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مقدمه

بهترین شیوه های  از  تعریف شده یکی  بر اساس شاخص های  بررسی های تطبیقی 
فهِم موقعیت کشورهای مختلف در سطوح منطقه ای و بین المللی در یک بازه زمانی 
کمی باشند. در  کیفی و  که این شاخص ها می توانند  مشخص است. طبیعی است 
چنین بررسی هایی می توان کارآمدی الگوهای حکومت داری را مقایسه کرد و در فضایی 
کالن تر، کارآمدی گفتمان های رقیب را تحلیل کرد. بر همین اساس، رهبر معظم انقالب 
کردند برای  اسالمی در تاریخ 20 مهر 1394 به مسئوالن و مدیران رسانه ملی پیشنهاد 
دست یابی به تحلیلی پایه و واقع بینانه، به مقایسه ی موقعیت جمهوری اسالمی با 
برخی کشورهای منطقه بپردازند که در 4 دهه ی اخیر زیر سایه ی آمریکا زندگی کرده اند. 
ایشان فرمودند: »این مقایسه نشان می دهد که تسلیم، چه نتایجی دارد و ایستادگی به 
چه خیرات و پیشرفت هایی منجر می شود.« در واقع مقام معظم رهبری از مقایسه کمی 
ایران با بازیگران مهم منطقه ای و هم چنین بررسی کیفی موقعیت کنونی ایران با این 
گفتمان انقالب اسالمی را در حوزه های مختلف  کشورها، در پی این هستند تا برتری 

آشکار سازند.

آن چه در ادامه می آید، یک مقایسه تطبیقی میان ایران با دو بازیگر مهم منطقه غرب 
آسیا یعنی عربستان و مصر می باشد. علت انتخاب این دو کشور برای مقایسه با ایران، 
عوامل مشترکی چون داشتن قدمت تاریخی، داشتن گفتمان در عرصه حکومت داری، 
هویت  اسالمی، جمعیت های قابل توجه و بازیگری در منطقه و موارد این چنینی است. 

اندیشکده راهبردی تبیین
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1. مقایسه راهبردی
انقالب اسالمی ایران به لحاظ زمانی با یکی از مهم ترین قراردادهایی که در جهان 
کمپ دیوید،  کمپ دیوید هم زمان بود. در  اسالم تاثیرات بسیار داشت یعنی معاهده 
مصر به ریاست انور سادات، رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و در قبال آن، رژیم 
صهیونیستی صحرای سینا را که در جنگ 1967 به اشغال در آورده بود، با تدابیری خاص 
گذار کرد. سادات با این بده-بستان رسما از صف کشورهای عربی-اسالمی  به قاهره وا
مخالف رژیم صهیونیستی خارج شد تا بتواند امنیت و منافع ملی خود را بیشتر از قبل 
تامین کند. او حتی برنامه اقتصادی خود را هم تغییر داد و با سیاست »انفتاح«، سعی در 
پیاده سازی منطق بازار آزاد داشت. اما یکی از مهم ترین مواردی که پس از کمپ دیوید در 
عرصه سیاست خارجی و داخلی مصر پیگیری شد، کمک های گسترده آمریکا به دولت و 
ارتش مصر بود. بر اساس یکی از بندهای معاهده کمپ دیوید، آمریکا موظف بود تا ساالنه 
مبلغ مشخصی را به ارتش مصر اعطا کند که سال ها است بخشی از آن به صورت نقدی 

و بخشی دیگر به صورت تسلیحاتی صورت می گیرد. 

رژیم  امنیت  تامین  آسیا،  غرب  منطقه  در  آمریکا  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
صهیونیستی است و بر همین اساس، روابط واشنگتن و قاهره را در حوزه مختلف سیاسی، 
اقتصادی و نظامی باید در مسیر امنیت سازی برای رژیم صهیونیستی تحلیل کرد. مصر 
که در زمان ریاست حسنی مبارک یکی از اصلی ترین متحدان آمریکا در منطقه محسوب 
می شد و هم اکنون نیز السیسی تا حدی ایفاگر این نقش است، مشوق های قابل توجهی 

برای توسعه در سطوح مختلف داشته است.

آن چه در ادامه می آید، یک مقایسه تطبیقی میان ایران با دو بازیگر 
مهم منطقه غرب آسیا یعنی عربستان و مصر می باشد. علت انتخاب 
این دو کشور برای مقایسه با ایران، عوامل مشترکی چون داشتن قدمت 
اسالمی،  هویت   حکومت داری،  عرصه  در  گفتمان  داشتن  تاریخی، 
جمعیت های قابل توجه و بازیگری در منطقه و موارد این چنینی است.
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 وام های بانکی، حمایت های سیاسی و کمک های تسلیحاتی همگی می توانست 
و می تواند مصر را به سطح کیفی معناداری از ثبات و توسعه برساند. اما واقعیت این است 
که هچ وقت این گونه نبوده است. مصر در حوزه اقتصادی هم چنان با مشکل نان روبرو 

است. 

کشور مخدوش شده است و از همه مهم تر، امنیت مصر در  ثبات داخلی این 
صحرای سینا دچار تهدیدهای جدی گردیده. 

