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چكیده
منطقه شمال شرق كشور به دلیل همسایگی با كشورهای تركمنستان و افغانستان دارای ویژگیهای خاص
ژئوپلیتیكی است كه بدون در نظر گرفتن این عوامل ژئووپلیتیكی ارائوه راهدردهوای دفواعی مناسو

و مور ر

امكانپذیر نمیباشد ،لذا تحقیق حاضر میكوشد كه به شناسایی یكی از مهمترین عوامل ژئوپلیتیكی مر ر بور
تدوین راهدردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران ،یعنی عامل ژئوپلیتیک انسانی بپردازد .این پژوهش ازلحاظ
نوع تحقیق ،كاربردی – توسعهای است كه به روش توصیفی -تحلیلی انجام پذیرفته است .بهمنظور رسویدن
به هدف تحقیق از طریق پرسشنامه و به روش نمونهگیری تمام شومار از نقطوه نظورات  06نفور از خدرگوان
لشكری و كشوری و صاح نظران در حوزه جغرافیای سیاسی ،بهویژه ژئوپلیتیک و راهدرد دفاعی در سوط
نیروهای مسل و منطقه شمال شرق كشور استفاده گردید .دادههای جمعآوریشده با اسوتفاده از روشهوای
آماری توصیفی و استنداطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت تا برای سوراتت پوژوهش پاسون مناسودی ارائوه
گردد .نهایتاً 11 ،عامل ژئوپلیتیكی انسانی مر ر بر تدوین راهدردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقه
عوامل چهارگانه قوت و ضعف و بسترهای فرصتآفرین و

شمال شرق كشور شناسایی گردیدند كه در قال

تهدید زا ( 2عامل قوت و  0عامل ضعف 3 ،عامل فرصت 7 ،عامل تهدید) برشماری گردیدند.
واژگان کلیدی :عوامل ژئوپلیتیکی انسانی ،منطقۀ شمال شرق کشور ،راهبردهاي دفاعی

(علیهالسالم)

 1استاد جغرافیای سیاسی ،دانشگاه جامع امام حسین

 2دانشآموخته مدیریت راهدردی نظامی ،دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول)Javbeh74@gmail.com

 3استادیار امنیت ملی ،دانشگاه عالی دفاع ملی
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مقدمه
تأمین امنیت ملی مهمترین هدف هر كشوری محسوب میگردد و بوا توأمین آن سوایر اهوداف نظوام
تحقق مییابد ،تأمین امنیت ملی مستلزم شناخت چالشها و تهدیدات بالقوه و همچنین فرصوتهوای
موجود در محیط منطقوهای و بوینالمللوی و اتاوار راهدوردهوای دفواعی 1متناسو

بوا آنهوا اسوت.

نظریهپردازان ژئوپلیتیک معتقدند ،ژئوپلیتیک یكی از مرلفههای مهم در تعیین قودرت كشورهاسوت و
توجه به مدانی و اصول ژئوپلیتیک موج

كس

قدرت میشود (عزتی .)2 :1312،لوذا درک صوحی

از نقش و تأ یر متغیرهای ژئوپلیتیک میتواند تأ یر بسزایی در شكلگیری راهدردهای دفاعی و امنیتوی
یک كشور بگذارد (حافظنیا و دیگران.)1 :1311 ،
كشور جمهوری اسالمی ایران با داشتن مرزهوای آبوی و خواكی گسوترده در یكوی از حسوا تورین
موقعیتهای ژئوپلیتیک جهان قرارگرفته است و یكی از حسا ترین مناطق ژئوپلیتیكی ایران ،منطقوه
شمال شرق كشور است .بعد از پیروزی انقالب اسالمی صرفنظر از درگیریهای مرزی در مرزهای
جنوب و غرب كشور به دلیل جنگ تحمیلی ،بیشترین درگیریها و كشمكشهوا در مرزهوای شورقی
جمهوری اسالمی ایران بوده كه متأ ر از عوامل تهدیدزایی مانند بی دواتی دولوت و ضوعف حكوموت
مركزی افغانستان و ندود تمایل و اشرافیت كامل و تزم در كنترل مرزهای مشترک ،گسترش اندیشهها
و شكلگیری گروههای تكفیری و سلفی ازجمله داعش در كشورهای همجووار شومال شورق كشوور
بهویژه افغانستان ،فعالیت و حضور قودرتهوای منطقوهای و فورا منطقوهای بوا محوریوت آمریكوا در
افغانستان و نفور رژیم صهیونیستی در تركمنستان ،تدعیت دولوت جدیود افغانسوتان از سیاسوتهوای
منطقهای آمریكا و كشورهای حوزه خلیجفار

بهویژه عربسوتان ،فعالیوت شودكههوای سوازمانیافتوه

قاچاق مواد مادر ،سالح ،انسان و كات ،حضور غیرقانونی اتداع بیگانه ،طوتنی بودن مرزهوای آبوی و
خاكی و همچنین اختالفات مرزی مشترک با كشوورهای هومجووار منطقوه و  ...مویباشود (معاونوت
اطالعات قرارگاه شمال شرق .)1310 ،از سوی دیگور ،وجوود مشوكالت و ضوعفهوای داخلوی در
استانهای حوزه شمال شرق كشور مانند خشکسالی و بحران آب ،گسترش نارضایتیهای اجتماعی،
بیكاری گسترده ،افزایش نرخ رشد اعتیاد ،حاشیهنشینی گسوترده در اطوراف شوهرها بوهویوژه مشوهد
مقد  ،ضعف در زیرساختهای سیاسی ،اقتصادی و عمرانی و  ...موج

افزایش نگرانیها در مورد

شرایط ویژه منطقه شده است.
1- Defensive Strategy
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در وضعیت كنونی ،منطقۀ شمال شرق كشور در ابعاد ماتلف ازجمله عوامول ژئوپلیتیوک و مسوائل دفواعی
امنیتی بهعنوان یک منطقۀ حسا

–

محسوب میگردد .در بیان اهمیت منطقه شمال شورق كشوور مویتووان بوه
(مدظله العوالی)

فرمایش مقام معظم رهدری حضرت امام خامنهای

در خصووص برقوراری امنیوت و تقویوت

آمادگی نظامی منطقه شمال شرق كشور بسنده كرد كه میفرمایند« :تهدیدات شورق كشوور از غورب
كشور مهمتر است ،خطرناکتر از منطقه جنوب شرق ،شمال شورق اسوت» .لویكن علویرغوم مووارد
فوقالذكر مدنی بر حساسیت ویژه منطقه شمال شرق كشور ،این منطقه از منظر مطالعوات ژئووپلیتیكی
و راهدردی مورد كمتوجهی قرارگرفته و موج

از دست رفوتن بسویاری از فرصوتهوا و افوزایش و

نزدیكی تهدیدات علیه منافع ملی كشور در این حوزه شده است .به بیان بهتر ،با توجه به وجود نقاط
قوت داخلی و عوامل فرصتآفرین محیطی ویژه منطقه شمال شرق جمهووری اسوالمی ایوران ماننود
وجود بارگاه ملكوتی آقا علی بن موسیالرضا (علیوهالسوالم) در مشوهد مقود

(پایتاوت معنووی جهوان

اسالم) ،داشتن مشتركات تاریای ،فرهنگی ،قومی و مذهدی و منابع مشترک بوا كشوورهای هومجووار
افغانستان و تركمنستان ،دسترسی به بازار منطقه ،موقعیت منحصربهفورد ترانزیتوی ایوران و  ،...فقودان
وجود راهدردهای دفاعی مدون و علمی در منطقه شمال شرق با تأكید بر نقش عوامل ژئوپلیتیوک كوه
بهعنوان نقشه راه استفاده از نقاط قوت و فرصت بهمنظوور كواهش ضوعفهوای داخلوی و مقابلوه بوا
تهدیدات محیطی ،یكی از خألهای مهم دفاعی كشور است .در راستای احصوا راهدردهوای موتقن و
مناس

منطقه شمال شرق كشور ،اولین گام شناسایی عوامل ژئوپلیتیک مر ر در منطقه است كوه ایون

