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راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران باتأکیدبر نقش عوامل ژئوپولیتیکی
جهت ارتقای امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور
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دريافت مقاله1318/03/11 :

تأييد مقاله1318/05/22 :

چکیده

هدف پژوهش حاضر ،ارائه راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران باتأکيدبر نقش عوامل ژئوپوليتيک جهت
ارتقای امنيت و توسعه پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور است .این پژوهش ازلحاظ نوع تحقيق ،کاربردی
ـ توسعهای است که به روش توصيفي ـ تحليلي با رویکرد کمي انجام پذیرفته است .بهمنظور رسيدن به
هدف تحقيق ازطریق پرسشنامه و به روش نمونهگيری تمامشمار از نقطهنظرات  00نفر از خبرگان لشکری و
کشوری و صاحبنظران در حوزه جغرافيای سياسي ،بهویژه ژئوپوليتيک و راهبرد دفاعي در سطح نيروهای
مسلح و منطقه شمال شرق کشور استفاده شد .دادههای جمعآوریشده با استفاده از روشهای آماری
توصيفي ،استنباطي و تکنيک تحليل سوآت مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت تا برای سؤاالت پژوهش پاسخ
مناسبي ارائه شود .درنهایت 24 ،عامل ژئوپوليتيکي مؤثر بر تدوین راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران
در مناطق مرزی شمال شرق کشور شناسایي شد که درقالب عوامل چهارگانه قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید
( 8عامل قوت و  77عامل ضعف 1 ،عامل فرصت 71 ،عامل تهدید) برشماری شدند .سپس با استفاده از
ماتریسهای ارزیابي عوامل داخلي و خارجي ،موقعيت راهبردی کشور در مناطق مرزی شمال شرق در
موقعيت تدافعي شناسایي شد .پس از تعيين موقعيت راهبردی و تحليل شکاف بين وضع موجود و وضع
مطلوب با استفاده از تخصيص منابع تعيينشده (اوزان چهارگانه محيط داخل و خارج) براساس اهداف
بيانشده و بهمنظور رسيدن به وضع مطلوب 1 ،راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران در مناطق مرزی شمال
شرق کشور باتأکيدبر نقش عوامل ژئوپوليتيک با استفاده از عوامل برترساز (قوتها و فرصتها) بهمنظور رفع
ضعفها و پاسخ به تهدیدات ،تدوین شد.
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مقدمه

جمهوری اسالمي ایران بهدليل واقعشدن در منطقه غرب آسيا (خاورميانه) بهعنوان یکي از
حساسترین مناطق ژئوپوليتيک 7و راهبردی 4جهان ،همواره کانون توجه قدرتهای منطقهای و
فرامنطقهای بوده است که کشور را درمعرض تهدیدات فراواني قرار دادهاند .عالوهبرآن داشتن
وسعت زیاد و مرزهای گسترده آبي و خاکي بهعنوان عاملي مضاعف جهت قراردادن کشور در
مواجهه با عوامل فراوان تهدیدزا خصوصاً در نقاط مرزی عمل کرده است .دراینبين ،یکي از
حساسترین مناطق ژئوپوليتيک ایران ،منطقه شمال شرق کشور است که هممرز با کشورهای
افغانستان و ترکمنستان ميباشد .بعد از پيروزی انقالب اسالمي صرفنظر از درگيریهای
مرزی در مرزهای جنوب و غرب کشور بهدليل جنگ تحميلي ،بيشترین درگيریها و
کشمکشها در مرزهای شمال شرقي جمهوری اسالمي ایران بوده که متأثر از عوامل تهدیدزایي
مانند :طوالنيبودن مرزهای آبي و خاکي و همچنين اختالفات مرزی مشترک با کشورهای
همجوار منطقه ،بيثباتي دولت و ضعف حکومت مرکزی افغانستان و نبود تمایل و اشرافيت
کامل و الزم در کنترل مرزهای مشترک ،گسترش اندیشهها و شکلگيری گروههای تکفيری و
سلفي ازجمله داعش در کشورهای همجوار منطقه شمال شرق کشور بهویژه افغانستان ،فعاليت
و حضور قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای با محوریت امریکا در افغانستان و نفوذ رژیم
صهيونيستي در ترکمنستان ،فعاليت شبکههای سازمانیافته قاچاق موادمخدر ،سالح ،انسان و
کاال ،حضور غيرقانوني اتباع بيگانه و ...ميباشد (صفوی و همکاران.)7314 ،
ازسویدیگر ،وجود مشکالت و ضعفهای داخلي در استانهای حوزه شمال شرق کشور
مانند :کمبود امکانات نيروهای مسلح ج.ا.ایران جهت استفاده از سامانههای هوشمند کنترل مرز
در منطقه شمال شرق ،درآمد باالی قاچاق موادمخدر در منطقه شمال شرق باتوجهبه بيکاری و
فقر گسترده در حاشيه مرزهای جمهوری اسالمي ایران در این منطقه و حاشيهنشيني گسترده
در اطراف شهرها بهویژه مشهد مقدس و ،...موجب افزایش نگرانيها درمورد شرایط ویژه
مناطق مرزی شمال شرق کشور شده است.
1. Geopolitics
2. Strategic
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ژئوپوليتيک (جغراسياسي) و مسائل دفاعي ـ امنيتي بهعنوان یک منطقه حساس محسوب
ميشود .در بيان اهميت مناطق مرزی شمال شرق کشور ميتوان به فرمایش مقام معظم رهبری
حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالي) درخصوص برقراری امنيت و تقویت آمادگي نظامي مناطق
مرزی شمال شرق کشور بسنده کرد که ميفرمایند:
«تهدیدات شرق کشور از غرب کشور مهمتر است ،خطرناکتر از منطقه جنوب شرق،
شمال شرق است» .ليکن عليرغم موارد فوقالذکر مبنيبر حساسيت ویژه مناطق مرزی شمال
شرق کشور ،متأسفانه این منطقه ازمنظر مطالعات راهبردی مورد کمتوجهي قرارگرفته و موجب
ازدسترفتن بسياری از فرصتها و افزایش تهدیدات عليه منافع ملي کشور در این حوزه شده
است .لذا ،باتوجهبه وجود نقاط قوتزای داخلي و عوامل فرصتآفرین محيطي ویژه منطقه
شمالشرق جمهوری اسالمي ایران مانند :برتری قدرت نظامي جمهوری اسالمي ایران نسبت به
افغانستان و ترکمنستان ،پشتيباني اکثریت قریببهاتفاق مردم منطقه شمال شرق از نظام
جمهوری اسالمي ایران ،تنوع و آمایش مناسب نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران در
منطقه ،تقليد برخي از شيعيان افغانستان از مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي) ،داشتن مشترکات

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

در وضعيت کنوني ،مناطق مرزی شمال شرق کشور در ابعاد مختلف ازجمله عوامل

تاریخي ،فرهنگي ،قومي و مذهبي و منابع مشترک با کشورهای همجوار افغانستان و ترکمنستان
و ،...شناخت نقاط قوت 7و ضعف 4داخلي و عوامل فرصت 3آفرین و تهدیدزای 2خارجي
ميتواند به ارائه راهبردهای دفاعي مناسب جهت ارتقای امنيت و توسعه پایدار مناطق مرزی
شمال شرق کشور منجر شود که در این مقاله مورد تأکيد قرار ميگيرد .ازاینرو ،هدف تحقيق
حاضر ،شناسایي عوامل مؤثر ژئوپوليتيکي در مناطق مرزی شمال شرق کشور درقالب نقش
چهارگانه قوتزا ،ضعفساز ،فرصتآفرین و تهدیدزا و تدوین راهبردهای دفاعي مناسب
جهت ارتقای امنيت و توسعه پایدار این مناطق مرزی تبيين ميشود .بهطورویژه این پژوهش
تالش ميکند به سه سؤال اساسي پاسخ دهد .7 :مهمترین عوامل مؤثر ژئوپوليتيکي
1. Strength
2. Weakness
3. Opportunity
4. Threat
88

مجله سياست دفاعي ،سال بيست و هفتم ،شماره  ، 701تابستان 7931

(جغراسياسي) مرتبط با راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران در مناطق مرزی شمال شرق
کشور کدامند؟ .4 ،مهمترین عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ژئوپوليتيکي مرتبط با
راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران در مناطق مرزی شمال شرق کشور کدامند؟ و
 .3مهمترین راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران باتأکيدبر نقش عوامل ژئوپوليتيک
(جغراسياسي) جهت ارتقای امنيت و توسعه پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور کدامند؟
ضمناً باتوجهبه هدف تحقيق ،در این پژوهش محقق از تدوین فرضيه و محدودنمودن تحقيق
در حيطه آن ،خودداری نموده است.
مبانی نظری

با مراجعه به مراکز مطالعاتي و تحقيقاتي ،پژوهشهای زیر که تاحدودی به موضوع تحقيق
شباهت دارند ،مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.
پیشینه تحقیق

رهنما و همکاران ( )7381در مقالهای با عنوان «نقش شهرهای مرزی در فرایند جهانيشدن
و توسعۀ منطقهای ایران مطالعه موردی؛ شهرهای مرزی استان خراسان رضوی» ،ابتدا مسئله
جهانيشدن شهرهای مرزی ایران در استان خراسان (باجيگران ،لطفآباد ،سرخس و تایباد) را
باتوجهبه نظریههای موجود تحليل کردند .همچنين با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه،
چشمانداز مناسبي از توانایيها و ظرفيتهای محلي دربارۀ کارکرد دروازهها و نقاط گرهای
شهری در توسعۀ منطقهای گردآوری کردند.
نياکوئي و همکاران ( )7313در مقالهای با عنوان «راهبرد امنيتي ایران در مقابل تحرکات
ژئوپوليتيک امریکا در غرب آسيا ( 4074ـ  ،»)4070تالش کردند که به این سؤال پاسخ دهند
که راهبردهای امنيتي مختلف ایران در مقابل تحرکات ژئوپوليتيک امریکا در منطقه غرب آسيا
کدامند؟ یافتههای تحقيق حاکي از آن بود که امنيت نسبي و ایدئولوژی نسبي ،متغيرهای
مستقلي هستند که با بهرهگيری تلفيقي از آنها ميتوان راهبرد امنيتي در وقایع یازده سپتامبر،
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نمود.
نوروزاني کوهستاني ( )7313در رساله دکتری خود با عنوان «نقش عوامل ژئوپوليتيک
افغانستان در تدوین راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران» 78 ،عامل ژئوپوليتيکي را بهعنوان
مهمترین عوامل ژئوپوليتيکي کشور افغانستان بر تدوین راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران
در قبال آن کشور شناسایي و احصا نمود.
تافته ( )7312در رساله دکتری خود با عنوان «تبيين تأثير عوامل ژئوپوليتيک ترکمنستان بر
تدوین راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران»  0عامل ژئوپوليتيکي کشور ترکمنستان را که بر
تدوین راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران تأثير دارند ،شناسایي نمود.
تعاریف نظری مفاهیم پژوهش

ژئوپولیتیک :علم مطالعه روابط متقابل جغرافيا ،قدرت ،سياست و واکنشهای ناشي از
ترکيب آنها با یکدیگر است (حافظنيا.)31 :7384 ،
عوامل ژئوپولیتیکی :هرگاه عوامل یک واحد جغرافيایي با مؤلفههای قدرت (مؤلفههای

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

اشغال افغانستان ،اشغال عراق توسط امریکا ،بحران سوریه و برنامه انرژی هستهای را تبيين

سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي ـ اجتماعي و نظامي) برخورد نماید ،تعامالتي حاصل از این
برخورد ایجاد شده که بهصورت کنشي و واکنشي ،بر سياستها ،راهبردها ،برنامهریزیها و
تصميمگيریهای یک منطقه یا کشور اثر خواهند گذاشت (بيک بيلندی.)304 :7314 ،
7

ازجمله عوامل شناختهشده ژئوپوليتيک ميتوان به موقعيتهای راهبردی و ژئواستراتژیک ،
موقعيتهای ارتباطي ،دریایي و ساحلي ،جنبههای طبيعي و فيزیکي سرزمين نظير شکل،
وسعت ،اوضاع توپوگرافي (عارضهنگاری) و اقليم و وضعيتهای اقتصادی ،سياسي ،نظامي،
اجتماعي و فرهنگي و نوع و ميزان منابع طبيعي ،کميت ،کيفيت منابع انساني ،عناصر فرهنگي،
تاریخي و ...اشاره کرد .تمام این عوامل ژئوپوليتيک (جغراسياسي) با درجات مختلف تأثير
قابلتوجهي بر روند طراحي و اجرای راهبرد دارند (حافظنيا.)72 :7384 ،