برخالف ظاهر سنتی وهابیت، سعودی ها در عرصه حکومت داری عمیقا غرب گرا 
هستند. با استقرار آل سعود در قدرت، غرب یک متحد راهبردی برای ریاض شد. نیاز مبرم 
غربی ها به نفت، این روابط را مستحکم ساخت. در عرصه سیاست خارجی، سعودی ها 
در همان مسیری حرکت کردند که توسط آمریکا و برخی قدرت های غربی طراحی شده 
بود. غرب گرایی سعودی ها موجب شده است تا پیشرفت های این کشور، عموما در ارتباط 
با غرب معنا شود. در حوزه نظامی، عربستان یکی از اصلی ترین خریداران تسلیحات 
غرب است. در حوزه داخلی نیز، پیشرفت های عمرانی و صنعتی با کارگزاری خارجی ها 
صورت می گیرد. به عنوان مثال در حوزه هسته ای، عربستان با کره جنوبی قراردادهایی 
که بواسطه آن، سئول باید چندین نیروگاه هسته ای در عربستان ایجاد  کرده  منعقد 
کند. در این خصوص، اتکایی بر نیروهای داخلی عربستان وجود ندارد. حتی در حوزه 
تامین امنیتی که یکی از مهم ترین و حیاتی ترین حوزه ها برای کشورهای مختلف است، 
عربستان با شرکت امنیتی G4S قرارداد منعقد کرده است. عربستان همان اندازه که در 
سیاست خارجی غرب گراست، در حوزه داخل نیز برای توسعه یافتگی، روابط مستحکمی 

با شرکت های غربی دارد.
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که عربستان برای توسعه داشته است، هم چنان در   اما با همه مشوق هایی 
حوزه داخلی دچار مشکل است، در عرصه حکومت داری یکی از سنتی ترین و بسته ترین 
حکومت های کنونی در جهان را داراست، فقر و فساد و تبعیض در بخش هایی از جامعه 
و میان برخی خاندان ها حکم فرماست. البته به نظر می رسد سعودی توانسته با اتکا به 
ثروت نفتی عظیم خود و هم چنین همسویی و کارگزاری سیاست های غرب در منطقه، 

به سطحی از توسعه وابسته دست یابد.

برای یک مقایسه راهبردی میان مسیر طی شده توسط ایران و مصر و حتی 
عربستان، شاید بازخوانی یک برنامه شبکه الجزیره مفید باشد. هفت سال قبل، یک 
که چندان  کرد  جوان عرب در یکی از برنامه های زنده شبکه الجزیره، سوالی را مطرح 
به مذاق میهمان برنامه خوش نیامد. او پرسید: »30 سال از معاهده کمپ دیوید گذشته 
است. مصر 30 سال در صلح بوده در حالی که االن نسبت به وضع داخلی و پیشرفت کمبود 
وجود دارد. اما در مقابل 30 سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران می گذرد در حالی که ۸ 
سال آن در جنگ و بقیه در محاصره اقتصادی گذشته است و امروز می بینید که ایران 
ماهواره به فضا می فرستد اما حاال مصر بعد از 30 سال به کجا رسیده است؟« پطروس 
غالی که در زمان پذیرش کمپ دیوید وزیر امورخارجه انور سادات بود و حتی همراه او به 
کنست رژیم صهیونیستی هم رفته و بعدها هم دبیر کل سازمان ملل شده بود، به عنوان 

میهمان برنامه پاسخ داد: »مصر در بسیاری از زمینه ها پیشرفت کرده است«

واقعیت مقایسه ایران و مصر که هر یک در سال 1979 مسیر جدیدی را 
گفته است. ایران در سال  که آن جوان عرب  کردند، همانی است  آغاز 
که  کمپ دیوید را. هرچقدر  کرد و مصر  1979 انقالب اسالمی را تجربه 
مصر برای پیشرفت با مسیری بدون مانع مواجه بود و حتی مشوق هایی 
هم برای توسعه داشت، ایران پس از انقالب اسالمی با تحریم ها، ترورها 

و توطئه ها دست به گریبان بود.
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 اما مجری از او پرسید: »آیا به سمت عقب پیشرفت کرده؟« و غالی پاسخ داد: »در 
کرده است.« او نزدیکی به جهان غرب را به عنوان  زمینه های مختلف مصر پیشرفت 

یکی از این پیشرفت ها بیان کرد! پیشرفتی که با اعتراض مجری برنامه هم مواجه شد.

واقعیت مقایسه ایران و مصر که هر یک در سال 1979 مسیر جدیدی را آغاز کردند، 
همانی است که آن جوان عرب گفته است. ایران در سال 1979 انقالب اسالمی را تجربه 
کرد و مصر کمپ دیوید را. هرچقدر که مصر برای پیشرفت با مسیری بدون مانع مواجه 
بود و حتی مشوق هایی هم برای توسعه داشت، ایران پس از انقالب اسالمی با تحریم ها، 
ترورها و توطئه ها دست به گریبان بود. ارتش مصر از آمریکا کمک نظامی دریافت می کرد 
اما ایران در مقابل رژیم بعث عراق می جنگید که شرق و غرب به کمک او آمده بودند و 
با همه این مشقت ها اکنون توانسته در حوزه تسلیحاتی به یک خودکفایی نسبی دست 
یابد. عربستان هم در حوزه نظامی اگرچه توانسته تسلیحات پیشرفته ای را با اتکا به 
ثروت نفتی خود از غرب بخرد اما در آن بخشی که باید متکی به خود باشد یعنی تامین 
نیروی انسانی نظامی، دچار ضعف اساسی است. ایران به دلیل اتخاذ سیاست های 
گرفت اما مصر با کمک های  مستقل در منطقه، تحت فشار تحریم های شدیدی قرار 
مالی غرب مواجه شد تا مبادا رویکردهای ضدصهیونیستی زمان ناصر را در دستور کار قرار 
دهد. با این وجود اکنون ایران در حوزه اقتصاد با وجود همه مشکالتی که قابل ذکر است، 

موفق تر از مصری است که هم چنان در تامین نان مردم خود درمانده است. 