مهم هدف اصلی تحقیق حاضر میباشد كه بهطور ویوژه بوه شناسوایی و احصوا عوامول ژئووپلیتیكی
انسانی بهعنوان یكی از مهمترین عوامل ژئوپلیتیوک مور ر بور تودوین راهدردهوای دفواعی جمهووری
اسالمی ایران در منطقۀ شمال شرق كشور ،تعیین میگردد .تحقیق حاضر توالش مویكنود كوه بوه دو
سرال اساسی پاسن دهد .1 :مهمترین عوامل مر ر ژئوپلیتیكی انسوانی مورتدط بوا راهدردهوای دفواعی
جمهوری اسالمی ایران در منطقۀ شمال شرق كشور كداماند؟ و  .2مهمترین عوامول قووت ،ضوعف،
فرصت و تهدید انسانی مرتدط با راهدردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایوران در منطقوه شومال شورق
كشور كداماند؟ ضمناً با توجه به هدف تحقیق ،در این پژوهش محقوق از تودوین فرضویه و محودود
نمودن تحقیق در حیطه آن ،خودداری نموده و در ادامه ،روند تحقیق بهصوورت مسوئله محوور و بور
اسا

هدف و سراتت پژوهش دندال میشود.
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در بیان اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر باید اشاره كرد كه در عین وجود حساسیت ژئوپلیتیكی
منطقه شمال شرق كشور بهواسطه وضعیت بحرانی كشورهای همسایه بهویژه افغانستان ،مطالعه و
بررسی خاصی در خصوص عوامل ژئوپلیتیكی انسانی مر ر بر راهدردهای دفاعی جمهوری اسالمی
ایران در منطقۀ شمال شرق كشور ،انجام نپذیرفته است و همچنان در باشهای زیادی نیازهای
پژوهشی در این حوزه احسا

میشود .لذا با توجه به شرایط ژئوپلیتیكی ویژه منطقه شمال شرق

كشور ازلحاظ انسانی و نظر به نقش و تأ یر عوامل ژئوپلیتیكی انسانی در شكلگیری راهدردهای
دفاعی كشور ،تحقیق حاضر با بررسی عوامل ژئوپلیتیكی انسانی در قال

بسترهای فرصتآفرین 1و

یا تهدید زا ،2به همراه واكاوی عناصر قدرت 3و ضعف 1انسانی جمهوری اسالمی ایران در منطقه
شمال شرق كشور ،دانش نظری در حوزه ژئوپلیتیک منطقه را توسعه باشیده و به مسئولین نظام
مقد

جمهوری اسالمی ایران در اتاار راهدردهای دفاعی مناس

قدرتهای رقی

در قدال كشورهای همجوار و

منطقهای و فرا منطقهای در منطقه شمال شرق یاری میرساند.

مبانی نظری
 -پیشینه تحقیق

رهنما و همكاران ( )1311در پژوهشی با عنوان «نقش شهرهای مرزی در فرآیند جهانیشدن و
توسعۀ منطقهای ایران مطالعه موردی؛ شهرهای مرزی استان خراسان رضوی» ،ابتدا مسئله
جهانیشدن شهرهای مرزی ایران در استان خراسان (باجگیران ،لطفآباد ،سرخس و تایداد) با توجه
به تئوریهای موجود را تحلیل كردند .همچنین با استفاده از تكنیکهای پرسشنامه و مصاحده،
چشمانداز مناسدی از تواناییها و پتانسیلهای محلی دربارۀ كاركرد دروازهها و نقاط گرهای شهری
در توسعۀ منطقهای گردآوری كردند.
نوروزانی كوهستانی ( )1313در پژوهشی با عنوان «نقش عوامل ژئوپلیتیک افغانستان در تدوین
راهدرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران» 11 ،عامل ژئوپلیتیكی را بهعنوان مهمترین عوامل ژئوپلیتیكی
كشور افغانستان بر تدوین راهدرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران در قدال آن كشور شناسایی و
احصا نمود.
تافته ( )1311در پژوهشی با عنوان «تدیین تأ یر عوامل ژئوپلیتیک تركمنستان بر تدوین راهدرد دفاعی
1- Opportunities
2- Threats
3- Strengths
4- Weaknesses
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جمهوری اسالمی ایران»  0عامل ژئوپلیتیكی كشور تركمنستان كه بر تدوین راهدرد دفاعی جمهوری
اسالمی ایران تأ یر دارند را شناسایی نمود.
همانگونه كه بررسی پیشینه تحقیق و مطالعات انجامگرفته مرتدط با حوزه تحقیق حاضر نشان
میدهد ،هیچگونه پژوهش و مطالعهای بهطور ویژه به شناسایی و احصا عوامل ژئوپلیتیكی انسانی
مر ر بر تدوین راهدردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقۀ شمال شرق كشور نپرداخته است.
این موضوع اهمیت انجام تحقیق حاضر را بهخوبی نشان میدهد.
 مفهوم شناسی

ژئوپلیتیک :علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا ،قدرت ،سیاست و واكنشهای ناشی از تركی

آنها با

یكدیگر میباشد (حافظنیا.)37 :1311 ،
ژئوپلیتیک انسانی:

ژئوپلیتیک انسانی به بررسی شاخصهای كمی و كیفی جمعیت میپردازد .از منظر

كمی ژئوپلیتیک انسانی به بررسی و مطالعه تعداد جمعیت ،تراكم جمعیت ،پراكنش جغرافیایی،
تركی

جمعیت و دیگر آمارهای مهم و حیاتی جمعیت میپردازد و از منظر كیفی ویژگیهای بافت

قومی ،مذهدی و نژادی جمعیت را موردبررسی قرار میدهد .در یک مفهوم گسترده ،ژئوپلیتیک
انسانی علم مطالعه هر عامل انسانی اعم از كمی و كیفی است كه در ارتداط با جغرافیا ،قدرت و
سیاست و واكنشهای ناشی از تركی

آنها با یكدیگر مورداستفاده قرار گیرد (سازمان جغرافیایی

نیروهای مسل .)33 :1317 ،
قوت ژئوپلیتیكی :ویژگیها ،مالحظات و واقعیتهای موجود در محدوده داخلی جغرافیای یک كشور
كه از جنس عوامل ژئوپلیتیک بوده؛ و بهكارگیری درست آنها موج

تسهیل و تسریع در دستیابی

به اهداف دفاعی و غیر دفاعی آن كشور میشود را قوت ژئوپلیتیكی گویند (بیک.)20 :1311 ،
ضعف ژئوپلیتیكی :ویژگیها ،مالحظات و واقعیتهای موجود در محدوده داخلی جغرافیای یک كشور
كه از جنس عوامل ژئوپلیتیک بوده و باعث كندی یا ممانعت از دستیابی به اهداف دفاعی و غیر
دفاعی كشور میشود را ضعف ژئوپلیتیكی گویند (همان).
فرصت ژئوپلیتیكی:

ویژگیها ،مالحظات و واقعیتهای بالقوه در محیط خارج از مرزهای جغرافیایی

یک كشور كه از جنس عوامل ژئوپلیتیک بوده؛ بهطوریكه استفاده صحی و بهموقع از آنها موج
تسهیل و تسریع در دستیابی به اهداف دفاعی در قدال آن كشور میشود را فرصت ژئوپلیتیكی گویند
(گروه مطالعاتی امنیت.)161 :1317 ،
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تهدید ژئوپلیتیكی:

ویژگیها ،مالحظات و واقعیتهای بالقوه در محیط خارج از مرزهای جغرافیایی

یک كشور كه از جنس عوامل ژئوپلیتیک بوده و ماهیتاً میتواند موج

كندی یا ممانعت از دستیابی

به اهداف دفاعی در قدال آن كشور شود را تهدید ژئوپلیتیكی میگویند (همان).
چارچوب نظری
همانگونه كه ركر گردید ژئوپلیتیک انسانی به بررسی شاخصهای كمی و كیفی جمعیت كه در
ارتداط با جغرافیا ،قدرت و سیاست و واكنشهای ناشی از تركی

آنها با یكدیگر مورداستفاده قرار

میگیرند .لذا بررسی شاخصهای كمی و كیفی در حوزه موردبررسی تحقیق كه منطقه شمال شرق
كشور شامل استانهای گلستان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و كشورهای
تركمنستان و افغانستان است میتواند منجر به شناسایی عوامل ژئوپلیتیكی انسانی مر ر بر تدوین
راهدردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقه شمال شرق كشور گردد .بر همین مدنا ،با استناد
به مطالعات پیشین معتدر انجام پذیرفته در حوزه تحقیق و با بهرهگیری ازنظر خدرگان و متاصصان
امور ژئوپلیتیک و استراتژیک در منطقه شمال شرق كشور و با توجه به سوابق خدمتی محقق در
منطقه ،چارچوب نظری پژوهش حاضر تدوین گردید كه در شكل شماره  1به تصویر كشیده
میشود.

