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چکيده
عوامل ژئوپليتيكي به هفت دسته (طبيعي ،انساني و فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي ،نظامي و علم و فناوري،
زیستمحيطي) تقسيم ميگردند .در این مقاله فقط عوامل انساني و فرهنگي در چهارچوب جغرافيا ،سياست
و قدرت بررسي ميشود .عوامل ژئوپليتيكي شامل كليه عواملي است كه در چهارچوب جغرافيا ،سياستت و
قدرت بر راهبرد دفاعي جمهوري استالمي ایتراد در برابتر تهدیتدهاي نظتامي -امنيتتي تثیيرگترار باشتند.
ژئوپليتيك سياستي است كه دیكته ميكند و سپس راهبرد دفاعي بر مبناي آد تدوین ميگردد .این پتووه
به روش زمينهاي موردي انجام گردیده و از نوع كاربردي ميباشتد ،روش جمت آوري اطالعتات ميتداني و
كتابخانهاي بوده و جامعه نمونه  37نفر كه با استفاده از روشهاي تحليل خبرگي ،تحليل شده است .هتد
اصلي تحقيق تبيين نق

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد نسبت به تهدیدات

از مبدأ سرزميني كشور عراق ميباشد .نتایج تحقيق حكایت از آد دارد كه  11عامتل ژئتوپليتيكي انستاني و
فرهنگي در قالب بسترهاي قوتزا ،فرصتآفرین ،ضعفساز و تهدیدزا بر راهبترد دفتاعي ج.ا.ایتراد متثیر
هستند .عالیق مشترک انساني و فرهنگي به ترتيب اولویت در عراق عبارتانتد از :نتواد ،مليتت ،قوميتت و
مرهب .در ایراد عبارتاند از :مرهب ،انقالبيگري ،مليت و قوميت .ترتيب اولویت عالیق مشترک ایتراد و
عراق همساد نميباشد ،ج.ا.ایراد روابط خوبي با دولت و مردم عراق دارد ،چنانچه روابط بين دولت -ملت
توسعه یابد ،بين دو ملت ایراد و عراق شكا

ایجاد نميشود .پتس از محاستبه تعيتين موقعيتت راهبتردي

مشخص گردید كه ج.ا.ایراد در حوزه انساني و فرهنگي در موقعيت تهاجمي معطو

به قوت قرار دارد.

کليد واژهها :ژئوپليتيك ،راهبرد دفاعي ،تهدیدات ،عوامل انساني و فرهنگي.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .1عضو هيئتعلمي دانشگاه عالي دفاع ملي ،نویسنده مسئولff.ka@chmail.ir .





مقدمه
راهبرد دفاعي بتر راهكتن هتا ،شتيوه جنگيتدد ،ستاختار نيروهتاي مستلح و فنتاوري
تسليحاتي تثیيرگرار است .به جز تعداد محدودي از عوامل یابت ،سایر عوامل تثیيرگرار بتر
راهبرد دفاعي كشورها متغير است و به همين دليل امري پویا و سيال است .بهطتور طبيعتي
در راهبرد دفاعي هر كشوري با وجود یبات نسبي نظام ارزشي و آرماني ،ميل به تغيير دیتده
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دان

مي شود و این خود منجر به تغيير و تحول در راهبرد دفاعي آد كشور ،بتا توجته بته ابتزار،
ساختار و شيوه جنگيدد در آینده خواهد شد .مفهوم ژئوپليتيك تركيبي است از سته عنصتر
اصلي ،یعني جغرافيا ،قدرت و سياست كه داراي خصلتي ذاتي ميباشند؛ بنابراین ژئوپليتيك
بر امور دفاعي و تهدیدهاي نظامي تثیير راهبردي دارد (حافظنيا .)73:1771،درواق درک صحيح
از نق

عوامل ژئوپليتيكي ميتواند تثیير بهسزایي در شكلگيري راهبرد دفاعي یتك كشتور

بگرارد ،ضمن اینكه دیدگاههاي ژئوپليتيكي بخ هاي مهم آیينهتاي راهبتردي دولتتهتا،
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سياستمداراد و فرآیندهاي سياست گراري را تشكيل متيدهنتد (آتوتایتل .)074:1711،وضتعيت
كشور عراق بهگونهاي است كه امكاد حضور مجدد گتروههتاي تروریستتي تكفيتري در آد
متصور ميباشد ،بنابراین چال

اساسي ج.ا.ایراد این است كه كشور عراق بهطور ناخواستته

مبدأ عملياتي مناسبي جهت تهدید نمودد ج.ا.ایراد ميباشد .به همتين دليتل ،محقتق قصتد
دارد نق

عوامل ژئوپليتيكي انستاني و فرهنگتي بتر راهبترد دفتاعي ج.ا.ایتراد نستبت بته

تهدیدات ،از مبدأ سرزميني عراق را مورد مطالعه قرار دهد؛ بنابراین مسئله اصلي تحقيق این
است كه عالیق فرهنگي و انساني مشترک بين ایراد و عراق كدامند؟ و عوامتل ژئتوپليتيكي
انساني و فرهنگي در قالب ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها چته نقشتي بتر راهبترد
دفاعي ج.ا.ایراد نسبت به تهدیدات از مبدأ سرزميني كشور عراق دارند؟ كشور عراق بتراي
ج.ا.ایراد اهميت فراواني دارد ،ازجمله آنكه ميتواند دامنه و تواد كنشگري ج.ا.ایتراد را در
حوزههاي نظامي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي افزای

دهد و باال ببرد؛ به این ترتيب ،بتراي

ج.ا.ایراد بسيار مهم است كه در عراق شرایط و تحوالت بهگونهاي رقتم بختورد كته عتراق
همچناد در صف و جبهه ج.ا.ایراد باشد .اجراي این تحقيق ميتوانتد :التف -مبنتایي بتراي
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سياستگراري دفاعي ج.ا.ا .در مقابل انواع تهدیدها با توجه به تحوالت جدید كشور عتراق


باشد .ب -باعث اتخاذ راهبرد دفاعي متناسب با عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بتراي
مقابله با انواع تهدیدها از مبدأ سرزميني عراق شود .اجرا نشدد ایتن تحقيتق باعتث :التف-
نداشتن یك راهبرد دفاع امنيتي كارآمد مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي جهتت
گرفته ،باعث غافلگيري راهبردي نظام و نيروهاي مسلح ج.ا.ایراد ميگردد .ب -در شترایط
كنوني فقداد راهبرد دفاعي مطلوب و مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگتي ،دفتاع
ميكند .سثال اصلي این تحقيق عبارت است از :عوامل ژئوپليتيكي انستاني و فرهنگتي چته
نقشي بر راهبرد دفتاعي ج.ا.ایتراد نستبت بته تهدیتدات از مبتدأ سترزميني عتراق دارنتد؟
سثالهاي فرعي عبارتاند از:
الف .عوامل ژئوپليتيكي انساني چه نقشي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد نسبت به تهدیتدات
از مبدأ سرزميني عراق دارند؟
ب .عوامل ژئوپليتيكي فرهنگي چه نقشي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد نسبت به تهدیتدات
از مبدأ سرزميني عراق دارند؟
پ .عالیق مشترک فرهنگي و انساني بين ایراد و عراق چگونه است؟
ت .ج.ا.ایراد در حوزه عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي در چته موقعيتت راهبتردي
قرار دارد؟ این مقاله فرضيه ندارد و اهدا

تحقيق متناظر با سثاالت است.

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد از مبدأ سرزميني عراق 

اطمينادبخ

با تهدیدهاي نظامي امنيتي را از مبدأ سرزميني عراق با چتال

جتدي مواجته

مقاله پووهشي :نق

مقابله با تهدیدهایي كه استقالل و تماميت ارضي ج.ا.ایراد را از مبدأ سرزميني عتراق نشتانه

مباني نظري تحقيق
پيشينه تحقيق
با مراجعه به مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي ،چهار مورد پيشينه مرتبط به شتر زیتر متورد
مطالعه قرار گرفت:
الف .رساله دكتري تحت عنواد «نقت

عوامتل ژئوپليتيتك در راهبترد دفتاعي ،مطالعته

موردي ایراد نسبت به عراق» كه در سال  1710در دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است.
این رساله دو كشور ایراد و عراق را در ش

عامل ژئوپليتيكي (طبيعي ،انستاني ،اقتصتادي،
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سياسي داخلي ،سياسي بينالمللي و نظامي) و  70نق

(قوت ،ضعف ،فرصتت و تهدیتد)

مورد بررسي قرار داده است (رشيد.)411:1710،
ب .رساله دكتري با موضوع «نق

عوامل مثیر ژئوپليتيكي بتر راهبترد دفتاعي -امنيتتي

ج.ا.ایراد در مقابل تهدیدها از مبدأ سرزميني عراق» سال  1775در دانشگاه عالي دفاع ملتي
انجام شده كه نتيجه تحقيق :تعداد  30عامل ژئوپليتيكي در قالب قتوت ،ضتعف ،فرصتت و
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دان