1. Geostrategic
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راهبرد دفاعی :راهبرد دفاعي عبارت است از فن و علمي که قدرت ملي را تحت تمام
شرایط بهمنظور کنترل طرف مقابل به اندازه و طریق موردنظر ،با بهکار بردن تهدید نيروهای
مسلح ،فشار غيرمستقيم سياسي و سایر ابزارهای قابل تصور ،بسيج ميکند و بدینوسيله عالیق
و مقاصد امنيت ملي را برآورده ميسازد .در این دیدگاه ،هرگونه توانایي و ظرفيت ملي که
شایستگي استفاده برای امر دفاع از کشور را دارد ،باید در چارچوب راهبرد دفاعي ملحوظنظر
قرار گيرد (زهدی.)74 :7380 ،
بهبيانبهتر ،راهبرد دفاعي ،علم و هنر بهکارگيری همه قدرت کشور درجهت مقابله با
تهدیدات امنيت ملي است (نوروزی.)10 :7384 ،
تدوین راهبرد دفاعی :تدوین راهبرد دفاعي فرایند طراحي بلندمدت توزیع و بهکارگيری
منابع ،مقدورات و ابزارهای ملي (قدرت ملي) برای تأمين اهداف دفاعي است (افشردی و
همکاران.)21 :7313 ،
عوامل قوتزای ژئوپولیتیک :ویژگيها ،مالحظات و واقعيتهای موجود در محدوده داخلي
جغرافيای یک کشور را که از جنس عوامل ژئوپوليتيک بوده و بهکارگيری درست آنها موجب
تسهيل و تسریع در دستيابي به اهداف دفاعي و غير دفاعي آن کشور ميشود ،عوامل قوتزای
ژئوپوليتيک گویند (بيکبيلندی.)40 :7314 ،
عوامل ضعفساز ژئوپولیتیک :ویژگيها ،مالحظات و واقعيتهای موجود در محدوده داخلي
جغرافيای یک کشور را که از جنس عوامل ژئوپوليتيک بوده و باعث کندی یا ممانعت از
دستيابي به اهداف دفاعي و غير دفاعي کشور ميشوند ،عوامل ضعفساز ژئوپوليتيک گویند
(بيکبيلندی.)40 :7314 ،
بسترهای فرصتآفرین ژئوپولیتیک :ویژگيها ،مالحظات و واقعيتهای بالقوه در محيط
خارج از مرزهای جغرافيایي یک کشور را که از جنس عوامل ژئوپوليتيک بوده؛ بهطوریکه
استفاده صحيح و بهموقع از آنها موجب تسهيل و تسریع در دستيابي به اهداف دفاعي و غير
دفاعي آن کشور ميشود ،بسترهای فرصتآفرین ژئوپوليتيک گویند (گروه مطالعاتي امنيت،
.)708 :7381
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از مرزهای جغرافيایي یک کشور را که از جنس عوامل ژئوپوليتيک بوده و ماهيتاً ميتوانند
موجب کندی یا ممانعت از دستيابي به اهداف دفاعي و غير دفاعي آن کشور شوند ،بسترهای
تهدیدزای ژئوپوليتيک گویند (گروه مطالعاتي امنيت.)708 :7381 ،
چارچوب نظری

با استناد به مطالعات پيشين معتبر انجامپذیرفته در حوزه تحقيق و با بهرهگيری از نظر
خبرگان و متخصصان امور ژئوپوليتيک و راهبردی در منطقه شمال شرق کشور و باتوجهبه
سوابق خدمتي محقق در منطقه ،چارچوب نظری پژوهش حاضر تدوین شد که در شکل
شماره  7به تصویر کشيده ميشود.
محیطشناسی

محیطشناسی

محیطشناسی

ایران

ترکمنستان

افغانستان

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

بسترهای تهدیدزای ژئوپولیتیک :ویژگيها ،مالحظات و واقعيتهای بالقوه در محيط خارج

شناسایی عوامل ژئوپولیتیکی مناطق مرزی شمال شرق کشور

شناسایی عوامل
قوتزای مناطق
مرزی شمال شرق
کشور

شناسایی عوامل
ضعفساز مناطق
مرزی شمال شرق
کشور

شناسایی بسترهای
فرصتآفرین مناطق
مرزی شمال شرق
کشور

شناسایی بسترهای
تهدیدزای مناطق
مرزی شمال شرق
کشور

احصاء راهبردهای دفاعی جمهوری
اسالمی ایران در مناطق مرزی
شمالشرق کشور
شکل  .1چارچوب تحلیلی تحقیق
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بررسی و تحلیل منطقه مورد مطالعه تحقیق

تحليل محيط ،فرایند شناسایي و تجزیهوتحليل عواملي از داخل و خارج سازمان است که
تأثير عمدهای بر اجرای مأموریت سازمان دارد (شهالیي.)01 :7384 ،
از عناصری که همواره باید در طرحریزیهای راهبردی و برنامهریزیهای سياست دفاعي
هر کشوری مورد بحث و بررسي قرار گيرد ،محيطي است که راهبرد آن کشور متأثر از آن
است و محيط راهبردی آن کشور ناميده ميشود .باوجودآنکه ،محيط راهبردی درمعنای عام
خود ،ابعاد مختلفي را دربر ميگيرد ،ولي بهمعنای اخص کلمه عمدتاً شامل منطقه جغرافيایي
ميشود که قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای هر کشور در آن چارچوب تعریف
ميشود و بر هر عمل نظامي ،راهبردی و سياسي کشور احاطه دارد .برای توصيف قلمرو
تأثيرگذاری محيط باید مدیریت راهبردی قادر به پاسخگویي به سؤاالتي ازقبيل موارد زیر
باشد :نقاط قوت و ضعف چيست؟ چگونه ميتوان نقاط قوت خویش را تقویت و نقاط
ضعف را خنثي نمود؟ تهدیدها و فرصتها و محدودیتهایي که در پيش روی ما
قرارگرفتهاند ،کدامند؟ اولویت تهدیدها و فرصتها کدامند و چگونه ميتوان آنها را شناخت؟
و چگونه ميتوان از تهدیدها پرهيز کرد و از فرصتها حداکثر استفاده را برد؟ (بيکبيلندی،
.)7314
حوزه موردمطالعه تحقيق مناطق مرزی شمال شرق کشور است که بين استانهای
خراسانجنوبي ،خراسانرضوی ،خراسانشمالي و قسمتي از استان گلستان و دو کشور همسایه
ترکمنستان و افغانستان ميباشد .لذا بهمنظور شناسایي محيط تحقيق در این بخش تالش
ميشود حوزه موردمطالعه تحقيق درقالب محيط شناسایي ایران ،ترکمنستان و افغانستان ازمنظر
عوامل ژئوپوليتيکي و نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید مورد بررسي قرار گيرد.
کشور ایران

ایران در جنوب غربي آسيا در نيمکره شمالي و بين مدار  44درجه و 3دقيقه تا مدار 31
درجه و 21دقيقه عرض شمالي و  22درجه و  4دقيقه تا  03درجه و  78دقيقه طول شرقي
نصفالنهار گرینویچ قرار دارد (صفوی .)1 :7387 ،موقعيت جغرافيایي ایران حلقه ارتباطي سه
قاره آسيا ،اروپا و آفریقا را بهوجود آورده است و سرزمين فعلي جمهوری اسالمي ایران از
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پاکستان ،از جنوب به دریای عمان و خليج فارس و از غرب به کشورهای عراق و ترکيه
محدود ميشود .ایران امروزى با وسعت  7،028،714کيلومتر مربع ،در جنوب غربى قاره آسيا
واقع شده است (احمد وحيدی در مراسم بهرهبرداری از مجموعه نرمافزارهای تعيين حدومرز،
مساحت ایران را با احتساب مساحت مرزهای آبي  7،813،141کيلومتر مربع اعالم کردند).
ميان کشورهاى آسيای جنوب غربي ،تنها ليبى و عـربستان سعودى از ایران وسيعترند و
بهاینترتيب ازنظر وسعت و گستردگى ایران جایگاه سوم را در منطقه آسيای جنوب غربي
بهخود اختصاص داده است .ایران با این مساحت ،جزء کشورهاى خيلىبزرگ محسوب
مىشود (ربيعى.)71 :7381 ،
یکي از مهمترین ویژگيهای ایران ،توانمندی نظامي است .نيروهای مسلح جمهوری
اسالمي ایران شامل ارتش جمهوری اسالمي ایران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نيروی
انتظامي جمهوری اسالمي ایران ميباشد .در دهه  00وزارت دفاع ایران با تقویت
زیرمجموعههاى بالگردسازی ،هواپيماسازی و صنایع نظامى خود طى چند سال ،کشور را به
یکى از قطبهاى اسلحهسازى منطقه تبدیل کرد و اکنون نيروهاى مسلح ایران تمامى نيازهاى

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

شمال به کشورهای مستقل مشترکالمنافع و دریای خزر ،از شرق به کشورهای افغانستان و

خود را برآورده مىکنند .از گلوله خمپاره تا توپهاى سنگين ،نفربر ،تانک و حتى هواپيما و
بالگرد در ایران ساخته مىشود .اکنون صنایع نظامى ایران به درجهاى از توان دست یافتهاند که
قادر به توليد موشکهاى هدایتشونده و انواع تجهيزات الکترونيکي است .در یک دهه اخير،
ایران پيشرفتهای قابلمالحظهای در توليد موشک با بردهای متفاوت نموده است (بوالحسني،
.)704 :7314
کشور ایران در یکي از حساسترین موقعيتهای ژئوپوليتيک جهان قرارگرفته است،
بهگونهایکه مناطق ژئوپوليتيک فعالي با کارکردهای گسترده و متعدد اطراف آن را فراگرفته
است (آیزنشتات.)31 :4077 ،
یکي از حساسترین مناطق ژئوپوليتيک ایران ،منطقه شمال شرق کشور است که هممرز با
کشورهای افغانستان و ترکمنستان ميباشد .منطقه شمال شرق ایران یکي از مناطق ژئوپوليتيکي
است که عناصر طبيعي (نفت ،گاز و موقعيت جغرافيایي) و انساني (ویژگيهای قومي ،مذهبي
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و جمعيتي) آن کارکرد سياسي پيدا کردهاند و نظر قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای را بهخود
جلب کرده است .بهاینترتيب ،شکلگيری این منطقه ژئوپوليتيکي در شمال شرقي ایران،
فرصتها و چالشهایي را ازمنظر ژئوپوليتيکي برای جمهوری اسالمي ایران فراهم آورده است.
مزیتهای ژئوپوليتيکي و جغرافيایي از طيف وسيعي برخوردارند که دو مورد از مهمترین آنها
مسير کریدوری و ارتباطي و همچنين دسترسي به آبهای آزاد جهان است که کشورهای
آسيای مرکزی (بهویژه ترکمنستان) در این زمينه بهشدت به ایران وابسته هستند (تقوی اصل،
.)704 :7311
مسير ایران ،اقتصادیترین ،امنترین و کوتاهترین راه انرژی منطقه است و شبکه راهآهن
ایران نيز توان ترانزیت  40ميليون تن کاال در سال را دارد .ازسویدیگر ،ایران نقش کليدی در
شاهراههای موجود منطقه یعني جاده ابریشم ،راهآهن سراسری آسيا ،تراسيکا و کریدور شمال
و جنوب دارد (سنایي.)7314 :7380 ،
از بين همسایگان منطقه شمال شرق ایران ،کشور افغانستان بهدليل سالهای متمادی جنگ
و خرابيهای ناشي از آن ،نقش فعالي در معادالت قدرت در منطقه ندارد .روابط افغانستان و
ج.ا.ایران در طول تاریخ با افتوخيزهای زیادی همراه بوده و بسته به شرایط افزایش یافته و یا
کاهش پيدا نموده است .عواملي نظير حضور پایگاههای امریکا در منطقه و افزایش نيروهای آن
در افغانستان ،کمک این کشور به گروهکهای تروریستي تکفيری و همچنين افزایش تعداد و
نيروهای این گروهکها از تهدیدات اصلي برای جمهوری اسالمي ایران بهشمار ميرود.
رادیکالسيم دیني و افراطگرایي اسالمي که کانون آن افغانستان است ،همواره برای ایران
چالشآفرین بوده است (کاویانيراد.)420 :7381 ،
عامل دیگری که باتوجهبه حضور افغانستان در همسایگي ایران تهدیدی عمده برای
جمهوری اسالمي ایران به حساب ميآید ،قاچاق موادمخدر در مرزهای ایران ميباشد.
جمهوری اسالمي ایران همواره خواستار افغانستاني مستقل و دولتي متشکل از همه گروهها،
حفظ و امنيت در سرحدات مرزی خود با این کشور ،برقراری حقوق شيعيان ،مبارزه با قاچاق
مواد مخدر و مقابله با سياستهای تجاوزکارانه امریکا و جلوگيری از توسعه بحران در منطقه
بوده است و درراستای این اهداف در همه زمانها بر مشارکت کليه گروهها و نژادها در دولت
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است (قنبری7314 ،؛ صفوی و همکاران.)7314 ،
در بحث روابط جمهوری اسالمي ایران با همسایه دیگر خود در منطقه شمال شرق یعني
ترکمنستان مي توان بيان داشت که همواره اشتياق جهت نزدیکي بيشتر روابط ،در هر دو کشور
وجود داشته است .ج.ا.ایران براساس سياست خارجي خود ،جمهوری ترکمنستان را بالفاصله
پس از فروپاشي شوروی بهرسميت شناخت و خواهان برقراری مناسبات با این کشور و
گسترش آن شد و درهمينراستا هيئتهای بلندپایه اقتصادی و سياسي دو کشور در سفرهای
متعدد به ایران و ترکمنستان به توافقهایي دست یافتهاند (تافته.)728 :7312 ،
وجود مرزهای مشترک و طوالني ،این امکان را به جمهوری اسالمي ایران ميدهد که
روابط و مناسبات خود با ترکمنستان را در همه ابعاد گسترش دهد .وجوه مشترک تاریخي،
فرهنگي و اعتقادی با مردم این کشور نيز ميتواند عامل مهم برقراری روابط دو کشور باشد.
کشور افغانستان