منطقه شمال شرق

عامل ژئوپلیتیكی

كشور

انسانی

 استان خراسان رضوی
 استان خراسان جنوبی

ژئوپلیتیكی انسانی مر ر
بر تدوین راهدردهای

 استان گلستان
 استان خراسان شمالی

شناسایی عوامل

دفاعی ج.ا.ا در منطقه
بررسی ویژگیهای
كمّی و كیفی جمعیت

 كشور تركمنستان
 كشور افغانستان
شكل  :1چارچوب نظری

شمال شرق كشور
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بررسی ژئوپلیتیک انسانی حوزه موردمطالعه
با توجه به اینكه حوزه موردمطالعه این تحقیق منطقه شمال شرق كشور شامل استانهای گلستان،
خراسان شمالی ،خراسان رضوی و خراسان جنوبی و كشورهای همجوار منطقه كه شامل كشورهای
تركمنستان و افغانستان میباشد ،در این باش عوامل ژئوپلیتیكی انسانی منطقه با محوریت
ویژگیهای كمّی و كیفی جمعیت ،اقوام و نژاد (گروههای قومی و نژادی) و ادیان و مذاه

در

هركدام از حوزههای فوقالذكر تشری میگردد.
 استان گلستان

جمعیت استان گلستان بر اسا

سرشماری سال  1311بالغبر  161016111نفر است كه 1316327

آن مرد و  1366112زن میباشند .از كل جمعیت استان  1116011نفر در شوهرها و  1716110نفور در
روستاها ساكن میباشند 161136112 .نفر از جمعیت باتی  0سال استان باسوواد و  227116نفور نیوز
بیسواد هستند (مركز آمار ایران .)1310 ،استان گلستان دارای قومیوتهوای ماتلوف اعوم از فوار ،
ترک ،كرد ،تركمن ،بلوچ ،قزاق ،سیستانی و غیره است و افزون بر  26قوم در این استان به سه گوروه
عمده فار  ،تركمن و مهاجر تقسیم میشوند .فار ها در نواحی مركوزی و جنووبی منطقوه سوكنی
دارند و اكثریت جمعیت استان را تشكیل میدهند و به دو گروه فار هوای بوومی و مهواجر تقسویم
میشوند (معاونت اطالعات نزاجا .)1316 ،حدود  37/7درصد از جمعیت اسوتان (توركمنهوا) اهول
تسنن میباشند كه با اضافه نمودن جمعیت بلووچهوای ( 3/3درصود) اسوتان ،قریو

بوه  11درصود

جمعیت استان گلستان اختصاص به مسلمانان سنی دارد؛ بنابراین  11درصد از جمعیت استان را اهول
تشیع تشكیل میدهند كه شامل گروههای پارسی ،ترک و  ...میشوند .مسویحیان ،بهائیوان و صووفیان
گنابادی از اقلیتهای كوچک مذهدی استان هستند (تافته .)1311 ،در بحث فرقههای مذهدی ماتلوف
در استان گلستان بایستی به جامعه بهائیت ،گروه نقشدندیه معروف بوه گوروه سویف الرحموان ،فرقوه
ضاله وهابیت و جماعت تدلیغی نیز اشاره كرد.
 استان خراسان شمالی

بر اسا سرشماری عمومی نفو و مسكن سال  ،1311جمعیت استان خراسان شمالی
 1036612نفر میباشد كه از این تعداد  1336033نفر مرد و  1216111نفر مرد میباشند .جمعیت
شهری این استان  1116310و جمعیت روستایی  3776133نفر است .از بین جمعیت باتی  0سال
استان 0326333 ،نفر باسواد و  1206711نفر نیز بیسواد هستند (مركز آمار ایران .)1310 ،اقوام ساكن
در استان خراسان شمالی شامل پارسیها (بومی تات و غیره) ،كردهای كرمانج ،ترکها و تركمنها
میباشند .زبانهای رایج نیز فارسی ،كردی كرمانجی و تركی خراسانی میباشد .بهطوركلی ،كردها 37
درصد ،پارسیها  21درصد ،ترکها  27درصد و تركمنها  1درصد جمعیت استان را تشكیل
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می دهند .اقوام عرب و بلوچ و لر نیز در این استان سكونت دارند (تافته .)71 :1311 ،ازنظر
گرایشهای مذهدی میتوان گفت كه اكثریت ساكنان این استان مسلمان هستند .بهطوركلی به دلیل
وقایع تاریای و نیز گرایشی كه مردم خراسان به اهلبیت و علی ابن ابیطال (علیهالسالم) داشتند ،از
همان قرون اولیه ،شیعیمذه

بودهاند .در این میان تركمنها جزو مسلمانان سنّی و پیرو مذه

حنفی میباشند .در كنار مسلمانان ،زرتشتیان نیز بهعنوان عمدهترین اقلیت دینی در این استان زندگی
میكنند (سایت .)1310 ،scipost
 استان خراسان رضوی

در سالهای اخیر جمعیت شهری استان خراسان رضوی به علل ماتلفی رشد سریعی داشته و در مقابل
جمعیت روستایی كاهشیافته است .بور اسوا

سرشوماری عموومی نفوو

و مسوكن در سوال 1311

خورشیدی ،استان خراسان رضوی  061316161نفر جمعیت دارد .از این تعداد  362116111نفور مورد و
 361116310نفر زن هستند .جمعیت مناطق شوهری اسوتان 167666121 ،و جمعیوت منواطق روسوتایی،
 167336121نفر است .بر اسا

اطالعات بهدستآمده از این سرشوماری 166326312،نفور از جمعیوت

باتی  0سال باسواد و  0166111نفر بیسواد هستند (مركز آمار ایوران .)1310 ،اقووام ماتلفوی در ایون
استان زندگی میكنند .یكی از دتیل تنوع اقوام خراسان رضوی ،مهاجرت یا كوچ اختیاری و یا اجداری
به این سرزمین بوده است .این مهاجرت ها در تمام دوره های تاریای تاكنون به شكل هایی جاری بووده
است .شهرهای بزرگ خراسان به واسطه ویژگی های مهاجرپذیر تقریداً از تموامی نقواط ایوران و برخوی
كشورهای دیگر ازجمله عراق و افغانستان مهاجر پذیرفته است .گروههای قومی ساكن در استان شوامل
ترک های خراسان ،بیوات خراسوان ،بلووچ هوای خراسوان ،كردهوای خراسوان ،عوربهوای خراسوان و
تركمنهای خراسان است .باتیاریها در درگز ،هَزارهها در شرق استان ،تاجیکهوا در مشوهد و شومال
استان و حیدریها در تربتحیدریه از دیگر گروههای جمعیتی این استان محسووب مویشووند .اغلو
مهاجرت های داخلی استان منحصر به كوچ روستاییان به مراكوز شوهری اسوت .شوهر مشوهد تقریدواً از
تمامی نقاط ایران و برخی كشورهای دیگر ازجمله عراق و افغانستان مهواجر پذیرفتوه اسوت (معاونوت
اطالعات نزاجا .)1311 ،بر اسا

آمارهای موجود ،اكثریت موردم اسوتان خراسوان رضووی مسولمان و

شیعه می باشند .الدته در این میان بلوچ ها و كردهای اهل سنت نیز وجوود دارنود .در میوان اقلیوت هوای
دینی ،زرتشتیان درصد بسیار كمی از جمعیت این استان را تشكیل میدهند (سایت .)1310 ،scipost


استان خراسان جنوبی

بر اسا

سرشماری عمومی نفو

و مسكن سال  1311خورشیدی ،جمعیوت ایون اسوتان 7016111

نفر بوده است .تعداد مردان 3116117 ،و تعداد زنان  3716111نفر اسوت .همچنوین از كول جمعیوت
استان تعداد  1136127نفر در مناطق شوهری و  3116676نفور در منواطق روسوتایی سوكونت دارنود.
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 1166027نفر از جمعیت باتی  0سال در استان ،باسواد و  116111نفر نیز بیسواد هستند (مركز آمار
ایران .)1310 ،ازنظر قومیت مردم این منطقه از تیره پارت ها و اقوام آریایی هستند كوه از زموانهوای
قدل از اسالم در این منطقه زندگی میكردهاند .عالوه بر قوم پار از دیگر اقووام سواكنان در منطقوه
قوم بلوچ و عرب میباشند .در شهرستان نهدندان اقوام بلووچ از عشوایر كووچنشوین منطقوهای زابول
میباشند كه امروز در نقاط ماتلف شهرستان نهدندان سكونت گزیدهاند .طی جنگها و درگیریهوای
داخلی كشور افغانستان تعدادی از خانوادههای افغانی به این منطقه مهاجرت نمودند كوه بوا برگشوت
افغانها به كشورشان امروز تنها خانوادههای انگشتشوماری در شوهر و روسوتاهای مورزی روزگوار
میگذرانند (سایت اداره كل دت احوال استان خراسان جنوبی .)1310 ،اكثریوت سواكنان ایون اسوتان
مسلمان و شیعه دوازدهامامی میباشند و به دلیل همسایگی این استان با اسوتان سیسوتان و بلوچسوتان
كه اكثریت آن اهل تسنن می باشند ،تعدادی از خانوارهای مسلمان اهل تسنن كوه درگذشوته كووچ رو
بوده و به مراتع این استان بهویژه شهرستان نهدندان كوچ میكردهاند ،در حال حاضر در نقاط ماتلوف
این استان ساكن می باشند .همچنین ،چند خانواده «اسماعیلی مذه » هم در بیرجند زندگی مویكننود
كه خاستگاه اصلی آنان برخی از روستاهای شمال و شمال شرقی بیرجند اسوت (معاونوت اطالعوات
قرارگاه شمال شرق.)1310 ،
 کشور ترکمنستان

