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ABSTRACT
Today, the most developed cities have formed in the margins of coasts of
seas and oceans. There is a reciprocal relationship between the existence and
survival of cities and sea-oriented development. Today, a geoeconomic
approach governs coastlines. Therefore, the Eastern coasts of Iran (Makran
coasts) have connected the country to the ocean structure, causing an increase
of geopolitical weight and geoeconomic functions. In the present research, the
main question is: What are the defense and security challenges of sea-oriented
development in the Makran coasts from the perspective of political geography
at local and national scales? The method used in this research is descriptive of
survey type ( using questionnaire on the basis of Likert scale). The analysis in
this research has been carried out by using the statistical software SPSS 23 at
two levels: namely Descriptive and Inferential. The data in this article represent
part of the challenges (security and defense challenges at two scales: namely
national and local) adopted from the doctoral dissertation with the topic of "the
challenges of sea-oriented developments in Makran coasts from the perspective
of political geography". Results indicate that the security-defense challenges at
national scale enjoy a higher weight and average than the security-defense
challenges at local scale.
KeyWords: security-defense challenges; sea-oriented development; Makran
coasts; political geography.
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چکیده 

امروزه توسعهیافتهترین شهرها در حاشيه سواحل دریاها و اقيانوسها شکل گرفتهاند و بين موجودیت و بقای ایـن
شهرها و توسعه دریامحور یک ارتباط متقابل وجود دارد و امروزه رویکـردی ئوواوونـوميکي بـر سـواحل اسـتوار
است .لذا سواحل جنوب شرقي ایران (سواحل مکران) وشور را به سـازه اقيانوسـي ويونـد داده و موجـت ارتقـای
وزن ئووووليتيکي و واروردهای ئوواوونوميکي آن ميگردد .در وژوهش حاضر ،سؤال اصلي عبارت اسـت از اینکـه
چالشهای دفاعي و امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران ازمنظر جغرافيای سياسي در مقياس محلّـي و ملّـي
ودامند؟ درهمينراستا ،روش وژوهش در این تحقيق ،توصيفي از نوع ويمایشـي (اسـتفاده از ورسشـنامه بـر اسـاس
طيف ليکرت) است .تجزیهوتحليل حاصل از این وژوهش با اسـتفاده از نـرمافـزار آمـاری  spss-23در دو سـح
آمار توصيفي و استنباطي انجام شدهاست .دادههای این مقاله بيانگر بخشـي از چـالشهـای (چـالشهـای دفـاعي-
امنيتي در دو مقياس محلّي و ملّي) برگرفته از رساله دوتری با موضوع چالشهای توسعه دریـامحـور در سـواحل
مکران ازمنظر جغرافيای سياسي است .نتایج ،حاوي از این است وه چالشهای دفاعي ـ امنيتـي در مقيـاس ملّـي از
وزن و ميانگين باالتری نسبت به چالشهای دفاعي ـ امنيتي در مقياس محلّي برخوردار است.
کلیدواژهها
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به گواه تاریخ ،ایرانيان از قدیميترین دریانوردان بوده و در آبهای خليجفارس ،اقيـانوس هنـد،
شرق مدیترانه و دریای سرخ ،سرآمد دوران خود بهشمار ميرفتهاند .گستردهترین عمليات آبيخاوي
و لشگروشي دریایي تا قبل از جنگ جهاني دوم توسط ایرانيان و در قرن چهارم قبل از ميالد صورت
گرفته است (عزتي .)44 :1363 ،از سده شانزده با آغاز انقالب دریانوردی تاونون ،ورانههای دریایي
آرامآرام به گرانيگاه تمدن تبدیل شدهاند .نتيجه انقالب بازرگاني سدههای هفده و هجده و تداوم آن
تاونون ،بستر رویکرد گسترده جهان نو به ساحل و چيرگي نسبي اقتصـاد دریاوایـه بـهجـای اقتصـاد
خشکيوایه بوده است« .ساحليشدن» اقتصاد جهاني درواقـ بـهمعنـای تمروـز وـانوني وـنشهـا،
جمعيتها و نيز تنشها و بحرانها در این محورهاست .ایـن تمروـز وـانوني بـهویـژه در ويرامـون
ورانههای دریایي ارووای باختری ،امریکـای شـمالي و خـاور دور ويشـرفته وـه  85درصـد توليـد
ناخالص و  86درصد صادرات جهاني را دراختيار دارند ،قابل مشاهده اسـت (لـوروو تـوال:1381 ،
.)126
توسعه هماهنگ نواحي مختلف یک وشور ،امری مهم برای رسيدن به وحدت و یکپـارچگي
ملّي است .بسياری از وشورهای ويشرفته ،عرصه نابرابریهـا و تفـاوتهـای فزاینـده منحقـهای و
ناحيه ای هستند وه همين امر ،به حروت جمعيت و سرمایه بهسوی مناطق توسعهیافتهتـر و بـروز
مشکالت حادّ منحقه ای و ملّي انجاميده و موجت شده است تا برنامهریزی برای توسـعه متعـادل
نواحي وشور و زدودن نابرابریهای موجود ،مورد توجه قرار گيرد .لذا هدف برنامهریزی ،تبـدیل
وضعيت موجود در محيط به وض محلوب ،ويشرفت و آبـاداني منـاطق مختلـف وشـور بـهویـژه
سواحل اقيانوسي مکران است .بدیهي است برای رسيدن به وض محلوب ،در گام نخسـت ،بایـد
شناخت دقيق و همهجانبهای از وض موجود و چالشهای ويش رو داشت؛ «چنين شـناختي تنهـا
ازطریق علم جغرافيا آنهم بهصورت وویا و براساس نگرش نظـاممنـد امکـانوـذیر خواهـد بـود
(مؤمني ».)35 :1377 ،سح بندی توسعه ،روشـي بـرای سـنجش توسـعه دریـامحـور اسـت وـه
چالشهای مختلف (اعم از چالشهای دفاعي ـ امنيتي ،سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي ـ فرهنگـي و
محيحي (جغرافيایي ـ طبيعي)) مناطق را نشان ميدهد و وضعيت منـاطق را نسـبت بـه یکـدیگر
ازنظر سح توسعه مشخص ميوند .با این روش ،روند شکلگيری توسعه قحبي مناطق مشـخص
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توسعه دریامحور طبقهبندی شده تا نسبت به برنامـهریـزی بـرای رسـيدن بـه وضـعيت محلـوب
برنامهریزی شود .دراینراستا ،محالعه و بررسي چالشهای دفاعي ـ امنيتي ،امری ضـروری بـرای
وست و اراوه راهبردهای توسعه شمرده ميشود .اگـر سـنجش سـح توسـعه منـاطق ،براسـاس
چالشهای مختلف (بهویژه چالشهای دفاعي ـ امنيتي) و تبدیل این چالشها به شاخص ترويبـي
توسعهمحور ،صورت نگيرد ،فرایند سياستگذاریها ،بدون توجه به اثر شاخصهـای گفتـهشـده
دنبال خواهد شد و نتيجه موردنظر وست نخواهد شد .ازاینرو ،برای تدوین یک زیربنای علمـي
و منحقهای برای سياستگذاری توسعه ،الزم است ارزیابي جامعي ،ويرامـون وضـعيّت موجـود از
چالشهای توسعه دریامحور ازنظر چالشهای مختلف دفاعي ـ امنيتي و ...انجام شود.
لذا در مرحله اول ويش از اتخاذ هرگونه سياست توسعه دریامحـور در سـواحل مکـران ،الزم
است مشکالت و چالشهای اساسي و ریشهای این منحقه محروم شناسایي شود .ایـن امـر سـت
ميشود برنامهریزان و سياستگذاران با درک ئرفتر و بهتر نسبت به مساول منحقهای ،اقـدام بـه
ويشنهاد سياستها و تهيه برنامهها ونند و بهاینترتيت ،توسعه دریامحور با شتاب بيشـتری تحقـق

چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران از منظر...