تهدید بر راهبرد دفاعي نقت آفرینتي كردنتد و درنهایتت موقعيتت راهبتردي ج.ا.ایتراد در
وضعيت تهاجم قرار گرفته است (كالنتري.)431:1775،
عوامتل ژئتوپليتيكي طبيعتي در تتدوین

ج .مقاله علمي -پووهشي تحت عنتواد «نقت

راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد در مقابل تهدیدات نظامي آمریكا از مبتدأ سترزميني عتراق» .نتتایج
تحقيق حكایت از آد دارد كته  17عامتل ژئتوپليتيكي طبيعتي در قالتب بستترهاي قتوتزا،
فرصتآفترین ،ضتعف ستاز و تهدیتدزا داراي نقت

متثیري بتر راهبترد دفتاعي ج.ا.ایتراد
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هستند(رشيد و كالنتري)471:1775،

د .مقاله علمي -پووهشي تحت عنواد «عوامل ژئوپليتيكي اقتصادي و سياستي متثیر بتر
راهبرد دفاعي -امنيتي ج.ا.ایراد در مقابل تهدیدهاي فرامنطقهاي از مبتدأ سترزميني عتراق».
نتایج تحقيق حكایتت از آد دارد كته  40عامتل ژئتوپليتيكي اقتصتادي و سياستي در قالتب
بسترهاي مقوم ،فرصتآفرین ،ضعفساز و تهدیدزا داراي نق
ج.ا.ایراد هستند .در رسالههاي یادشده نق

متثیري بتر راهبترد دفتاعي

هشت عامتل ژئتوپليتيكي متورد بررستي قترار

گرفته است (فرجيراد.)171:1770 ،
در رسالههاي یادشده تمام عوامل ژئوپليتيكي مورد بررسي قرار گرفته است ،در مقتاالت
یادشده فقط نق

عوامل ژئوپليتيكي طبيعي و اقتصادي و سياسي مورد بررسي قترار گرفتته

است .درحاليكه در این مقاله تهدیدات ختا

آمریكتا و تكفيتريهتا در حتوزه انستاني و

فرهنگي بررسي شده است؛ بنابراین از روش و ادبيات تحقيق پيشينههتاي یادشتده استتفاده
شده است.
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تعريف مفاهيم
عوامل ژئوپليتيكي :0عوامل و سرچشمههاي مثیر بر قدرت از سه گروه علوم سياسي و
حكومتي؛ عوامل جغرافيایي ،انساني و فرهنگي و عوامتل و متغيرهتاي متثیر شتامل عوامتل
شكل گرفته است (حافظنيا.)437:1771،
تعلق ژئوپليتيكي :4مكملهاي فضایي جغرافيایي مفروض در ماوراي مرزها كه به لحاظ
یك كشور است .این مفهوم بهنوعي زیربناي عالیق و مناف ملي كشورها را تشكيل ميدهد
و ناظر به مواردي است كه با تمام یا بخشي از خصيصههاي طبيعي و انساني كشور تجانس
و همگوني دارند (هماد.)144 :
راهبرد دفاعي :2راهبرد به معناي تعيين هد هاي بلندمدت سازماد و گزین
اقدامات و تخصيص مناب الزم بتراي دستتيابي بته ایتن اهتدا

مجموعته

استت (.)chandler،2010:7

راهبرد دفاعي عبارت است از :علم و فن و هنر بهكارگيري همه قدرت كشور یا قدرت ملي
است براي مقابله با انواع تهدیدهاي امنيت ملي در تمامي ابعاد

(دان

آشتياني.)11:1771،

تهديد امنيتي :2عبارت از وضت و حتالتي استت كته در آد مجموعتهاي از ادراكتات و
تصورات نسبت به پدیدهها و رابطه آدها با بقاء ،كميت یا كيفيت ارزشهاي اساسي و مورد
احتتتترام بتتتر وجتتتود خطتتتر جتتتدي یتتتا امكتتتاد نتتتابودي آد ارزشهتتتا داللتتتت

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد از مبدأ سرزميني عراق 

ساختاري از تجانس برخوردار بوده و به لحاظ كاركردي تثمينكننده نيازهتا و كاستتيهتاي

مقاله پووهشي :نق

علمي و فناوري ،اقتصادي ،رسانهاي ،فرهنگي ،نظامي ،فضتایي و بتينالمللتي توستط آدهتا

ميكنند(.)Richard،1999:118
ژئوپليتيک فرهنگ
فرهنگ مجموعهاي از خصيصه هاي ساختاري یك گروه انساني یا ملت است كته وجته
غالب آد را تشكيل ميدهد و در ابعاد مختلف جهتادبينتي و نگترش بته جهتاد ،باورهتا و
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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753 2. Geopoliticl Interest
3. Defense Strategic
4. Security threat




عقاید ،آدابورسوم ،رفتار و كردار ،شيوهها و ابزار ،مكانيسمهاي حراست از ختود ،اندیشته
و تفكر ،ادبيات و هنر و نظایر آد انعكاس پيدا كند .این مفهوم نق

بنيتادیني در اندیشته و

عمل انسادها دارد و تمامي حوزههاي اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ،دفاعي ،امنيتي ،حقتوقي،
بينالملل و  ...را تحتالشعاع قرار ميدهد .فرهنگ بر چشتمه هویتت یتك گتروه متشتكل
انساني یا ملت است ،بنابراین موجودیت سياسي آد را توجيه ميكند .نظریههتاي (برختورد
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دان

تمدد) و (گفت وگوي تمددها) منعكسكننده نق آفریني فرهنگ در روابط و مناسبات بشر
و خلق الگوهاي جنگ و عدوات یا صلح و دوستي بين آدها هستند .دولتتهتا و كشتورها
نيز براي تصاحب ،تصر

و یبت ميراث فرهنگي و باستاني خود به رقابت متيپردازنتد ،تتا

آد حد كه گاهي به دستبرد و سرقت ميراث فرهنگي یكدیگر متوستل متيشتوند .ایتن امتر
استقرار فرآیند و نظام اجرایي و حقوقي ميراث فرهنگي و باستاني تاریخي بشریت را طلتب
مي كند تا مشخص كند كه چه ميراث فرهنگي متعلق به كدام ملت و دولت است و بته ایتن
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ترتيب بتواند از جنگ و رقابت و منازعه بين ملتها و دولتها جلوگيري كند.
بنيادگراري (كنوانسيود حراست از ميراث فرهنگتي نتاملموس) یكتي از ایتن فرآینتدها
باشد كه از سوي سازماد ملل متحد تعقيب ميشود و بهطور كلي مطالعه رابطه بين فرهنتگ
با همه عمق و وسعت آد ،با سياست و قدرت موضوعي است كته متيتوانتد متورد توجته
ژئوپليتيك قرار گيرد .هرچند مدتي است كه عبارت ژئوكالچر وارد ادبيات ژئوپليتيتك شتده
است (استكي.)114:1773،
مهمترین عوامل فرهنگي كه بر راهبرد دفاعي -امنيتي مثیر هستند به شر زیر ميباشد:
 .0اشتراک قومي و مذهبيِ مرزنشينان دو سووي مورز :یكتي از ویوگتيهتاي مترزي
كشورها كه تثیير مستقيمي بر امنيت مرزي دارد ،داشتن تنوع قومي ،اجتماعي و فرهنگتي در
نواحيِ مرزي است .این پدیده ناشي از مرزهاي تحميلي است كه اغلب توسط قتدرتهتاي
جهاني و در كشورهاي تحتِ سُلطه انجام ميگيرد .بر پایه این وضعيت ،بخشي از جمعيتت
یك منطقه قومي یا فرهنگي در منطقه مجاور قرار ميگيرد .این پدیتده بته مترور زمتاد ،در
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مناطق مرزي باعث تشكيل گروههاي قومي ،اجتماعي و فرهنگي ميگردد كته درنهایتت بتا
ویوگيهاي قومي ،اجتماعي و فرهنگي آدسوي مرز همانند و بتا ویوگتيهتاي جمعيتت در


مركز كشور متفاوتاند .اگر این گروهها نسبت به حكومت مركزي همگرایي داشتته باشتند،
مسئله تثمين امنيت مرز و توسعه مناطق مرزي با مشكل كمتري روبهرو است؛ اما هرگاه بته
دالیلي این گروه ها نسبت بته حكومتت مركتزي واگرایتي داشتته و نستبت بته گتروههتاي
روبهرو ميشود (طيفالزیدي و العبادي.)171 :1772،
 .4ترکيب قومي و زباني ايران« :ایراد امروزه از اقوام زیتادي ازجملته :فارستيزبانتاد،
خ،ل،ج ،آشوري ،ك،لداني ،مندایي (صائبي) ،تات ،گُرجي ،سيستاني ،ا،رمنتي و یهتودي تشتكيل
شدهاست .پارستي ( ،)٪05آذري ( ،)٪10كُترد ( ،)٪3لُتر ( ،)٪0عترب ( ،)٪4بلتوچ (،)٪4
تركمن ( ،)٪1گروههاي تُرکتبارِ قبيلهاي همچود قشقایي ( )٪1و گروههاي غيتر ایرانتي و
غيرتُرک همچود ا،رمني ،آشوري و گُرجي (كمتر از  .)٪1زباد فارسي بهعنواد زبتاد متادري
توسط حداقل  ٪05جمعيت و بهعنواد زباد دوم توسط بخ