جمعیت تركمنستان بر اسا

آمارهای سال  2611میالدی  166216666نفر اسوت .شورایط نوامطلوب

جغرافیایی سد شده كه باوجود وسعت تركمنستان ،جمعیت كمی داشته باشد و توراكم جمعیوت آن
نیز  16/33نفر در كیلومترمربع است .درصد جمعیت این جمهوری نسدتاً جووان مویباشوند و حودود

 31/2درصد از كل جمعیت در گروه سن زیر  11سال قرار دارند .شرایط تاریای و جغرافیوایی
تركمنستان موج

تنوع قومی شده است .سرشماری سال  2661میالدی نشوان مویدهود كوه

بیش از یکصد ملیت در این كشور به سر میبرند .در این میان اكثریت جمعیت را تركمنهوا ()%11
تشكیل میدهند .ازبکها ( )%1و رو ها ( )1%از دیگر اقوام تركمنستان به شومار مویرونود كوه بوه
ترتی در جایگاههای بعدی ازنظر جمعیت بعد از تركمنها قرار میگیرنود (شویرودی.)122 :1316 ،
در قانون اساسى تركمنستان ،هیچ دین و مذهدى رسمیت ندارد و در آن گرایش به دیون یوا بویدینوی
آزاد است (روشندل و دیگران؛  .)11 :1312در این جمهوری تصوف بهطور سنتی در میان تركمنهوا
از نفور زیادی برخوردار است .برخوی از فرقوههوا و موذاه

دیگور ماننود صووفیگری و بهاییوت در

تركمنستان پیروانی دارد كه حدود  2درصد از كل جمعیت اسوت .تاموین زده مویشوود كوه حودود
نزدیک به هزار یهودی در این جمهوری زندگی میكنند .تعداد شیعیان در این كشور كم بوده و اكثوراً
از اقوام آرری و ایرانی به شمار میآیند و بیشتر در مرزهای ایران سكونت دارند .مركز اصلی شویعیان
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تركمنستان روستای باقر در  36كیلومتری عشقآباد است و مسجد امام رضا (ع) مركوز تجموع آنوان در
عشقآباد است (كریمی.)13 :1311 ،


کشور افغانستان

سالهای طوتنی جنگ در افغانستان باعث شده توا سرشوماری دقیقوی از جمعیوت افغانسوتان انجوام
نشود ،لیكن بر اسا

آمارهای سال  2613جمعیت این كشور با رشد ساتنه جمعیوت  2/21درصود،

 3161616677نفر برآورد شده است كه از این تعداد بیش از  11/1میلیون نفر مورد مویباشود .حودود
 21/7درصد جمعیت این كشور شهرنشین و در هور كیلومترمربوع بوهطوور متوسوط  13نفور زنودگی
میكنند .پرجمعیتترین شهرهای افغانستان كابل ،قندهار ،مزار شریف و جواللآبواد هسوتند؛ اموروزه
همه مردم دارای تابعیت افغانستان را افغان مینامند اما بافت جمعیتی ایون كشوور از اقووام ،قدایول و
گروههای قومی ماتلفی تشكیلشده است .گروههای قومی افغانستان عدارتاند از :تاجیوک ،پشوتون،
هزاره ،ازبک ،تركمن ،اویماق ،بلوچ ،پشهای ،نورستانی ،اسماری (گجر) ،قزلداشها و  . ...تاجیوکهوا
بیشتر در نیمه شمالی كشور و در تمام كشور پراكندهاند و هزارهها در مناطق مركزی كشوور زنودگوی
میكنند .پشتونها در نیمه جنوبی كشور زندگی میكنند .قوم بلوچ در جنوب غربی ،قومهای ازبک و
تركمن در شمال و اقوام نورستانی و پشهای در مناطق مركزی و شرقی كشور به سور مویبرنود .دیون
رسمی افغانستان اسالم است و  11درصد مردم آن مسلمان میباشند .پیروان اهل سنت (مذه

سونی

حنفی)  ،16%پیوروان اهول تشویع ( 11%شویعیان اسوماعیلی نیوز جوز هموین  11%هسوتند) و سوایر
اقلیتهای مذهدی (بودائی ،هندو ،سیک و زرتشتی)  1%جمعیت كشور را تشكیل میدهنود .همچنوین
بین  1666تا  2666نفر از پیروان مسیحیت در این كشور زندگی میكنند .طدق ماده دوم قانون اساسی
افغانستان ،پیروان تمامی ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینیشان در حدود احكام قانون آزاد
میباشند (صفوی و دیگران.)1311 ،
مدل مفهومی
در راستای رسیدن به اهداف پژوهش ،پوس از انجوام مطالعوات نظوری ،بررسوی اسوناد و مودارک و
محیطشناسی حوزه شمال شرق كشور و بررسوی عوامول كموی و كیفوی جمعیوت و نیوز مشواوره و
مصاحده با تعدادی از صاح نظران خدره مرتدط با موضووع و اخوذ نظورات آنوان و بازدیود میودانی
صورت گرفته ،درک درست و كاملتری از عوامول ژئووپلیتیكی انسوانی منطقوه شومال شورق كشوور
حاصل شد و درنهایت  11عامل ژئوپلیتیک انسانی مور ر بور تودوین راهدردهوای دفواعی جمهووری
اسالمی ایران در منطقه شمال شرق كشور در قال

نقش چهارگانه (قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیود)

شناسایی گردید .بر همین مدنا مدل مفهومی تحقیق ارائه گردید كه برابر شكل شوماره  2ترسویمشوده
است.
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 .1وجود مرقد مطهر حضرت امنالحجج(علیهالسالم) در مشهد مقد
 .2تراكم جمعیتی بات در شهر مشهد (با توجه به تنوع قومی و حاشیهنشینی)
 .1تغییر بافت جمعیتی از تشیع به تسنن در برخی از شهرهای حاشیه منطقه شمال شرق ایران با افغانستان
 .2بیكاری گسترده در منطقه شمال شرق ایران
 .3افزایش جمعیت شهری و كاهش جمعیت روستایی در منطقه شمال شرق ایران
 .1حاشیهنشینی گسترده در كالنشهرهای منطقه شمال شرق ایران
 .1وجود اقلیتهای قومی و مذهدی در منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 .0تراكم جمعیتی پایین در حاشیه مرزهای منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 .1قرابتهای تاریای و فرهنگی منطقه شمال شرق كشور با مردم كشورهای افغانستان و تركمنستان
 .2تراكم جمعیتی پایین كشور تركمنستان نسدت به منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 .3وجود شیعیان افغانستان وابسته بهنظام ج.ا.ا
 .1بیكاری گسترده در افغانستان ( 16درصد)
 .2هجمه مهاجرین قانونی و غیرقانونی افغان به منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 .3كیفیت پایین زندگی مردم در افغانستان نسدت به منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 .1فعالیتهای گسترده تدلیغی اهل سنت در منطقه شمال شرق علیه ج.ا.ا
 .1غال

بودن جمعیت اهل تسنن و محروم بودن شیعیان و شرایط نامساعد آنها در افغانستان

 .0ازدواج زنان حاشیه مرزهای منطقه شمال شرق ج.ا.ا با مهاجرین افغان
 .7گرایش جوانان افغان به فرهنگ غرب

قوت

فرصت

ضعف

تهدید

عوامل ژئوپلیتیكی انسانی مر ر بر راهدردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقۀ شمال شرق كشور
شکل  :2مدل مفهومی