نابرابری مناطق جلوگيری مي شود .بنابراین ،الزم است وـه در منحقـه موردمحالعـه ،چـالشهـای



ميشود و درنهایت ،در برنامهریزی توسعه مناطق ،مناطق نيازمند و ومترتوسـعهیافتـه تعيـين و از

وذیرد .دغدغه اصلي وژوهش ويش رو ،بررسي و شـناخت چـالشهـای دفـاعي-امنيتـي توسـعه
دریامحور در سواحل مکران ازمنظر جغرافيای سياسي است وه اوّلينگـام بـرای حروـت در ایـن
مسير متوجّهوردن نخبگان ،سياستگذاران و افکار عمومي به ضرورتها و مناف متصور بر توسـعه
دریامحور است وه باتوجّهبـه ناآشـنایي اعضـای جامعـه و بسـياری از نهادهـای ادارهوننـده آن بـا
ظرفيتها و مزیّتهای بهرهبرداری از دریاها و اقيـانوسهـا ،ایـن گـام اغلـت گـام دشـوار و بسـيار
حساسي است ،امّا توفيق در آن زمينهساز شکلگيری عزم و آمادگي ملّي برای واردوـردن وشـور در
مسير توسعه دریامحور (توسعه وایـدار سـاحلي) و تسـهيل ويشـرفت در ایـن مسـير خواهـد شـد.
همچنين در این وـژوهش ،اصـحالم منـاطق سـاحلي باتوجـهبـه فراینـدها و معيارهـای فضـایي
مورداســتفاده ،بــرای نشــاندادن طيــف وســيعي از منــاطق مجــاور (ورانــههــا) و نزدیــک دریاهــا
(وسورانهها) در دو مقياس محلّي و ملّي مورد نظر بوده وه به بررسي چالشهای دفـاعي-امنيتـي
آن ورداخته شده است.
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اهمیّتوضرورتپژوهش

براساس دغدغه اصلي تحقيق وه شناخت چالشهای توسعه دریـامحـور و اراوـه راهبردهـای
عملياتي براساس اولویتها در تجزیهوتحليل تحقيق اسـت و باتوجـهبـه اینکـه عـدم آشـنایي بـا
چالشهای توسعه دریامحور در سواحل مکران مان از اجرای سياستهای توسعه در این منحقـه
شده است ،لذا نویسندگان باتوجهبه سياست هـای ولـي نظـام در ويشـبرد اهـداف توسـعه وایـدار
ساحلي و اهميّت این منحقه در نگاه رهبر معظّم انقالب بهعنوان سکّاندار انقالب اسالمي وـه در
متن زیر به آن اشاره شده است ،مي توان از دالیـل اهميّـت وـرداختن و توجّـه بـه ایـن موضـوع
دانست.
امام خامنهای (مدظّله العـالي) درمـورد ويگيـری یـک راهبـرد و تبـدیل چـالشهـای توسـعه
دریامحوردر سواحل مکران (گنج فراموششده) به فرصتها در تحوالت بينالملـل مـيفرماینـد:
« ...ما در سال های گذشته از سواحل طوالني دریای عمان بهره الزم و وـافي نبـردهایـم .ذهنمـان
همهاش متوجّه خليج فارس بوده ،اهميّت دریای عمان ازنظر ما مغفول مانده ،این نگاه جدید وـه
نگاه به دریای عمان است مي تواند وارهای بزرگي را انجام دهد .این برای منحقـه جنـوب شـرق
وشور یک موهبت اسـت .بنـابراین ،دولـت و دسـتگاههـای مختلـف ـ چـه وزارت دفـاع و چـه
وزارتخانههای دیگر وه مرتبط با این وارند ـ همه باید به ويشرفت به این وار ومک ونند( »...امـام
خامنهای .)1388/11/30 :همچنين معظّمله در دیـداری درخصـوا اهميّـت و ضـرورت توجّـه
دولت به این منحقه ميفرمایند« :به دولت و رويسجمهـور محتـرم ...سـفارش وـردهام قـدر ایـن
سواحل عظيم را و آنچه وه عقبه ایـن سـاحل عظيمـي را وـه در اختيـار نيـروی دریـایي ارتـش
جمهوری اسالمي ایران هست ،بدانيد .سواحل دریـای عمـان و آبهـای مـا در دریـای عمـان و
عرصه گشت و سير و تحرّک نيروی دریایي در فراتر از دریای عمان وه شرم دادند و اگر دولت
ومک وند در عقبه دریای عمان یعني ،همين منحقه عظيمي وه آقای سيّاری ولمه مکران را بهوـار
ميبرندـ بنده هم دوست دارم این ولمه را -و این منحقه عظيم منحقه مهمّي است و توانایيهـای
زیادی برای نظام جمهوری اسالمي ميتواند بهوجود بياورد و از جهات مختلف آنجا جایي است
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همچنين درخصوا ضرورت انجام این وژوهش ،بيان این نکته ضروری است وـه وشـورها
در صحنة سياست جهاني ،دروي طرمریزی و اجرای راهبردهای جدیدی هستند تـا براسـاس آن،
بتوانند مناف ملّي خود را باتوجهبه ساختار جدیـد در نظـام بـينالملـل تـیمين نماینـد .در چنـين
شرایحي ،بيتوجّهي به چالشهای توسعه دریامحور در سواحل مکران و منحقة راهبـردی جنـوب
و جنوبشرق وشور و فـراهمنشـدن زمينـههـای رفـ ایـن چـالشهـا درجهـت بهـرهگيـری از
ظرفيتهای بالقوه این منحقه ،موجت ایجاد چالشهای دفاعي-امنيتي (مقياس محلّـي و ملّـي) در
عدم تحقق توسعه دریا محور سواحل مکران جمهوری اسالمي ایران شده است وه ميباید ضـمن
شناخت درست چالش ها ،نسبت به اراوه راهبردهای عملياتي درجهت توسعه وایـدار سـاحلي در
سواحل مکران اقدام نمود.
سؤالاصلیپژوهش 

چالشهای دفاعي و امنيتي توسعه دریامحور در سـواحل مکـران ازمنظـر جغرافيـای سياسـي
ودامند؟

چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران از منظر...

توّجه است و شما محور و ميداندار این توّجه هستيد( »...امام خامنهای .)1391/09/07



وه به نظر ما از آن غفلت شده ...از این نگاه راهبردی غفلت شده وـه امـروز خوشـبختانه بـه آن

سؤالهایفرعی 


ـ ميزان سح چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در مقياس محلّي سـواحل مکـران
ازمنظر جغرافيای سياسي چگونه است؟
ـ ميزان سح چالش های دفاعي-امنيتي توسعه دریامحـور در مقيـاس ملّـي سـواحل مکـران
ازمنظر جغرافيای سياسي چگونه است؟
هدفهایپژوهش
هدفاصلی 

شناسایي چالشهای دفاعي و امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکـران ازمنظـر جغرافيـای
سياسي.
اهداففرعی 

ـ تعيين ميزان سح چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در مقيـاس محلّـي سـواحل
مکران ازمنظر جغرافيای سياسي.
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ـ تعيين ميزان سح چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریـامحـور در مقيـاس ملّـي سـواحل
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مکران ازمنظر جغرافيای سياسي.
پیشینةپژوهش 

باتوجهبه هدف اصلي در این وژوهش وه عبـارت اسـت از شناسـایي چـالشهـای دفـاعي و
امنيتي توسعه دریا محور در سواحل مکران ازمنظر جغرافيای سياسي در مقيـاس محلّـي و ملّـي و
همچنين باعنایتبه اینکه بدون شناخت چـالش هـا ،اراوـه راهبـرد در مسـير توسـعه دریـامحـور
امکانوذیر نميباشد ،درادامه به مهمترین منابعي وه بهعنوان ويشينه وـژوهش وـيش رو محسـوب
ميشود ،اشاره ميگردد.
جدول  .1پیشینه پژوهش
دانشگاه

ردیف

نام مؤلف

نام اثر

1

زهرا
احمدیپور
و همکاران

ر
تبییییع اوا ییا نییاا
ج وب شیر اریران اوا یا
را ر و بعد اخلی
ناا
و خارج

2

سیدرحی
صفوی و
همکاران

ا ییوان جارافیییای ا یتیی
ییرز ارییران و افاانسییتان و
فصل ا ه راهبر
تیییریر ن بییر ا ی یت لّ ی
فاا
جمهییوری اسییا ارییران
ثلّفههای جارافیای ا یت

براسیا نتییارج ارییع تحقیییق تیریرنییؤارتررع ثلفییه
جارافیای ا یت رز ارران و افاانسیتان بیر ا ییت
 1394ل کشور اا ا نظا با زرر ثلفه «وضعیت ا یت
ارییران» و اا ییا سیاسیی بییا زرر ثلفییه «اشییراو و
حاکمیت ولت رکزی بر اطق رزی» باش د.