افغانستان بين  41تا  38درجه عرض شمالي و  00تا  14درجه طول شرقي نصفالنهار
گرینویچ و در نيمکره شمالي ـ شرقي و در محدوده آسيای ميانه واقع شده است (صفوی و

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

افغانستان تأکيد داشته و این امر را بهعنوان تنها راه بازگشت صلح و امنيت در آن کشور دانسته

همکاران.)7314 ،
افغانستان سرزميني کوهستاني و محاط در خشکي است و به دریا راه ندارد (نامي1 :7381 ،
ـ  .)2وسعت سرزمين افغانستان  021.400کيلومتر مربع است .خط مرزی جمهوری اسالمي
ایران و افغانستان از دهانه ذوالفقار (محل تالقي مرزهای جمهوری اسالمي ایران ،کشور
ترکمنستان و افغانستان) شروع و تا ملک سياهکوه (محل تالقي مرزهای جمهوری اسالمي ایران،
افغانستان و پاکستان) ادامه ميیابد .طول این خط مرزی حدود  171کيلومتر است که 741
کيلومتر آن مرز مشترک آبي (هریرود به طول  10کيلومتر در منطقه عمومي تایباد و رودخانه
هيرمند به طول  37کيلومتر در منطقه زابل) و بقيه ،مرز خاکي است (عظيمي 28 :7384 ،ـ .)21
از بعد راهبردی و نظامي ،قرارگرفتن افغانستان در منطقه هارتلند و فالت ایران عاملي است
که باعث شده همواره قدرتهای جهاني دندان طمع خود را برای حضور در آن کشور تيز
کنند .ویژگيهای ژئوپوليتيک نوین افغانستان بازتاب و تأثير تحوالتي است که در حوزه داخلي،
89

مجله سياست دفاعي ،سال بيست و هفتم ،شماره  ، 701تابستان 7931

منطقهای و جهاني ،از سال  4007به بعد پدید آمده است .اهميت ژئوپوليتيکي جدید افغانستان
عمدتاً متأثر از دو پدیده مهم است؛ نخست تغيير ماهيت روابط و سياست بينالمللي و جامعه
جهاني نسبت به افغانستان و دوم دگرگوني بنياد ساختارهای ذهني و سياسي در داخل افغانستان
که در مسير تکوین آرمان ملت ،مدیریت ميشود .سير تحوالت تکوینیافته در سالهای اخير
حساسيت و موقعيت ژئوپوليتيکي این کشور را بهطور فزایندهای برجسته نموده است.
احزاب و گروهکهای افغانستان

از جمله تحوالت مهم ازمنظر «جامعهشناسي سياسي» در افغانستان طي دو دهه اخير ،ظهور
احزاب و تعدد و تکثر حزبي بوده است .پدیده تحزب ،گرچه موضوع بيپيشينه و تازهای در
تاریخ افغانستان نبوده است ،اما آنچه احزاب دوره بيستساله را از احزاب و دستههای سياسي
پيش از آن متمایز ميسازد ،بر آیند دو عامل مهم است :یکي پرشماربودن احزاب این دوره و
دیگری تمایز و تفاوت در کارکردهاست (واعظي.)733 :7387 ،

نقشه  :1مناطق تحت کنترل توسط گروههای مختلف در افغانستان (منبع :صفوی)1931 ،

درحالحاضر بيش از  40هزار تروریست مسلح با سالحهای مختلف با مليت افغاني و
بيش از هشت هزار تروریست خارجي درقالب  47گروه افراطي در افغانستان فعاليت دارند که
مهمترین این گروهها به شرح زیر است:
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طالبان برای رسيدن به اهداف خود ،پول و انرژی زیادی طي یک دهه در افغانستان صرف
کرده و در سال  7110ميالدی افغانستان را تصرف و تا سال  4007ميالدی بر این کشور
حکومت کردند .طي دهه  4000ميالدی ،طالبان به حزبهای کوچکتر تبدیل شد و ميتوان
گفت تاحدودی بدین خاطر درصدد کسب شهرت و معرفي خود بهعنوان یک گروه ناسازگار
و بسيارمنسجم برآمد .از نيمه دوم دهه  4000ميالدی طالبان حمالت مسلحانهای را بهطور
پيوسته و مستمر ترتيب داد که شامل اقدامات تروریستي بهویژه در والیات شرقي و جنوبي
افغانستان ميشود و بدینترتيب قدرت خویش را توسعه بخشيد و برخي مناطق را بهتصرف
خویش درآورد ،نظير مناطقي که این گروه در سال  4073تصرف کرد .همچنين طالبان خود را
«عمارت اسالمي افغانستان» معرفي ميکند که این نام همان نامي است که در دوره حکومت
این گروه با آن شناخته ميشد و با این روش مشروعيت دولت قانوني افغانستان را انکار
ميکند .بهعالوه ،این گروه شعباتي را در خارج از مرزهای افغانستان دایر نمود که امور
دیپلماتيک ،نظير مذاکره با امریکا و دولت افغانستان و سایر مذاکرات دیپلماتيک را برعهده
دارند (نوروزاني کوهستاني .)714 :7313 ،درحالحاضر استعداد طالبان بيش از  38هزار نفر
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گروه طالبان

است .طالبان تحت حمایت سازمان اطالعات پاکستان 7به تداوم حيات خود ادامه داده و تجهيز
و تأمين مالي ميشود.
گروه تروریستی (تارشگر) داعش

اولين دستههای «داعش» اوایل پایيز سال  4072ميالدی در خاک افغانستان ظاهر شدند .با
ظهور داعش در منطقه ،بخش اعظم سازمان تحریک طالبان پاکستان با مشورت سرویسهای
اطالعاتي تغييرجهت داده و گروه داعش را در افغانستان تشکيل دادند و در کنار آن
سازمانهایي همچون لشکر طيبه ،لشکر جهنگوی ،البدر و انصاراالسالم بهطور منظم با داعش
بيعت نمودند .بهدنبال آن حدود سه هزار تروریست جداشده از جنود خراسان،
جماعتاالحرار ،لشکر اسالم ،تروریستهای برمایي ،جنبش اسالمي ازبکستان ،القاعده و
ایغورهای چين در افغانستان گرد آمده و گروه داعش را تشکيل دادند .گروه داعش ایجاد
(سرویس اطالعاتي) )1. Inter-Services Intelligence (ISI
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«امارات خراسان» بهعنوان استان خالفت اسالمي را اعالم کرد که طبق نقشههای شبه نظاميان
«داعش» ،افغانستان ،پاکستان و بخشي از آسيای مرکزی و شرق ایران را دربر خواهد گرفت
(قنبری7314 ،؛ صفوی و همکاران.)7314 ،
قاچاق در افغانستان

از دیگر مسائل مهم درمورد کشور افغانستان که مرزهای جمهوری اسالمي ایران را تحت
تأثير قرار ميدهد ،مسئله قاچاق کاال ،اسلحه ،مواد مخدر و انسان است که درادامه مورد بحث
قرار ميگيرد.
قاچاق کاال و مواد مخدر

براساس گزارش سازمان ملل متحد ميزان توليد مواد مخدر در افغانستان طي سال 7313
نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته و حدود  0200تن تریاک در افغانستان توليد شده است
که این ميزان  10درصد توليد تریاک جهان است (صفوی و همکاران .)7314 ،صدور مواد مخدر
از افغانستان به ایران برای مصرف داخلي و انتقال به اروپا ،در شمار منابع اصلي و فعال تنش بين
دو کشور بوده است .از نگاه برخي از مسئوالن جمهوری اسالمي ایران سازوکار ورود ،توزیع و
حملونقل مواد مخدر ،بخشي از توطئه امپریاليسم عليه نظام و انقالب اسالمي و هدف نهایي آن
ایجاد اختالل در امنيت داخلي و گسترش فساد بين شهروندان بهویژه جوانان است.
قاچاق انسان

در افغانستان ،وقوع جنگهای داخلي طوالنيمدت و فقر شدید اقتصادی ،دو عامل مهمي
است که در قاچاق انسان نقش عمدهای دارند .ازیکسو درحالحاضر دولت فاقد اقتدار الزم
برای بسط حاکميت خود به سراسر افغانستان و کنترل مؤثر امور امنيتي کشور است و
ازسویدیگر بسياری از خانوادههای افغان بهویژه آنهایي که در استانهای مرزی سکونت دارند،
بيميل نيستند که برای کسب درآمد به آنسوی مرزها عزیمت کنند (نوروزاني کوهستاني،
 .)7313اشکال مختلف این قاچاق عبارتند از :واردکردن غيرقانوني اتباع افغانستان برای کار در
ایران ،بهرهگيری از اتباع ایراني و افغاني برای قاچاق مواد مخدر ،ازدواج زنان ایراني با اتباع
افغاني که هم ازدواج آنها عمدتاً بهصورت غيرقانوني است و هم خروج اجباری آنها از ایران و
اسکان آنها در افغانستان اغلب برخالف ميل آنها توسط شوهرانشان انجام ميشود .بسياری از
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.)7314
قاچاق اسلحه

وجود صدها کيلومتر مرز مشترک با افغانستان و تجارت پرسود مواد مخدر در مرزهای
شرقي ایران مزید بر علت شده تا قاچاقچيان اسلحه از این منفذ بهعنوان ورودی وسيعي برای
تجارت خود استفاده کنند .اگر بخواهيم به علل و عوامل قاچاق سالح در مرزهای شرقي کشور
اشاره کنيم باید درگيریهای داخلي دو قرن و نيم در افغانستان و تردد آزادانه مجاهدین افغان
به مرزهای ایران ،تجارت مواد مخدر که عمدتاً ازطریق مسلحانه صورت ميگيرد ،خرید و
فروش سالح که بهعلت ارزانبودن قيمت سالحها در افغانستان ،مشتریاني در مرزهای ایران
پيدا ميکند ،فضای امنيتي حوزه شرق ایران که داشتن سالح را برای حفاظت از جان و مال در
مقابل سارقين مسلح ایراني و افغاني و نيز مقابله با گروگانگيری ،شرارتهای مرزی و
آدمربایي ضروری ميسازد ،و غيره اشاره کرد (قنبری7314 ،؛ صفوی و همکاران.)7314 ،
اختالفات مرزی

از دیگر مسائل جمهوری اسالمي ایران و افغانستان وجود اختالفات مرزی است که
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زنان وقتي وارد افغانستان ميشوند به سرنوشت نامعلومي گرفتار ميشوند (صفوی و همکاران،

مهمترین آنها در دو حوزه ارضي و آبي در این بخش مورد بررسي قرار ميگيرند.
اختالفات ارضی
اختالف در منطقه میلک

محل ميل مرزی  :47یکي از موارد اختالفي ج.ا.ایران و افغانستان ،موقعيت ميلههای مرزی
 47تا  40است .براساس قرارداد منعقده بين ج.ا.ایران که به قرارداد  7104مکماهون معروف
است ،محل ميله  47در بستر رودخانه هيرمند و در محل تقسيم این رودخانه با رودخانه پریان
است و سایر ميلههای تا  40بهصورت توصيفي در رودخانه پریان تعيين شده که بهعلت اینکه
در بستر رودخانه بوده است ،این ميلهها از ابتدا نصب نشده بوده که باتوجهبه گذشت حدود
 700سال از زمان انعقاد قرارداد و تغيير مسير رودخانه در طرف ایران و افغانستان ،تفاسير
متفاوتي از مسير این ميلهها دارند که همين موضوع باعث اختالف بر محل این ميلهها شده
است و طرف افغاني ميلهگذاری جدید را تمکين نمينماید (صفوی و همکاران.)7314 ،
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اختالف در منطقه دوغارون