روششناسی
پژوهش حاضر ازلحاظ نوع تحقیق در زمره تحقیقات كاربردی  -توسعهای دسوتهبنودی مویگوردد.
روش تحقیق این پژوهش ازلحاظ شیوه نگارش و پرداختن به مسوئله تحقیوق ،توصویفی -تحلیلوی
است .جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر خدرگان لشكری و كشوری و صاح نظوران در حووزه
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جغرافیای سیاسی ،بهویژه ژئوپلیتیک و راهدرد دفاعی در سط نیروهای مسل و منطقه شمال شرق
كشور است.
به دلیل ماهیت تحقیق و با توجه به تاصصی بودن موضوع پوژوهش و مهودویت صواح نظوران،
خدرگان و فعاتن در حوزه شمال شرق كشور در سط نیروهای مسل و دسوتگاههوای كشووری و
دانشگاهی ،حجم جامعه آماری (برابر آمارهای اعالمشده از سوی ارگانها و سازمانهای مورتدط)،
تعداد  06نفر برآورد گردیده است .با توجه به اینكه در این پژوهش حجم جامعه آمواری كمتور از
یکصد ( )166برآورد گردیده است ،بنابراین همین تعداد بهصوورت تموام شومار بوهعنووان نمونوه
آماری تحقیق در نظر گرفته میشوند.
گردآوری اطالعات در این تحقیق با استفاده از روشهای مطالعه كتاباانهای و تحقیقوات میودانی و از
طریق ابزار پرسشنامه صورت پذیرفته است .در تحلیل دادهها از نرمافزارهوای اكسول 1و ا

پوی ا

ا  2استفادهشده است .همچنین روشهای آماری توصیفی (محاسده میانگین) بهمنظور اولویوتبنودی
گویهها در چارچوب عوامل چهارگانه (قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) و استنداطی (آزموون فریودمن
و آزمون خی دو) بهمنظور رتدهبندی عوامل ژئوپلیتیكی انسانی احصا شوده و تقسویمبنودی آنهوا در
ابعاد چهارگانه ،مورداستفاده قرارگرفتهاند.
-چگونگی تهیه پرسشنامه و روایی و پایایی آن

 تهیه پرسشنامه :در این پژوهش ،بعد از شناسایی عوامل مر ر ژئوپلیتیكی انسانی حووزه شومال
شرق كشور ،از طریق مطالعات كتاباانهای و روشهای میودانی 22 ،گویوه متناسو

شناسوایی

گردید .سپس با بهرهگیری از مصاحدهی حضوری ،اخذ نظر صواح نظوران و تأییود خدرگوان ،بوه
تقلیل و اصالح گویهها پرداخته و پرسشنامه مقودماتی پوژوهش شوامل  11گویوه متناسو

بوا

عوامل ژئوپلیتیكی انسانی حوزه شمال شرق كشور تدوین و تنظیم گردید .در این پرسشنامه از
پاسندهندگان خواسته شد كه نظر خود را درباره عوامل ژئوپلیتیكی مندرج در پرسشناموه بوا
انتااب یكی از گزینههای پنجگانه كه بر اسا

مقیا

پنج گزینهای طیوف لیكورت ( )1خیلوی كوم،

( )2كم )3( ،متوسط )1( ،زیاد و ( )1خیلی زیاد] بیان نمایند.
 روايی پرسشنامه :در مرحله بعد ،بهمنظوور سونجش روایوی و پایوایی ابوزار تحقیوق ،بررسوی
مقدمات و رفع اشكاتت احتمالی ،پرسشنامه تهیهشده بین پانزده نفر از جامعه نمونوه پوژوهش
1. Excel
2. SPSS
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توزیع و پیشآزمون گردید .روایی پرسشنامه از جنده روایی محتوا در دو روش كیفوی و كموی
در نظر گرفته شد .در بررسی كیفی محتوا باید بیان كرد كه چندین سال حضور محقوق بوهعنووان
مسئول مستقیم حوزهی موردمطالعه (منطقه شمال شرق كشوور) و مشواهدهی میودانی مسوتقیم محویط
تحقیق ،شناخت و درک مناسدی از شرایط ژئوپلیتیكی منطقه را برای وی به همراه داشته اسوت .محقوق
همچنین اقدام به مصاحده با مسئولین ریربط و افراد متاصص و خدره كه از تسلط و اشوراف كوافی
نسدت به حوزه شمال شرق كشور برخوردار بووده انود ،جهوت جموعآوری اطالعوات مورتدط بوا
موضوع پژوهش نموده است .لذا ،نظر به تاصصی بودن موضووع تحقیوق و محودودیت وجوود
افراد صاح نظر و خدره مرتدط با موضوع و حوزهی موردمطالعوه در سوط نیروهوای مسول ،
دستگاههای كشوری و مراكز دانشگاهی و نیز تمام شمار بوودن جامعوهی آمواری و طراحوی و
توزیع سراتت پرسشنامه بر اسا

مشورت و اجماع نظرات افراد صاح نظر و خدره مورتدط

با موضوع تحقیق ،میتوان با درصد اطمینوان بواتیی نتیجوهگیوری نموود كوه ابوزار سونجش و
گردآوری اطالعات این پژوهش به نحو مطلوب و قابلقدولی ،اطالعات علموی موردنیواز ایون
تحقیق را جمعآوری نموده است و از روایی باتیی برخوردار میباشود .همچنوین ،در تحقیوق
حاضر برای بررسی روایی محتوایی به شكل كمی ،از ضری
استفادهشده است .بر اسا

نسودی روایوی محتووا )(CVR

1

تعداد متاصصینی كه سراتت پرسشونامه را موورد ارزیوابی قورار

دادهاند ،حداقل مقدار  CVRقابلقدول ،بزرگتر یا برابر  6/7در نظر گرفته شود .بوا توجوه بوه
محاسدات انجامگرفته ضری

تشه ،تمامی سراتت پرسشنامه ( 11گویه) دارای ضری

توشوه

باتتر از  6/7بودند كه نشاندهنده روایی سراتت پرسشنامه بود.
 پايايی پرسشنامه :در این تحقیق برای محاسده پایایی ،از ضری
توجه به اینكه مقدار ضری
 6/17و بیشتر از ( 6/0بر اسا

آلفای كرونداخ استفاده شد .با

آلفای كرونداخ بهدستآمده در ایون تحقیوق مقودار بسویار خووب
نظر حافظنیا )113 :1311 ،بود ،لوذا ا دوات گردیود پرسشونامه

پژوهش از قابلیت اطمینان و پایایی تزم برخوردار بوده است.
پس از اعمال اصالحات پرسشنامه مقدماتی (با توجه به خروجی پیشآزموون) ،پرسشونامه اصولی
تحقیق تهیه و تدوین گردید و با مراجعه به جامعهی آماری تحقیق ،مركو از صواح نظوران و خدرگوان
مرتدط با مسائل دفاعی  -امنیتی و آشنا به حوزهی شمال شرق در سط نیروهای مسل و دستگاههای كشوری
)1- Content Validity Ratio (CVR
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و مراكز دانشگاهی ،نسدت به اخذ نظرات آنان ،ارزیابی و اهمیت سنجی عوامل ژئوپلیتیكی در حوزه موردمطالعه
تحقیق اقدام گردید.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
همانگونه كه ركر شد سرال اول تحقیق بودین گونوه تدیوین گردیود كوه «مهومتورین عوامول مور ر
ژئوپلیتیكی انسانی مرتدط با راهدردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقه شمال شرق كشوور
كداماند؟».
در راستای پاسن به سرال اول تحقیق ،از طریق مطالعات كتاباانهای و روشهای میدانی ،بهرهگیوری
از مصاحدهی حضوری و اخذ نظر صاح نظران و تأیید خدرگان ،نهایتاً  11عامل ژئووپلیتیكی انسوانی
مر ر بر تدوین راهدرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقه شمال شرق كشور احصوا گردیود .بوا
توجه به نظر پاسندهندگان ،نمره میانگین عوامل احصا شده از طریق آزمون توصیفی محاسده گردیود
كووه نتووایج حاصوول بوودین شوورح بووود،)3/12( Hu4 ،)1/11( Hu3 ،)3/11( Hu2 ،)1/66( Hu1 :

Hu5

(،)3/11( Hu11 ،)3/11( Hu10 ،)1/12( Hu9 ،)3/31( Hu8 ،)1/21( Hu7 ،)3/11( Hu6 ،)1/22
 )3/12( Hu17 ،)3/11( Hu16 ،)3/77( Hu15 ،)3/16( Hu14 ،)1/63( Hu13 ،)3/17( Hu12و
( .)3/11نتایج حاصل از آزمون توصیفی بر اسا