3

ابدالرضا
فرج را

بررسییی یرفییییتهیییای
ژئوپولیتیک سواحا کران فصل ا ه راهبر
فاا
و نقز ن ر ا یت پاریدار
طقه ج وب شر

نتارج ارع تحقیق حاک از ارع است که بیهکیارنیری
 1395یرفیتهای ژئوپولیتیک سواحا کران کلید توسیعه
ا یت پاردار ر طقه و رنهارت کشور خواهد بو .

فصل ا ه
ژئوپولیتیک

هد که بیه لییا فضیای
نتارج ارع تحقیق نشان
ا یت چیره بر ررا وکرانهها بهورژه ر حور ج وب
چشیمانیدازها پیچییده بیو ه و نیاز ید شی اخت
 1395همهجانبه است ...ارع ر حال است که جز ر فهوم
ساحابو ن هیچ شباهت چشمگیری یان سه کرانه
ررار ارران از ردناه کارکر های راهبر ی بهچشم
نم خور .

4
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نام نشریه/

سال
انتشار

رداهلل
تفاوتهای راهبر ی سواحا
کررم پور و
ارران
همکاران

فصل ا ه
طالعات ا یت
اجتماا

نتایج تحقیق

هد که اوا یا اخلی و
نتارج ارع تحقیق نشان
ج وب
خارج هر کدام به سهم خو ر ارجا ناا
 1390شر ارران (سیستان و بلوچستان) یثرر ی باشی د
تها سهم اوا یا خیارج بییز از اوا یا اخلی
باشد.



5

سعو حمد
حسی و
همکاران

س جز تهدردهای ا یتی
ر ج وب شر ارران

دانشگاه

انتشار

ر ارع طقیه را
بیان ک د که تهدردات ا یت
شیی شیکا نییری تهدرید ر سیه
توان براسا
سطح جدانانه ستهب دی نمو که شا ا تهدریدهای
ا یت با شی اخل تهدردهای ا یت بیا شیی
فصل ا ه سیاست
1391
ییرزی و تهدرییدهای ا یتیی بییا شییی خییارج
فاا
(فرا طقیییهای) ی ی باشییید .ر جمیییوو کی ی ز و
واک زهای ارع سه سیطح ا ییت طقیه را تحیت
تیریر قرار ا ه است.
منب  :یافتههای نگارندگان1399 ،


مبانیومفاهیمنظریپژوهش 
نظریههای ژئوپولیتیک 

جایگاه جنوب شرق ایران در



بهلحـا موقعيّـت ارتبـاطي ،فضـای جغرافيـایي ایـران در محـور شـمال ـ جنـوب ،دو عرصـه
جغرافيایي آب و خشکي را بههم ويوند ميدهد و در مسير عمومي ارتباط قـارههـای ارووـا و آسـيا و
اقيانوسيه ،بهویژه آسيای جنوبي و جنوب شـرقي قـرار دارد .ازایـنرو ایـران در معـر

تعـامالت،

راهبردهاها و جابهجایيهایي قرار دارد وه به هر نحو با موقعيّت ارتبـاطي ایـران مـرتبط مـيباشـند.

چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران از منظر...

ردیف

نام مؤلف

نام اثر

نام نشریه/

سال

نتایج تحقیق

بنابراین ایران در نظریههای ئووووليتيک از جایگاه و موقعيّت مهمي برخوردار است .یکي از مناطق با
اهميت این وشور بهلحا ظرفيتهای ئووووليتيکي سواحل دریای عمان وجنوب شرقي ایران است.
با نگاهي به ساختار فضایي نظریه هارتلند ،مشخص ميشـود وـه سـواحل دریـای عمـان و جنـوب
شرقي ایران در نظریه مکيندر بخشي از هالل داخلي است .همجـواری بـا هارتلنـد ازیـکطـرف و
دسترسي به آبهای آزاد ازطرفدیگر ،بهترین موقعيّـت ارتبـاطي و راهبـردی را هـم بـرای تهدیـد
هارتلند و هم برای دفاع از آن دراختيار ایران قرار داده است .در مقابل نظریه هارتلند مکيندر ،ماهان
برای ایران در نظریهاش موقعيّت گذرگاهي قاول بود .در چارچوب فضایي نظریـه قـدرت دریـایي،
ایران جزوي از مجموعه شبهجزایر است وه در سح گسل و سح اتصال آبها و خشـکيهـا هسـتند.
در اینجا مهمترین نقش ایران این است وه در مسير دسترسي قدرت بری روسـيه بـه اقيـانوسهـای
جهان قرار گرفته است (حافظنيا .)1382 ،جنوب شرقي وشور بـهعلـت سـواحل گسـترده دریـای
عمان (سواحل مکران) در این نظریه از جایگاه منحصربهفردی برخوردار اسـت؛ چراوـه عـالوهبـر
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دسترسي به آبهای اقيانوسي؛ از دید قدرت بحری نزدیکترین و مناستترین مسير برای دسترسي به
مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 114بهار 1400

آسيای ميانه و سيبری (بخش اصلي هارتلند) است .نيکالس اسپایکمن با وذیرش چارچوب فضایي
نظریه مکيندر ،بهجای هارتلند ،هالل داخلي را وه وی از آن به ریملند نـام مـيبـرد ،واجـد اهميّـت
ميداند .اسپایکمن در نظریه خود ایران را در قلمرو ریملند جای ميدهد؛ قلمروی وه بين قلت زمين
و آبهای ويرامون قرار گرفته است و اوثر رقابتها و مخاصمات قدرتهـای دریـایي و زمينـي در آن
بهوقوع ميويوندد ،ازنظر تاریخي ،ریملند محل ایجاد قدرتهای والسيک قدیم مانند چـين ،ایـران،
هند ،عثماني ،روم و ...بوده است .در ارتباط با این نظریه ،سـواحل جنـوبي ایـران بـهویـژه سـواحل
دریای عمان از اهميت زیـادی برخـوردار اسـت (احمـدی و وارسـایي .)1385 ،جفـری ومـ

در

نوشتهای در سال  1997مجموعه سرزمينهای دربرگيرنـده خلـيجفـارس و دریـای خـزر را بيضـي
راهبردی نام نهاد .این مناطق بهعنوان دو منحقه اصلي برآورنده نياز روزافزون انرئی جهان در قـرن
بيستویکم برای جهان غرب اهميّت فراواني دارد .بخشهایي از سواحل ایران در دریای عمـان در
نزدیکي تنگه راهبردی هرمز درزمره بيضي راهبردی انرئی جفری وم

قرار دارد ،جنـوب شـرقي

ایران بهعنوان یکي از مناطق همجوار هارتلند جدید در امر تیمين امنيّـت بيضـي راهبـردی انـرئی و
مسيرهای ارتباطي آن اهميّت ویژهای دارد (شکل .)1

شکل  .1نقشه بیضی راهبردی انرژی (کمپ و هارکاوی)191 :1383 ،
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جام ترین و بهروزترین تعریف این است وه قدرت دریایي عبارت است از مجموعـه توانـایيهـای
یک ملت در استحصال مناف خویش از دریاها و اقيانوسها با بهوارگيری آبهای دنيا بـرای مقاصـد
سياسي ،اقتصادی ،و نظامي در زمان صل و جنگ بهمنظور نيل بـه مقاصـد و اهـداف ملـي (عزتـي،
 .)80 :1387قدرت دریایي به مفهوم رایج آن برای نخستينبار در سال  1894ميالدی توسـط «آلفـرد
تایر ماهان» دریادار و مورخ دریایي امریکایي در وتاب معروف او تحت عنوان تیثير قـدرت دریـایي
در تاریخ محرم شد (بندر و دریا .)80 :1386 ،ماهان با اراوه ادله تاریخي محکم ،روشن ساخت وـه
هور و تداوم قدرتهای بزرگ در جهان همواره باتکيهبر قـدرت دریـایي و ازطریـق برتـری نسـبي
دریاها صورت گرفته است و درنهایـت نتيجـه گرفـت وـه الزمـه حکومـت بـر دنيـا ،حکومـت بـر
دریاهاست (زرقاني.)59 :1386 ،

ـامنیّت 

مفهوم امنيّت ،بهعنوان یکي از شاخصهای توسعه وایدار نيز مـيتوانـد درنظـر گرفتـه شـود.
بهعبارتدیگر ،ميان دو مفهوم امنيت و توسعه وایدار شباهتهـای قابـلتـوجهي دیـده مـيشـود.

چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران از منظر...