بزرگي از  ٪75دیگر گتوی

ميشود».
 .2ترکيب اديان و مذاهب ايران :مطابق اصل دوازدهم قانود اساسي ،دین رسمي ایراد،
اسالم و مرهب جعفريِ ایناعشري است و این اصل اِلياال،بَد غير قابل تغيير است .جمعيتت
ایراد بر اساس آمار %17 ،شيعه %7 ،سُني %4 ،مسيحي ،زرتشتي ،یهودي( ،فرقه ضاله) بهایي
و سایر ادیاد هستند .سایر مراهب اسالمي كه در قانود اساسي به آدها تصریح شده ،شتامل

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد از مبدأ سرزميني عراق 

آذري ،كُرد ،لُر ،بختياري ،بلوچ ،مازندراني ،گيلك ،قشتقایي ،عترب ،ل،تك ،تالِشتي ،تتركمن،

مقاله پووهشي :نق

اجتماعي آدسوي مرز همگرایي داشته باشند ،مسئله تتثمين امنيتت مترز بتا مشتكل جتدي

مراهب چهارگانه اهل سُنت (حَن،في ،شافعي ،حَنبلي ،مالكي) و شيعياد زیدي (چهار امتامي)
نيز قانوني و داراي احترام كامل مي باشتند .همچنتين در اصتل  17قتانود اساستي ،ایرانيتاد
مسيحي ،یهودي و زرتشتي بهعنواد اقليت دیني پریرفته شدهاند و ميتوانند در حدود قانود
بر اساس كي

خود عمل نمایند (نامي و محمدپور.)51 -55 :1774،

 .2همگرايي قومي و مذهبي در ايران :از بررسي ساختار ملت ایراد مشخص متيشتود
كه الگوي ملت در ایراد تركيبي و ناهموزد است ،اكثریت ملت فارس و شيعه هستند كه در
بخ

مركزي فضاي جغرافيایي ایراد استقرار یافتهاند در تركيب قومي ملت ایتراد ،اكثریتت

با فارسها و سپس آذريها است ،كُردها ،عربها ،بلوچها و تركمنهتا در ردههتاي بعتدي
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قرار دارند .در تركيب دینيِ ملت نيز اكثریت  %77/5مسلماد ( %75شيعه ایناعشتري و بقيته
اهل سنت) است .هریك از اجزاي تركيبي (زباد و دین) در یك یا چند خصيصته فرهنگتي
با بخ

اكثریت تجانس دارند و همين اشتراک بر پيوند و اتصال گروههاي قومي و مترهبي

با بدنه ملت تثیير مي گرارد .ساختار فضایيِ ملت ایراد از حيث جغرافيتایي دو بخت
بخ

دارد:

مركزي كته متتراكمتتر و متجتانستتر استت و اكثریتت ملتت بته آد تعلتق دارد ،در

فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دان

سامادبخشي به هویت ملي ایراد ،نق

محوري ایفا ميكنند و واحتدهاي حاشتيهاي كته از

حيث جغرافيایي نسبت به هتم دچتار گسستتگي و نتاهمگوني هستتند .احستاس وابستتگي
تاریخي به یك واقعيت و هویت كالدتر به نام ایراد یا تعلقخاطري كته از ستابقه مشتترک
تاریخي و فرهنگي با دیگر اقوام و پيوند ریشهدار با سرزمين ایراد نشثت ميگيرد ،واقعيتتي
است كه نميتواد بهراحتي از آد چشم پوشيد (حافظنيتا .)151-150 :1771:همگرایتي بته لحتاظ
مفهومي عبارت است از تقریب و نزدیك شدد افراد به سمت نقطهاي مشتخص كته اغلتب

راهبردي ،سال یازدهم ،شماره  ،24بهار 1211

بهعنواد هد

مشترک آناد شناخته مي شود و واگرایي در برابر آد ،عبارت است از تفكيتك

و جدایي از همدیگر و دور شدد آدها از هد
خا

مشترک و حركتت بته ستمت هتد هتاي

(حافظنيا.)737:1771،
کارکردهاي فرهنگ
فرهنگ بهعنواد یك عامل ژئوپليتيكي مثیر بر راهبرد دفاعي -امنيتي ،داراي سه كتاركرد

مهم است:
الف .ايجاد تفاهم :اولين نتيجه و یمره فرهنگ ،تفاهم است .براي روشن شتدد ارتبتا
تفاهم با فرهنگ جامعه ،الزم است اختال

بين فهم و تفاهم مشخص گردد .تفتاهم؛ مرتبته

متثخر از فهم است .تفاهم ،زماني صورت ميپریرد كه فهم و سنج

نستبت بته امتري بته

پریرش عمومي برسد .زماني كه فهم یك مطلب بته پتریرش عمتومي رستيد ،مبتدأ تفتاهم
مي شود .در پریرش اجتماعي ابتدا پریرش و تغيير شكلگيري ارتكازات صورت متيپتریرد
و سپس تفاهم حاصل ميشود (تقيزاده اكبري.)127:1715،
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ب .احراز هويت :ایر دوم فرهنگ احراز هویت است .به همين دليل تغييرات فرهنگتي،
مبدأ تغيير در هویت یك جامعه ميباشد .ارزشهاي یك جامعه زمتاني كته بته هنجارهتاي
مورد پریرش تبدیل ميشوند ،مبدأ ارزشگراري ،زشتي و زیبایي و خوبي و بدي در جامعه
مي گيرند .اهميت توجه به هویت فرهنگي یك ملت به این دليل است كته معتر

و متروج

باورها و اعتقادات فرد و جامعه بوده و عامل تمایز حيات معنوي افراد و جوامت متيباشتد.
جوام اسالمي نسبت به جوام غربي ،به دليل پریرش دو نوع ارتبا جنسيتي بين انسادها،
متفاوت است.
پ .حفظ و ارتقواي انجوجاا امتمواعي :وحتدتبخشتي و حفتظ و ارتقتاي انستجام
اجتماعي ،سومين كاركرد فرهنگ است .فرهنگ ،عامل وحدت ،انستجام و همبستتگي یتك
جامعه ميگردد؛ جامعهاي كه در ارزشها ،باورها و رفتارها بته ذهنيتت مشتتركي رستيده و
جهتگيري مشابهي را تعقيب مي نماید ،براي تحقق فرهنگ و آرمتاد متورد پتریرش ختود
حاضر به هرگونه ازخودگرشتگي و ایثار ميباشد (تقيزاده اكبري.)127:1715،
عوامل انجاني
سادهترین شكل مطالعه جمعيت كشورها از دیتدگاه ژئوپليتيتك ،مطالعته نحتوه توزیت

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد از مبدأ سرزميني عراق 

هویت جامعه ،تاب ارتبا هاي پریرفتهشده آد جامعه است .بهعنواد مثال ،مفهوم شرافت در

مقاله پووهشي :نق

محسوب ميشوند و مبدأ هویت و شخصيت و تمایز یك جامعه با ستایر جوامت نيتز قترار

جغرافيایي آدها ميباشد .آنچه بتدیهي استت ،در تجزیته وتحليتل جمعيتت نبایتد تنهتا بته
جنبههاي كمي توجه كرد ،چود مهمتترین عامتل در ژئوپليتيتك انستاد استت ،زیترا تمتام
پدیدههاي محيط طبيعي چه یابت ،چه متغير ،در یك قطب و انساد بهتنهایي در قطب دیگتر
قرار دارد.
از دیدگاه ژئوپليتيك ،انساد متفكر و خالق كه از مهارت عيني و ذهني باالیي برختوردار
است و ميتواند با پي بيني ،از بروز حوادث نامطلوب احتمالي در آینتده ،جلتوگيري كنتد،
مورد توجه است ،بنابراین باید به این نكته توجه داشت كه هرگاه در تجزیهوتحليل مستائل
ژئوپليتيك از انساد صحبت به مياد ميآید ،تنها انساد ماهر داراي هد

و با كيفيتت متورد
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نظر است .هرگاه افراد بين سنين  41تا  05ساله ،بي

از  75درصد كل جمعيت یك كشتور

را تشكيل دهند ،این كشور از بهترین و مطلوبتترین عوامتل ژئتوپليتيكي بتهمنظتور حفتظ
امنيت ،یبات سياسي و توسعه اقتصادي برخوردار است و از چنين عاملي بهعنتواد پشتتوانه
راهبردي سود ميبرد .جمعيتشناسي به بررسي و مطالعه تعداد جمعيتت ،تتراكم جمعيتت،
پراكن

جغرافيایي ،تركيب جمعيت و دیگر آمارهاي مهم و حياتي جمعيت ميپردازد .البتته

فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دان

روابط حاكم مياد اكثریتها و اقليتها مهمتتر از درصتد نستبي جمعيتت هریتك از آدهتا
ميباشد (عزتي.)75:1711،
کميت ممعيت در ممهوري اسالمي ايران و عراق
جمعيت ایتراد عالوه بر اینكه از نظر كيفى كارا و توانمند است ،از نظر كمى نيز بيشتترین
جمعيت را در مياد كشورهاى منطقه به جز تركيه در خود جاى داده است .در تجزیهوتحليتل