احداث دیوار  400متری توسط افغانستان در گمرک دوغارون ـ اسالمقلعه از موارد
اختالفي بين دو کشور است .پس از استقالل افغانستان از جمهوری اسالمي ایران در سال
 7430و تعيين خط مرزی بين دو کشور ،همواره در بخش دوغارون واقع در منطقه عمومي
تایباد اختالف ارضي وجود داشته و همين امر در بعضي مواقع باعث ایجاد تنش بين دو کشور
نيز شده است (کریميپور.)738 :7380 ،
اختالف آبی
اختالف پیرامون آب رودخانه هیرمند

دستکم از سال  ،7814یکي از منابع پایدار مشاجره بين دو دولت ایران و افغانستان،
مسئله حقابه هيرمند بوده است .دولتهای افغانستان همواره از هيرمند بهعنوان ابزاری برای
حل مسائل خود با ایران سود بردهاند .درواقع هيرمند گروگان دائمي افغانها برای سودجویي
از آن در مناسبات سياسي ـ اقتصادی و حتي نظامي با ایران بوده است.
اختالف پیرامون آب رودخانه هریرود

در سال  7382سدی تحت عنوان «سد دوستي» با همکاری جمهوری اسالمي ایران و
ترکمنستان برای بهرهبرداری از آب رودخانه هریرود درراستای تأمين آب موردنياز دو کشور
بهویژه تأمين آب شرب استان خراسان رضوی در مرز دو کشور و روی رودخانه مرزی
هریرود در  14کيلومتری شهرستان سرخس در شمال شرق خراسان رضوی احداث شد .پس
از احداث این سد ،دولت افغانستان با کمک کشور هند سد سلما را به نام سد دوستي هند و
افغانستان روی این رودخانه در محدوده شهر هرات احداث نمود .با احداث سد سلما،
براساس برآوردها و گزارشهای کميته محيطزیست سازمان مللمتحد ،جریان ساالنه آب به
سمت جمهوری اسالمي ایران و سد دوستي دست کم با  17درصد کاهش روبهرو خواهد شد.
دو کشور جمهوری اسالمي ایران و ترکمنستان بارها به احداث سد سلما اعتراض کردهاند ،اما
دولت افغانستان ساخت سد روی هریرود را حق خود ميداند (صفوی و همکاران.)7314 ،
کشور ترکمنستان

کشور ترکمنستان در بخش غربي آسيای مرکزی ،بين  24درجه و  28دقيقه و  34درجه و
 8دقيقه عرض شمالي 40 ،درجه و  41دقيقه و  00درجه و  27دقيقه طول شرقي قرار گرفته
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این منظر مقام چهارم را ميان کشورهای مشترکالمنافع بعد از روسيه ،قزاقستان و اوکراین
داراست (روشندل و قليپور .)41 :7314 ،بهلحاظ توپوگرافي (عارضهنگاری) نوار مرزی بين
ترکمنستان و ایران دارای چهره کامالً کوهستاني با ارتفاعات و جهات مختلف است،
بهطوریکه ارتفاعات سمت ایران دارای روند شمال شرقي ـ شمال غربي بوده و جزء رشته
کوههای کپهداغ محسوب ميشوند که خود عامل بسيار مهمي در تضعيف نوار مرزی منطقه در
امر پدافند عليه ایران ميباشد.
ترکمنستان در آسيای مرکزی بهلحاظ شرایط خاص جغرافيایي از موقعيت بسيار مطلوبي
برخوردار است .داشتن مرزهای مشترک با ایران که حلقه اتصال به کشورهای آسيای مرکزی
است ،اهميت تجاری و اقتصادی این کشور ر ا افزایش ميدهد؛ چراکه دیگر کشورهای آسيای
مرکزی تنها ازطریق افغانستان و بخش غربي چين ميتوانند با جهان خارج از روسيه ارتباط برقرار
کنند؛ اما ارتباط این کشور با ایران ،دسترسي به غرب آسيا ،ترکيه ،خليجفارس و پاکستان را بسيار
آسان ميکند و بههميندليل ترکمنستان ميتواند نقش مؤثری را در آسيای مرکزی ایفا کند.
ازسویدیگر ،ترکمنستان دروازه ورود به آسيای مرکزی و تنها راه مناسب جهت دسترسي ایران به
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است (روشندل و قليپور .)40 :7314 ،مساحت ترکمنستان  288،700کيلومتر مربع است و از

کشورهای آسيای مرکزی بهشمار ميآید .ترکمنستان ازیکسو با ایران و ازسویدیگر ،با کشور
افغانستان هممرز است و پيوسته در منازعات نظامي داخلي افغانستان غوطهور بوده و سرایت
تنشهای داخلي افغانستان به مرزهای شرقي ترکمنستان ،همواره موجب نگراني مقامات این
کشور شده است (ندسا.)727 :7387 ،
استفاده از اهرم صادرات گاز در درجه نخست و در درجه دوم نفت ،باعث شده تا
ترکمنستان تالش کند بهعنوان محوری برای مشارکت شرکتهای چندمليتي جایگاه خود را در
معادالت سياسي بيشتر کند .زیرا زمانيکه منافع شرکتهای بزرگ که در این کشور
سرمایهگذاری کردهاند با منافع حاکمان این کشور گره ميخورد ،تاحدزیادی قدرتهای بازیگر
از حاکميت فعلي حمایت ميکنند تا منافع بلند مدت خود را در این کشور تثبيت کنند.
برایناساس ،محور سياست خارجي ترکمنستان برقراری ارتباط با سایر کشورها براساس
مناسبات اقتصادی بهویژه در عرصه گاز و نفت شکل ميگيرد (مطهری .)7310 ،درمجموع
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بهنظر ميرسد ترکمنستان هم مناسبات خوب خود را با روسيه ،امریکا و اتحادیه اروپا ادامه
دهد و هم روابط خود را با کشورهای همسایه خود مانند ایران ،افغانستان ،قزاقستان و ازبکستان
گسترش بيشتری دهد؛ چراکه اصوالً ترکمنستان نياز دارد تا هم با همسایگان خود ارتباطات و
روابط خوبي داشته باشد و هم با کشورهای روسيه ،امریکا و اتحادیه اروپا برای جذب
سرمایهگذاری بيشتر و روابط بازرگاني ،همکاری همهجانبهای داشته باشد (مطهری.)7310 ،
قاچاق کاال و مواد مخدر

ترکمنستان یکي از کریدورهای قاچاق از کشور همسایه افغانستان است .گزارشات دوره
نيازاف نشان ميدهد که برخي از مقامات عاليرتبه حکومتي در تجارت تریاک مداخله داشتند
و این کشور با مشکل روبهرشد اعتياد مردم به مواد مخدر روبهروست (دهقان.)471 :7314 ،
چالشهای مرزی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان
هریرود

این رود اگرچه از افغانستان سرچشمه ميگيرد ،ليکن قبل از احداث سد ،تمام آب در فصل
سيالبي به خاک ترکمنستان وارد ميشود و در شرایط عادی نيز صرفاً  3/1آب سهم ایران بود .ليکن
با احداث سد دوستي اوالً رودخانه از حالت فصلي به دائمي (پایيندست سد) تغيير یافت .ثانياً ایران
امکان استفاده بهينه از این آب را بهدست آورد ،بهگونهایکه عالوهبر آبياری مزارع سرخس بخشي از
آب شرب شهر مشهد نيز تأمين شد .ترکمنها تمایلي برای ادامه بهخصوص در تعيين مرز در سد
دوستي و احداث سد و تنظيم و تقسيم آب که سابقاً مقرر شده بود در دولتآباد احداث شود،
ندارند ،ليکن با تالشهای زیاد باالخره ترکمنها برای احداث این سد در شيرتپه موافقت کردند.
بنابراین ،در آینده درخصوص مرزبندی در سد دوستي (باتوجهبه اینکه زمينهای بيشتری از سمت
ایران زیر آب رفته) و تقسيم آب رود مذکور ،چالشهای جدی وجود خواهد داشت .ضمنآنکه هر
دو کشور برای دریافت حقابه از افغانستان همداستان ميباشند (کریميپور.)734 :7384 ،
منابع مشترك نفت و گاز

امروزه وجود منابع مشترک نفت و گاز در سرخس ،سنگرتپه و مختومقلي مسجل است و
ترکمنستان با کمک متخصصين کشورهای اروپایي و امریکایي در برداشت از این منابع مشترک از
جمهوری اسالمي ایران خيلي جلوتر است .این رقابت در برداشت ممکن است به نوعي مجادله و
کشمکش منجر شود .همين وضعيت در دریای خزر نيز حکمفرماست (کریميپور.)734 :7384 ،
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درراستای رسيدن به اهداف پژوهش ،پس از انجام مطالعات نظری ،بررسي اسناد و مدارک
و محيطشناسي حوزه شمال شرق کشور و نيز مشاوره و مصاحبه با تعدادی از صاحبنظران
خبره مرتبط با موضوع و اخذ نظرات آنان و بازدید ميداني صورتگرفته ،درک درست و
کاملتری از عوامل ژئوپوليتيکي مؤثر مناطق مرزی شمال شرق کشور حاصل شد و درنهایت
مدل مفهومي تحقيق حاضر ،شامل  24عامل ژئوپوليتيکي که ميتوانند بر تدوین راهبرد دفاعي
جمهوری اسالمي ایران تأثيرگذار باشند ،درقالب کالنعوامل چهارگانه (قوت ،ضعف ،فرصت
و تهدید) برابر شکل شماره  4ترسيم شده است .الزم به ذکر است که در انتخاب عوامل
ژئوپوليتيکي مؤثر بر مناطق مرزی شمال شرق کشور ،تمرکز تحقيق بر کليه عوامل ژئوپوليتيکي
بوده است که در این منطقه راهبردی کشور تأثيرگذارند و مبنای انتخاب عوامل ،تقسيمبندی
براساس حوزههای ژئوپوليتيکي (مانند :سياسي ،نظامي ،اقتصادی و )...و کشورهای همسایه
(افغانستان و پاکستان) بهطور یکسان نبوده است .لذا ،با نظر کارشناسان و خبرگان امر ،تعداد
عوامل ژئوپوليتيکي کشور افغانستان بيشتر از ترکمنستان درنظر گرفته شد .دليل این امر ،اوضاع
نابسمان کلي کشور افغانستان نسبت به کشور ترکمنستان بود که منجر به تأثيرپذیری بيشتر