از وائه قدرت دریایي وه حاصـل توسـعه دریـایي اسـت ،تعـاریف متعـددی مـيشـود ،ولـي



ـتوسعهدریامحور 


ازجمله اینکه هر دو بر مساول مشترک جامعه ،اقتصاد و محيطزیست با تیويدات متفـاوت توجـه
دارند (قاسمي .)202 :1387 ،درواق  ،امنيّت و توسعه وایدار ،ابعاد بههمويوسته و تجزیـهناوـذیری
هستند .امنيّت ،توسعه است و توسعه یکي از شروط مهم برای رسيدن به امنيّت ،بهویژه در جهان
سوم بهشمار مي رود .امنيّت غالباً برحست روابط قدرت ميان دولتها و حتي به نحو مشخصتـر
به عنوان دفاع نظامي در برابر تهدیدات خارجي مورد بررسي و تحليل قرارگرفته است .بااینحال،
برای بسياری از وشورها ،امنيت ودیدهای بهمراتت ويچيدهتر است .بـرای وشـورهایي وـه گرفتـار
توسعهنيافتگي زیربنایي /اقتصادی ،شکافهای نژادی /اجتمـاعي و نظـامهـای بـيثبـات سياسـي
هستند ،طيف گستردهای از مسـاول مـيتوانـد زاینـده تهدیـدات امنيتـي باشـد .امنيّـت یکـي از
ويششرطهای توسعه است (بایبوردی.)174 :1388 ،
ـتوسعه 

توسعه ،گذار از وضعيتي به وضعيت دیگر ميباشد و عبارت اسـت از تغييـر ،تحـول و ويشـرفت
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(رونالدین افتخاری .)141 :1382 ،درگذشته تنها رشـد اقتصـادی یـک جامعـه مـورد توجـه قـرار
مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 114بهار 1400

ميگرفت ،ولي از دهه  1960به بعد ،و باتوجهبه نگرش تکبعـدی بـه توسـعه وـه علـيرغـم رشـد
اقتصادی باال ،شکافهای اساسي در جوام بشری بهوجود آورده بود ،باعث شـد در مفهـوم توسـعه
تجدیدنظر صورت گرفته و توسعه بهعنوان یـک مفهـوم چندبعـدی مـدنظر قـرار گيـرد .در چنـين
نگرشي ،حمایتهای محيحي با هدف رفـاه اجتمـاعي و زنـدگي شـرافتمندانه وـه تـومم بـا آزادی و
تصميمگيری برای آینده زندگي است ،با هدف معيارهایي چـون امنيّـت ملـي ،واميـابي اقتصـادی و
عدالت اجتماعي و مکاني مورد توجه قرار گرفت .درواق  ،توسعه عالوهبر ازدیـاد ثـروت جامعـه از
تغيير ويفي نظام اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي نيز حکایت ميوند (ازويا .)6 :1378 ،وس از همایش
نشست زمين در شهر ریودوئانيروی برزیل به سال  ،1992بهوارگيری دانش وائه توسـعه وایـدار در
محافل علمـي فراگيـر شـد .توسـعه وایـدار ،توسـعهای اسـت وـه نيازهـای نسـل ونـوني را بـدون
خدشهداروردن توانایي نسل آینده برآورده وند .در این تعریف ،حق نسلها در برخورداری همسـان
از سرمایه طبيعي بهرسميت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبيعي در حد بهـرهگيـری از آن مجـاز
شمرده شده است .برایناساس حفاظت صرف از محيطزیست مدنظر نيست ،بلکـه مقصـود مفهـوم
جدیدی از رشد اقتصادی است وه عدالت و امکانات زندگي را برای همه مردم و نه تعـداد انـدوي از
آنها فراهم وند (ازويا و غفاری )59 :1382 ،و مفاهيمي نظير محـيطزیسـت ،شـهر ،روسـتا ،انـرئی،
عدالت اجتماعي ،توزی عادالنه و اینگونه توسعه ،نيازهای ونوني را بدون واهش توانایي نسلهای
آتي در برآوردن نيازهایشان ،بـرآورده مـيونـد و ثـروت ،مشـاروت مـردم در تصـميمگيـریهـا و
برنامهریزیها را شامل ميشود .درواق  ،همه زوایای زنـدگي انسـان امـروزی و نسـلهـای آینـده را
دربرميگيرد (شکویي.)268 :1382 ،
ـنگرشمتقابلتوسعهوامنیّت 

در این نگرش ،عقيده غالت بر آن نيست وه امنيّت و توسعه بر یکدیگر مقدماند ،بلکه ارتباط
همعر

و هم سنگ توسعه و امنيّت برای آن حـایز اهميّـت اسـت .براسـاس دیـدگاههـای بـاال

مي توان گفت وه امنيّت و توسعه در منـاطق مـرزی ،بـا ضـریت همبسـتگي بـاال دارای رابحـهای
مستقيم و دوسویه با یکدیگرند .بهعبارتدیگر ،توسعه و امنيّت تاثيرات متقابلي در منـاطق مـرزی
بر هم دارند؛ بهگونهای وه هر اقدامي در فرایند تحقق توسعه و رفاه ساونان مناطق مرزی ،تیثيرات
42

برخوردارند .نکته مهم این وه ميان سلسلهمراتت توسعهای و سلسلهمراتت امنيتي مناطق مروـزی
و مناطق مرزی ،رابحه وجود دارد .برقرای چنـين رابحـهای موجبـات تحقـق تعـادل توسـعهای و
تعادل امنيتي را فراهم ميآورد (عندليت 197 :1380 ،ـ .)196
برمبنای آنچه بيان شد مي توان الگوی (مـدل) مفهـومي چـالشهـای دفـاعي-امنيتـي توسـعه
دریامحور در سواحل مکران را در دو مقياس محلّي و ملّي به شکل زیر اراوه نمود.

چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران از منظر...

مناطق دارای شاخصهای باالی توسعه ،از ضرایت امنيتي باالتری نسبت به مناطق توسعهنيافتهتر



مستقيمي بر فرایند تحقق امنيّت آن منحقه و بهتب آن ،امنيّت ملّي دارد و بالعکس .بـهایـنترتيـت،

شکل  .2الگوی (مدل) مفهومی چالشهای توسعه دریامحور
منب  :یافتههای نگارندگان1399 ،


طشناسیپژوهش 
محی 

مکران سرزميني ساحلي در جنوب خاوری ایران و جنوب باختری واوسـتان اسـت وـه در طـول
خليج عمان از رمس الکوه در باختر جاسک تا السبال در جنوب خاوری ایالت بلوچسـتان واوسـتان
گسترده است (لسترنج .)45 :1367 ،سرزمين مکران نام ناحيه اصيل آریایينشين در جنـوبشـرقي
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ایران زمين ميباشد وه دارای اقوامي دالور و جنگجو با قـدمتي بـيش از سـه هـزار سـال مـيباشـد.
مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 114بهار 1400

سواحل مکران ،مرز جنوبي و دریایي اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان را تشـکيل مـيدهـد .اسـتان
سيستان و بلوچستان از دو منحقه سيستان و بلوچستان تشـکيل مـيشـود .ایـن اسـتان بـهعنـوان
وهناورترین استان وشور با وسعتي حدود  181758ويلومتر مرب  ،در جنـوب شـرقي وشـور قـرار
گرفته است .اوثریت سيستانيها شيعه و اوثر بلوچها سني مذهت هستند .این استان از شـمال بـه
استان خراسان جنوبي و وشور افغانستان ،از شرق به وشورهای واوستان و افغانسـتان ،از جنـوب
به دریای عمان و از مغرب به استانهای ورمان و هرمزگان محدود ميشود (شکل .)3

شکل  .3نقشه موقعیت سواحل مکران
منب  :سازمان جغرافيایي نيروهای مسل 1390 ،

منحقه ساحلى جنوب ایران به طول تقریبى بيش از  2000ويلومتر در مجاورت دو دریـا عمـان
( 796ويلومتر) و خليجفارس ( 1358ويلومتر) قرار دارد (جدول شـماره  .)2رودخانـه مينـاب ایـن
منحقه ساحلى را به دو بخش تقسيم ميوند .منحقه ساحلى خليجفارس از مصـت ارونـدرود تـا رود
ميناب و منحقه ساحلى مکران از ميناب تا مرز واوستان قرار دارد .مناطق ساحلى دریای عمـان در دو
منحقه یکى مجاور واوستان در منتهياليه ساحل جنوب شرقى ایران و دیگری سواحل مکـران اسـت
44

ناحيه جاسک است وه زمانى فعاليت بندر داشته است.
جدول  .2طول سواحل جمهوری اسالمی ایران (براساس نقشههای )1 :50000
بدون شکستگی

با احتساب شکستگیها

ساحل (کیلومتر)

1358

1536

ررای امان (سواحا کران)

796

1053

ررای خزر

660

837

جموو

2814

خلیجفار

3426

منب  :سازمان جغرافيایي نيروهای مسل 1390 ،

روشپژوهش 

وژوهش حاضر ازنظر ماهيّت و روش جزء تحقيقات توصيفي ـ ويمایشـي محسـوب مـيشـود.
باتوجه به موضوع مقاله جامعه آماری این وژوهش از ميـان خبرگـان جغرافيـای سياسـي (اعـم از
استادان ،وژوهشگران ،دانشجویان دوتری و وارشناسـي ارشـد) انتخـاب شـدند وـه تعـداد آنهـا

چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران از منظر...