راهبردي ،سال یازدهم ،شماره  ،24بهار 1211

جمعيت تنها نباید به جنبههاي كمي جمعيت توجه كرد (هماد .)74 :بررسيهتاي انجتامشتده در
سرشماريها حاكي از آد است كه جمعيت كنوني ایراد با حدود  31درصتد در ستنين كتار و
فعاليت و بهرغمِ معضالت اشتغالزایي ،این ساختار در یتك دوراد طالیتي بتراي پيشترفت و
توسعه كشور قرار دارد .عالوه بر این ،جمعيت ایراد دوره شدید جواني را پشت ستر گراشتته
و سهم افراد كمتر از  15سال از  20درصد به  45درصد تقليل یافته است .درنتيجه با توجه بته
این وضعيت كه سطح سواد و آگاهي به همراه دارد ،كاه

دامنه هِرم ستني در ستال ()1775

قابل پي بيني است .این فرآیند در طي  41تا  71سال آینده با آیار ستالخوردگي جمعيتت بتر
نيروي كار خودنمایي خواهد كرد(دهقانيپوده.)01 :1774،
هرم سني ج.ا.ایراد نشاددهنده جواد بودد جمعيتت استت ،زیترا بتي

از  01درصتد

جمعيت پایينتر از دو سال سن دارند ولي با توجه به كوچك شدد پایههتاي هترم ،یعنتي
گروههاي سني زیر  15سال ،جمعيت ایراد در آینتده از نظتر فعتال بتودد بته بهتترین دوره
زماني خود ميرسد .در عراق نيز حدود  5/77درصد را افراد زیر  12ستال 2/53 ،درصتد را
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افراد  15 -05سال و  1/7درصد را افراد باالي  05سال تشكيل متيدهنتد .بتهطتور كلتي از
لحاظ ویوگيهاي كمي و ساختار جمعيتي ،كشور ایراد نستبت بته عتراق وضتعيت بستيار


مطلوبتري دارد .جمعيت ایراد بي

از دو برابر جمعيت عراق بوده و در بررستي توزیت

نسبي جمعيت ،پایههاي هرم شروع به كوچك شدد و ميانه هرم شروع بته گستترده شتدد
نموده است .درحاليكه هرم سني عراق نشاد ميدهد كه پایههاي هرم بسيار گسترده استت

پراکندگي ممعيت و تراکم آن در ممهوري اسالمي ايران و عراق
متناسبي از لحاظ جمعيتي برخوردار نيستند ولي توزی جمعيت در ایتراد در ستطح سترزمين
بسيار متناسبتر از عراق است .نقشه پراكندگي جمعيت ایراد نشاد ميدهد كته جمعيتت بته
صورت پراكنده در نواحي غربي ،جنوبي ،شمالي ،مركزي و شمال شترقي از تتراكم متناستبي
برخوردار بوده و بهنوعي جمعيت در این نواحي پراكنده شده است .ما در این نتواحي نقتا
شهري بزرگ و متراكمتي را هرچنتد بته صتورت نقطتهاي داریتم ،ولتي در عتراق جمعيتت
بهصورت یك نوار باریك از شمال تا جنوب در طول مرزهاي ایراد و با عرض كمتتر از 411
كيلومتري پراكنده شدهاند كه این وضعيت ،عراق را در مقابل ایتراد آستيبپتریر نمتوده و در
موض ضعف قرار ميدهد .بته لحتاظ تتراكم نستبي جمعيتت ،ایتراد یكتي از خلتوتتترین
كشورهاي جهاد به شمار ميآید .در حتال حاضتر  %71از جمعيتت ایتراد در نيمته غربتي و
شمالي با وسعتي نزدیك به  25درصد مساحت كل كشور ستاكن استت .تتراكم جمعيتت در

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد از مبدأ سرزميني عراق 

به لحاظ پراكندگي در توزی جمعيتت ،هرچنتد هتر دو كشتور ایتراد و عتراق از توزیت

مقاله پووهشي :نق

و این به خاطر رشد زیاد جمعيت در این كشور ميباشد (مركز آمار ایراد.)145 :1772،

قسمت غربي حدود ده برابر قسمت شرقي است (یعني 5/11نفر در مقابل  3/1نفر در كيلومتر
مرب ) و پرتراكمترین نقطه كشور ،دشتهاي ساحلي شمالي است كه  11درصد كل جمعيتت
كشور در وسعتي نزدیك به سه درصد از كل مساحت كشور زندگي ميكند .كتمتتراكمتترین
منطقه كشور در نواحي شرقي با  15نفر در كيلومتر مرب است؛ اما جتداي از تتراكم نستبي و
زیستي ،قطبهاي مختلف در سطح كشور پراكنده شدهاند .پراكندگي جمعيتت در عتراق نيتز
وابسته به مناب زیستي ،بهویوه آب است .در زمينهاي حاصلخيز یا دشتهاي آبرفتي ،ميتزاد
تراكم جمعيت افزای
عمده در اطرا

ميیابد .به جز مناطق كوهستاني شمال شرقي ،جمعيت عتراق بتهطتور

حوزههاي رودخانهاي اسكاد یافتهاند (سيفزاده.)145:1737،
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اختالفها و شكافهاي قومي -مذهبي ملت در ممهوري اسالمي ايران
ملت ایراد را از نظر منشث نواد به سه دسته آریایيهتا ،غيرآریتایيهتا و گتروههتاي نتوادي
مختلط تقسيم ميكنند ،با وجود این برخي متفكراد مليگراي ایراني ،به خلو

نواد ایرانيتاد

كنوني معتقدند و بر این تثكيد دارند كه آميزش آریایي با نوادهاي مهتاجر و مهتاجم در ایتراد
ناچيز بوده است (كاتم .)41 :1731،از نظر شاخصهاي هویتي و قومي مانند زباد ،گوی  ،مرهب
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دان

و ...در كشور ایراد حدود  44قوم و گروههاي قومي و خردهفرهنگ قابل تفكيك هستند .ولتي
در این اقوام و جمعيتها به علت استقرار سالياد متمادي در كنار هتم و تحتوالت فرهنگتي و
قومي رخداده در طول زماد ،رفته رفته هویتهاي ملي و سرزميني بر هویتهاي قتومي آدهتا
چيره گردیده است و به لحاظ مرهبي نيز با وجود اكثریت شيعي (بي
(بي

از  71درصد) و اسالم

از  71درصد) ،این مثلفهها (دین و مرهب) مهمترین عامل انستجام و پيونتد و منشتث و

هویت براي ملت ایراد تلقي ميشوند .در ایراد با اینكته از لحتاظ قتومي ،تنتوع و گونتاگوني
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فراواني وجود دارد ولي درهمتنيدگي آدها بسيار زیاد است .این درهمتنيدگي باعتث اتحتاد و
همدلي آدها در مواجه با تهدیدهاي خارجي بوده است .بهطتوري كته یكتي از ویوگتيهتاي
جنگ ایراد و عراق را ميتواد به حضور سایر اقوام ایراني در جنتگ و مشتاركت و همكتاري
آدها در دفاع از سرزمين ایراد دانست (امادالهي بهاروند.)41 :1711،
اختالفها و شكافهاي قومي -مذهبي ملت در عراق
سه تيره از مردم كه كمتر صفت مشتركي براي در كنار هم نشستن داشتند ،یعني كردها،
اعراب سني و اعراب شيعه ،گردهم آورده شدند ،به عبارتي از كشوري تحت عنواد عتراق
ميتواد سخن به مياد آورد ،اما از مردمي به نام ملت عراق هنوز نميتواد سخن گفت و هر
رژیمي كه در عراق بر سر كار ميآید ،در تالش براي موازنته ميتاد وحتدت عتراق ،صتلح
داخلي و حقوق بشر با انتخابهاي دشواري روبهرو خواهد شد ،زیرا حس وحدت ملي در
عراق هرگز نيرومند نبوده است .از همه مهمتر باالترین مان در راه وحدت عتراق ،جتدایي
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بين اكثریت عرب و اقليت كردزباد بوده است .عالوه بر این سه گروه اساسي ،گتروههتاي
قومي و مرهبي دیگري نظير تركمنها ،آشوريها ،ایرانيها ،یهوديهتا و ارمنتيهتا نيتز در


عراق با هویتهاي مستقل و خواستههایي كه در چال

بتا ستایر اقتوام و متراهب استت،

وجود دارند كه شكا هاي زیادي را ایجاد كرده است (سالينجر و لوراد.)44 :1732،

براي تشكيل واحد سياسي منسجمي بهعنواد كشور و استمرار حيات سياسي و اقتتدار
ملي آد ،عوامل و مثلفههایي مثیر هستند كه جغرافيداناد از آدها بهعنواد عوامتل بنيتادین
تشكيل یك دولت را فراهم ميآورد .موقعيت ،فضا ،وحدت سرزميني ،سابقه كهتن ،زبتاد،
دین و مرهب ،نواد و قوميت ،ساختار فرهنگي و اسطورهاي هویت ملي و احساس تعلق به
آد را در بين ایرانياد تقویت كرده است ،ولي عراق فاقد همه این مقولهها است یا اینكه این
مقولهها در عراق بسيار ضعيف است و اگر كشورهاي ایراد و عراق بر اساس این مقولههتا
مقایسه شود ،بهخوبي اختال