خوبی  به  مصر،  با  خاص  صورت  به  و  عربستان  با  ایران  راهبردی  مقایسه 
که در یک بازه زمانی با مبدا یکسان، ایران به دلیل اتکا به توان خود از  نشان می دهد 
چه موقعیتی در منطقه برخوردار است و مصر به دلیل اتکا به قدرت خارجی در کجای 

معادالت قرار دارد.
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2. مقایسه گفتمانی
کرامت،  عزت،  چون  مفاهیمی  ایران،  اسالمی  انقالب  گفتمانی  منظومه  در 
استقالل، نفی ظلم و مبارزه با ظالم و حمایت از مستعضفین، جزو مفاهیم بنیادین بوده و 
الگوی رفتاری جمهوری اسالمی ایران را تشکیل می دهند. بر همین اساس، وقتی ایران 
در حوزه های مختلف از سیاست و فرهنگ گرفته تا اقتصاد و روابط خارجی ورود می کند، 

مبتنی بر چنین مفاهیمی به طراحی و تنظیم رفتارهای خود می پردازد. 

جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی خود، سعی می کند تا خط استقالل 
را پیگیری کند. لذا اصلی ترین شعاری که جهت گیری سیاست خارجی انقالب اسالمی 
که فضای نظام  را نشان می دهد، »نه شرقی، نه غربی« است. این شعار در شرایطی 
بین الملل مبتنی بر جنگ سرد بود و عمده همسایگان ایران و بازیگران مهم منطقه یا 
در بلوک غرب قرار داشتند و یا در بلوک شرق، نشان دهنده اهمیت باالی آن است. نفی 
ظلم و مبارزه باظالم دیگر محوری است که در سیاست خارجی ایران هم چنان یک اصل 
برجسته است. تهران بر همین اساس هم چنان شعار نابودی رژیم صهیونیستی را سر 
می دهد و در مقابل سیاست های مستکبرانه آمریکا در منطقه می ایستد. در مقابل، ایران 
با قاطعیت از پرونده فلسطین به عنوان اصلی ترین مساله جهان اسالم حمایت قاطعانه 
می کند. یکی از اصلی ترین نشانه های بارز پایداری ایران بر شعارهای نفی ظلم، مبارزه 
با ظالم و حمایت از مستضعفان، جمله رهبر معظم انقالب اسالمی است که با صراحت 
فرموند ایران از هر گروهی که به هر شیوه ای درصدد مبارزه با رژیم صهیونیستی باشد، 
حمایت می کند. طبیعی است که ایران در مسیر عزت خواهی و استقالل طلبی، از سوی 

مستکبران تحت فشار قرار گرفته است.
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درک چنین اصولی در سیاست خارجی ایران وقتی بیشتر از قبل حائز اهمیت 
می شود که رفتار برخی بازیگران منطقه ای به خوبی درک شود. به عنوان مثال مصر در 
سال 1979 از گفتمان عرب گرایی و ضدصهیونیستی خود دست کشید و در کمپ دیوید 
اقدام، عقب نشینی های پی درپی  این  با  را به رسمیت شناخت.  رژیم صهیونیستی 
که در جنگ 22 روزه در سال 200۸-2009  مصر از مواضع انقالبی اش آغاز شد تا جایی 
عملکرد حسنی مبارک در بستن گذرگاه رفح در کنار جنایت های رژیم صهیونیستی قرار 
گرفت و تعبیر شد. عمال عزت و اقتداری که مصر به صورت نسبی با شعارهای ضدرژیم 
صهیونیستیی برای خود فراهم کرده بود، از میان رفت و اکنون نیز مصر نه تنها در منطقه 
دارای عزت و احترام معناداری نیست بلکه در تالش است تا نقشش را با وابستگی به 
برخی قدرت های بین المللی در منطقه تقویت کند. عربستان نیز هم چون مصر و با برخی 
تفاوت ها، سعی دارد تا رفتارهای خارجی خود را با وابستگی به آمریکا در منطقه تنظیم 

کند.

یکی از مفاهیمی کلیدی که در گفتمان پیشرفت ایرانی-اسالمی محوریت دارد و 
عمال در گفتمان رسمی مصر و عربستان دیده نمی شود، اتکا به توان داخلی است. ایران 
به دلیل رویکردهای استقالل طلبانه و عزت خواهانه، پذیرفته است که برای استقامت 
بر اصول خود و دستیابی به پیشرفت، چاره ای جز اتکا به توان داخلی اش ندارد. بر 
همین اساس، در حوزه های مختلف عمرانی، اقتصادی و علمی به نیروها و توان داخلی 
خود متکی بوده است تا در نهایت استقالل و عزت خود را حفظ کرده و هم زمان بسوی 
پیشرفت همه جانبه نیز گام بردارد. تجربه 37 ساله انقالب این رویکرد را اثبات می کند. 
تحریم های شدید تسلیحاتی در دوران هشت ساله دفاع مقدس، زمینه پیشرفت ایران 
در حوزه نظامی را فراهم ساخت. عدم ارائه تکنولوژی از سوی غرب، زمینه سرمایه گذاری 
ایران روی نیروی انسانی را فراهم ساخت تا اکنون بتواند در چندین علم مهم، رتبه های 

قابل توجهی در عرصه منطقه ای و بین  المللی بدست بیاورد.
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 بر همین اساس، شتاب علمی ایران او را در سطح جهانی مطرح کرده است. در 
حوزه اقتصادی نیز با وجود تحریم های شدید و بی سابقه بر ایران، باز هم در مقایسه با 

برخی بازیگران منطقه ای، ایران پیشرفت  بهتری داشته است. 