دشتياری تشکيل ميدهد و بندر چابهار از بنادر بلوچستان در جنوب این جلگه قرار دارد .منحقه دوم



وه وسعت یافته و بهسو داخل وشور گسترش ويدا وردهاند .منحقه اول را جلگه نسـبتاً حاصـلخيز

باتوجهبه بررسي های مجدّانـه نگارنـدگان مقالـه ازطریـق دانشـگاههـای مرجـ جهـت دریافـت
اطالعات استادان ،وژوهشگران و دانش آموختگـان وـه در رشـته جغرافيـای سياسـي مشـغول بـه
تدریس و تحصيل هستند و همچنين ازطریق بررسي مقاالت منتشرشده ،مشخصـات تعـداد 120
نفر از جامعه آماری وژوهش شناسایي شد (ایميل و شماره تماس) .حجم نمونه در ایـن وـژوهش
باتوجهبه ارسال ورسشنامه به همه اعضای جامعه آماری و دریافت ورسشنامههای ارسالي به تعداد
 43نفر انتخاب شد وه تجزیهوتحليل دادهها به دليل اشباع در موضوع موردمحالعه ،براساس همين
تعداد ورسشنامه دریـافتي ،انجـام گرفتـه اسـت .گـردآوری اطالعـات در ایـن وـژوهش ازطریـق
ورسشنامه محققساخته بسته و براساس طيف ليکرت انجام شده وـه تعـداد سـؤاالت (گویـههـا)
براساس جدول  3در مقياس محلّي و ملّي  11عدد ميباشد .چگونگي توزی سؤالهای ورسشنامه
بسته ويش رو بهعنوان بخشي از ورسشنامه اصلي در رساله دوتری ميباشـد وـه اطالعـات آن در
جدول  3مشخص شده است.
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جدول  .3تعداد و چگونگی توزیع سؤالهای پرسشنامه بسته
مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 114بهار 1400

مقیاس

چالشها

چگونگی توزیع سؤالهای بهصورت تصادفی

تعداد سؤاالت

حلّ

فاا و ا یت

 1تا 5

5

لّ

فاا و ا یت

 24تا 29

6
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جدول  .4نمرهگذاری پرسشنامه (براساس طیف لیکرت)
خیل زرا

زرا

توسط

کم

خیل کم

5

4

3

2

1

نزر ه انتخاب
ا تیاز

منب  :یافتههای نگارندگان1399 ،

به منظور تییيدروایي صوری ابـزار ،ورسشـنامه بـين تعـداد  8از خبرگـان جغرافيـای سياسـي
به صورت مقدماتي اجرا شد وه براساس بازخوردهای شـفاهي و مکتـوب مشـاروتوننـدگان در
موارد شکلي و قالت ظاهری ابزار ،اصالحات نهایي درخصوا حذف گویههای نامرتبط انجام و
بهاینترتيت روایي صوری ابزار تییيد و روایي محتوایي آن توسـط چنـد تـن از اسـتادان مجـرب
مورد تییيد قرار گرفت .وایایي ورسشنامه ازطریق آلفای ورونباخ برای این ورسشنامه در جـدول 5
بهدست آمد وه باتوجهبه اینکه ميزان آلفـای ورونبـاخ در ایـن وـژوهش از  0/7بيشـتر مـيباشـد،
گویهها از انسجام دروني الزم برخوردار هستند.
جدول  . 5پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ
مقیاس

شاخص و مؤلفه

آلفای کرونباخ

حلّ

فاا و ا یت

0/88

لّ

فاا و ا یت

0/82

منب  :یافتههای نگارندگان1399 ،

در این وژوهش گردآوری اطالعات به دو روش وتابخانهای و ميداني (ويمایشي) انجام گرفتـه
است .روش انجام وژوهش و تجزیهوتحليل دادههای ميداني وه حاصـل ونکـاش وژوهشـگران از
مناب مختلف برای شناسایي چـالشهـا بـه روش توصـيفي ـ تحليلـي و سـپس براسـاس هـدف
وژوهش ،برای تعيين ميزان سح چالشهای دفاعي-امنيتي در دو مقياس محلّي و ملّـي بـه روش
ويمایشي (استفاده از ورسشنامه بسته) استفاده شده و درنهایت از نرمافزار آمـاری  SPSS-23در دو
46

استنباطي آزمون Tتکمتغيره استفاده شده است .بهعبارتي ،اطالعات در این وژوهش مسـتخرجه از
رساله دوتری با عنوان چالشهای توسعه دریامحور در سواحل مکران ازمنظر جغرافيـای سياسـي
ميباشد (شامل چهار مقياس محلّي ،ملّـي ،منحقـهای و بـينالمللـي و وـنج گـروه چـالش شـامل
چالشهای دفاعي ـ امنيتي ،سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي ـ فرهنگي و جغرافيایي ـ طبيعي) وه وس
از گردآوری دادههای الزم ،در این مقاله بهدليل حجم زیاد اطالعـات فقـط چـالشهـای دفـاعي-
امنيتي موجود در مسير توسعه سواحل مکران (دریـای عمـان) در دو مقيـاس محلّـي و ملّـي ،بـه
توصيف و تفسير داده ها ورداخته شده است .قلمرو جغرافيایي این وژوهش وهنه مرزهای سياسـي
جنوب و جنوب شرق وشور در سواحل دریـای عمـان (سـواحل مکـران) مـيباشـد .در قلمـرو
جغرافيایي مزبور چالشهای توسعه دریـامحـور در حوضـههـای ورانـه و وـسورانـهای و در دو
مقياس محلّي و ملّي بهعنوان موضوع اصلي این وژوهش مورد توجّه قرار گرفته اسـت .همچنـين
قلمرو زماني وژوهش ،مربوط به زمـان بعـد از جنـگ تحميلـي از سـال  1368و تـا سـال 1398
ميباشد .این تحقيق در سال  1399انجام گرفته است.

چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران از منظر...

توصيفي مشخصه های آماری مانند فراواني ،درصد ،ميانگين و انحـراف معيـار و در بخـش آمـار



سح آمار توصيفي و استنباطي برای تجزیهوتحليل دادهها اسـتفاده شـده اسـت .در بخـش آمـار

شکل  .4نقشه مدل چالشهای توسعه دریامحور
منب  :نامي و حيدری وور ( 1391بهنقل از سازمان جغرافيایي نيروهای مسل )1390
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تجزیهوتحلیلپژوهش
یافتههایپژوهش

مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 114بهار 1400

استفاده از آمار به ایجاد نظم در ودیـدههـای تحـتبررسـي در تحقيـق ومـک قابـلتـوجّهي
مينماید .در این بخش اطالعات حاصله با استفاده از آمار توصيفي از روی نمونهها تنظيم ،سپس
با استفاده از آمار استنباطي و باتوجهبه سؤال اصلي تحقيق ،تحليل شده است.