Hu18

شاخص میانگین نمایانگر نمره میانگین بواتتر از

حد متوسط ( )3/66تمامی عوامل احصا شده بود كه این مهوم مریود اهمیوت عوامول ژئووپلیتیكی
انسانی احصا شده بر مدنای نظر متاصصین حوزه ژئوپلیتیوک و اسوتراتژیک منطقوه شومال شورق
كشور بود .پس از تأیید اهمیت گویهها ،بهمنظور تعیین اولویت و رتدهبندی عوامل احصوا شوده از
آزمون رتدهبندی فریدمن استفاده شد كه نتایج حاصل به همراه شناسه و تعریف گویههوا در جودول
 1نشان دادهشده است.
جدول  :8رتبهبندي عوامل ژئوپلیتیك انسانی مؤثر بر تدوين راهبرد دفاعی جمهوري اسالمی ايران در منطقه
شمال شرق کشور
رتبه

شماره

عامل

عامل

رتبه
میانگین

11/11

1

Hu7

بیكاری گسترده در افغانستان ( 16درصد)

2

Hu5

هجمه مهاجرین قانونی و غیرقانونی افغان به منطقه شمال شرق ج.ا.ا

11/13

3

Hu3

قرابتهای تاریای و فرهنگی منطقه شمال شرق كشور با مردم كشورهای

11/27

1

Hu9

وجود مرقد مطهر حضرت امنالحجج(علیهالسالم) در مشهد مقد

11/22

افغانستان و تركمنستان
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رتبه

شماره

رتبه

عامل

عامل

117
میانگین

تغییر بافت جمعیتی از تشیع به تسنن در برخی از شهرهای حاشیه منطقه

16/71
16/31

1

Hu13

0

Hu1

كیفیت پایین زندگی مردم در افغانستان نسدت به منطقه شمال شرق ج.ا.ا

7

Hu11

فعالیتهای گسترده تدلیغی اهل سنت در منطقه شمال شرق علیه ج.ا.ا

1

Hu10

تراكم جمعیتی بات در شهر مشهد (با توجه به تنوع قومی و حاشیهنشینی)

1

Hu16

بیكاری گسترده در منطقه شمال شرق ایران

16

Hu18

شمال شرق ایران با افغانستان

غال

بودن جمعیت اهل تسنن و محروم بودن شیعیان و شرایط نامساعد آنها

در افغانستان

16/11
16/62
1/11
1/73

11

Hu12

حاشیهنشینی گسترده در كالنشهرهای منطقه شمال شرق ایران

1/11

12

Hu14

افزایش جمعیت شهری و كاهش جمعیت روستایی در منطقه شمال شرق

1/11

13

Hu4

وجود اقلیتهای قومی و مذهدی در منطقه شمال شرق ج.ا.ا

1/13

11

Hu15

تراكم جمعیتی پایین در حاشیه مرزهای منطقه شمال شرق ج.ا.ا

11

Hu6

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

10

Hu17

وجود شیعیان افغانستان وابسته بهنظام ج.ا.ا

17

Hu2

تراكم جمعیتی پایین كشور تركمنستان نسدت به منطقه شمال شرق ج.ا.ا

11

Hu8

گرایش جوانان افغان به فرهنگ غرب

ایران

1/13
7/26
7/60
0/11
0/11

(عامل انسانی) Hu: Abb of Human Factor

پس از تعیین و اولویتبندی عوامل ژئوپلیتیک انسانی مر ر بر تدوین راهدردهای دفاعی جمهوری
اسالمی ایران در منطقه شمال شرق كشور ،در این باش به تحلیل سرال دوم پژوهش پرداخته
میشود .سرال دوم تحقیق بدین گونه مطرح گردید كه «مهمترین عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و
تهدید انسانی مرتدط با راهدردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقه شمال شرق كشور
كداماند؟» .لذا بهمنظور بررسی نظر پاسندهندگان در مورد ماهیت هر گویه از منظر قوت ،ضعف،
فرصت و یا تهدید بودن و ارزیابی سط معناداری اختالفنظر پاسندهندگان در مورت ماهیت هر
گویه از آزمون خیدو استفاده میكنیم .آزمون خیدو این امر را میسنجد كه آیا الگوی
مشاهدهشدهی رویدادها بهطور معناداری با آنچه بهصورت تصادفی انتظار داریم متفاوت است یا
خیر .پس از تعیین ماهیت چهارگانه عوامل ژئوپلیتیكی انسانی پژوهش ،از طریق آمار توصیفی و
بهطور مشاص از طریق میانگین عوامل ،به رتدهبندی آنها میپردازیم.
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جدول  2ماهیت قوت و ضعف بودن هر یک از عوامل داخلی بر اسا
اطمینان  )%11و همچنین اولویت عوامل قوت و ضعف را بر اسا

آزمون خیدو (در سط

نمره میانگین به همراه مقدار

انحراف معیار بهدستآمده برای آنها را گزارش میدهد .تزم به ركر است كه برای عواملی كه
تمامی پاسندهندگان آن را بهعنوان قوت یا ضعف تعیین كردهاند آزمون خیدو انجام نمیگیرد.
همچنین برای عواملی كه سط معناداری تفاوت بین ماهیت قوت یا ضعف بودن آنها معنادار
كرده باشد بهعنوان ماهیت گویه

نداشد ،ماهیتی كه بیش از  16درصد نظر پاسندهندگان را كس
انتااب میگردد.

جدول  :2آزمون خی دو عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف)
رتبه

شماره

عامل ژئوپلیتیك انسانی

عامل

مقدار

سطح

انحراف

خی دو

معناداري

معیار

میانگین

عوامل قوت
(علیوهالسوالم)

1

Hu9

2

Hu10

1

Hu13

2

Hu16

3

Hu14

1

Hu12

1

Hu4

0

Hu15

وجود مرقد مطهر حضرت وامنالحجوج

در

مشهد مقد
تراكم جمعیتی بات در شهر مشهد (با توجوه بوه تنووع
قومی و حاشیهنشینی)

13/71

6

6/12

1/12

13

6

6/71

3/11

عوامل ضعف
تغییر بافت جمعیتی از تشویع بوه تسونن در برخوی از
شهرهای حاشیه منطقه شمال شرق ایران با افغانستان
بیكاری گسترده در منطقه شمال شرق ایران
افزایش جمعیت شهری و كاهش جمعیت روستایی در
منطقه شمال شرق ایران
حاشیه نشینی گسترده در كالن شهرهای منطقوه شومال
شرق ایران
وجود اقلیتهوای قوومی و موذهدی در منطقوه شومال
شرق ج.ا.ا
تراكم جمعیتی پایین در حاشیه مرزهای منطقه شومال
شرق ج.ا.ا

17/17

6

6/11

1/63

21/11

6

6/01

3/11

31/11

6

6/06

3/16

31/31

6

6/01

3/17

1/13

6/71 6/661

3/12

7/01

6/71

3/77

6/660

(عامل انسانی) Hu: Abb of Human Factor

همانگونه كه جدول  2نشان میدهد نتایج بهدستآمده از آزمون خیدو مرید آن است كه در هر 1
عامل داخلی ،تفاوت سط معناداری (كوچکتر یا مساوی  )6/61بین ماهیت گویهها از منظر قوت
و یا ضعف بودن وجود دارد .براسا نظر پاسندهندگان از  1عامل داخلی انسانی 2 ،عامل ماهیت
قوت و  0عامل ماهیت ضعف دارند.
بر اسا اطالعات مندرج در جدول  ،2مقدار انحراف معیار هر دو عامل قوت قابلقدول میباشد.
باتترین مقدار میانگین عوامل قوت احصا شده به عامل ( Hu9وجود مرقد مطهر حضرت

ژئوپلیتیک انسانی منطقه شمال شرق كشور مر ر بر تدوین راهدردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران