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

مدل مفهومی تحقیق

مناطق مرزی شمال شرق کشور از شرایط این کشور ميشد .همچنين عوامل ژئوپوليتيکي
انتخابشده در حوزههای طبيعي ،سياسي ،اقتصادی ،نظامي و انساني قرار داشتند که باتوجهبه
هدف تحقيق که بر شناسایي عوامل مؤثر ژئوپوليتيکي در مناطق مرزی شمال شرق کشور
درقالب نقش چهارگانه قوتزا ،ضعفساز ،فرصتآفرین و تهدیدزا و تدوین راهبردهای
دفاعي مناسب جهت ارتقای امنيت و توسعه پایدار این مناطق مرزی تأکيد ميکرد ،از پرداختن
به تقسيمبندی ژئوپوليتيکي فوق صرفنظر شد و در انجام تحقيق به تقسيمبندی عوامل در
چارچوب چهارگانه عوامل قوتزا ،ضعفساز ،فرصتآفرین و تهدیدزا بسنده شد.
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 .7برتری قدرت نظامي جمهوری اسالمي ایران نسبت به افغانستان و ترکمنستان
 .4توانایي توليد موشکهای با بردهای مختلف توسط ایران
 .3پشتيباني اکثریت قریب به اتفاق مردم منطقه شمال شرق از نظام جمهوری اسالمي ایران
 .2سياست خارجي استقاللگرایانه جمهوری اسالمي ایران
 .4تنوع و آمایش مناسب نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران در منطقه
 .0اشراف ارتفاعات مرزی ایران بر ترکمنستان
 .1تجارب دفاع مقدس و آمادگي باالی نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران
 .8گسترش سطح فناوری جمهوری اسالمي ایران نسبت به کشورهای همسایه در منطقه شمال شرق
 .7کمبود امکانات نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران جهت استفاده از سامانههای هوشمند کنترل مرز در منطقه شمال شرق
 .4تغيير بافت جمعيتي از تشيع به تسنن در برخي از شهرهای حاشيه منطقه شمال شرق ایران با افغانستان
 .3افزایش قاچاق انسان ،اسلحه و موادمخدر در منطقه شمال شرق ایران
 .2افزایش جمعيت شهری و کاهش جمعيت روستایي در منطقه شمال شرق ایران
 .4وجود سالح و مهمات غيرمجاز در منطقه شمال شرق
 .0تردد گسترده غيرقانوني از مرزهای مشترک منطقه با افغانستان
 .1وجود اقليتهای قومي و مذهبي در منطقه شمال شرق جمهوری اسالمي ایران
 .8تراکم جمعيتي پایين در حاشيه مرزهای منطقه شمال شرق جمهوری اسالمي ایران
 .1درآمد باالی قاچاق مواد مخدر در منطقه شمال شرق باتوجهبه بيکاری و فقر گسترده در حاشيه مرزهای جمهوری اسالمي ایران در این منطقه
 .70تراکم پایين صنایع و مراکز صنعتي در منطقه شمال شرق (به جز مشهد و حومه)
 .77سطح پایين زیرساختهای مناسب کشاورزی و صنعتي در منطقه شمال شرق خصوصاً حاشيه مرزها
 .7تقليد برخي از شيعيان افغانستان از مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي)
 .4قرابتهای تاریخي و فرهنگي منطقه شمال شرق کشور با مردم کشورهای افغانستان و ترکمنستان
 .3وجود منابع مشترک نفت و گاز ایران با ترکمنستان در دریای خزر
 .2سياست خارجي پرهيز از تنشزایي و تأکيد بر همکاری متقابل ایران در منطقه شمال شرق
 .4قرار گرفتن افغانستان ،ترکمنستان و منطقه شمال شرق جمهوری اسالمي ایران در منطقه هارتلند
 .0جلب مشارکت برای بازسازی افغانستان توسط دولتمردان این کشور
 .1وجود رودخانههای مشترک در مرزهای ایران و کشورهای افغانستان و ترکمنستان (مانند تجن در مرز ایران و افغانستان و ترکمنستان یا هریرود در مرز ایران و افغانستان)
 .8وجود شيعيان افغانستان وابسته به نظام جمهوری اسالمي ایران
 .1عمق راهبردی پایين ترکمنستان
 .7طوالني بودن مرزهای منطقه شمالشرق جمهوری اسالمي ایران با کشورهای افغانستان و ترکمنستان
 .4کشور افغانستان مهد پرورش ،فعاليت ،گسترش واقدامات تروریستي ـ تکفيری (طالبان ،داعش ،القاعده و )...بویژه در نزدیکي مرزهای جمهوری اسالمي ایران
 .3عدم اشرافيت کشور افغانستان در کنترل مرزهای مشترک با ایران
 .2حضور و حمایت آمریکا ،ناتو و قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در ساخت و تجهيز پایگاهها و فرودگاههای نظامي و غيرنظامي در افغانستان
 .4بيکاری گسترده در افغانستان ( 20درصد)
 .0تهدیدات امنيتي ناشي از قاچاق سالح ،مواد مخدر و کاال در مرزهای منطقه شمال شرق کشور
 .1قرار گرفتن منطقه شمال شرق ایران در مسير ترانزیتي قاچاق موادمخدر از افغانستان به اروپا
 .8هجمه مهاجرین قانوني و غيرقانوني افغان به منطقه شمالشرق جمهوری اسالمي ایران
 .1وجود اختالفات در حوزههای آبي مشترک بين منطقه شمال شرق کشور جمهوری اسالمي ایران با کشورهای افغانستان و ترکمنستان (حوزههای هيرمند ،هریرود و اترک)
 .70کيفيت پایين زندگي مردم در افغانستان نسبت به منطقه شمال شرق جمهوری اسالمي ایران
 .77همگرایي قومي و مذهبي بخشي از جمعيت منطقه شمال شرق کشور با کشورهای پيراموني (مانند ترکمنها و گرایش اهل سنت به گروههای سلفي ـ تکفيری)
 .74صعبالعبور بودن مناطق شمالي افغانستان به علت وجود ارتفاعات
 .73اختالف مرزی ایران با افغانستان در منطقه ميلک و دوغارون در زمينه خط مرزی
 .72ساخت البراتوراهایي در حاشيه مرزهای منطقه شمال شرق برای تبدیل تریاک به موادمخدر صنعتي
 .74ازدواج زنان حاشيه مرزهای منطقه شمال شرق جمهوری اسالمي ایران با مهاجرین افغان
 .70وجود تهدیدات بيولوژیک ازطریق مرزهای افغانستان
 .71شيوع بيماریهای واگيردار و فراگير در مناطق مرزی شمال شرق ایران

قوت

ضعف

فرصت

احصای راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران در مناطق مرزی شمال شرق کشور
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شکل  .2مدل مفهومی

تهدید

پژوهش حاضر ازلحاظ نوع تحقيق ،درزمره تحقيقات کاربردی ـ توسعهای دستهبندی
ميشود .روش تحقيق این پژوهش ازلحاظ شيوه نگارش و پرداختن به مسئله تحقيق ،توصيفي
ـ تحليلي با رویکرد کمي است .جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر خبرگان لشکری و
کشوری و صاحبنظران در حوزه جغرافيای سياسي ،و راهبرد دفاعي منطقه شمال شرق کشور
بود.
بهدليل ماهيت تحقيق و باتوجهبه تخصصيبودن موضوع پژوهش و محدویت
صاحبنظران ،خبرگان و فعاالن در حوزه شمال شرق کشور در سطح نيروهای مسلح و
دستگاههای کشوری و دانشگاهي ،حجم جامعه آماری (برابر آمارهای اعالم شده ازسوی
ارگانها و سازمانهای مرتبط) ،تعداد  00نفر برآورد شد که باتوجهبه اینکه حجم جامعه آماری
کمتر از یک درصد ( )700بود ،همين تعداد بهصورت تمامشمار بهعنوان نمونه آماری تحقيق
درنظر گرفته شد.
گردآوری اطالعات با استفاده از روشهای مطالعه کتابخانهای و تحقيقات ميداني و ازطریق
ابزار پرسشنامه صورت پذیرفت .در تحليل دادهها از نرم افزار اس پي اس اس 7و از روشهای

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

روششناسی تحقیق

آماری توصيفي ازقبيل محاسبه ميانگين و نسبتها استفاده شد و آمار استنباطي شامل آزمون
فریدمن 4و آزمون استقالل خيدو 3جهت تعيين عمدهترین عوامل ژئوپوليتيک مؤثر بر تدوین
راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران در مناطق مرزی شمال شرق کشور بههمراه نقش
چهارگانه آنها و سپس تحليل سوآت با تشکيل ماتریسهای ارزیابي عوامل داخلي 2و ارزیابي
عوامل خارجي ،4ماتریس تعيين موقعيت و اقدام راهبردی 0و درنهایت احصای راهبردها انجام
پذیرفت.

1. SPSS
2. Friedman
3. Chi Square
)4. Internal Factor Evaluation (IFE
)5. Eternal Factor Evaluation (EFE
)6. Strategic Position and Action Evaluation (Space
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تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق

همانگونهکه ذکر شد ،سؤال اول تحقيق بدینگونه تبيين شد که «مهمترین عوامل مؤثر
ژئوپوليتيکي مرتبط با راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران در مناطق مرزی شمال شرق
کشور کدامند؟».
درراستای پاسخ به سؤال اول تحقيق ،ازطریق مطالعات کتابخانهای و روشهای ميداني،
بهرهگيری از مصاحبه حضوری و اخذ نظر صاحبنظران و تأیيد خبرگان ،درنهایت  24عامل
ژئوپوليتيکي مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعي ج.ا.ایران در مناطق مرزی شمال شرق کشور احصا
شد .سپس برای تعيين اولویت و رتبهبندی عوامل احصاشده ،از روش آماری آزمون رتبهبندی
فریدمن استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون فریدمن جهت اولویتبندی عوامل ژئوپوليتيکي در
جدول  7نشان داده شده است.
جدول  .1رتبهبندی عوامل ژئوپولیتیکی مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران
در مناطق مرزی شمال شرق کشور
عامل ژئوپولیتیک
رتبه
 1گسترش سطح فناوری جمهوری اسالمی ایران نسبت به کشورهای همسایه در منطقه شمال شرق
 2پشتیبانی اکثریت قریببهاتفاق مردم منطقه شمال شرق از نظام جمهوری اسالمی ایران
درآمد باالی قاچاق مواد مخدر در منطقه شمال شرق با توجه به بیکاری و فقر گسترده در حاشیه
3
مرزهای جمهوری اسالمی ایران در این منطقه
 1عدم اشرافیت کشور افغانستان در کنترل مرزهای مشترک با ایران
 6تراکم پایین صنایع و مراکز صنعتی در منطقه شمال شرق (به جز مشهد و حومه)
 5قرارگرفتن منطقه شمال شرق ایران در مسیر ترانزیتی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا
 2سطح پایین زیرساختهای مناسب کشاورزی و صنعتی در منطقه شمال شرق خصوصاً حاشیه مرزها
 1قدرت نظامی جمهوری اسالمی ایران
 4بیکاری گسترده در افغانستان ( 14درصد)
 14هجمه مهاجرین قانونی و غیرقانونی افغان به منطقه شمال شرق جمهوری اسالمی ایران
 11توانایی تولید موشکهای با بردهای مختلف توسط ایران
 12طوالنیبودن مرزهای منطقه شمال شرق جمهوری اسالمی ایران با کشورهای افغانستان و ترکمنستان
 13قرابتهای تاریخی و فرهنگی منطقه شمال شرق کشور با مردم کشورهای افغانستان و ترکمنستان
 11تنوع و آمایش مناسب نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در منطقه
 16بافت جمعیتی
وجود اختالفات در حوزههای آبی مشترک بین منطقه شمال شرق کشور جمهوری اسالمی ایران با
15
کشورهای افغانستان و ترکمنستان (حوزههای هیرمند ،هریرود و اترک)
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نمره
11/56
11/22
13/22
13/41
12/14
12/21
12/11
12/15
11/41
11/43
11/51
11/33
11/22
14/15
14/21
14/25

در مناطق مرزی شمال شرق کشور
عامل ژئوپولیتیک
رتبه
کشور افغانستان مهد پرورش ،فعالیت ،گسترش واقدامات تروریستی ـ تکفیری (طالبان ،داعش ،القاعده
12
و )...بویژه در نزدیکی مرزهای جمهوری اسالمی ایران
 11کیفیت پایین زندگی مردم در افغانستان نسبت به منطقه شمال شرق جمهوری اسالمی ایران
 14اشراف ارتفاعات مرزی ایران بر ترکمنستان
 24همگرایی قومی
حضور و حمایت امریکا ،ناتو و قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در ساخت و تجهیز پایگاهها و
21
فرودگاههای نظامی و غیرنظامی در افغانستان
 22وجود منابع مشترک نفت و گاز ایران با ترکمنستان در دریای خزر
 23افزایش قاچاق انسان ،اسلحه و مواد مخدر در منطقه شمال شرق ایران
 21اختالف مرزی ایران با افغانستان در منطقه میلک و دوغارون در زمینه خط مرزی
 26تردد گسترده غیرقانونی از مرزهای مشترک منطقه با افغانستان
 25افزایش جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی در منطقه شمال شرق ایران
 22وجود اقلیتهای قومی و مذهبی در منطقه شمال شرق جمهوری اسالمی ایران
 21ساخت البراتوراهایی در حاشیه مرزهای منطقه شمال شرق برای تبدیل تریاک به موادمخدر صنعتی
 24تهدیدات امنیتی ناشی از قاچاق سالح ،مواد مخدر و کاال در مرزهای منطقه شمال شرق کشور
 34تراکم جمعیتی پایین در حاشیه مرزهای منطقه شمال شرق جمهوری اسالمی ایران
 31امکانات
 32صعبالعبور بودن مناطق شمالی افغانستان به علت وجود ارتفاعات
 33سیاست خارجی استقاللگرایانه جمهوری اسالمی ایران
 31تجارب دفاع مقدس و آمادگی باالی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
 36قرار گرفتن افغانستان ،ترکمنستان و منطقه شمال شرق جمهوری اسالمی ایران در منطقه هارتلند
 35ازدواج زنان حاشیه مرزهای منطقه شمال شرق جمهوری اسالمی ایران با مهاجرین افغان
 32شیعیان افغانستان
 31وجود سالح و مهمات غیرمجاز در منطقه شمال شرق
 34تقلید برخی از شیعیان افغانستان از مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)
وجود رودخانههای مشترک در مرزهای ایران و کشورهای افغانستان و ترکمنستان (مانند تجن در مرز
14
ایران و افغانستان و ترکمنستان یا هریرود در مرز ایران و افغانستان)
 11سیاست خارجی پرهیز از تنشزایی و تأکید بر همکاری متقابل ایران در منطقه شمال شرق
 12عمق راهبردی پایین ترکمنستان
 13جلب مشارکت برای بازسازی افغانستان توسط دولتمردان این کشور
 11وجود تهدیدات بیولوژیک از طریق مرزهای افغانستان
 16شیوع بیماریهای واگیردار و فراگیر در مناطق مرزی شمال شرق ایران