خشاول:تشریحیافتههایتوصیفیموردمطالعه 

ب

با استفاده از آمار توصيفي ابتدا دادههای جمعيّتشناختي ورسشنامه و سپس دادههـای مربـوط
به گویههای ورسشنامه مورد تجزیهوتحليل قرار گرفتند .همچنين بهدليل تخصّصيبـودن موضـوع
(رعایت روایي و وایایي در وژوهش) حجـم نمونـه  43نفـر از بـين جامعـه آمـاری ( 120نفـره)
دانشجویان ،دانش آموختگان و استادان جغرافيـای سياسـي وشـور از سراسـر وشـور بـهصـورت
سرشماری انتخاب شدند .اساس تجزیهوتحليل در ایـن وـژوهش بـا اسـتفاده از ورسشـنامههـای
دریافتي (با روش الکترونيکي) و براساس طيف ليکرت محاسبه شده است.
جدول  .6دادههای توصیفی و جمعیتشناختی پژوهش

جنسیت

درک
تحصیل

شاخصهای آماری

فراوانی

درصد

شاخصهای آماری

فراوانی

درصد

زن

8

18/6

 25تا  35سال

11

25/6

ر

35

81/4

 36تا  45سال

19

44/2

جموو

43

100

 46تا  55سال

12

27/9

فراوان

رصد

باالتر از  55سال

1

2/3

کتری

36

83/7

جموو

43

100

کارش اس ارشد

7

16/3

جموو

43

100

شاخصهای اری

سن
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همانگونهوه در جدول  6مالحظه ميشـود از  43نفـر جامعـه نمونـه  36نفـر دارای مـدرک
دوتری ( 83/7درصد) 7 ،نفر وارشناسي ارشد ( 16/3درصـد) 35 ،نفـر مـرد ( 81/4درصـد) و 8
نفرخانم ( 18/6درصد) ميباشند.
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1

تهدردات (خأل جمعیت ) پراک دن
کانونهای زرست و پاریعبو ن تراکم
نسب جمعیت

2

قاچا و ترانزرت وا خدر از کشورهای
همجوار به طقه

3

شاخص

خیلی

آماری

کم

فراوان

2

6

4/7

14

27/9

1

2

9

20

2/3

4/7

20/9

46/5

25/6

1

8

6

18

10

2/3

18/6

14

41/9

23/3

1

0

5

20

17

2/3

0

11/6

46/5

39/5

1

3

7

24

8

2/3

7

16/3

55/8

18/6

رصد
فراوان
رصد
فراوان

تروررسم و شرارتهای حلّ

رصد

4

اجتماا :
رورکر های اقتصا ی به ناا
توسعهنیافتگ و فقر از همتررع حلّ
اجتماا
ناا

5

انزوای جارافیار و وری از رکز و تیریر
ن بر ا یت طقه

فراوان
رصد
فراوان
رصد

کم

متوسط

زیاد

12

20

3

46/5

7
11

زیاد

3/37

3/88
3/65

4/20

3/81
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یافتههای جدول  7حاوي از آن است وه بيشترین ميانگين نمره واسخ مـرتبط بـا چـالشهـای

چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران از منظر...

ردیف

گویهها

خیلی

میانگین



جدول .7توزیع فراوانی و درصد پاسخ گویههای مرتبط با چالشهای دفاعی و امنیتی (مقیاس محلّی)

دفاعي و امنيتي در مقياس محلّي ،با  4/20مربوط به گویه « 4رویکردهـای اقتصـادی بـه نـاامني
اجتماعي :توسعهنيافتگي و فقر از مهمترین چالشهای محلّي ناامني اجتماعي» و ومترین ميانگين
 3/37مربوط به گویه « 1تهدیدات (خأل جمعيّتي) وراوندگي وانونهای زیستي و وایينبودن تراوم
نسبي جمعيّت» بوده است.

نمودار  .7مقایسه میانگین نمره پاسخهای گویههای مرتبط با چالشهای دفاعی و امنیتی
(مقیاس محلّی)
منب  :یافتههای نگارندگان1399 ،
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جدول  .8توزیع فراوانی و درصد پاسخ گویههای مرتبط با چالشهای دفاعی و امنیتی (مقیاس ملّی)
شاخص خیلی

ردیف

گویهها

6

توسعهنیافتگ و چالزهای سیاس ا یت
فرارو :تروررسم و شرارت قاچا اسلحه فرار
جر یع از رزها و...

7

چالزهای ژئوپولیتیک وا خدر ر ارران :فراوان
جاورت با بزرنتررع کانون تولید وا
رصد
افیون جهان (افاانستان)

8

قاچا

وا خدر و افزارز د و شدهای
غیر جاز

خیلی

کم

متوسط

زیاد

11

21

8

48/8

18/6
14

آماری

کم

فراوان

1

2

2/3

4/7

25/6

1

1

10

17

2/3

2/3

23/3

39/5

32/6

0

2

8

21

12

0

4/7

18/6

48/8

27/9

0

1

10

22

10

0

2/3

23/3

51/2

23/3

0

2

16

18

7

0

4/7

37/2

41/9

16/3

رصد

فراوان
رصد
فراوان

9

قاچا وا خدر و تسهیا ورو سارر
کاالهای قاچا از رزهای ج وب شرق

10

افزارز هزر ههای ک ترل و انسدا رزی ی
افزارز هزر ههای فاا و ا یت

11

پیا دهای اقتصا ی نا وزون توسعه
طقهای بر ا یت لّ :
فراوان
ی شکانیری شکاو و نابرابری اقتصا ی
هم ازلحاظ فضار و جارافیار ی خال شدن
اطق اقب انده و کمترتوسعهرافته کشور
رصد
از انواو سر ارههای ا ی انسان تخصص
و...

رصد
فراوان
رصد

1

4

8

17

زیاد

میانگین

3/76

3/97

4

3/95

3/69

13
3/86

2/3

9/3

18/6

39/5

30/2

منب  :یافتههای نگارندگان1399 ،

یافتههای جدول  8حاوي از آن است وه بيشترین ميانگين نمره واسخ مـرتبط بـا چـالشهـای
دفاعي و امنيتي در مقياس ملّي ،با ميانگين  4مربوط به گویه « 8قاچاق موادمخدر و افزایش آمـد
و شدهای غيرمجاز» و ومترین ميانگين  3/69مربوط به گویه « 10افـزایش هزینـههـای ونتـرل و
انسداد مرزی ـ افزایش هزینههای دفاعي و امنيتي» بوده است.
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(مقیاس ملّی)
منب  :یافتههای نگارندگان1399 ،

جدول  .9مقایسه میانگین و انحراف معیار چالشهای دفاعی -امنیتی توسعهی دریامحور
در سواحل مکران
مقیاس

چالشها

میانگین

انحراف معیار

حلّ

فاا و ا یت

3/78

0/63

لّ

فاا و ا یت

3/87

0/64

منب  :یافتههای نگارندگان1399 ،

چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران از منظر...

نمودار  .8مقایسه میانگین نمره پاسخهای گویههای مرتبط با چالشهای دفاعی و امنیتی

نمودار  .9مقایسه میانگین نمره چالشهای دفاعی ـ امنیتی توسعهی دریامحور در سواحل مکران
منب  :یافتههای نگارندگان1399 ،

نتایج جدول  9نشان ميدهد وه از نظر واسـخگویان ،بـاالترین ميـانگين بـا  3/87مربـوط بـه
چالشهای دفاعي-امنيتي در مقياس ملّي و وایينترین ميانگين بـا  3/78مربـوط بـه چـالشهـای
دفاعي ـ امنيتي در مقياس محلّي بوده است.
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بخشدوم:یافتههایاستنباطیپژوهش 

مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 114بهار 1400

بهمنظور تجزیهوتحليل سؤالهای تحقيق و براساس ورسشنامههای تنظيمشده وه بهصورت برخط
بين جامعه نمونه توزی شد و واسخهای دریافتشده درقالت جداول و مؤلفههـای زیـر شـرم و
محاسبه شده است.
سوال فرعي :1ميزان سح چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسـعه دریـامحـور در مقيـاس محلّـي
سواحل مکران ازمنظر جغرافيای سياسي چگونه است؟
جدول  .10میانگین ،انحراف معیار ،مقدار تی ،درجه آزادی ،سطح معنیدار و رتبهبندی میانگین گویهها در
چالشهای دفاعی و امنیتی ( مقیاس محلّی)
ردیف

گویهها

میانگین

انحراف

مقدار

معیار

تی

درجه

سطح

میانگین

آزادی معنی داری رتبه ای

1

تهدردات(خأل جمعیت ) پراک دن
کانونهای زرست و پاریعبو ن تراکم
نسب جمعیت

3/37

0/97

2/499

42

0/016

2/38

2

قاچا و ترانزرت وا خدر از
کشورهای همجوار به طقه

3/88

0/93

6/223

42

0/001

3/17

3

تروررسم و شرارتهای حلّ

3/65

1/11

3/346

42

0/001

2/80

4

5

رتبه

وم

رورکر های اقتصا ی به ناا
اجتماا  :توسعهنیافتگ و فقر از
همتررع چالزهای حلّ ناا
اجتماا