فاح

این دو واحد سياسي از نظتر موجودیتت سياستي و

انسجام فرهنگي ،پيشينه تاریخي و اجتماعي و حتي وحدت طبيعي و جغرافيایي روشتن و
مشخص ميگردد.
وضعيت قومي ،نژادي و مذهبي در ممهوري اسالمي ايران
قوميت :در دوراد معاصر ،هویتهاي قومي با عناصتري مثتل زبتاد و مترهب تعریتف
ميشوند و بر اساس این تعلقات در كشور ایراد بي

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد از مبدأ سرزميني عراق 

تثسيس دولت و ایجاد كشور یاد ميكنند .این عوامل درواق هویت ملي و اندیشه سياستي

مقاله پووهشي :نق

ومود هويت ملي و احجاس آن در ممهوري اسالمي ايران و عراق

از  01قوم ،قبيله ،ایتل و گتروههتاي

زباني و قومي قابل تشخيص هستند؛ بنابراین با توجه به شاخصها و ویوگيهایي از قبيتل
خودآگاهي قومي ،توزی ميادمرزي ،پيوستگي فرهنگي و قومي برودمترزي ،ستابقه جنتب
هاي سياسي و قومي در مياد اقوام و گروههاي مختلف قومي -زباني و مرهبي ایراد ،ش
قوم آذري ،كرد ،بلوچ ،تركمن ،عرب و لر بهعنواد اقوام مهم و مثیر تلقي ميشوند.
نژاد :تاریخ نگاراد ایراني و غربي معتقدند كه ساكناد ایراد از نواد آریتایيهتاي هنتد و
اروپایي هستند كه  7511سال پي

وارد خاک ایراد شدند؛ اما عدهاي معتقدند كته آميتزش

نوادي در طي سالياد دراز در حد گستردهاي اتفاق افتاد (كاتم.)11-47 :1717،
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دين و مذهب :اكثریت قریب به اتفاق مردم ایراد پيرو دین استالمند 50/77 ،درصتد از
جمعيت كشور را مسلماناد تشكيل ميدهند كه خود به دو گروه عمده شيعه و سني تقسيم
ميشوند .زرتشتي با  %5درصد ،مستيحي  %1درصتد و كليمتي  %4درصتد ،ستایر ادیتاد و
مراهب مهم موجود در ایراد ميباشند و  %4درصد نيز متعلق به سایر ادیاد و مراهب است.
از این مياد شيعه ایناعشري با بيشترین پيرو و حدود  72درصد ،مرهب رسمي شناخته شده
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دان

است كه تا ابد غير قابل تغيير است (مركز آمار ایراد ،سرشماري.)175:1771
وضعيت قومي ،نژادي و مذهبي عراق
نژاد و قوميت :در دوراد رژیم بعث عراق ،جمعيت عرب  30درصد ،كرد  17درصتد و
باقيمانده آدها را تركمنها ،آشوريها و ارمنيها تشكيل ميدادند .بر همين استاس ،كردهتا
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بزرگترین اقليت نوادي عراق را شكل ميدادند.
دين و مذهب :در مناب گوناگود ،نسبت مسلماناد به كتل جمعيتت عتراق  73درصتد
آمده و سه درصد بقيه نيز شامل مسيحياد و پيرواد دیگر ادیاد ميشتود كته ازجملته آدهتا
یهودیاد ،یزیديها ،بهایيها و صابئين هستند .در مياد مسلماناد عراق نيز نسبت شيعياد بته
كل جمعيت این كشور 01 ،تا  05درصد ذكر شده و نسبت اهل سنت نيتز بتين  74تتا 75
درصد اعالم شده است .كشور عراق ازجمله كشورهایي است كه در قترد بيستتم و پتس از
فروپاشي امپراتوري عثماني ایجاد شده و فاقد پيشينه تاریخي قومي بهعنواد یك دولت ملي
مستقل و همبستگيهاي الزم براي ناميده شدد بهعنواد ملت است و سه تيتره از متردم كته
كمتر صفت مشتركي براي در كنار هم نشستن داشتند ،یعني كردها ،اعتراب ستني و اعتراب
شيعه ،گردهم آورده شدند (سالينجر و لوراد.)44 :1732،
انججاا ملي و تجانس سياسي و قومي ملت در ممهوري اسالمي ايران و عراق
پيدای  ،حفظ و تداوم تاریخي ایراد با كمك و همگرایتي اقتوام ایرانتي حاصتل شتده
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است .امروز با توجه به اسناد و مدارک محكم تاریخي ،هيچكس نميتواند نقت

ارزشتمند

اقوام ایراني را در انسجام ملي از گرشته تاكنود انكار كند .بهطور كلتي و در حتال حاضتر



یكي از مثیرترین عوامل منسجمكننده ساختار تركيبي ملت ،مشاركت متوازد اقوام و اجزاي
ملت (چه در تركيب اجتماعي و چه در تركيب فضایي آد) در سرنوشت و امور ملي كشور
است .حضور گروهها و اقوام مختلف ،به نسبت سهمي كه در جمعيت كل كشور دارند ،در
امنيتي جامعه ،همچنين بهرهمندي متناسب با سهم هریك از منتاب مشتاع و مشتترک ملتي،
نظير بودجه عمومي ،نقشي مثبت در توسعه فضایي جمعيت ،اعتماد ،همبستتگي و همتدلي
نميشود و دیدگاه دولت و بخ

مركزي ملت ،نسبت به بخت

حاشتيه بته دليتل برختي

رفتارهاي واگرایانه این بخ  ،توأم با بدبيني و سوء تفاهم است؛ بر همتين استاس تعامتل
ملي بين بخ

مركزي و پيراموني ،بهویوه مناطق اقليتنشين نامتجانستر ،بهختوبي برقترار

نميشود .بخ

پيراموني بهجز برخي مناطق آذرينشين ،سهم چنداني در امور ملي نتدارد؛

این اقليتها ،بهویوه بلوچها ،تركمنها ،اعراب و كردهتا در پایتختت ملتي نيتز بستيار كتم
حضتور دارنتد و در مقابتل چنتداد احستاس تعلقتي بته بخت

مركتزي و پایتختت

نميكنند(حافظنيا.)115 :1711،
نظام سياسي عراق نيز كه از سه حوزه جغرافيایي با مردم بهطور كامتل متفتاوت تشتكيل
شده است ،وضعيت نامطلوبي را به وجود آورده و این كشور را همواره دچار خشونتهاي
داخلي نموده است .باالترین مان در راه وحدت عراق جدایي بين اكثریت عترب و اقليتت
كُردزباد بوده است .كردها در مناطق به نسبت دورافتاده و كوهستاني شمال كته یتكستوم

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد از مبدأ سرزميني عراق 

ملي دارد ،ولي باید اذعاد كرد كه در جامعه امروز ایراد الگوي متتوازد مشتاركت مشتاهده

مقاله پووهشي :نق

پایتخت ملي و تصر

پایگاهها و مسئوليتهتاي اجتمتاعي ،اقتصتادي ،سياستي ،نظتامي و

وسعت كشور را دارند ،متمركز هستند و توسط مرزهاي قابل نفتوذ از هتمزبانتاد ختود در
تركيه ،ایراد و سوریه جدا ميشوند .كردهتا از هنگتامي كته در ایتر خواستت قتدرتهتاي
خارجي جزئي از دولت عراق شدند ،براي كستب خودمختتاري یتا استتقالل كامتل بتدود
انقطاع جنگيدهاند و بعد از فروپاشي دولت بعث نيز به دنبال اجراي نظتام سياستي فتدرالي
هستند (فيروزي.)151:1712،
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رابطه بين ژئوپليتيک و راهبرد دفاعي
یكي از عوامل مثیر بر تدوین راهبرد دفاعي در كنار عواملي از قبيل ارزیتابي وضتعيت
امنيتي محيط بينالمللي ،وضعيت تهدیدها و ،...عوامل ژئوپليتيكي است .چنانچه ژئوپليتيك
را به تعبير دكتر حافظنيا ،علم مطالعه روابط متقابل جغرافيا ،سياست و قدرت و كن هتاي
ناشي از تركيب آدها با یكدیگر تصور نمایيم ،آنگاه ميتواد گفت كه عوامل ژئوپليتيك هم
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دان

یكسري سياستهاي متثیر از عوامل جغرافيایي است كه منجر بته ایجتاد و توليتد قتدرت
براي اتخاذ راهبرد دفاعي مناسب مبتني بر یكي از محيطهاي همكاري ،رقابتت یتا منازعته
ميشود؛ بنابراین ميتواد نتيجه گرفت كه عوامل ژئوپليتيك با راهبرد دفاعي ارتبا مستقيم
داشته و در انتخاب و اتخاذ راهبرد به ميزاد زیادي تثیيرگرار متيباشتد و از همتين جهتت
بررسي و شناخت نق