نمره
14/16
14/31
14/24
14/13
4/41
4/11
4/25
4/35
4/31
4/11
4/13
4/44
1/44
1/63
1/21
1/16
1/41
2/14
2/54
2/24
2/45
5/44
5/52

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

ادامه جدول  .1رتبهبندی عوامل ژئوپولیتیکی مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران

5/23
6/41
1/51
1/12
1/11
3/61
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پس از تعيين و اولویتبندی عوامل ژئوپوليتيکي مؤثر بر تدوین راهبردهای دفاعي
جمهوری اسالمي ایران در مناطق مرزی شمال شرق کشور ،در این بخش به تحليل سؤال دوم
پژوهش پرداخته ميشود .سؤال دوم تحقيق بدینگونه مطرح شد که «مهمترین عوامل قوت،
ضعف ،فرصت و تهدید ژئوپوليتيکي مرتبط با راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران در
مناطق مرزی شمالشرق کشور کدامند؟» .لذا بهمنظور بررسي نقطهنظر پاسخدهندگان درمورد
ماهيت هر گویه ازمنظر قوت ،ضعف ،فرصت و یا تهدیدبودن و ارزیابي سطح معناداری
اختالفنظر پاسخدهندگان درمورد ماهيت هر گویه از آزمون خيدو استفاده شد .آزمون خيدو
این امر را ميسنجد که آیا الگوی مشاهدهشده رویدادها بهطور معنيداری با آنچه که بهصورت
تصادفي انتظار داریم ،متفاوت است یا خير؟ در مرحله بعد پس از تعيين ماهيت قوت ،ضعف،
فرصت و یا تهدیدبودن عوامل ژئوپوليتيکي پژوهش ،ازطریق آمار توصيفي و بهطور مشخص
ازطریق ميانگين عوامل به رتبهبندی عوامل پرداخته شد.
در تشکيل ماتریسهای ارزیابي عوامل داخلي و خارجي به این ترتيب عمل شد که برای
هر عامل داخلي یا خارجي براساس ميزان تأثيری که در تدوین راهبردها داشت ،ابتدا نمرهای
تحت عنوان ضریب اهميت داده شد (ازطریق پرسشنامه) .بدینمنظور از عدد  7برای عواملي
که کمترین تأثير و از عدد  4برای عواملي که بيشترین تأثير را در تدوین راهبرد داشتند،
براساس نظر خبرگان و متخصصان استفاده شد .پس از جمعآوری دادهها ،ميانگين ارزش
اختصاصیافته به هر عامل که از جامعه خبره و متخصص بهدست آمده است ،محاسبه شد.
پس از محاسبه ميانگين تأثيرپذیری کليه نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدید به بهنجارسازی
وزن هریک از عوامل مزبور پرداخته شد .بدینمنظور ،ميانگينهای بهدستآمده با هم جمع
شده و تکتک ميانگينها در این مجموع تقسيم شد تا وزن هر عامل بهدست آید ،با این کار
ستوني حاصل شد که مجموع عناصر آن یک بود .در مرحله بعد وزن هر عامل در ضریب
اهميت آن ضرب شده و با این کار نمره موزون هر عامل حاصل شد .از مجموع نمرات
امتيازهای موزون متعلق به هریک از عوامل ،نمره نهایي عوامل داخلي و خارجي تعيين شد.
الزم به ذکر است که باتوجهبه بيشتربودن تعداد عوامل ژئوپوليتيکي کشور افغانستان که بر
مناطق مرزی شمال شرق کشور مؤثرند ،این عوامل در مقایسه با عوامل ژئوپوليتيکي کشور
ترکمنستان ،وزن بيشتری را به خود اختصاص دادند.
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خي دو این عوامل را در سطح اطمينان  ،0/14اولویتبندی عوامل فرصت و تهدید را براساس
ميانگين آنها همراه انحراف معيار ،و همچنين وزن و امتياز موزون عوامل را بهتصویر ميکشد.
الزم به ذکر است که برای عواملي که تمامي پاسخدهندگان آن را به عنوان قوت یا ضعف
تعيين کردهاند ،آزمون خي دو انجام نميگيرد .همچنين برای عواملي که سطح معنيداری
تفاوت بين ماهيت قوت یا ضعفبودن آن معنيدار نباشد ،ماهيتي که بيش از  40درصد نظر
پاسخدهندگان را کسب کرده باشد ،بهعنوان ماهيت گویه انتخاب ميشود.
جدول  .2آزمون خی دو و ماتریﺲ ارزیابی عوامل داخلی( 1قوتها و ضعفها)
رتبه

1
2
3
1
6
5
2

1
جمع

عامل ژئوپولیتیک

مقدار
خی دو

سطح
معنیداری

21/44
11/51

عوامل قوتزا
4
4

قدرت نظامی
توانایی های ایران
پشتیبانی اکثریت قریببهاتفاق
مردم منطقه شمال شرق از ---
نظام جمهوری اسالمی ایران
سیاست خارجی استقاللگرایانه
4/41
جمهوری اسالمی ایران
تنوع و آمایش مناسب نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران 13/14
در منطقه
اشراف ارتفاعات مرزی ایران بر
--ترکمنستان
تجارب دفاع مقدس و آمادگی
باالی نیروهای مسلح جمهوری 35/14
اسالمی ایران
فناوری
سطح
گسترش
جمهوری اسالمی ایران نسبت
35/26
به کشورهای همسایه در منطقه
شمال شرق

انحراف
معیار

نمره (امتیاز)
ضریب
میانگین
موزون
اهمیت اهمیت (وزن)

4/54
4/55

1/51
1/53

4/451
4/454

4/215
4/214

---

4/22

1/63

4/464

4/251

4/442

4/22

1/62

4/464

4/252

4

4/56

1/12

4/461

4/251

---

4/14

1/22

4/465

4/231

4

4/41

3/43

4/411

4/164

4

4/16

3/22

4/414

4/116

31/25

4/112

1/431

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

جدول  4نقاط قوت و ضعف برای هریک از عوامل ژئوپوليتيکي داخلي و نتایج آزمون

)1. Internal Factor Evaluation (IFE
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ادامه جدول  .2آزمون خی دو و ماتریﺲ ارزیابی عوامل داخلی (قوتها و ضعفها)
رتبه

عامل ژئوپولیتیک

مقدار

سطح

انحراف

خی دو

معنیداری

معیار

میانگین

ضریب

اهمیت اهمیت (وزن)

نمره (امتیاز)
موزون

عوامل ضعفساز

1

کمبود امکانات نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران جهت
سامانههای 11/11
از
استفاده
هوشمند کنترل مرز در
منطقه شمال شرق

4

2

تغییر بافت جمعیتی از تشیع
به تسنن در برخی از شهرهای
12/12
حاشیه منطقه شمال شرق
ایران با افغانستان

4

3

افزایش قاچاق انسان ،اسلحه و
مواد مخدر در منطقه شمال 34/15
شرق ایران

4

1

4/21

4/11

4/24

1/14

1/43

3/42

4/463

4/465

4/461

4/214

4/211

4/241

افزایش جمعیت شهری و
کاهش جمعیت روستایی در 36/16
منطقه شمال شرق ایران

4

4/54

3/44

4/461

4/141

6

وجود سالح و مهمات
غیرمجاز در منطقه شمال 32/44
شرق

4

4/21

3/11

4/461

4/145

5

تردد گسترده غیرقانونی از
مرزهای مشترک منطقه با 32/12
افغانستان

4

4/12

3/16

4/464

4/143

2

وجود اقلیتهای قومی و
مذهبی در منطقه شمال شرق
جمهوری اسالمی ایران

1/63

1

تراکم جمعیتی پایین در
حاشیه مرزهای منطقه شمال
شرق جمهوری اسالمی ایران

2/51

4/441

4/445

4/24

4/21

3/12

3/22

4/464

4/414

4/144

4/116

مقدار

سطح

انحراف

خی دو

معنیداری

معیار

رتبه

عامل ژئوپولیتیک

4

درآمد باالی قاچاق مواد مخدر
در منطقه شمال شرق با توجه
به بیکاری و فقر گسترده در
حاشیه مرزهای جمهوری
اسالمی ایران در این منطقه

14

تراکم پایین صنایع و مراکز
صنعتی در منطقه شمال شرق 32/23
(به جز مشهد و حومه)

4

11

سطح پایین زیرساختهای
مناسب کشاورزی و صنعتی
در منطقه شمال شرق
خصوصاً حاشیه مرزها

---

میانگین

ضریب

اهمیت اهمیت (وزن)

نمره (امتیاز)
موزون

عوامل ضعفساز

---

---

---

4/13

4/22

4/24

3/22

3/62

4/414

4/412

4/111

4/155

3/66

4/415

4/151

جمع

12/31

4/663

2/132

نمره نهایی عوامل داخلی

25/51

1

1/424

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

ادامه جدول  .2آزمون خی دو و ماتریﺲ ارزیابی عوامل داخلی (قوتها و ضعفها)

همانگونهکه جدول  4نشان ميدهد از  71عامل ژئوپوليتيکي داخلي تحقيق ،براساس
آزمون خيدو در همه عوامل تفاوت سطح معنيداری (کوچکتر یا مساوی  )0/04بين ماهيت
گویهها ازمنظر قوت و یا ضعفبودن وجود دارد .نتایج حاصل از جدول  4مؤید این مطلب
است که براساس نظر پاسخدهندگان از تعداد  71عامل ژئوپوليتيکي داخلي تحقيق 8 ،عامل
ماهيت قوت و  77عامل ماهيت ضعف دارند.
همانگونهکه جدول  4نشان ميدهد ،مقدار انحراف هر  8عامل قوت تحقيق قابلقبول
است .از بين عوامل قوت احصاشده ،باالترین مقدار ميانگين ( )2/08براساس نظر
پاسخدهندگان به عامل «برتری قدرت نظامي جمهوری اسالمي ایران نسبت به افغانستان و
ترکمنستان» اختصاص یافته است .درمجموع ،تمامي عوامل قوت احصاشده نمره ميانگين باالتر
از  3/4بهدست آوردهاند که نشاندهنده اهميت باالی عوامل قوت ژئوپوليتيکي تحقيق بر تدوین
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راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران در مناطق مرزی شمال شرق کشور براساس نظر
خبرگان امر است.
همچنين همانگونهکه جدول  4نشان ميدهد ،مقدار انحراف معيار تمامي  77عامل ضعف
تحقيق قابلقبول است .از بين عوامل ضعف احصاشده ،باالترین مقدار ميانگين ( )2/70براساس
نظر پاسخ دهندگان به عامل «کمبود امکانات نيروهای مسلح ج.ا.ایران جهت استفاده از
سامانههای هوشمند کنترل مرز در منطقه شمال شرق» اختصاص یافته است .درمجموع ،تمامي
عوامل ضعف احصاشده نمره ميانگين باالتر از  3/4بهدست آوردهاند که نشاندهنده اهميت
باالی عوامل ضعف ژئوپوليتيکي تحقيق بر تدوین راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران
در مناطق مرزی شمال شرق کشور براساس نظر خبرگان امر است.
جدول  3بسترهای فرصتآفرین و تهدیدزا برای هریک از عوامل ژئوپوليتيکي خارجي و
نتایج آزمون خيدو این عوامل را در سطح اطمينان  ،0/14اولویتبندی عوامل فرصت و تهدید
را براساس ميانگين آنها به همراه انحراف معيار ،و همچنين وزن و امتياز موزون عوامل را
بهتصویر ميکشد.
جدول  .9آزمون خی دو و ماتریﺲ ارزیابی عوامل خارجی ( 1بسترهای فرصتآفرین و تهدیدزا)
مقدار

رتبه

عامل ژئوپولیتیک

1

تقلید برخی از شیعیان افغانستان از مقام
معظم رهبری(مدظلهالعالی)

---

2

سطح

خی دو معنیداری

انحراف میانگین
معیار

اهمیت

ضریب

نمره (امتیاز)

اهمیت (وزن)

موزون

عوامل فرصت آفرین
---

4/22

1/12

4/411

4/124

قرابتهای تاریخی و فرهنگی منطقه
شمالشرق کشور با مردم کشورهای
افغانستان و ترکمنستان

6/52

4/42

4/21

1/16

4/411

4/154

3

وجود منابع مشترک نفت و گاز ایران با
ترکمنستان در دریای خزر

6/44

4/41

4/55

3/42

4/434

4/161

1

سیاست خارجی پرهیز از تنشزایی و
تأکیدبر همکاری متقابل ایران در منطقه 33/11
شمال شرق

4

4/14

3/22

4/432

4/134

1. External Factor Evaluation
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رتبه

عامل ژئوپولیتیک

6

مقدار

سطح

خی دو معنیداری

انحراف میانگین
معیار

اهمیت

ضریب

نمره (امتیاز)

اهمیت (وزن)