رویکرد مبنایی ایران در خصوص اتکا به توان داخلی، مسیری است که موجب 
قدرت مندتر شدن او شده و زمینه را بیش از پیش برای حفظ استقالل و عزتش فراهم 
کم تر چنین فهمی از  که مصر و به خصوص عربستان  می سازد. این در حالی است 
پیشرفت را دارا هستند. در عربستان، هم چنان شرکت های غربی یکی از اصلی ترین 
بازیگران هستند و همین مساله استقالل نسبی این کشور را به خطر می اندازد. در حوزه 
تسلیحاتی عربستان یکی از اصلی ترین خریداران سالح در جهان است در حالی که ایران 
عمده تسلیحات راهبردی خود را با اتکا به دانشمندانش تامین می کند. در حوزه علمی، 
ایران با اتکا به دانشمندان خود موفق به دستیابی به چرخه سوخت هسته ای شد 
که از ضرورت هسته ای شدن  اما عربستان از چنین توانی برخوردار نیست و اکنون نیز 
سخن می گوید، تمرکز خود را به بازیگران خارجی از جمله کره جنوبی معطوف کرده است. 
مثال های متعددی می توان در این خصوص مطرح کرد که همگی نشان دهنده عدم 
اتکای عربستان به توان داخلی می باشد. نتیجه چنین رویکردی در عربستان همین 

خواهد شد که پیشرفتش در گرو وابستگی به قدرت های غربی تعریف می شود.

ایرانی-اسالمی  پیشرفت  گفتمان  در  که  کلیدی  مفاهیمی  از  یکی 
محوریت دارد و عمال در گفتمان رسمی مصر و عربستان دیده نمی شود، 
اتکا به توان داخلی است. ایران به دلیل رویکردهای استقالل طلبانه و 
عزت خواهانه، پذیرفته است که برای استقامت بر اصول خود و دستیابی 

به پیشرفت، چاره ای جز اتکا به توان داخلی اش ندارد.
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 در چنین شرایطی، استقالل طلبی و عزت خواهی مفاهیمی انتزاعی خواهند شد 
که زیر سایه غرب قرار خواهند داشت.  مصر نیز اگرچه به لحاظ نیروی انسانی، ظرفیت 
بیشتری از عربستان دارد اما به دلیل رویکرد های حاکمان خود طی سال های اخیر، 
عمال در مسیر توسعه وابسته حرکت می کند که البته در طی همین مسیر نیز، نتوانسته به 

موفقیت دست یابد.

3. مقایسه کارکردی

3-1.شاخص علم و فناوری
در پژوهشی که در سال 1391 صورت گرفت1، وضعیت علم و فناوری در ایران با 
سایر کشورهای جهان اسالم مقایسه شد. این ارزیابی مبتنی بر 12 مولفه صورت گرفت؛ 
تعداد محققان در بخش تحقیق و توسعه به ازاء هر یک میلیون مفر جمعیت، تعداد 
تکنسین ها در بخش تحقیق و توسعه به ازاء هر یک میلیون نفر، رتبه در شاخص دسترسی 
دیجیتال، تعداد اختراع ثبت شده به ازاء هر یک میلیون نفر، تعداد مقاالت علمی-فنی 

به ازاء هر یک میلیون نفر، هزینه های تحقیق 
ناخالص  تولید  از  رصدی  صورت  به  توسعه  و 
 ،ISI داخلی، میانگین تعداد مقاالت نمایه شده در
شده  پذیرفته  نانوفناوری  حوزه  مقاالت  تعداد 
کشور در ISI، میزان  در ISI، مجالت علمی یک 
صادرات تکنولوژی سطح باال، سهم صنعت در 
تولید ناخالص ملی به درصد و میزان تولید برق 

هسته ای. نتیجه این ارزیابی به شرح زیر است.

1. هــادی زرقانــی. »ســنجش و رتبه بنــدی قــدرت ملــی کشــورها در جهــان اســالم«. فصلنامــه مطالعــات جهــان اســالم. ســال اول. شــماره دوم. 
1391. ص 11.

ارزیابی قدرت علمی ایران با مصر و عربستان در سال 1391
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نمودار تعداد مقاالت تولیدی ایران، مصر و عربستان تا سال 2013

اگرچه بر اساس این پژوهش در سال 91 مصر با اختالف بسیار اندک رتبه باالتری 
از ایران را کسب کرده است اما اکنون شرایط تغییر کرده است. فارغ از تحریم هایی که طی 
سال های اخیر بر ایران تحمیل شد و توانست برخی ارتباطات علمی این کشور را دچار 
گرفته است و با  خدشه سازد، به نظر می رسد ایران اکنون در حوزه علم از مصر پیشی 

عربستان هم اختالف قابل توجهی دارد. 

تولید علم در ایران با شتاب نسبت 
افزایش  حال  در  دیگر  کشورهای  سایر  به 
است تا جایی که بر اساس داده های پایگاه 
از  باالتر  سال 2011  از  اسکوپوس  استنادی 
مصر و عربستان و به عنوان رتبه برتر در حوزه 
تولید علم در جهان اسالم معرفی شده است. 