عوامل ژئوپليتيك حائز اهميت ميباشد .براي بررسي و تعيين رابطه

مياد دو مفهوم ژئوپليتيك و راهبرد دفاعي ابتدا وجوه افتراق و اشتراک آدها بياد متيگتردد.
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در این رابطه «غالمعلي رشيد» معتقد است ،چنانچه هد  ،ابزار و روش را عناصتر اصتلي
راهبرد دفاعي و مثلفههاي قدرت ملي بدانيم ،به ارتبا معناداري بتين ایتن دو مفهتوم پتي
خواهيم برد .وي وجوه اشتراک و افتراق بين این دو مفهوم را در قالب جتدول زیتر نشتاد
داده است.
مدول شماره  :1مفهوا ژئوپليتيک در تدوين راهبرد دفاعي (جزوه درسي ،رشيد)1772 ،
وجوه اشتراك دو مفهوم
مفاهيم
هدف



عوامل و متغيرها

مفهوم
منابع و ابزار و
مؤلفهها

شناخت و بررسي و

عوامل قدرت

تجزیهوتحليل مناب و

(یا عوامل

مثلفههاي قدرت

ژئوپليتيك)

تثمين مناف از طریق حفظ یا

شناخت و بررسي و

عوامل

ارتقاي موقعيت ژئوپليتيك

تجزیهوتحليل عوامل

ژئوپليتيك (یا

(مثلفههاي قدرت)

ژئوپليتيك

عوامل قدرت)

راهبرد

تثمين مناف از طریق حفظ یا

دفاعي

ارتقاي قدرت

ژئوپليتيك
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وجوه افتراق دو

وظيفه
بهكارگيري
مثلفههاي قدرت
دیكته كردد
سياست


همادگونه كه در جدول باال مشاهده ميگردد ،مثلفهها ،متغيرها و عوامل مورد بررستي
در ژئوپليتيك ،هماد متغيرها و عوامتل متورد نظتر در راهبترد دفتاعي استت و بته لحتاظ
سلسلهمراتبي ،ژئوپليتيك باالتر از راهبرد دفاعي قرار ميگيرد ،یعني پس از اهدا

و منتاف

پي نياز سطح راهبرد دفاعي است؛ یعني ژئوپليتيك سياستي است كه دیكته ميكند و سپس
راهبرد دفاعي بر مبناي آد تدوین ميگردد .درنتيجه ،طراحي و تدوین راهبرد دفاعي مناسب
اعظم مناب  ،ابزار و مثلفههاي قدرت ملي یك كشور ،عوامل ژئوپليتيك هستتند و طراحتي
راهبرد دفاعي مطلوب براي آد كشور ،بدود توجه بته آد عوامتل ژئوپليتيتك ،امكتادپتریر
نخواهد بود (حافظنيا.)144 :1771،
روششناسي
این تحقيق به روش زمينهاي موردي انجام گردیده استت .نتتایج پتووه
تصميمگرا ميباشد ،پس نوع پووه

كتاربردي و

كاربردي است .قلمرو تحقيق از نظر زمتاني ،از ستال

 1714تا سال  1212خورشيدي ميباشد .از نظر مكاني ،شامل جغرافياي ج.ا.ایراد و كشور
عراق ميباشد .جامعه آماري این تحقيق از صاحبنظراد و نخبگاد نظامي كشور در حتوزه
دفاعي و متخصصاد نظتامي و سياستي حتوزه ژئوپليتيتك انستاني و فرهنگتي ،جغرافيتاي
سياسي ،روابط بينالملل ،امور اطالعاتي راهبردي و امور دفاعي راهبردي ،تشكيل شده كته

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد از مبدأ سرزميني عراق 

مستلزم بررسي ،شناخت و بهكارگيري ظرفيتهاي عوامل ژئوپليتيك ميباشد .درواق بخ

مقاله پووهشي :نق

ملي ،ژئوپليتيك و سپس راهبرد دفاعي مطر ميشود .بته تعبيتر دیگتر ،ستطح ژئوپليتيتك

این گروه از مياد مدیراد و مسئوالني كه نسبت به عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي آگاه
بوده و همچنين فرماندهاد ،اساتيد عضو هيئتعلمي و مدیراد سياسي متخصص در حتوزه
طر ریزي راهبرد دفاعي كه حداقل داراي مدرک تحصيلي كارشناستي ارشتد بتوده و پتنج
سال در حوزه تخصصي خود كسب تجربه نموده باشند ،بهعنواد جامعه آماري این تحقيتق
در نظر گرفته شدهاند .با توجه به ویوگيها و مشخصههاي ذكرشده ،جامعه آمتاري  37نفتر
ميباشد .چود جامعه آماري كمتر از  111نفر ميباشد ،نمونهگيري بهصورت تمتامشتمار و
 37نفر ميباشد .اطالعات این تحقيق از دو روش «پيمایشتي» و «بررستي استناد و متدارک
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كتابخانههاي علمي و تخصصي» گردآوري شده است .در روش كتابخانهاي ،ادبيات موضوع
و اطالعات نظري مورد نياز با جستوجوي كتابخانههاي تخصصي ،اینترنتتي و بانتكهتاي
اطالعاتي به دست آمده است .در روش ميتداني ،پرسشتنامهاي تنظتيم شتد كته  40پرست
بسته آد از طریق طيف ليكرت در پنج سطح طبقهبنتدي گردیتد .در طراحتي پرسشتنامه بتا
روش دلفي و با استفاده از نظتر صتاحب نظتراد ،استتاداد ،متخصصتاد و خبرگتاد ،عوامتل
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دان

ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي ج.ا.ایراد و عراق ،شناسایي و سپس پرسشنامه مقتدماتي تهيته
و دو مرحله بين خبرگاد توزی شد و پس از تعيين اعتبتار و روایتي آد ،پرسشتنامه نهتایي
تهيه گردیده است .براي تعيين پایایي آزمود از روش آلفاي كرونباخ استفاده شتده استت و
یك نمونه اوليه شامل  71پرسشنامه بين استاداد دانشگاه امام حسين(ع) و دانشگاه عالي دفاع
ملي پي آزمود گردید و سپس با استفاده از دادههاي بهدستآمده از این پرسشنامههتا و بته
كمك نرمافزار آماري  ،SPSSميزاد ضریب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ بزرگتر از  ./3بته

راهبردي ،سال یازدهم ،شماره  ،24بهار 1211

دست آمد ،بنابراین پرسشنامه مورد استفاده از قابليت اعتماد الزم برخوردار ميباشد.
تجزيهوتحليل دادهها
تجزيهوتحليل ممعيتشناختي
متغيرهاي جمعيتشناختي تحقيق عبتارتانتد از :التف -ستنوات ختدمت ،ب -ميتزاد
تحصيالت و پ -ميزاد آشنایي با عوامل ژئوپليتيكي ج.ا.ایراد و عراق.
مدول شماره  :4آمار توصيفي سنوات خدمت
متغير

تعداد

کمترين داده

بيشترين داده

ميانگين

انحراف استاندارد

سنوات خدمت

37

17

51

70/74

141/5

بهطور ميانگين جامعه نمونه بي

از  74سال سنوات خدمت دارند .بيشترین فراواني در

سنوات خدمت ،بين  71تا  75سال بتوده استت كته ایتن مطلتب نشتاد از باتجربته بتودد
پاسخگویاد دارد.
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مدول شماره  :2مدول فراواني ميزان تحصيالت پاسخگويان
تحصيالت

درصد

فراواني

درصد تجمعي

دكتري
كارشناسي ارشد

بي

از  11درصد ( 57نفر) پاسخگویاد داراي تحصيالت دكتري ميباشند و مابقي افراد

تجزيهوتحليل يافتههاي تحقيق
بهمنظور تجزیهوتحليل سثالهاي تحقيق و بر اساس پرسشنامههاي تنظيمشده كته بتين
جامعه نمونه توزی گردیده و پاسخهاي اخرشده از آدها ،مقادیر بهدستآمده براي یافتههتا
در قالب دو جدول درج گردیده كه ميانگين وض موجود ،ميانگين رتبهها ،درصد فراوانتي
نسبي و سطح معناداري براي هریك از سثاالت به صورت جداگانه به شر زیتر محاستبه
شده است .جدولهاي زیر در قالب طيف ليكرت (خيلي زیاد ،زیاد ،متوستط ،كتم و خيلتي
كم) و بر اساس نمره  5و  2و  7و  4و  1تنظيم شده است؛ یعني عواملي كه ميتانگين نمتره
 7به باال (متوسط) بگيرند ،تثیيد ميگردند .بر اساس پرسشنامههاي دریافتي ،ميانگين امتيتاز
هریك عوامل بيشتر از  2ميباشد ،چود ميانگين نمره پاسخهاي دریافتي زیتاد ( 2بته بتاال)
ميباشد ،بنابراین عوامل زیر توسط جامعه نمونه تثیيد شده است .عواملي كه ميانگين نمتره

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد از مبدأ سرزميني عراق 

( 12نفر) داراي تحصيالت كارشناسي ارشد هستند.

