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 چکيده
اند و بين موجودیت و بقااي  ها شکل گرفتهدر حاشيۀ سواحل دریاها و اقيانوسترین شهرها یافتهامروزه توسعه

محور یک ارتباط متقابل وجود دارد و امروزه رویکردي ژئواکونوميکي بر سواحل اساتوار  این شهرها و توسعۀ دریا

ده و موجا   شرقي ایران )سواحل مکران( کشاور را باه ساازق اقيانوساي ديوناد دا      است. بنابراین، سواحل جنوب

گردد. در دژوهش حاضر سؤال اصلي عباار  اسات از   ارتقاي وزن ژئودليتيکي و کارکردهاي ژئواکونوميکي آن مي

هاي دفاعي و امنيتي توساعۀ دریاامحور در ساواحل مکاران از منغار جارافيااي سياساي در مقيااس         اینکه چالش

ین تحقيق توصيفي از ناو  ديمایشاي )اساتفاده از    المللي کدامند؟ در همين راستا روش دژوهش در ااي و بينمنطقه

افازار آمااري   دست آمده از این دژوهش با استفاده از نار  تحليل بهودرسشنامه براساس طيف ليکر ( است. تجزیه

SPSS-23   اسات. اطععاا  در ایان مقالاه بياانشر بزشاي از       در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجا  شاده

المللاي( کاه برگرفتاه شاده از رساالۀ      اي و باين امنيتي در دو مقياس منطقاه  -هاي دفاعيهایي است )چالشچالش

باشاد، در ایان   هاي توسعۀ دریامحور در سواحل مکران از منغار جارافيااي سياساي ماي    دکتري با موضو  چالش

يّتاي در مقيااس   امن -هااي دفااعي  دست آمده بيانشر این است که چالشاست. نتایج به دژوهش به آن درداخته شده

المللاي باا   امنيّتي در مقيااس باين   -هاي دفاعياز وزن و ميانشين باالتري نسبت به چالش 59/3اي با ميانشين منطقه

 باشد.برخوردار مي 50/3ميانشين 
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 امنيّتي، توسعۀ دریامحور، سواحل مکران، جارافياي سياسي. -ها، دفاعيچالش واژگان کليدي:

 مقدمه

هاي اخير بسيار افزایش یافتاه و ساواحل   برداري از مناطق ساحلي در دههبهرهتوسعه و 

رود در محيطي هساتند کاه انتغاار ماي    اقتصادي و زیست -درحال تاييرا  بزرگ اجتماعي

اي بر این، مناطق سااحلي الشوهااي متماایز سااختاري و توساعه     آینده نيز ادامه یابد. افزون

ور جزئاي باا روناد جهااني رشاد و شهرنشايني مارتب         طا دهند که بهجمعيت را نشان مي

 در و باوده  دریانوردان ترینقدیمي از تاریخ، ایرانيان گواهبه (Neuman&et.al, 2015:2)است.

 خاود  دوران سار،، سارآمد   دریااي  و مدیتراناه  شرق هند، اقيانوس فارس، خليج هايآب

 جنا   از قبال  تا دریایي لششرکشي و خاکي آبي عمليا  ترینگسترده .اندرفتهمي شماربه

 (44:1363)عزتاي،  است.گرفته  ميعد صور  از قبل چهار  قرن در و ایرانيان دو  توس  جهاني

 گرانيشااه  باه  آرا آرا  دریاایي  هااي کرانه تاکنون، انقعب دریانوردي آغاز با سدق شانزده از

 تااکنون،  آن تاداو   و هجاده و  هفده هايسده بازرگاني انقعب اند. نتيجۀشده تبدیل تمدن

اقتصااد   جااي باه  دریادایاه  اقتصاد نسبي و چيرگي ساحل به نو گستردق جهان رویکرد بستر

 هاا، کانش  کاانوني  تمرکاز  معنااي باه  اقتصاد جهااني  «شدنساحلي» است.بوده  دایهخشکي

 ویاژه در باه  کاانوني  تمرکاز  ایان  محورهاسات.  این در هاها و بحرانتنش نيز و هاجمعيت

 85 کاه  ديشارفته  دور شامالي و خااور  باختري، آمریکاي اروداي  دریایي هايکرانه ديرامون

 مشااهده  قابال  دارناد،  اختياار  در را جهااني  صاادرا   درصاد  86و  ناخالص توليد درصد

 (126:1381)لورو و توال، است.

 

 . کليات1

 . بیان مسئله1-1

توسعۀ هماهن  نواحي مزتلف یک کشاور، اماري مهار باراي رسايدن باه وحاد  و        

هااي  هاا و تفااو   ناابرابري  یکپارچشي ملي است. بسياري از کشاورهاي ديشارفته، عرصاۀ   

اي هستند که همين امر، به حرکات جمعيات و سارمایه باه ساوي      اي و ناحيهمنطقه فزایندق



   1400تابستان ، 74، شمارق نوزدهرفصلنامۀ علمي راهبرد دفاعي، سال   

  شاده تاا   اي و ملّاي انجامياده و موجا   منطقه تر و بروز مشکع  شدیدیافتهمناطق توسعه

هااي موجاود، موردتوجاه    ریزي براي توسعۀ متعادل نواحي کشور و زدودن ناابرابري برنامه