موزون

قرار گرفتن افغانستان ،ترکمنستان و منطقه
شمال شرق جمهوری اسالمی ایران در
منطقه هارتلند

16/51

4

4/11

3/26

4/432

4/131

5

جلب مشارکت برای بازسازی افغانستان
توسط دولتمردان این کشور

35/12

4

4/45

3/53

4/435

4/124

2

1
4

وجود رودخانههای مشترک در مرزهای
ایران و کشورهای افغانستان و ترکمنستان
(مانند تجن در مرز ایران و افغانستان و 32/14
ترکمنستان یا هریرود در مرز ایران و
افغانستان)

4

4/22

3/62

4/436

4/126

--35/11

--4

4/22

3/62

4/431

4/121

4/62

3/26

4/432

4/143

33/21

4/331

1/214

گرایش های مذهبی در افغانستان
عمق راهبردی پایین ترکمنستان

جمع
عوامل تهدیدزا
1

طوالنیبودن مرزهای منطقه شمالشرق
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای
افغانستان و ترکمنستان

1/23

2

4/22

4/51

1/12

4/411

4/145

کشور افغانستان مهد پرورش ،فعالیت،
گسترش واقدامات تروریستی ـ تکفیری
(طالبان ،داعش ،القاعده و )...بهویژه در
نزدیکی مرزهای جمهوری اسالمی ایران

15/63

4

4/66

1/14

4/413

4/144

3

عدم اشرافیت کشور افغانستان در کنترل
مرزهای مشترک با ایران

11/11

4

4/54

1/31

4/413

4/111

1

حضور و حمایت امریکا ،ناتو و قدرتهای
منطقهای و فرامنطقهای در ساخت و تجهیز
پایگاهها و فرودگاههای نظامی و غیرنظامی
در افغانستان

13/53

4

4/51

1/33

4/412

4/111

6/64

4/42

4/12

1/26

4/412

4/122

6

بیکاری گسترده در افغانستان ( 14درصد)

5

2

قرار گرفتن منطقه شمال شرق ایران در
مسیر ترانزیتی قاچاق مواد مخدر از
افغانستان به اروپا

تهدیدات امنیتی ناشی از قاچاق سالح ،مواد
مخدر و کاال در مرزهای منطقه شمالشرق 11/31
کشور

4

4/21

1/23

4/411

4/126

15/41

4

4/25

1/22

4/411

4/121

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

ادامه جدول  .9آزمون خی دو و ماتریﺲ ارزیابی عوامل خارجی (بسترهای فرصتآفرین و تهدیدزا)
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ادامه جدول  .9آزمون خی دو و ماتریﺲ ارزیابی عوامل خارجی (بسترهای فرصتآفرین و تهدیدزا)
رتبه

عامل ژئوپولیتیک

مقدار

سطح

خی دو معنیداری

1

هجمه مهاجرین قانونی و غیرقانونی افغان به
منطقه شمال شرق جمهوری اسالمی ایران

15/41

4

4

وجود اختالفات در حوزههای آبی مشترک
بین منطقه شمال شرق کشور جمهوری
اسالمی ایران با کشورهای افغانستان و 14/15
ترکمنستان (حوزههای هیرمند ،هریرود و
اترک)

کیفیت پایین زندگی مردم در افغانستان
 14نسبت به منطقه شمال شرق جمهوری
اسالمی ایران

4/42

همگرایی قومی و مذهبی بخشی از جمعیت
منطقه شمالشرق کشور با کشورهای
26/12
11
پیرامونی (مانند ترکمنها و گرایش اهل
سنت به گروههای سلفی ـ تکفیری)

ضریب

نمره (امتیاز)

معیار

اهمیت

اهمیت (وزن)

موزون

انحراف میانگین

4/61

1/22

4/411

4/121

4

4/11

1/14

4/414

4/156

4/16

4/15

1/44

4/434

4/162

4

4/15

3/42

4/431

4/161

صعبالعبوربودن مناطق شمالی افغانستان
12
بهعلت وجود ارتفاعات

4/46

4/31

4/46

3/12

4/431

4/112

اختالف مرزی ایران با افغانستان در منطقه
13
میلک و دوغارون در زمینه خط مرزی

11/31

4

4/11

3/12

4/431

4/112

ساخت البراتوراهایی در حاشیه مرزهای
 11منطقه شمال شرق برای تبدیل تریاک به 11/41
موادمخدر صنعتی

4

4/24

3/12

4/432

4/113

31/11

4

4/22

3/61

4/436

4/125

وجود تهدیدات بیولوژیک ازطریق مرزهای
افغانستان

---

---

4/11

3/32

4/433

4/111

شیوع بیماریهای واگیردار و فراگیر در
12
مناطق مرزی شمال شرق ایران

---

---

4/55

3/22

4/432

4/146

جمع

51/34

4/554

2/241

نمره نهایی عوامل خارجی

142/41

1

3/462

ازدواج زنان حاشیه مرزهای منطقه شمال
16
شرق ج.ا.ایران با مهاجرین افغان
15

همانگونهکه جدول  3نشان ميدهد از  40عامل ژئوپوليتيکي خارجي تحقيق ،براساس
آزمون خيدو در سه عامل تفاوت سطح معنيداری (کوچکتر یا مساوی  )0/04بين ماهيت
گویهها ازمنظر فرصت و یا تهدیدبودن وجود ندارد :عامل «طوالنيبودن مرزهای منطقه شمال
999

عامل «کيفيت پایين زندگي مردم در افغانستان نسبت به منطقه شمال شرق ج.ا.ایران» با سطح
معنيداری  0/24و عامل «صعبالعبوربودن مناطق شمالي افغانستان بهعلت وجود ارتفاعات» با
سطح معنيداری  .0/32در نتيجه برای این سه عامل ،ماهيتي انتخاب شد که بيش از  40درصد
نظر پاسخدهندگان را کسب کرده بود (ماهيت تهدید) .نتایج حاصل از جدول  3مؤید این
مطلب است که براساس نظر پاسخدهندگان از تعداد  40عامل ژئوپوليتيکي خارجي تحقيق1 ،
عامل ماهيت فرصت و  71عامل ماهيت تهدید دارند .همچنين ،همانگونهکه جدول  3نشان
ميدهد ،مقدار انحراف معيار هر  1عامل فرصت قابلقبول است .از بين عوامل فرصت
احصاشده ،باالترین مقدار ميانگين ( )2/71براساس نظر پاسخدهندگان به عامل «تقليد برخي از
شيعيان افغانستان از مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي)» ،اختصاص یافته است .بين عوامل
فرصت احصاشده ،تنها عامل «عمق راهبردی پایين ترکمنستان» با ميانگين  ،3/44نمره ميانگين
کمتر از  3/4را بهدست آورده است که نشاندهنده اهميت باالی عوامل فرصت ژئوپوليتيکي
احصاشده بر تدوین راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران در مناطق مرزی شمال شرق
کشور براساس نظر خبرگان امر است.

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

شرق جمهوری اسالمي ایران با کشورهای افغانستان و ترکمنستان» با سطح معنيداری ،0/41

همچنين ،همانگونهکه جدول  3نشان ميدهد ،مقدار انحراف معيار تمامي  71عامل تهدید
ژئوپوليتيکي قابلقبول است .از بين عوامل تهدید احصاشده ،باالترین مقدار ميانگين ()2/21
براساس نظر پاسخدهندگان به عامل «طوالنيبودن مرزهای منطقه شمال شرق جمهوری اسالمي
ایران با کشورهای افغانستان و ترکمنستان» اختصاص یافته است .بين عوامل تهدید احصاشده،
به جز عامل «وجود تهدیدات بيولوژیک ازطریق مرزهای افغانستان» با ميانگين  3/31و عامل
«شيوع بيماریهای واگيردار و فراگير در مناطق مرزی شمال شرق ایران» با ميانگين ،3/41
تمامي عوامل تهدید احصاشده نمره ميانگين باالتر از  3/4را بهدست آورده اند که نشاندهنده
اهميت باالی عوامل تهدید ژئوپوليتيکي احصاشده بر تدوین راهبردهای دفاعي جمهوری
اسالمي ایران در مناطق مرزی شمال شرق کشور براساس نظر خبرگان امر است.
پس از تعيين مهمترین عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ژئوپوليتيکي مرتبط با
راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران در مناطق مرزی شمال شرق کشور و تشکيل
999

مجله سياست دفاعي ،سال بيست و هفتم ،شماره  ، 701تابستان 7931

ماتریس عوامل داخلي و خارجي و تعيين وزن و امتياز موزون عوامل ،در این بخش به تحليل
سؤال سوم پژوهش پرداخته ميشود .سؤال سوم تحقيق بدینگونه مطرح شد که «مهمترین
راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران باتأکيدبر نقش عوامل ژئوپوليتيک جهت ارتقای
امنيت و توسعه پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور کدامند؟» .دراینراستا ،اقدام بعدی تعيين
موقعيت فعلي و اقدام راهبردی است .جهت تعيين موقعيت راهبردی روی محور مختصات و
تحليل شکاف ،از جدول ارزیابي عوامل داخلي جمع نمرات موزون قوتها از جمع نمرات
موزون ضعفها کسر شده و عدد حاصل به نام  Aنام گذاری شد.
 = 7/132 – 4/731= -0/403نمره موزون ضعفها  -نمره موزون قوتها
همچنين از جدول ارزیابي عوامل خارجي ،جمع نمرات موزون فرصتها از جمع نمرات
موزون تهدیدها کسر شده و عدد حاصل به نام  Bنام گذاری شد.
 = 7/421 – 4/108 = -7/241نمره موزون تهدیدها  -نمره موزون فرصتها
سپس امتيازات فوق روی محورهای مختصات برابر شکل  3مشخص شد و نقطه حاصل از
تقاطع این دو بهدست آمد .این نقطه موقعيت و وضعيت فعلي کشور را نشان ميداد و ناحيهای
که نقطه در آن قرار گرفت ،تعيينکننده رویکرد راهبردی کشور بود.

شکل  .9ارزیابی عوامل داخلی /خارجی ( )IEو تعیین موقعیت و اقدام راهبردی
998

در منطقه تدافعي واقع شد .در مرحله بعد برای محاسبه فاصله و زاویه نقطه وضع موجود با
وضع مطلوب (نقطه  4و  ،)4از محور افقي خطي از نقطه مشخصشده وضع موجود و نقطه
مشخصشده وضع مطلوب به مبدأ مختصات رسم شد .سپس براساس مقادیر بهدستآمده از
بردار مقایسه وضعيت موجود با وضعيت مطلوب ،زاویه بين دو محور بهوجودآمده به شرح
ذیل محاسبه شد .باتوجهبه مقادیر وزن موزون بهدستآمده ،وضعيت مطلوب در دستگاه
مختصات دکارتي با شاخص قراردادی وزن مطلوب ( )x=y=4عبارت بود از)tan α=7 ،α=24( :
و زاویه وضعيت موجود با وضعيت مطلوب به شرح زیر بود:

بنابراین ،در وضعيت موجود = 1/177

Arctan

و زاویه آن  741/822درجه بود که

نشاندهنده فاصله زیاد وضعيت موجود تا وضعيت مطلوب در ناحيه تهاجمي بود.
باتوجهبه وضعيت بردار ،وضع موجود نسبت به وضع مطلوب در دستگاه مختصات دکارتي
و فاصله زیاد (درجهای) بردار وضع موجود با وضع مطلوب ،طراحان دفاعي کشور برای

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

همانطورکه شکل  3نشان ميدهد ،محل تقاطع نقاط محاسبهشده عوامل داخلي و خارجي

تدوین راهبردهای جمهوری اسالمي ایران در مناطق مرزی شمال شرق کشور باتأکيدبر نقش
عوامل ژئوپوليتيک نيازمند اتخاذ رویکرد تدافعي و طينمودن فاصله زیاد جهت ارتقای وضع
موجود و قراردادن آن در ناحيه تهاجمي (وضعيت مطلوب) ميباشند.
احصای راهبردهای اصلی

پس از تعيين موقعيت راهبردی و تحليل شکاف بين وضع موجود و وضع مطلوب با
استفاده از تخصيص منابع تعيينشده (اوزان چهارگانه محيط داخل و خارج) براساس اهداف
بيانشده و بهمنظور رسيدن به وضع مطلوب ،راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران در
مناطق مرزی شمال شرق کشور باتأکيدبر نقش عوامل ژئوپوليتيک با استفاده از عوامل برترساز
(قوتها و فرصتها) بهمنظور رفع ضعفها و پاسخ به تهدیدات ،تدوین شد .بدینمنظور از
ماتریس قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدات استفاده شد.
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بدینمنظور طي جلسه خبرگي با حضور  70تن از خبرگان و متخصصان حوزه ژئوپوليتيک
و راهبردی در منطقه شمال شرق کشور ،درنهایت  1راهبرد اصلي دفاعي جمهوری اسالمي
ایران در منطقه شمال شرق کشور براساس عوامل ژئوپوليتيکي منتخب تحقيق احصا شد.
همچنين همانگونهکه جدول  2نشان ميدهد ،بهمنظور افزایش درک مفهومي راهبردهای
احصاشده ،معين شد که هر  1راهبرد طبقهبندیشده به اختصار نام گذاری شوند.
جدول  .4راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقه شمال شرق کشور
متأثر از عوامل ژئوپولیتیک
ردیف