مقاله پووهشي :نق

كل

دریافتي آدها كمتر از حد متوسط بوده (كمتر از  )7مورد تثیيد جامعه نمونه قرار نگرفتته و
به همين دليل تجزیهوتحليل كمي نشدهاند .در جدولهاي زیر فراواني پاسخهتاي دادهشتده
در نق هاي مختلف عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي رسم شده است .از آنجتایي كته
ممكن است برخي از عوامل داراي دو نق

باشند ،درنتيجه مجموع فراواني پاسخها عددي

بين  37و  120است .عاملهایي كه ميانگين نمرات دادهشده به آدها اختال

معنادار با عدد

 7داشته و بيشتر از  7باشند ،پریرفته شدهاند .اگر عاملي در یكي از نق ها (فرصت ،تهدید،
قوت و ضعف) بي

از نيمي از نظرات ( 73نفر) را دارا باشد ،نق

آد را مشخص ميكنيم.
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تجزيهوتحليل سؤال يكم تحقيق :عوامل ژئوپليتيكي انجاني چوه نقشوي بور راهبورد
دفاعي ج.ا.ايران نجبت به تهديدات از مبدأ سرزميني عراق دارند؟
مدول شماره  :2فراواني تأثير عوامل ژئوپليتيكي انجاني
رديف

ضعف

قوت

تهديد

فرصت

کل

ميانگين

رتبهها

ميانگين

نسبي

فراواني

Sig
)(2-tailed

عامل

فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دان

همگرایتتتتتتي متتتتتتردم
 1استاد هاي مرزي ایراد و

2

2

01

23

110

7/512

7/41

5/37

1/111

عراق با هم
4
7

راهبردي ،سال یازدهم ،شماره  ،24بهار 1211

2
5
0

شتهرونداد ایرانتي مقتيم
عراق
كميتتتتتت جمعيتتتتتت
ج  .ا  .ایراد
دان

و مهارت جمعيتت

ج.ا.ایراد
بهداشت و درماد جمعيت
ج.ا.ایراد
زوار شيعه سایر كشورهاي
مسلماد در عراق

 3جمعيت شيعه در عراق
1

باقيمانتده حتزب بعتث
عراق

1

41

7

03

71

7/512

1/71

7/04

1/111

1

03

4

11

11

2/417

41/51

1/52

1/111

1

33

1

7

13

2/414

05/51

0/57

1/111

4

03

1

2

37

7/30

71/71

51

1/111

1

1

1

31

34

7/403

71/42

7/27

1/111

1

1

4

31

34

2/171

44/20

7/27

1/111

1

1

31

7

32

7/127

22/24

3/51

1/111

وجود گروههاي تكفيري-
 7تروریستتي در ایتراد و
عراق
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01

1

00

7

147

7/121

12/21

2/11

1/111


تجزيهوتحليل سؤال دوا تحقيق :عوامل ژئوپليتيكي فرهنگي چه نقشوي بور راهبورد
دفاعي ج.ا.ايران نجبت به تهديدات از مبدأ سرزميني عراق دارند؟
مدول شماره  :5فراواني تأثير عوامل ژئوپليتيكي فرهنگي

 1عتبات عاليات

1

1

1

37

37

2/177

77/27

51

1/111

1

1

1

37

37

7/314

77/72

51

1/111

رديف

ضعف

قوت

تهديد

فرصت

کل

 3مساجد و پایگاههاي مرهبي

1

34

1

7

35

2/351

77/25

2/51

1/111

7

مناطق مرزي
تواد رسانه ملي ج.ا.ایتراد
براي جنگ رسانهاي

حتوزههتاي علميته قتم و
نجف

ميانگين

 0تهاجم فرهنگي

25

1

31

1

113

2/051

10/03

1/11

1/111

ساختار قومي و قبيلهاي در

رتبهها

 5فرهنگ عاشورایي

1

37

1

71

115

2/022

11/02

7/31

1/111

2

ج.ا.ایراد و عراق

ميانگين

70

74

12

3

17

7/403

27/77

01

1/112

7

مشتتتتتتركات فرهنگتتتتتي

نسبي

فراواني

Sig
)(2-tailed

41

11

50

40

114

7/712

11/40

3/30

1/111

4

عجم)

با توجه به جداول باال چود اختالفي بين ميانگين عوامل با مقدار آزمود وجود ندارد یا
اختال

مقاله پووهشي :نق

1

5

1

37

31

2/173

41/23

2/57

1/111

1

شتكا

نتوادي (عترب و

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد از مبدأ سرزميني عراق 

0

1

07

1

35

7/07

04/77

2/51

1/111

عامل

كمتر از حد متوسط است ،فقط عامل رسانه ملي ج.ا.ایراد بتراي جنتگ رستانهاي،

تواد نق آفریني بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد در مقابل تهدیدها از مبتدأ سترزميني عتراق را
ندارد .این عامل مثیر هست ،اما به علت پراكندگي پاسخ جامعه نمونه ،نق آفرین نيستت،
عواملي كه رتبه زیاد یا خيلي زیاد كسب نمودهاند ،نق آفرینند .به غير از عامل یادشده13 ،
عامل انساني و فرهنگي نق آفرین هستند .در بتين  13عامتل شتناخت محتيط ختارجي و
داخلي ج.ا.ایراد ،تعداد سه عامل دونقشي هستند كه درمجموع داراي  41نق
نق

قوت ،دو نق

ضعف ،هفت نقت

فرصتت و شت

نقت

استت :پتنج

تهدیتد بتودهانتد .عوامتل
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دونقشي عبارتاند از -1 :همگرایي مردم استادهاي مرزي ایراد و عراق با هتم -4 ،وجتود
گروههاي تكفيري -تروریستي در ایراد و عراق -7 ،تهاجم فرهنگي.
تجزيهوتحليل سؤال سوا تحقيق :عاليق مشترک فرهنگي و انجاني بين ايران و عراق
چگونه است؟
مدول شماره  :2عاليق مشترک فرهنگي و انجاني ايران و عراق
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دان
راهبردي ،سال یازدهم ،شماره  ،24بهار 1211

ميانگين

فراواني

رتبهها

نسبي

Sig
)(2-tailed

نواد

2/171

44/20

7/27

1/111

مليت

2/351

77/25

2/51

1/111

قوميت

7/712

11/40

3/30

1/111

2

مرهب

7/403

27/77

01

1/112

5

مرهب

2/351

77/25

2/51

1/111

انقالبيگري

2/051

10/03

1/11

1/111

مليت

2/177

77/27

51

1/111

قوميت

7/314

77/72

51

1/111

رديف

کشور

عالئق
مشترك

1
4
7

0
3
1

عراق

ایراد

ميانگين

براي آنكه كشوري بتواند با دیگر كشورها پيوند و ارتبا داشته باشتد ،در گتام نخستت
باید ببيند كه چه عالیق مشتركي با آد كشورها دارد .در این راستا ،بررسي عالیتق دولتت و
ملت عراق و ایراد نشاد ميدهد كه عالیق آدها با همدیگر همخواني و ستازگاري ندارنتد.
همادطوري كه در جدول باال مالحظه ميگردد ،ترتيب اولویتت عالیتق مشتترک در عتراق
عبارت اند از :نواد ،مليت ،قوميت و درنهایت مرهب ،اما ترتيب اولویت عالیتق مشتترک در
ایراد عبارتاند از :مرهب ،انقالبتيگتري ،مليتت و درنهایتت قوميتت؛ بنتابراین عراقتيهتا
رگه هاي ناسيوناليستي نيرومندي دارند و اكنود به نظر ميرسد كه آدها احساس ميكنند بتر
ایر كنشگري ایراد در این كشور ،این احساسات مورد تهدید و خطر واق شده كه ایتن امتر
مي تواند در آینده پيامدهاي ناگواري براي ج.ا.ایراد در پي داشته باشد .اختال
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ایراد و عراق باعث ایجاد شكا
احزاب همسو با ایراد شده است.