111

امنالحجج(علیهالسالم) در مشهد مقد ) با نمره  1/12اختصاص گرفته است .همچنین ،مقدار
انحراف معیار هر  0عامل ضعف انسانی قابلقدول میباشد .از بین عوامل ضعف احصا شده،
باتترین مقدار میانگین ( )1/63بر اسا نظر پاسندهندگان به عامل ( Hu13تغییر بافت جمعیتی
از تشیع به تسنن در برخی از شهرهای حاشیه منطقه شمال شرق ایران با افغانستان) اختصاصیافته
است .تمامی عوامل داخلی انتاابشده نمره میانگین باتتر از  3/1به دست آوردهاند كه نشاندهنده
اهمیت باتی عوامل قوت و ضعف انسانی احصا شده در تدوین راهدردهای دفاعی جمهوری
اسالمی ایران در منطقه شمال شرق كشور است.
جدول  3ماهیت فرصت و تهدید بودن هر یک از عوامل خارجی بر اسا آزمون خیدو (در سط
اطمینان  )%11و همچنین اولویت عوامل فرصتآفرین و تهدید زا را بر اسا نمره میانگین به
همراه مقدار انحراف معیار بهدستآمده برای آنها را گزارش میدهد.
جدول  :1آزمون خی دو عوامل خارجی (بسترهاي فرصتآفرين و تهديد زا)
رتبه

شماره

عامل ژئوپلیتیك انسانی

عامل

مقدار

سطح

انحراف

خی دو

معناداري

معیار

میانگین

عوامل فرصت
1

Hu3

2

Hu2

3

Hu17

1

Hu7

2

Hu5

3

Hu1

1

Hu11

1

Hu18

0

Hu6

7

Hu8

قرابتهای تواریای و فرهنگوی منطقوه شومال شورق
كشور با مردم كشورهای افغانستان و تركمنستان
تراكم جمعیتی پایین كشور تركمنستان نسدت به منطقه
شمال شرق ج.ا.ا
وجود شیعیان افغانستان وابسته بهنظام ج.ا.ا

1/07

6/62

6/71

1/11

1/07

6

6/72

3/11

---

---

6/72

3/12

1/11

6/62

6/12

1/21

10/61

6

6/11

1/22

30/11

6/11

6/10

1/66

31/77

6

6/13

3/11

31/12

6

6/73

3/11

31/11

6

6/77

3/11

37/11

6

6/10

3/31

عوامل تهديد
بیكاری گسترده در افغانستان ( 16درصد)
هجمه مهاجرین قانونی و غیرقانونی افغوان بوه منطقوه
شمال شرق ج.ا.ا
كیفیت پایین زنودگی موردم در افغانسوتان نسودت بوه
منطقه شمال شرق ج.ا.ا
فعالیتهای گسترده تدلیغی اهل سنت در منطقه شمال
شرق علیه ج.ا.ا
غال

بودن جمعیت اهل تسنن و محروم بودن شیعیان

و شرایط نامساعد آنها در افغانستان
ازدواج زنان حاشیه مرزهای منطقه شومال شورق ج.ا.ا
با مهاجرین افغان
گرایش جوانان افغان به فرهنگ غرب

(عامل انسانی) Hu: Abb of Human Factor

همانگونه كه جدول  3نشان میدهد نتایج بهدستآمده از آزمون خیدو مرید آن است كه از 1
عامل خارجی تحقیق تنها در یک عامل تفاوت سط معناداری (كوچکتر یا مساوی  )6/61بین
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ماهیت گویهها از منظر فرصت و یا تهدید بودن وجود ندارد :عامل  Hu1با سط معناداری .6/11
درنتیجه برای این عامل ماهیتی انتااب گردید كه بیش از  16درصد نظر پاسندهندگان را كس
كرده بود (ماهیت تهدید) .بر اسا

نظر پاسندهندگان از تعداد  16عامل خارجی تحقیق 3 ،عامل

ماهیت فرصت و  7عامل ماهیت تهدید دارند.
نتایج حاصل از جدول  3مرید این مطل

است كه مقدار انحراف معیار هر سه عامل فرصتآفرین

انسانی قابلقدول می باشد .از بین عوامل فرصت احصا شده ،باتترین مقدار میانگین ( )1/11بر
اسا

نظر پاسندهندگان به عامل ( Hu3قرابتهای تاریای و فرهنگی منطقه شمال شرق كشور

با مردم كشورهای افغانستان و تركمنستان) اختصاصیافته است .تمامی عوامل فرصت انتاابشده
نمره میانگین باتتر از  3/1به دست آوردهاند كه نشاندهنده اهمیت باتی عوامل فرصتآفرین
انسانی احصا شده در تدوین راهدردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقه شمال شرق
كشور است .همچنین ،مقدار انحراف معیار تمامی  7عامل تهدیدزای انسانی قابلقدول میباشد .از
بین عوامل تهدید احصا شده ،باتترین مقدار میانگین ( )1/21به عامل ( Hu7بیكاری گسترده در
افغانستان ( 16درصد)) اختصاصیافته است .درمجموع ،تمامی عوامل تهدیدزای انسانی احصا
شده بهجز عامل ( Hu8گرایش جوانان افغان به فرهنگ غرب با نمره میانگین  ،)3/31نمره میانگین
باتتر از  3/1به دست آوردهاند كه نشاندهنده اهمیت باتی عوامل تهدیدزای انسانی احصا شده
در تدوین راهدردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقه شمال شرق كشور است.
نتیجهگیری و پیشنهاد
الف -نتیجه گیری:

در این تحقیق تالش گردید تا برای دو سرال مطرحشده پژوهش پاسن مناسدی ارائه گردد.



سرال اول تحقیق :مهمترین عوامول مور ر ژئووپلیتیكی انسوانی مورتدط بوا راهدردهوای دفواعی
جمهوری اسالمی ایران در منطقۀ شمال شرق كشور كداماند؟

با استناد به نظر خدرگان در حوزههای ژئوپلیتیک و استراتژیک منطقه شمال شرق كشور ،درنهایوت
 11عامل ژئوپلیتیكی انسانی احصا گردیده و سپس به شرح ریل اولویتبندی گردیدند:
 .1بیكاری گسترده در افغانستان ( 16درصد)
 .2هجمه مهاجرین قانونی و غیرقانونی افغان به منطقه شمال شرق ج.ا.ا
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 .3قرابتهای تاریای و فرهنگی منطقه شمال شرق كشور با مردم كشورهای افغانستان و
تركمنستان
(علیهالسالم)

 .1وجود مرقد مطهر حضرت امنالحجج

در مشهد مقد

 .1تغییر بافت جمعیتی از تشیع به تسنن در برخی از شهرهای حاشیه منطقه شمال شرق ایران با
افغانستان
 .0كیفیت پایین زندگی مردم در افغانستان نسدت به منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 .7فعالیتهای گسترده تدلیغی اهل سنت در منطقه شمال شرق علیه ج.ا.ا
 .1تراكم جمعیتی بات در شهر مشهد (با توجه به تنوع قومی و حاشیهنشینی)
 .1بیكاری گسترده در منطقه شمال شرق ایران
 .16غال

بودن جمعیت اهل تسنن و محروم بودن شیعیان و شرایط نامساعد آنها در افغانستان

 .11حاشیهنشینی گسترده در كالنشهرهای منطقه شمال شرق ایران
 .12افزایش جمعیت شهری و كاهش جمعیت روستایی در منطقه شمال شرق ایران
 .13وجود اقلیتهای قومی و مذهدی در منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 .11تراكم جمعیتی پایین در حاشیه مرزهای منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 .11ازدواج زنان حاشیه مرزهای منطقه شمال شرق ج.ا.ا با مهاجرین افغان
 .10وجود شیعیان افغانستان وابسته بهنظام ج.ا.ا
 .17تراكم جمعیتی پایین كشور تركمنستان نسدت به منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 .11گرایش جوانان افغان به فرهنگ غرب


سرال دوم تحقیق :مهمترین عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید انسانی مرتدط با راهدردهوای
دفاعی جمهوری اسالمی ایران در منطقه شمال شرق كشور كداماند؟

در پاسن به سرال دوم تحقیق  11عامل ژئوپلیتیكی انسانی احصا شده در قالو

چهارگانوه قووت،

ضعف ،فرصت و تهدیود ( 2عامول قووت 0 ،عامول ضوعف 3 ،عامول فرصوت و  7عامول تهدیود)
طدقهبندی و سپس بر مدنای میزان اهمیت در هر یک از عوامل چهارگانه به شورح ریول رتدوهبنودی
گردیدند:
 عوامل قوت ژئوپلیتیکی انسانی(علیهالسالم)