جدول رتبه های تولید علم 
جمهوری اسالمی ایران2

2563927/http://www.mehrnews.com/news .  2
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رهبر معظم انقالب اسالمی هم در 22 مهر 94 در جمع نخبگان علمی در این 
خصوص فرمودند: »انقالب آمد ورق را برگرداند؛ به ایرانی شخصّیت داد، هوّیت داد، 
جرئت داد، او را تشویق کرد به اینکه نیروی درونی خودش را به کار بیندازد. نتیجه این 
شده که ما در بین این همه کشور دنیا در رتبه ی پانزدهم علمی قرار بگیریم؛ این خیلی 
حرف بزرگی است. در بین دویست کشور دنیا که در این دویست کشور کشورهایی هستند 
که دویست سال، سیصد سال سابقه ی صنعت و سابقه ی کار علمی دارند، ایران بعد از 
که هیچ؛ هیچ چیز نبود- با فشار جنگ، با تحریم، با این همه  انقالب -قبل از انقالب 

مشکالت بتواند خودش را برساند به این سطح؛ این را انقالب به ما داد.«3

مقایسه برترین دانشگاه های سه کشور ایران، عربستان و مصر در سال 20134-2014

3  . http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31105
4  . http://iur.isc.gov.ir/ranking.aspx#MOVEHERE
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3-2. شاخص اقتصاد
است  اقتصادی  زمینه  در  کشورها  قدرت  اندازه گیری  مالک  که  متغیری   11
عبارت اند از؛ سرانه تولید ناخالص داخلی )GDP(، سهم GDP از مجموع GDP جهان، 
سرانه درآمد ناخالص ملی، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ رشد ساالنه 
تولید ناخالص داخلی، سهم صادران کاالهای صنعتی از کل صادرات، مجموعه ذخایر 
مالی بین المللی به دالر، رتبه در شاخص آزادسازی اقتصادی، تراز منفی تجاری، سهم 
کل واردات و میزان بیکاری. بر اساس این متغیرها در پژوهش  واردات مواد غذایی از 
صورت گرفته در سال 1391 نمودار زیر حاصل شده است. بر اساس این پژوهش، مصر در 

میان ده رتبه برتر اقتصادی در جهان اسالم حضور ندارد.

مقایسه رتبه قدرت اقتصادی ایران و عربستان

حوزه اقتصاد ایران بیشترین آسیب ها را از تحریم های ظالمانه ای که علیه این 
کشور وضع گردید، متحمل شده است. بر همین اساس با وجود نکات مثبت اقتصادی 
در ایران، برای یک بررسی تطبیقی میان قدرت اقتصادی ایران، مصر و عربستان، باید 
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عوامل بیرونی را نیز لحاظ کرد. بر همین اساس رشد باالی تورم ایران باعث شد نخستین 
کشور منطقه در سال ٢٠١٢ با 21.۸ درصد تورم، از آن ایران شود. تورم  رتبه در بین ٢٤ 
ایران چنان با شتاب پیش رفت که آن سال 3.4 برابر میانگین تورم کشورهای جنوب 
غربی آسیا بود. ایران در سال ٢٠١٢، از لحاظ رشد اقتصادی، رتبه ٢٣ کشورهای منطقه 
و ١٦٤ کشورهای جهان را با رشد 0.36 درصدی کسب کرد و رشد اقتصادی ایران حدود 

چهار واحد درصد از میانگین منطقه کمتر بوده است.5

در شرایط کنونی نیز برخی آمارهای اقتصادی ایران مناسب نیست6 اگرچه در نگاه 
کالن، اقتصاد ایران هم چنان از مصر قوی تر بوده اما در مقایسه با عربستان، ضعف هایی 

در آن مشاهده می شود. 

)Competitive Industrial Performance(شاخص رقابت صنعتی

تازه ترین نتایج اعالم شده برای این شاخص مربوط به سال 2014 میالدی است. 
ایران در این گزارش دارای رتبه 67، مصر 71 و عربستان 37 می باشند.

)Global Competitiveness Index( شاخص رقابت پذیری جهانی

ایران در گزارش سال گذشته مجمع جهانی اقتصاد، رتبه 74 را بدست آورده بود 
اما  در رده بندی جهانی شاخص رقابت پذیری در سال 2016 نسبت به سال گذشته 2 
پله تنزل داشته و به رتبه 76رسیده است.7 عربستان در این گزارش، رتبه 25 را داراست. 

مصر نیز دارای رتبه 116 می باشد.۸ 

5  http://sharghdaily.ir/News/15753
6  http://www.khabaronline.ir/detail/423690/Economy/political-economy
7  . https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/07/1199157
8.http://www.dailynewsegypt.com/2016/12/01/egypt-ranks-116th-globally-11th-mena-global-
enabling-trade-report-2016/
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)Enabling Trade Index( شاخص توانمندی تجارت

شاخص توانمندسازی تجاری که هر دو سال یکبار توسط مجمع جهانی اقتصاد 
کشورهای مختلف محاسبه و اعالم می شود، پس از دو سال در 30 نوامبر 2016  برای 
گزارش پرداخته می شود. در  منتشر شده است. در ادامه به مرور برخی یافته های این 
رده بندی شاخص توانمندسازی تجاری سال 2016، ایران با کسب امتیاز حدود 3.2 از 
7، جایگاه 132ام را در میان 136 کشور جهان به خود اختصاص داده است. الزم به ذکر 
کسب  کشور( را  که در رده بندی سال 2014 ایران امتیاز 3.07 و رتبه 130 )از 134  است 
کرده بود. عربستان سعودی هم با 11 رتبه تنزل نسبت به سال 2014، در سال 2016 رتبه 