بتين عالیتق

بين مردم بتا دولتت ،متردم و متردم ،متردم و گتروههتا و


تجزيه وتحليل سؤال چهارا تحقيق :ج.ا.ايران در حوزه عوامل ژئوپليتيكي انجواني و
فرهنگي در چه موقعيت راهبردي قرار دارد؟
جهت تعيين موقعيت راهبردي خودي بر روي محور مختصات و تحليل شكا  ،باید از
رتبههاي قوتها كسر نمود كه عدد حاصل را به نام  Aنامگراري ميكنيم.
 368/12= 542/8- 91/20نمره ميانگين رتبههاي ضعفها -نمره ميانگين رتبههاي قوتها= A

ميانگين رتبههاي فرصتها كم نموده و آد را به نام  Bنامگراري ميكنيم.
 513/3- = 919/22- 432/26نمره ميانگين رتبههاي تهدیدها  -نمره ميانگين رتبههاي فرصتها=B

در محور مختصات ،روي محور عمودي كه در ریاضيات به آد محور  Xهتا گفتته متي
شود ،عوامل محيطي داخلي ،یعني ضعفها و قوتها و روي محور افقي كه در ریاضتيات
به آد محور  Yها گفته ميشود ،عوامل محيطي خارجي ،یعني فرصتها و تهدیتدها قترار
ميگيرند .پس از تعيين نتيجه نمرات ميانگين رتبههاي عوامل داخلي و خارجي و مشخص
شدد ميانگين رتبهها ،ميانگينِ نهایي آدها در ماتریسها بهمنظور تعيين موقعيت (وضعيت و
جایگاه فعلي) و رویكرد براي تدوین و فرمولته كتردد راهبترد دفتاعي ج.ا.ایتراد از مبتدأ
سرزميني عراق ،امتيازات فوق را روي محورهاي مختصات مشخص نموده و نقطه حاصتل
از تقاط این دو عدد را به دست ميآوریم .این نقطه وضعيت و موقعيت فعلي ما را در این
حوزه نشاد ميدهد .این ناحيه كه نقطه وض موجود در آد قرار گرفته ،تعيينكننده رویكرد
فعلي است .با توجه به محاسبات باال ،در موقعيت تهاجمي معطو

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد از مبدأ سرزميني عراق 

همچنين از جداول ارزیابي عوامل خارجي نمتره ميتانگين رتبتههتاي تهدیتدها را از نمتره

مقاله پووهشي :نق

جدول هاي ارزیابي عوامل داخلي نمره ميانگين ،رتبتههتاي ضتعفهتا را از نمتره ميتانگين

به قوت قرار داریم.

نتيجهگيري و پيشنهاد
پاسخ سؤال اصلي تحقيق
بر اساس یافتههاي تحقيق ،عوامل ژئوپليتيكي در مرحله شناخت محيط راهبردي داراي
نق

مثیري بر راهبرد دفاعي هستند .این عوامل؛ در تعامل با یكدیگر در قالتب بستترهاي

قوتزا ،فرصتآفرین ،ضعفساز و تهدیدزا بر راهبرد دفاعي نق آفریني مينماینتد .ابتتدا
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تعداد  11عامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي به دست آمد كه درنهایت  13عامل كه داراي
معدل بيشتر از حد متوسط یا عدد  7بوده و در دسته زیاد و خيلي زیاد قرار گرفتند ،متورد
تثیيد قرار گرفته و  1عامل كه داراي معدل كمتر از  7بوده ،تثیيد نگردید .چود ميزاد تتثیير
این عامل كمتر از حد متوسط است ،نق آفرین نيست .به عبارتي دیگر متثیر هستت ،امتا
نق آفرین نيست .عامل همگرایي مردم استادهاي مرزي ایراد و عراق ،هتمزمتاد داري دو
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دان

نق

(فرصت و تهدید) ميباشد .عامل تهاجم فرهنگي همزماد داري دو نقت

(ضتعف و

تهدید) ميباشد.
پاسخ سؤال فرعي يكم
الف .مهمترین قوت دفاعي ج.ا.ایراد مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي انساني عبارتاند از:
 .1دان

و مهارت جمعيت ج.ا.ایراد.
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 .4بهداشت و درماد جمعيت ج.ا.ایراد.
ب .مهمترین ضعف دفاعي ج.ا.ایراد مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي انساني عبارت است از:
 .1وجود گروههاي تكفيري تروریستي در عراق و ایراد.
پ .مهمترین فرصت دفاعي ج.ا.ایراد مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي انساني عبارتاند از:
 .1زوار شيعه سایر كشورهاي مسلماد در عراق.
 .4شيعياد عراق.
 .7شهرونداد ایراد مقيم عراق.
 .2همگرایي مردم استادهاي مرزي ایراد و عراق با هم.
ت .مهمترین تهدیدهاي دفاعي ج.ا.ایراد مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي انساني عبارتاند از:
 .1باقيمانده حزب بعث عراق.
 .4وجود گروههاي تكفيري تروریستي در عراق و ایراد.
 .7همگرایي مردم استادهاي مرزي ایراد و عراق با هم.
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پاسخ سؤال فرعي دوا
الف .مهمترین قوتهاي دفاعي ج.ا.ایراد مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي فرهنگي عبارتاند از:
 .1فرهنگ عاشورایي.
ب .مهمترین ضعف دفاعي ج.ا.ایراد مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي فرهنگي عبارت است از:
 .1تهاجم فرهنگي.
عبارتاند از:
 .1عتبات عاليات.
 .4حوزههاي علميه قم و نجف.
 .7مشتركات فرهنگي ج.ا.ایراد و عراق.
ت .مهمترین تهدیدهاي دفاعي ج.ا.ایراد مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي فرهنگي عبارتاند از:
 .1تهاجم فرهنگي.
 .4شكا

نوادي عرب و عجم.

 .7ساختار قومي -قبيلهاي در مناطق مرزي ج.ا.ایراد.
پاسخ سؤال فرعي سوا
ترتيب اولویت عالیق مشترک در عراق عبارتاند از :نتواد ،مليتت ،قوميتت و درنهایتت

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد از مبدأ سرزميني عراق 

پ .مهمترین فرصتهتاي دفتاعي ج.ا.ایتراد مبتنتي بتر عوامتل ژئتوپليتيكي فرهنگتي
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 .4مساجد و پایگاههاي نظامي.

مرهب ،اما ترتيب اولویت عالیق مشترک در ایراد عبارتاند از :مرهب ،انقالبيگري ،مليت
و درنهایت قوميت .نگاه و عالیق حاكميت ایراد مبتني بر اسالم سياستي استت ،ولتي نگتاه
مردم ایراد و عراق نگاهي تكنوكرات است .این دو نگاه پادستاد و ناستاز هستتند؛ بنتابراین
بهمنظور داشتن رابطه اي نيرومند ،بهتر آد است كه ج.ا.ایراد ،عراق را بر اساس عالیق ختود
این كشور ببيند ،نه بر اساس عالیق خودش .از دل این تفاوتها و ناهمخوانيها ،نباید بتين
دولت -ملت ایراد و عراق شكا

ایجاد شود ،این امر از یتكستو ،بته نارضتایتي در درود

كشور و مياد مردم ایراد دامن ميزند و از سوي دیگتر ،متردم عتراق را نستبت بته نفتوذ و
جایگاه ایراد در عراق ناخرسند و خشمگين ميسازد.
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پاسخ سؤال فرعي چهارا
با توجه به قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهاي موجود كه در سثالهتاي فرعتي 1
و  4به آد پاسخ داده شده است ،موقعيت راهبردي خودي ترسيم ميگردد .با توجه به شكل
زیر در موقعيت تهاجمي قرار داریم .این بخ
تهاجمي خفيف ،تهاجمي معطو

خود به چهتار قستمت تقستيم متيگتردد:

به قوت ،تهاجمي معطو

به فرصت و تهاجمي شتدید،

فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دان

بنابراین بر اساس تجزیهوتحليل بهعملآمده از سثال ستوم تحقيتق ،در موقعيتت تهتاجمي
معطو

به قوت قرار داریم.

راهبردي ،سال یازدهم ،شماره  ،24بهار 1211

نمودار شماره  :0تعيين موقعيت راهبردي ج.ا.ايران در حوزه عوامل ژئوپليتيكي انجاني و فرهنگي

پيشنهادها
 .1راهبردهاي ج.ا.ایراد در عراق باید بر اساس دولت -ملتسازي با متردم و مستئولين
عراق باشد.
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 .4توجه به نسل جواد عراق و راهبرد ایجاد تفاهم ملت -ملتت بتين جوانتاد ایتراد و
عراق تا دوري آدها از بين برود.


 .7ممانعت از اتحاد و همبستگي بين عناصر باقيمانده حزب بعث و گروههاي تكفيتري
تروریستي (مثل داع ) عليه ج.ا.ایراد ،با استفاده از شيعياد عراق.
 .2تقویت همگرایي بين مردم استادهاي مرزي كه داراي ساختار قومي -قبيلتهاي متي-
 .5ایجاد امنيت جمعي مردمپایه بين ایراد و عراق با محوریت بخ

دفاع و استفاده از

ظرفيتهاي موجود در استادهاي مرزي.
عاليات بهخصو

مراسم اربعين حسيني براي تقویت وحدت بين اقوام مختلف دو

كشور ج.ا.ایراد و عراق.
 .3استفاده از مشتركات فرهنگي بين ایراد و عراق به تثسي از فرهنگ عاشورایي بتراي
از بين بردد شكا

نوادي عرب و عجم.

عوامل ژئوپليتيكي انساني و فرهنگي بر راهبرد دفاعي ج.ا.ایراد از مبدأ سرزميني عراق 

 .0استفاده از ظرفيت مساجد ،حوزههاي علميه قم و نجف و فرصتستازي از عتبتات
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باشند ،جهت تثمين مرزهاي زميني و مقابله با تهدیدها از مبدأ سرزميني عراق.
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