4/20

0/83

9/527

42

0/001

3/66

اول

انزوای جارافیار و وری از رکز و
تیریر ن بر ا یت طقه

3/81

0/90

5/888

42

0/001

2/98

سوم

منب  :یافتههای نگارندگان1399 ،

نتایج جدول  10نشان ميدهد ميانگين همه گویهها در چالشهای دفـاعي و امنيتـي (محلّـي)
بهطور معني داری از سح متوسط باالتر است و گویههای  5 ،2 ،4رتبههـای اول تـا سـوم را بـه
خود اختصاا داده است.
جدول  .11مقایسه میانگین چالشهای دفاعی و امنیتی (مقیاس محلّی)توسعه دریامحور در سواحل مکران
با میانگین فرضی 3

52

چالشها

میانگین

انحراف معیار

انحراف از میانگین

فاا و ا یت ( حلّ )

3/78

0/63

0/096

T
7/142

درجه آزادی

سطح معنیداری

42

0/001



براساس یافتههای جدول  11ميانگين چالشهای دفـاعي و امنيتـي (مقيـاس محلّـي) توسـعه
است .بنابراین ،چالشهای دفاعي و امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران در مقياس محلّـي،
بيشتر از سح متوسط ميباشد.
سوال فرعي  :2ميزان سح چالشهای دفاعي ـ امنيتـي توسـعه دریـامحـور در مقيـاس ملّـي
سواحل مکران ازمنظر جغرافيای سياسي چگونه است؟
جدول  .12میانگین ،انحراف معیار ،مقدار تی ،درجه آزادی ،سطح معنیدار و رتبهبندی میانگین گویهها
در چالش دفاعی و امنیتی (مقیاس ملّی)
ردیف

گویهها

میانگین

6

توسعهنیافتگ و چالزهای سیاس ا یت
فرارو :تروررسم و شرارت قاچا اسلحه
فرار جر یع از رزها و ...

3/76

7

چالزهای ژئوپولیتیک وا خدر ر
ارران :جاورت با بزرنتررع کانون تولید
وا افیون جهان (افاانستان)

8

وا خدر و افزارز د و شدهای
غیر جاز

انحراف مقدار درجه
معیار
0/89

تی
5/620

سطح

میانگین

آزادی معنی داری رتبه ای
42

0/001

رتبه

3/28

3/97

0/93

6/826

42

0/001

3/84

وم

4

0/81

8/031

42

0/001

3/85

اول

9

قاچا وا خدر و تسهیا ورو سارر
کاالهای قاچا از رزهای ج وب شرق

3/95

0/75

8/287

42

0/001

3/53

سوم

10

افزارز هزر ههای ک ترل و انسدا رزی ی
افزارز هزر ههای فاا و ا یت

3/69

0/80

5/699

42

0/001

3/05

11

پیا دهای اقتصا ی نا وزون توسعه
طقهای بر ا یت لّ  :شکانیری شکاو
و نابرابری اقتصا ی هم ازلحاظ فضار و
جارافیار ی خال شدن اطق اقب انده
و کمترتوسعهرافته کشور از انواو
سر ارههای ا ی انسان تخصص و...

3/86

قاچا

1/03

5/441

42

0/001

چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران از منظر...

دریا محور در سواحل مکران در  3/78ميباشد .ازآنجاوـه  Tمحاسـبه شـده از  Tجـدول بزرگتـر

3/45

منب  :یافتههای نگارندگان1399 ،
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نتایج جدول  12نشان ميدهد ميانگين همه گویهها در چـالشهـای دفـاعي و امنيتـي (ملّـي)
مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 114بهار 1400

بهطور معنيداری از سح متوسط باالتر است و گویههای  7 ،8و  9رتبههای اول تـا سـوم را بـه
خود اختصاا داده است.
جدول  .13مقایسه میانگین چالشهای دفاعی و امنیتی (مقیاس ملّی) توسعه دریامحور در سواحل
مکران با میانگین فرضی 3
چالشها

میانگین

فاا و ا یت

3/87

انحراف

انحراف از

معیار

میانگین

0/64

0/098

T
8/897

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

42

0/001

منب  :یافتههای نگارندگان1399 ،

براساس یافتههای جدول  13ميانگين چالشهای دفاعي و امنيتي (ملّي) توسعه دریامحـور در
سواحل مکران در  3/87ميباشد .ازآنجاوه  Tمحاسبه شـده از  Tجـدول بزرگتـر اسـت .بنـابراین
چالشهای دفاعي و امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران در مقياس مقياس ملّي ،بيشـتر از
سح متوسط ميباشد.
نتیجهگیری
پاسخبهپرسشهایتحقیق 


واسخ به ورسش اصلي تحقيق یعني چالشهای دفاعي و امنيتي توسعه دریامحـور در سـواحل
مکران ازمنظر جغرافيای سياسي ودامند؟ باید گفت براساس یافتههای تحقيـق در جـدول  7و 8
بهتفکيک در مقياسهای محلّي و ملّي اراوه شده است .همچنين بایـد گفـت براسـاس یافتـههـای
تحقيق و تجزیهوتحليل دادههای آماری در بخش توصيفي و استنباطي وه در جدول  ،9نمـودار 9
و جداول  11و  13قيد شده است ،بيشتر متخصّصان و صاحتنظران اولویّت اول را بـا بـاالترین
ميانگين  3/87مربوط به چالشهای دفاعي-امنيتي در مقياس ملّي و وایينترین ميانگين را با 3/78
مربوط به چالشهای دفاعي ـ امنيتي در مقياس محلّي ميدانند.
در واسخ به ورسش فرعي  1یعني تعيين ميزان سـح چـالشهـای دفـاعي ـ امنيتـي (مقيـاس
محّلي) توسعه دریا محور در سواحل مکران ازمنظر جغرافيای سياسي چگونه اسـت؟ بایـد گفـت
براساس یافتههای تحقيق و تجزیهوتحليل داده های آماری در دو بخش توصيفي و اسـتنباطي وـه
54

چالشهای محلي ناامني اجتماعي) با ميانگين رتبهای  3/66در منحقه ميداننـد و در اولویّـت دوم
گویه شماره  2یعني چالش قاچاق و ترانزیت موادمخدر با ميانگين رتبهای  3/17قـرار مـيگيـرد.
همچنين از نظر این وارشناسان در اولویّت سوم گویه شماره  5یعني چالش انزوای جغرافيـایي و
دوری از مروز و تیثير آن بر امنيت با ميانگين رتبهای  2/98قرار ميگيرد.
در واسخ به ورسش فرعي 2؛ یعني تعيين ميزان سح چالشهای دفاعي-امنيتي (مقياس ملّـي)
توسعه دریا محور در سواحل مکران ازمنظر جغرافيای سياسي چگونه است؟ باید گفـت براسـاس
یافتههای تحقيق و تجزیهوتحليل دادههای آماری در دو بخش توصيفي و استنباطي وه در جـدول
 12قيد شـده اسـت ،اوثـر متخصصـان و صـاحتنظـران اواویّـت اول را گویـه  8یعنـي قاچـاق
موادمخدر و افزایش آمد و شدهای غيرمجاز با ميانگين رتبهای  3/85ميدانند و اولویـت دوم را
گویه شماره  7یعني چالشهای ئووووليتيکي موادمخدر در ایران (مجـاورت بـا بزرگتـرین وـانون
توليد مواد افيوني جهان (افغانستان)) با ميـانگين رتبـهای  3/84مـيداننـد .همچنـين ازنظـر ایـن
وارشناسان گویه شماره  9یعني قاچاق موادمخدر و تسهيل ورود سایر واالهای قاچاق از مرزها با

چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران از منظر...