 .1وجود مرقد مطهر حضرت امنالحجج

در مشهد مقد
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 .2تراكم جمعیتی بات در شهر مشهد (با توجه به تنوع قومی و حاشیهنشینی)
 عوامل ضعف ژئوپلیتیکی انسانی .1تغییر بافت جمعیتی از تشیع به تسنن در برخی از شهرهای حاشیه منطقه شمال شورق ایوران بوا
افغانستان
 .2بیكاری گسترده در منطقه شمال شرق ایران
 .3افزایش جمعیت شهری و كاهش جمعیت روستایی در منطقه شمال شرق ایران
 .1حاشیهنشینی گسترده در كالنشهرهای منطقه شمال شرق ایران
 .1وجود اقلیتهای قومی و مذهدی در منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 .0تراكم جمعیتی پایین در حاشیه مرزهای منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 عوامل فرصت ژئوپلیتیکی انسانی .1قرابت های تاریای و فرهنگوی منطقوه شومال شورق كشوور بوا موردم كشوورهای افغانسوتان و
تركمنستان
 .2تراكم جمعیتی پایین كشور تركمنستان نسدت به منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 .3وجود شیعیان افغانستان وابسته بهنظام ج.ا.ا
 عوامل تهديد ژئوپلیتیکی انسانی .1بیكاری گسترده در افغانستان ( 16درصد)
 .2هجمه مهاجرین قانونی و غیرقانونی افغان به منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 .3كیفیت پایین زندگی مردم در افغانستان نسدت به منطقه شمال شرق ج.ا.ا
 .1فعالیتهای گسترده تدلیغی اهل سنت در منطقه شمال شرق علیه ج.ا.ا
 .1غال

بودن جمعیت اهل تسنن و محروم بودن شیعیان و شرایط نامساعد آنها در افغانستان

 .0ازدواج زنان حاشیه مرزهای منطقه شمال شرق ج.ا.ا با مهاجرین افغان
 .7گرایش جوانان افغان به فرهنگ غرب
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ب -پیشنهادها:

 .1تقویت وحدت شیعه و سنی و انسجام مردمی در منطقه شمال شرق با تكیوهبور محتووی اسوالم
ناب محمدی(صلی ا ...علیه و آله و سلم) و اسوتفاده از ظرفیوتهوای ملوی و موذهدی ،هویوت ایرانوی -
اسالمی و قرابتهای فرهنگی ،به منظور تحكیم انسجام و وفاق ملی ،ارتقا همگرایوی موردم بوا
حكومت ،جلوگیری از اشاعه اندیشههای تكفیری ،افوراطگرایویهوای اسوالمی و فعالیوتهوای
تفرقهانگیز استكدار جهانی و حكومتهای معاند با جمهوری اسالمی ایران.
 .2ساماندهی حضور و تردد اتداع بیگانه در منطقه شمال شرق كشور از طریق ظرفیتهای موجوود
نیروهای مسل و بسیج مردمی ،بهكارگیری فناوریهای نوین در ارتقا كنترل ترددهوای مورزی،
ممانعت از ورود مهاجرین غیرمجاز ،استفاده از ظرفیتهای قوانونی كشوور و در صوورت لوزوم
اصالح آنها ،جهت حفظ هویت ملی و جلوگیری از ازدواج با اتداع افغوانی و تدعوات ناشوی از
آن.
 .3فراهم كردن بسترهای تزم برای زندگی شیعیان در دو طرف نوار مرزی جمهوری اسالمی ایران
با افغانستان با استفاده از ابزارهای تدلیغی و تشویقی ،بهرهگیوری از توانمنودیهوای اجتمواعی -
فرهنگی شیعیان وابسته به جمهوری اسوالمی ایوران ،راهانودازی كارخانجوات تولیودی و ایجواد
بازارچههای مشترک مرزی جهت جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی و افوزایش توراكم جمعیتوی
شیعیان در حاشیه مرزهای منطقه شمال شرق.
 .1بهرهگیری مناس

از جذابیتهای منطقه شمال شرق كشور با استفاده از ظرفیوت وجوود بارگواه
(علیهالسالم)

ملكوتی حضرت امام رضا

و شهر مشهد مقد

بهعنوان پایتات معنوی جهوان اسوالم،

تسهیل شرایط و ایجاد بسترهای تزم برای زیارت زوار ،افزایش سرمایهگوذاری در زیرسواخت-
های شهر مشهد ،استفاده از قابلیتهای منطقه در زمینه آموزش عوالی و تكمیلوی بورای جوذب
دانشجو از كشورهای منطقه ،بهره گیری از كیفیت برتر امكانات درمانی برای استفاده گردشگران
و زوار خارجی ،جهت تقویت همگرایی قومی و مذهدی ،بنیه علمی و فرهنگی و ارتقا قودرت
اقتصادی مردم منطقه شمال شرق كشور.
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منابع
الف -منابع فارسی:

 بیک ،علیاصغر ( ،)1311رساله دكتری " تأثیر عوامل ژئوپلیتیك درياي خزر بر راهبردهاي دفاعیجمهوري اسالمی ايران" ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،دانشكده دفاع ملی ،تهران

 تافته ،گودرز ( " ،)1311تبیین تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی ترکمنستان بر تدوين راهبرد دفاعی جمهورياسالمی ايران" ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،دانشكده دفاع ملی ،تهران
 -حافظنیا ،محمدرضا ( " ،)1311اصول و مفاهیم ژئوپلیتیك" ،انتشارات پاپلی ،مشهد

 حافظنیا ،محمدرضا ،احمدی پور ،زهرا ،بویه ،چمران ( " ،)1311تبیین الگوي فضايی و نقشهقلمروهاي ژئوپلیتیکی جمهوري اسالمی ايران" ،فصلنامه راهدرد دفاعی ،سال دهم ،شماره  ،31صص
117-221
 -روشندل ،جلیل و قلی پوور ،رافیوک (" ،)1312سیاستت و ککومتت در ترکمنستتان" ،چوا

سووم،

انتشارات وزارت امور خارجه ،تهران

 رهنما ،محمدرحیم ،توانگر ،معصومه ( " ،)1311نقش شهرهاي مرزي در فرآيند جهانیشدن و توسعهمنطقهاي ايران مطالعه موردي شهرهاي مرزي استان خراسان رضوي" ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال
ششم ،شماره  ،3صص 112-111
 سازمان پژوهش و برنامهریزی وزارت آموزشوپرورش ( " ،)1311استانشناسی خراسان جنوبی"،شركت چا

و نشر كتابهای درسی ایران

 سازمان پژوهش و برنامهریزی وزارت آموزشوپرورش ( " ،)1311استانشناسی خراسان شمالی"،شركت چا

و نشر كتابهای درسی ایران

 سازمان پژوهش و برنامهریزی وزارت آموزشوپرورش ( " ،)1311استانشناسی گلستان" ،شركتچا

و نشر كتابهای درسی ایران

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسول ( " ،)1317ژئوپلیتیك منطقه خلیج فارس  -با تأکید بر شیعیان"،انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسل  ،تهران

 صفوی ،سید یحیی ،جاللینس  ،عدداله ( " ،)1311جغرافیاي امنیتی مرز ايران و افغانستان وپیامدهاي امنیتی آن بر جمهوري اسالمی ايران" ،مركز آموزشی و پژوهشی شهید سپهدد صیاد
شیرازی ،تهران
 عزتی ،عزت اله ( " ،)1312ژئوپلیتیك" ،چا -كریمی ،حسین ( " ،)1311ترکمنستان" ،چا

پنجم ،انتشارات سمت ،تهران
دوم ،انتشارات وزارت امور خارجه ،تهران

ژئوپلیتیک انسانی منطقه شمال شرق كشور مر ر بر تدوین راهدردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران
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 گروه مطالعاتی امنیت (" ،)1317تهديدات قدرت ملی شاخصها و ابعاد" ،انتشارات دانشگاه عالیدفاع ملی ،تهران

 معاونت اطالعات قرارگاه شمال شرق ( " ،)1310خالصهاي از اوضاع جغرافیايی ،اقتصادي،اجتماعی و نظامی استان خراسان رضوي" ،چا نشده.
 معاونت اطالعات نزاجا ( " ،)1316اوضاع فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،متههبی استتان گلستتان"،چا نشده.

 معاونت اطالعات نزاجا ( " ،)1311تهديدات و فرصتتهتاي موجتود در کشتورهاي افغانستتان وترکمنستان و تأثیر آن بر مؤلفههاي امنیتی ،انسانی ،اقتصادي ،فرهنگتی و اجتمتاعی در جمهتوري
اسالمی ايران" ،چا نشده.

 نوروزانی كوهستانی ،شهرام ( " ،)1313نقش عوامل ژئوپلیتیك افغانستان در تدوين راهبرد دفاعیجمهوري اسالمی ايران" ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،دانشكده دفاع ملی ،تهران
ب -سایتها:
اداره كل دت احوال استان خراسان جنوبی:
مركز آمار ایران:

- www.scipost.com
- www.skocr.ir
- www.amar.org.ir
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