67 را در این شاخص کسب کرد.9 

)Index of Economic Freedom( شاخص آزادی اقتصاد

گذاران  که سرمایه  شاخص آزادی اقتصاد از جمله شاخص های مهمی است 
خارجی در انتخاب مقاصد سرمایه گذاری خود به آن توجه می کنند. شرایط کشورمان 
در این شاخص متأسفانه اصال مطلوب نیست. در سال 2016، رتبه ی ایران، مصر و 

عربستان به ترتیب عبارت بود از؛ 173، 125 و 10.77

برخی شاخص های دیگر

برخی از دیگر شاخص های منتشر شده نیز در ادامه می آید؛

http://monitoreconomy.ir .  9/0۸/10/1395/ شاخص-توانمندسازی-تجاری
https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_Economic_Freedom .  10
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مقایسه صادرات کاال و خدمات )بر اساس GDP( در سال 201511

مقایسه واردات کاال و خدمات )بر اساس GDP( در سال 201512

11  . http://www.sesric.org//oic-member-countries-infigures.php?c_code=25&cat_code=5
12  . http://www.sesric.org//oic-member-countries-infigures.php?c_code=25&cat_code=6
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مقایسه بدهی خارجی سه کشور ایران، مصر و عربستان در سال 201513

 برآورد کلی از وضعیت اقتصادی
گزارش مجمع جهانی اقتصادی در سال 2015، جمهوری اسالمی ایران از  در 
گر چه با  میان 140 کشور با رتبه 74 در فهرست کشورهای برتر اقتصاد جهانی قرار گرفت. ا
مقایسه ایران با دیگر دولت های منطقه همچون قطر با رتبه 14، امارات17، بحرین39، 
ترکیه51، عمان 62، اردن 64 و مراکش با رتبه 71 پایین بودن سطح اقتصادی ایران 
کشورهای منطقه دیده می شود، اما جایگاه بهبود یافته ایران از ۸3 به 74 باالتر از  در 
پنج کشور مسلمان الجزیره، تونس، لبنان، مصر و پاکستان است. نکته قابل توجه در 
مورد کشور ایران با رتبه 74 در این لیست پیشرفت اقتصادی حاصل شده ای است که با 
بررسی 113 شاخص در حوزه های زیرساختی، نوآوری و اقتصاد کالن نسبت به رتبه ۸3 

13  . http://www.globalfirepower.com/external-debt-by-country.asp
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در گزارش پیشین مجمع اقتصاد جهانی صعودی 9 پله ای را از نردبان رقابتی کشورهای 
کشور ایران با 3.406 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلي  برتر اقتصادی داشته است. 
دومین اقتصاد بزرگ منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا پس از عربستان است. 14 عالوه بر 
این، مجمع جهانی اقتصاد در اوایل سال 2017 نیز گزارشی منتشر کرد که رتبه اقتصاد 
گیر، 21 و رتبه مصر 73 بود. وضعیت عربستان در میان  ایران بر اساس شاخص توسعه فرا

109 کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته بودند، ذکر نشده بود.15

3-4. شاخص سیاست و حکومت
10 متغیر و شاخص زیرمبنای ارزیابی قدرت کشورها در زمینه سیاسی-حکومت 
کودتاها، رتبه در شاخص آزادی )حقوق سیاسی و آزادی مدنی(،  عبارت اند از؛ تعداد 
میزان تجانس نژادی، تعهد حکومت در پیمان های زیست محیطی، رتبه در شاخص 
کنوانسیون اصلی حقوق بشر، پناهندگان به هزار نفر  آزادی مطبوعات، عضویت در 6 
با توجه به کشور مبدا، رتبه در شاخص کارایی دولت، رتبه در شاخص فساد و انتخاب 
هیئت حاکمه با رای مردم. اگرچه برخی از این متغیرها با ارزش های اسالمی و ملی سه 
کشور ایران، عربستان و مصر سازگاری ندارد و اعداد و ارقامی نیز که برای هر یک ذکر شده، 
مبتنی بر قرائت موسسات غربی است، اما با این وجود، ده قدرت برتر در جهان اسالم 

مبتنی بر این متغیرها به شرح زیر است:

14 .  http://www.isna.ir/news/94070805140
15  . http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf
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ده قدرت برتر جهان اسالم از منظر شاخص سیاست و حکومت

که نه تنها عربستان و مصر در میان ده قدرت برتر  نکته قابل تامل این است 
جهان اسالم در فاکتور سیاسی-حکومتی نیستند که حتی کشوری چون گامبیا از آن ها در 

این فاکتور پیشی گرفته است.

3-5. شاخص اجتماع
یازده متغیری که مالک اندازه گیری قدرت کشورها در زمینه اجتماعی قرارگرفتند 
عبارت اند از: 1- جمعیت به میلیون نفر؛ 2- رتبه در شاخص توسعه انسانی؛ 3- امید به 
زندگی در هنگام تولد؛ 4- برابری جنسیت در آموزش )نسبت ثبت نام زنان به مردان در 
مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه(؛ 5- درصد جمعیت جوان؛ 6- تعداد پزشک به 
ازای هر صد هزار نفر؛ 7- سرانه هزینه بهداشت؛ ۸- نرخ مرگ و میر مادران به ازای هر صد 
هزار تولد زنده؛ 9- نرخ مرگ و میر نوزادان زیر 5 سال در هر هزار تولد؛ 10- درصد جمعیت 
محروم از دسترسی به آب سالم و بهداشتی و 11- درصد جمعیت برخوردار از خدمات 
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بهداشتی.