 4یعني گویه رویکردهای اقتصـادی بـه نـاامني اجتمـاعي (توسـعهنيـافتگي و فقـر از مهـمتـرین



در جدول شماره  10قيد شده است ،اوثر متخصّصان و صاحتنظران اواویت اول را گویه شـماره

ميانگين رتبهای  3/53در اولویّت سوم قرار ميگيرد.
همچنين باتوجهبه تجزیهوتحليل و دادههای آماری بهخوبي ميتوان رابحه مستقيمي بين گویه
رویکردهای اقتصادی به نـاامني اجتمـاعي (توسـعهنيـافتگي و فقـر از مهـمتـرین محلـي نـاامني
اجتماعي) با باالترین ميانگين در مقياس محلّي و گویه قاچاق موادمخدر و افزایش آمد و شدهای
غيرمجاز با باالترین ميانگين در مقياس ملّي مشاهده نمود .یعني هرچـه در مقيـاس محلّـي عـدم
توجه به گویه اقتصادی (توسعه نيافتگي و فقر) بيشتر باشد ،نتایج آن در مقياس ملّي و در مؤلفه و
شاخص قاچاق موادمخدر و افزایش آمد و شدهای غيرمجاز (قاچاق انسان) منعکس خواهد شد.
لذا یکي از مهمترین اقدامات درخصوا چالشها و موانـ توسـعه دریـامحـور در سـواحل
مکران توجه به شاخصهای توسعه در مقياس محلّي ميباشـد و درنتيجـه بـيتـوجهي بـه آن بـا
چالشهای دفاعي-امنيتي در مقياس ملّي مواجه خواهيم شد وه درادامه به مهـمتـرین ويشـنهادات
اشاره خواهيم ورد:
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پیشنهادات
مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 114بهار 1400

باتوجهبه هدف اصلي تحقيق و در ارتباط با اولویت اول ،دوم و سوم در مقياس محلّي و ملّي
بهترتيت ويشنهاد ميشود:
 .1توسعه اقتصادی و واهش فقر و بيکاری در منحقه (درجهت تحقق امنيّت و توسعه وایـدار
ساحلي) در دستور وار دولت قرار گيرد.
 .2درخصوا قاچاق و ترانزیت موادمخدر ،همکاری سه وشور ایران ،واوسـتان و افغانسـتان
بدون حضور قدرتهای فرامنحقهای در دستور وار شورایعالي امنيّت ملّي و دسـتگاه دیپلماسـي
وشور قرار گيرد.
 .3دولتها ميباید نوع نگاه خود را در رابحه با این منحقه تغيير و درجهت رشد ،ويشـرفت و
آباداني منحقه و با مشاروت جامعه دانشگاهي و نخبگاني وشور درجهت امنيّت وایـدار در منحقـه
گامهای اساسي بردارند .لذا چنانچه دولت رویکرد مروز ـ ويرامون را به نفـ آمـایش سـرزمين و
عدالت فضایي تغيير دهد ،ضرورتاً چالشهای محلّي (انزوای جغرافيایي و دوری از مروز و تـیثير
آن بر امنيّت) ومرنگ ميشود.

56

 .1احمدیوور ،زهرا؛ علوی ،سيدعلي و هيودی ،محمدرضا ( ،)1390تبيين عوامل ناامني در جنوب شرق ایران
عوامل ناامني ،فصلنامه مطالعات امنیّت اجتماعی ،س دوم ،ش .27
 .2احمدی ،عباس و وارسایي ،اسماعيل ( ،)1385جايگاه ايران در نظريههای ژئوپولیتیک ،مجموعه مقاالت دومين
ونگره انجمن ئووولتيک ایران ،تهران.
 .3ازويا ،مصحفي ( ،)1378جامعهشناسی توسعه ،تهران ،انتشارات ويهان.
 .4بایبوردی ،اسماعيل ( ،)1388توسعه سیاسی و امنیت ملی (مطالعه موردی جمهوری اسالمی ايران) ،تهران:
فرادید.
 .5بيانات در دیدار دستاندرواران ساخت ناوشکن جماران ،)1388(.دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل العظمي امام
خامنهای (مدظلهالعالي).www.khamenei.ir ،
 .6دیدار فرماندهان نيروی دریایي ارتش با فرمانده ول قوا ،)1391(.دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل العظمي امام
خامنهای (مدظلهالعالي).www.khamenei.ir ،
 .7حافظنيا ،محمدرضا ( ،)1381جغرافیای سیاسی ايران ،تهران ،انتشارات سمت.
 .8حافظنيا ،محمدرضا ( ،)1382جزوه درسی دوره كارشناسی ارشد درس نظريهها و مفاهیم ژئوپلیتیک ،تهران،
دانشگاه تربيت مدرس.

چالشهای دفاعي ـ امنيتي توسعه دریامحور در سواحل مکران از منظر...

منابعفارسی :



فهرستمنابع 

 .9رونالدین افتخاری ،عبدالرضا ( ،)1382دهياریها ومدیریت توسعه وایدار ،تهران ،نشريه دهیاریها ،س اول ،ش
.2
 .10زرقاني ،سيدهادی ( ،)1386عوامل ئوووليتيکي مؤثر بر نقش و وارورد مرزها باتیويدبر مرزهای ایران ،فصلنامه
ژئوپولیتیک ،ش .1
 .11ساروخاني ،باقر (  ،)1382روش تحقیق در علوم اجتماعی ،تهران ،نشر دیدار.
 .12سرایي ،حسن ( ،)1393مقدمهای بر نمونهگیری در تحقیق ،تهران ،انتشارات سازمان محالعه و تدوین وتت
علوم انساني دانشگاهها (سمت).
 .13شکوهي ،حسين ( ،)1382نديشههای نو در فلسفه جغرافیا ،تهران ،انتشارات مؤسسه جغرافيایي و وارتوگرافي
گيتاشناسي.
 .14صفوی ،سيدیحيي؛ نامي ،محمدحسن و جاللينست ،عبداله ( ،)1395جغرافيای امنيتي مرز ایران و افغانستان و
تیثير آن بر امنيت ملي ج.ا.ایران ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،س چهاردهم ،ش .53
 .15عزتي ،عزت اهلل  ،)1387 ( .ژئواستراتژی در قرن بیستويكم ،تهران  ،انتشارات سمت.
 .16عزتي ،عزت اهلل ( ،)1363جغرافیای نظامی ايران ،تهران ،انتشارات اميروبير.
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 .17عندليت ،عليرضا (« ،)1380نظريه پايه و اصول آمايش مناطق مرزی» تهران ،انتشارات دانشکده فرماندهي
ستاد سپاه.
مجله سياست دفاعي ،سال سيام ،شماره  ، 114بهار 1400

 .18فرجيراد ،عبدالرضا؛ جهانتيغ ،رضا؛ سياری ،حبيتا ...و سرور ،رحيم ( ،)1395بررسي ظرفيتهای ئووووليتيکي
سواحل مکران و نقش آن در امنيت وایدار منحقة جنوب شرق ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،س چهاردهم ،ش .55
 .19قاسمي ،محمدعلي ( ،)1387نسبت امنيت انساني و توسعه وایدار ،تهران ،مطالعات راهبردی ،س یازدهم ،ش،3
وایيز.
 .20قدرت دریایي در گرونگاهي نو ( ،)1386مجله بندر و دریا «مطالعات» شه.6
 .21وریميوور ،یداله ( ،)1379ايران و همسايگان (منابع تنش و تهديد) ،تهران ،جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت
معلّم.
 .22وریميوور ،یداله؛ محمدی ،حميدرضا؛ عزیززاده طسوج ،محسن و سليمنژاد ،ندیمه ( ،)1395تفاوتهای
راهبردی سواحل ایران ،تهران ،فصلنامه ژئوپولیتیک ،س دوازدهم ،ش .1
 .23لسترنج ،گای ( ،)1367جغرافیای تاريخی سرزمینهای خالفت شرقی ،تهران ،ترجمه ،محمود عرفان ،تهران
( ،)1367جغرافیای تاريخی سرزمینهای خالفت شرقی ،تهران ،ترجمه ،محمود عرفان ،تهران ،انتشارات علمي
و فرهنگي.
 « ،)1386( .24رشد حمل و نقل دریایي ایران در قرن بيست و یکم  ...اهميت بازرسي تجهيزات تخليه و بارگيری
در بنادر وشور ،».وياوي .164
 .25لورو ،واسکال و توال ،فرانسوا ( ،)1381كلیدهای ژئوپلیتی ،تهران ،ترجمه ،حسن صدوق ونيني ،دانشگاه شهيد
بهشتي.
 .26محمدحسيني ،مسعود ،و عليوور ،عباس ( ،)1391سنجش تهدیدهای امنيتي در جنوب شرق ایران (باتیويدبر
امنيّت مرزی) ،تهران ،فصلنامه سیاست دفاعی ،س بيستم ،ش .78
 .27نامي ،محمدحسن و حيدریوور ،اسفندیار ( ،)1391الگوی جدید برای محاسبه دقيق مساحت و طول مرزهای
جمهوری اسالمي ایران ،فصلنامه برنامهريزی منطقهای ،س دوم ،ش .2
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