راهبرد

1

راهبرد امنیت منطقه
ارتقای سطح امنیتی منطقه شمال شرق کشور با بهرهگیری از ابزارهای نظامی ،اطالعاتی و امنیتی ،طرح
جمعآوری سالح و مهمات غیرمجاز ،پایش مستمر مرزها با سامانههای کنترل هوشمند ،استفاده از
نیروهای بومی حاشیه مرزی و بسیج مردمی بهمنظور جلوگیری از خشونتهای مرگبار و کنترل
فعالیتهای اشرار منطقه ،ورود قاچاق کاال ،انسان و مواد مخدر در این منطقه

2

راهبرد تقویت سامانه دفاعی
ارتقای قدرت بازدارندگی و تقویت سامانه دفاعی منطقه شمال شرق کشور ،با گسترش و آمایش مناسب
یگانهای نظامی و انتظامی ،احداث مواضع مستحکم در محورها و معابر وصولی و خطرناک مرزی ،انجام
رزمایشات ،پایش مستمر مرزها با سامانههای کنترل هوشمند ،استفاده از نیروهای بومی حاشیه مرزی و
بسیج مردمی بهمنظور جلوگیری از هرگونه تهاجم احتمالی به کشور در این منطقه

3

راهبرد دیپلماسی فعال
ارتقای روابط دیپلماتیک با کشور افغانستان و کشورهای همسو با ج.ا.ایران با استفاده از دیپلماسی فعال
دفاعی امنیتی و کلیه ابزارهای بینالمللی جهت مقابله با افکار و فعالیتهای گروههای تروریستی و تکفیری
بهویژه داعش در افغانستان و حاشیه مرزهای منطقه شمال شرق

1

راهبرد حل اختالفات مرزی
حل اختالفات مرزی با کشور افغانستان در مرزهای دوغارون ،میلک و حوزههای آبریز مشترک رودهای
هیرمند و هریرود با استفاده از دیپلماسی فعال سیاسی و قوانین و مقررات بینالمللی ،بهمنظور جلوگیری از
ایجاد تنش سیاسی ،نظامی بین دو کشور و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده کشورهای معاند با جمهوری
اسالمی ایران جهت اختالفافکنی بین دو کشور

6

راهبرد کنترل اتباع بیگانه
ساماندهی حضور و تردد اتباع بیگانه در منطقه شمال شرق کشور ازطریق ظرفیتهای موجود نیروهای
مسلح و بسیج مردمی ،بهکارگیری فناوریهای نوین در ارتقای کنترل ترددهای مرزی ،ممانعت از ورود
مهاجرین غیرمجاز ،استفاده از ظرفیتهای قانونی کشور و درصورت لزوم اصالح آنها ،جهت حفظ هویت
ملی و جلوگیری از ازدواج با اتباع افغانی و تبعات ناشی از آن

متأثر از عوامل ژئوپولیتیک
ردیف

راهبرد

5

راهبرد مدیریت آب
مدیریت آب منطقه شمال شرق با استفاده از مکانیزهکردن آبیاری در کشاورزی ،بهرهبرداری از
رودخانههای مشترک مرزی ،استفاده از قابلیتهای سد دوستی ،مهار آبهای فصلی ،ممانعت از حفر و
استفاده از چاههای عمیق غیرمجاز در منطقه بهمنظور رفع مشکل کمآبی و توسعه پایدار بخش کشاورزی
منطقه و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر و حاشیه شهرها و تبعات ناشی از آن

2

راهبرد تقویت شیعه
فراهمکردن بسترهای الزم برای زندگی شیعیان در دو طرف نوار مرزی جمهوری اسالمی ایران با افغانستان
با استفاده از ابزارهای تبلیغی و تشویقی ،بهرهگیری از توانمندیهای اجتماعی ـ فرهنگی شیعیان وابسته به
جمهوری اسالمی ایران ،راهاندازی کارخانجات تولیدی و ایجاد بازارچههای مشترک مرزی جهت جلوگیری
از تغییر بافت جمعیتی و افزایش تراکم جمعیتی شیعیان در حاشیه مرزهای منطقه شمال شرق

نتیجهگیری

در این تحقيق تالش شد که عوامل مؤثر ژئوپوليتيکي در مناطق مرزی شمال شرق کشور
درقالب نقش چهارگانه :قوتزا ،ضعفساز ،فرصتآفرین و تهدیدزا شناسایي و سپس
راهبردهای دفاعي مناسب جهت ارتقای امنيت و توسعه پایدار این مناطق مرزی تبيين شود.

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

ادامه جدول  .4راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقه شمال شرق کشور

دراینراستا با استناد به نظر خبرگان و صاحبنظران در حوزههای ژئوپوليتيک (جغراسياسي) و
راهبردی منطقه شمال شرق کشور ،درنهایت  24عامل ژئوپوليتيکي مؤثر بر تدوین راهبرد
دفاعي جمهوری اسالمي ایران در منطقه مرزی شمال شرق کشور احصا شد (به شرح
جدول .)...در قدم بعدی  24عامل ژئوپوليتيکي احصاشده درقالب چهارگانه :قوت ،ضعف،
فرصت و تهدید ( 8عامل قوت 77 ،عامل ضعف 1 ،عامل فرصت و  71عامل تهدید)
طبقهبندی و سپس برمبنای ميزان اهميت در هریک از عوامل چهارگانه (به شرح جدول)...
رتبهبندی شدند .پس از شناسایي عوامل مؤثر ژئوپوليتيکي در مناطق مرزی شمال شرق کشور
درقالب نقش چهارگانه :قوتزا ،ضعفساز ،فرصتآفرین و تهدیدزا ،مهمترین راهبردهای
دفاعي جمهوری اسالمي ایران باتأکيدبر نقش عوامل ژئوپوليتيک جهت ارتقای امنيت و توسعه
پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور احصا شد ( .7راهبرد امنيت منطقه .4 ،راهبرد تقویت
سامانه دفاعي .3 ،راهبرد دیپلماسي فعال .2 ،راهبرد حل اختالفات مرزی .4 ،راهبرد کنترل اتباع
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بيگانه .0 ،راهبرد مدیریت آب و  .1راهبرد تقویت شيعه) .باتوجهبه شرایط ویژه مناطق مرزی
شمال شرق کشور ازلحاظ ژئوپوليتيکي ،تحقيق حاضر با شناسایي عوامل ژئوپوليتيکي مؤثر در
منطقه شمال شرق در قالب نقش چهارگانه :قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ،و تدوین
راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران باتأکيدبر نقش عوامل ژئوپوليتيک جهت ارتقای
امنيت و توسعه پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور ،دانش نظری در حوزه ژئوپوليتيک
منطقه را توسعه بخشيده و ميتواند به مسئولين نظام مقدس جمهوری اسالمي ایران در تصميم
گيری و ارائه راهکارهای مناسب درقبال کشورهای افغانستان و ترکمنستان یاری رساند.

فارسی
 .7امام خامنهای ،سيد علي ،بيانات ،قابل بازیابي در:

www.khamenei.ir

 .4آیزنشتات ،مایکل ( ،)4077مطالعات راهبردی فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمي ایران ،مفاهيم عملياتي و
سياست ،مطالعات شرق ميانه ،امریکا ،دانشگاه ،سپاه تفنگداران دریایي 04 :ـ .34
 .3افشردی ،محمدحسين و بوالحسني ،خسرو ( ،)7313تهدیدهای ژئوپوليتيکي مؤثر بر تدوین راهبردهای
دفاعي ج.ا.ایران درقبال ترکيه ،مطالعات دفاعی و استراتژيک ،شماره  23 :44ـ .04
 .2بوالحسني ،خسرو ( ،)7314بررسي عوامل ژئوپوليتيک نوین ترکيه و تأثير آن بر تدوین راهبرد دفاعي
جمهوری اسالمي ایران ،تهران :دانشگاه عالي دفاع ملي ،دانشکده دفاع.
 .4بيکبيلندی ،علياصغر ( ،)7314تأثير عوامل ژئوپوليتيک دريای خزر بر راهبردهای دفاعی ج.ا.ا ،.رساله

راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ایران با تأکيد بر نقش عوامل ژئوپوليتيکي ...

منابع

دکتری دانشگاه عالي دفاع ملي ،دانشکده دفاع.
 .0تافته ،گودرز ( ،)7312تبيين تأثير عوامل ژئوپوليتيکی ترکمنستان بر تدوين راهبرد دفاعی جمهوری
اسالمی ايران ،تهران ،دانشگاه عالي دفاع ملي ،دانشکده دفاع.
 .1تقوی اصل ،عطا ( ،)7311ژئوپوليتيک جديد ايران :از قزاقستان تا گرجستان ،تهران :وزارت امور خارجه.
 .8حافظنيا ،محمدرضا ( ،)7384اصول و مفاهيم ژئوپوليتيک ،مشهد :انتشارات پاپلي.
 .1رهنما ،محمدرحيم و توانگر ،معصومه ( ،)7381نقش شهرهای مرزی در فرایند جهانيشدن و توسعه منطقهای
ایران ،مطالعه موردی شهرهای مرزی استان خراسان رضوی ،فصلنامه ژئوپوليتيک ،سال ششم ،شماره 744 :3
ـ .784
 .10زهدی ،یعقوب ( ،)7380مقایسه سياست دفاعي ،دکترین دفاعي ،راهبرد دفاعي ،فصلنامه مرکز مطالعات
راهبردی ،شماره  44 :01ـ .7
 .77سنایي ،مهدی ( ،)7380همکاری منطقهای در آسيای مرکزی و نقش ايران ،مجموعه مقاالت چهاردهمين
همایش بينالمللي آسيای مرکزی و قفقاز ،سازمان همکاری شانگهای :فرصتهای پيش رو ،تهران :مرکز
چاپ و نشر وزارت امور خارجه.
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 .74صفوی ،سيدیحيي ( ،)7387مقدمهای بر جغرافيای نظامی ايران ،چاپ دوم ،ج  ،7تهران :دانشگاه امام
حسين(عليهالسالم).
 .73صفوی ،سيد یحيي و جاللينسب ،عبداله ( ،)7314جغرافيای امنيتی مرز ايران و افغانستان و پيامدهای
امنيتی آن بر جمهوری اسالمی ايران ،تهران :مرکز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صياد شيرازی.
 .72عظيمي ،محمدعظيم ( ،)7384جغرافيای افغانستان ،مشهد :نشر محقق.
 .74قنبری ،علي اصغر ( ،)7314تأثير تحوالت ژئوپوليتيکی افغانستان و پاکستان بر تدوين راهبرد امنيت ملی
جمهوری اسالمی ايران ،تهران :دانشگاه امام حسين(عليهالسالم).
 .70کاویانيراد ،مراد ( ،)7381ناحيهگرايی در ايران ازمنظر جغرافيای سياسی ،تهران :پژوهشکده مطالعات
راهبردی.
 .71کریميپور ،یداله ( ،)7380مقدمهای بر ايران و همسايگان (منابع تنش و تهديد) ،تهران :انتشارات جهاد
دانشگاهي تربيت معلم.
 .78گروه مطالعاتي امنيت ( ،)7381تهديدات قدرت ملی شاخصها و ابعاد ،تهران :انتشارات دانشگاه عالي دفاع
ملي.
 .71نامي ،محمدحسن ( ،)7381جغرافيای کشور افغانستان ،تهران :انتشارات سازمان جغرافيایي نيروهای مسلح.
 .40نوروزاني کوهستاني ،شهرام ( ،)7313نقش عوامل ژئوپوليتيک افغانستان در تدوين راهبرد دفاعی
جمهوری اسالمی ايران ،تهران :دانشگاه عالي دفاع ملي ،دانشکده دفاع.
 .47نوروزی ،محمدتقي ( ،)7384فرهنگ دفاعی ـ امنيتی ،تهران :نشر سينا.
 .44نياکوئي ،سيدامير و بهمنش ،سينا ( ،)7313راهبرد امنيتي ایران در مقابل تحرکات ژئوپوليتيکي امریکا در
خاورميانه ( 4074ـ  ،)4007فصلنامه سياست جهانی ،دوره سوم ،شماره چهارم 81 :ـ .41
 .43واعظي ،حمزه ( .)7387افغانستان و سازهای ناقص هويت ملی ،تهران :عرفان.
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