ده قدرت برتر جهان اسالم از منظر شاخص اجتماع

بر اساس این نمودار، عربستان در میان ده قدرت برتر جهان اسالم قرار ندارد. البته 
مصر رتبه نهم را داراست در حالی که ایران حائز رتبه سوم است. این نمودار در سال 1391 
ترسیم شده است. از آن زمان تا کنون، تحول معناداری در عربستان و یا مصر رخ نداده 
است و به نظر می رسد در مجموع چنین ترتیبی هم چنان نیز پابرجا باشد اگرچه عربستان 

در برخی مولفه ها از ایران جلوتر باشد.

3-5-1. جدول شاخص های توسعه انسانی در سال 2015

گزارش مجمع جهانی اقتصاد)World Economic Foundation( در  بر اساس 
سال 2015 میالدی ایران در شاخص های توسعه انسانی نسبت به سال 2013 میالی 14 
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پله صعود داشته است.16

گزارش پیشین این نهاد با همین عنوان و در سال 2013 منتشر شده بود. این 
گزارش مشخص می کند کشورها چگونه سرمایه انسانی خود را توسعه می دهند و وارد 

میدان می کنند.

این شاخص سطح تحصیالت، مهارت و مشاغل موجود براي افراد را در 5 گروه 
سنی بررسی می کند. این گروه هاي پنج گانه عبارتند از 1- کمتر از پانزده سال 2- بین 
پانزده تا بیست وچهار سال 3- بین بیست و پنج تا پنجاه و چهار سال 4- بین پنجاه و 

پنج تا شصت و چهار سال و 5-  باالتر از شصت و پنج سال

گذاري هاي  هدف مجمع جهانی اقتصاد از این بررسی ارزیابی نتیجه سرمایه 
گزارش چشم اندازي از وضعیت  کشورها در سرمایه انسانی است و این  گذشته و حال 

شالوده استعداد آینده کشورها را ارائه می کند.

به طورکلی شاخص سرمایه انسانی هر کشور با در نظر گرفتن چهل و شش معیار 
به دست آمده است. ارزش هر یک از این معیارها از آماري که توسط سازمان هاي بین 
المللی مانند سازمان بین المللی کار، یونسکو و سازمان بهداشت جهانی منتشر می شود، 
استخراج می شود. عالوه براین آمار، در این شاخص از برخی آمار کیفی که از نظرسنجی 

مدیران مجمع جهانی اقتصاد به دست آمده استفاده شده است.

بر این اساس در میان 124 کشوري که مورد بررسی قرار گرفته اند، فنالند با کسب 
امتیاز ۸6 از 100 ، رتبه نخست شاخص سرمایه انسانی را به خود اختصاص داده است.
کشورهاي نروژ، سوئیس، کانادا، ژاپن، سوئد، دانمارك، هلند، نیوزیلند و بلژیک به ترتیب 

16  . http://www.sccr.ir/Pages/?current=news&gid=3&Sel=1007237
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مکانهاي دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

جمهوري اسالمی ایران با کسب امتیاز 2/63 ، جایگاه ۸0 را در بین این 124 کشور 
گروه اول یعنی کمتر از پانزده سال ایران با ۸2/۸4 امتیاز  به دست آورده است.  در بین 
رتبه 52 ام ، در بین گروه دوم )بین 15 تا 24 سال( رتبه 73 ، در بین گروه سنی بین 25 تا 
54 سال رتبه 95 ام و در بین گروه سنی 55 تا 64 سال رتبه 96 ام و در نهایت در بین گروه 

سنی باالتر از 65 سال رتبه 90 ام را کسب کرده است.

رتبه ایران در مجموع و در گروههاي پنجگانه

مقایسه رتبه ها در سال 2013 و 2015
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مقایسه رتبه ها در سال 2013 و 2015

کشورهاي مختلف در بازه سنی زیر پانزده سال  در نمودار پایین وضعیت رتبه 
آورده شده است. افرادي که در این بازه قرار دارند عموما در دبستان یا مدارس راهنمایی 
مشغول به تحصیل بوده و بطور بالقوه نشان دهنده وضعیت توانمندي سرمایه انسانی 
بیست سال آینده )افق بلندمدت( هر کشور هستند. در این بازه کشور ایران بهترین رتبه 
کشورهاي مالزي، ترکیه و  کرده و به رتبه 52 رسیده است. این امر با عبور از  کسب  را 
عربستان سعودي محقق شده است. در نتیجه می توان اینگونه خالصه کرد که در حوزه 
توانمندي سرمایه انسانی تا بیست سال آینده به شرط وجود سیاست ها و برنامه هاي 

مناسب میتوان انتظار رشد و پیشرفت خوبی را داشت.



اندیشکده راهربدی تبیین|بررسی راهربدی، گفتمانی و کارکردی پرشفت ج.ا.ایران در مقایسه با مرص و عربستان طی چهار دهه اخیر/ 24

مقایسه رتبه در شاخص توسعه  انسانی در رده سنی زیر 15 سال

مقایسه نرخ سواد در میان جوانان و بزرگساالن در سال 201517

17  . http://www.sesrtcic.org/oic-member-countries-infigures.php?c_code=17&cat_code=2



25/  مجموعه گزارش های راهربدی- بهمن ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

امید به زندگی در 20131۸

مقایسه تعداد کاربران و ضریب نفوذ اینترنت در سه کشور ایران، مصر و عربستان در سال 201419

18  . http://www.sesrtcic.org/oic-member-countries-infigures.php?c_code=17&cat_code=7
19  . http://www.internetworldstats.com/list2.htm
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3-6. شاخص نظامی
کشورها  نظامی  قدرت  برآورد  برای  زیر  متغیر  هشت  تعداد  نظامی  فاکتور  در 
استفاده شد. این توضیح الزم است در زمینه نظامی متغیرها و شاخص های مناسب تری 
نیز برای سنجش قدرت نظامی کشورها وجود دارد که با توجه به محرمانه بودن اطالعات 
آن در بسیاری از کشورها، دسترسی به داده های آنها ممکن نیست، ازاین رو هشت متغیر 
زیر از مجموع 12 متغیر انتخاب شدند: 1- تعداد هواپیماهای جنگی؛ 2- تعداد پرسنل 
کل هزینه های نظامی؛ 4-  کل جمعیت؛ 3-  نیروهای مسلح به صورت درصدی از 
هزینه های نظامی به صورت درصدی از GDP؛ 5- صادرات سالح به میلیون دالر؛ 6- 
تعداد پرسنل نیروهای مسلح )نیروی هوایی(؛ 7- تعداد پرسنل نیروهای مسلح )نیروی 

دریایی(؛ ۸- تعداد شناورهای رزمی )زیردریایی(.

ده قدرت برتر جهان اسالم از منظر شاخص نظامی
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گرفته اند. البته به نظر  بر اساس این نمودار، مصر و عربستان پس از ایران قرار 
کرده است. به عنوان مثال رتبه سوریه و یا عراق دچار  می رسد این نمودار تغییراتی 

تغییراتی شده است. 

از  فهرستی  قبل  چندی  هم   )Global Firepower( پاور  فایر  گلوبال  موسسه 
کرد. این لیست که مربوط به سال 2015 است، بر اساس 50  قدرت های نظامی را ارائه 
که از جمله آن ها عبارتند از: جمعیت، تولید ناخالص داخلی، تعداد  فاکتور تهیه شده 
کوپترها،  کشتی های جنگی و زیردریایی ها، تعداد هواپیماها و هلی  نظامیان، تعداد 
تعداد تانک ها و نفربرها و شرایط جغرافیایی حاکم بر کشورها. این لیست تفاوت قابل 
مالحظه ای با نمودار باال دارد. مصر در این لیست رتبه سیزدهم را داراست و ایران و 

عربستان هم به ترتیب در رتبه های 22 و 25 قرار دارند. 20

جدول زیر نیز مقایسه بودجه دفاعی سه کشور را نشان می دهد که عربستان با 
اختالف بسیار زیاد، جلوتر از مصر و ایران قرار دارد.

بودجه دفاعی سه کشور ایران، مصر و عربستان در سال 201521

20  . http://www.mashreghnews.ir/fa/news/427804
21  . http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp
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4. جمع بندی
گفتمان تسلیم در برابر قدرت های بزرگ و  جمهوری اسالمی ایران مبتنی با رد 
استکباری، سعی کرده است تا با اتکا به توان داخلی خود، به حوزه های مختلف علمی، 
نظامی، سیاسی، اجتماعی و ... ورود کند. این در حالی است که دو کشور عربستان و مصر، 
گر به پیشرفت هایی  بر اساس گفتمان تسلیم و توسعه وابسته عمل کرده اند و عمدتا ا
هم نائل شده اند، نه با اتکا به توان داخلی خود بلکه بر اساس حمایت های غرب بوده 
است. با این وجود، در عمده حوزه ها، هم چنان ایران متکی به خود، جلوتر از عربستان و 
مصر متکی به غرب می باشد. ایران در قدرت نظامی در منطقه جایگاه باالتری از مصر و 
عربستان دارد و این در حالی است که عمده تسلیحات راهبردی ایران ساخته دانشمندان 
خود این کشور می باشند. در حوزه اجتماعی و خدمات رسانی نیز این گونه است. ایران 
با وجود برخی تحریم ها توانسته در حوزه علم و فناوری به موفقیت های چشم گیری 
دست یابد به گونه ای که عالوه بر نانو و ثبت اختراعات بسیار و ... در یکی از مهم ترین 
حوزه های علمی یعنی هسته ای، ایران با اتکا به دانشمندان خود به فناوری چرخه 
سوخت هسته ای دست یافته است. در حوزه سیاسی، ایران یکی از باثبات ترین کشورهای 
منطقه است؛ مردم به صورت مداوم گزینه های خود را برای حکومت داری برمی گزینند، 
آزادی رسانه ای در سطحی باالتر از مصر و عربستان قرار دارد، امنیت با ضریب اطمینان 
باالیی برقرار است و این در حالی است که در عربستان هم چنان بحران جانشینی یک 
مساله جدی است، در مصر بحران امنیتی و شکاف های فعال میان گروه های سیاسی و 
اجتماعی آشکارا دیده می شود. با این وجود در حوزه اقتصادی، اگرچه ایران هم چنان در 
منطقه یک قدرت اقتصادی محسوب می شود اما نتوانسته از تمامی ظرفیت های خود 
بهره ببرد. به دلیل عدم اتکا به توان داخلی و عدم برنامه ریزی دقیق و راهبردی، اقتصاد 
به یک پاشنه آشیل برای نظام تبدیل شده که دشمنان می توانند مبتنی بر آن، به طراحی 

نقشه های خود برای تغییر رفتار ایران بپردازند. 
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ایران در سال 1979 انقالب اسالمی را تجربه کرد و مصر کمپ دیوید 
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کارکردی این دو و هم چنین  گفتمانی و  بود. بررسی راهبردی، 

عربستان، می تواند بیان گر نکات قابل تاملی باشد.