ریزي، تبدیل وضعيت موجود در محي  باه وضام مطلاوب،    قرار گيرد. بنابراین هدف برنامه

ویژه سواحل اقيانوسي مکران است. آشکار اسات  ديشرفت و آباداني مناطق مزتلف کشور به

اي از وضام  جانباه براي رسيدن به وضم مطلوب، در گا  نزست، باید شناخت دقيق و همه

هار  رو داشات  چناين شاناختي تنهاا از راه علار جارافياا آن       هااي دايش  موجود و چالش

. خواهاد باود  داییر  مند )سيساتمي( امکاان  صور  دویا )دیناميک( و براساس نشرش نغا به

هاي مزتلف )اعر دریامحور است که چالش بندي توسعه، روشي براي سنجش توسعۀسطح

 -فرهنشي و محيطي )جارافيایي -امنيّتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي -هاي دفاعياز چالش

دهد و وضعيت مناطق را نسبت به یکدیشر از نغر ساطح توساعه   طبيعي( مناطق را نشان مي

شاود و  گيري توسعۀ قطبي منااطق مشازص ماي   ا این روش، روند شکلکند. بمشزص مي

یافتاه تعياين و از   منااطق، منااطق نيازمناد و کمتار توساعه      ریزي توسعۀدرنهایت، در برنامه

هااي  شود. بنابراین الز  است که در منطقۀ موردمطالعه، چالشنابرابري مناطق جلوگيري مي

ریزي براي رسيدن به وضاعيت مطلاوب   به برنامه بندي شده تا نسبتتوسعۀ دریامحور طبقه

امنيّتي اماري ضاروري    -هاي دفاعيریزي شود. در این راستا، مطالعه و بررسي چالشبرنامه

شود. اگر سانجش ساطح توساعۀ منااطق،     براي کس  و ارائۀ راهبردهاي توسعه شمرده مي

امنيّتي( و تبدیل این  -هاي دفاعيویژه چالشهاي مزتلف )در این تحقيق بهبراساس چالش

هاا، بادون   محور، صور  نشيارد، فرایناد سياساتشیاري   ها به شاخص ترکيبي توسعهچالش

دست نزواهد آماد.  شده دنبال خواهد شد و نتيجۀ موردنغر بههاي گفتهتوجه به اثر شاخص

 توسعه، الز  اسات  اي براي سياستشیاريرو، براي تدوین یک زیربناي علمي و منطقهاز این

هااي  هاي توسعۀ دریامحور از نغر چالشارزیابي جامعي، ديرامون وضعيت موجود از چالش

 و... انجا  شود.  امنيّتي -مزتلف دفاعي

بنابراین در مرحلۀ اول ديش از اتزاذ هرگوناه سياسات توساعۀ دریاامحور در ساواحل      

شناساایي  اي ایان منطقاۀ محارو     هاي اساسي و ریشهها و چالشمکران، الز  است مشکل
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تار و بهتار نسابت باه     ریزان و سياستشیاران باا در  ژرف شود برنامهشود. این امر س  مي

ایان ترتيا ، توساعۀ    ها کنند و باه برنامه ها و تهيۀاي، اقدا  به ديشنهاد سياستمسائل منطقه

رو، بررسي و شاناخت  دریامحور با شتاب بيشتري تحقق دییرد. دغدغۀ اصلي دژوهش ديش

امنيتي توسعۀ دریامحور در سواحل مکران از منغار جارافيااي سياساي     -ي دفاعيهاچالش

 و نزبشاان، سياساتشیاران   کاردن  متوجاه  مسير در این حرکت براي گا  باشد که اولينمي

باه   توجاه  دریاامحور اسات کاه باا     توساعۀ  بر متصور منافم و هابه ضرور  عمومي افکار

 هااي مزیات  و هاا ظرفيات  کننادق آن باا  اداره نهادهاي از بسياري و جامعه اعضاي ناآشنایي

 اسات. اماا   حساساي  بسيار و دشوار گا  اغل  گا  ها، ایناقيانوس و دریاها از برداريبهره

 مساير  کاردن کشاور در   وارد باراي  ملاي  آمادگي و عز  گيريشک سازتوفيق در آن، زمينه

شاد.   ایان مساير خواهاد    در ديشارفت  تساهيل  و )توسعۀ دایدار ساحلي( توسعۀ دریامحور

همچنين در این دژوهش، اصطعح مناطق ساحلي باتوجه به فراینادها و معيارهااي فضاایي    

هاا( و نزدیاک دریاهاا    دادن گسترق وسيعي از مناطق مجاور )کراناه مورداستفاده، براي نشان

هااي  المللي موردنغر بوده که به بررساي چاالش  اي و بينها( در دو مقياس منطقهکرانه)دس

 امنيّتي آن درداخته شده است.   -دفاعي

 

 . اهمیت و ضرورت تحقیق1-2

در  (العاالي مدظللاه )ايخامناه  در بيان اهميت منطقۀ دریاي عمان و اهميت توجه باه آن، اماا   

هاي توسعۀ دریاامحور در ساواحل مکاران )گانج     مورد ديشيري یک راهبرد و تبدیل چالش

هااي گیشاته از   ما در ساال »... فرمایند: الملل ميبين ها در تحوال شده( به فرصتفراموش

فارس اش متوجه خليجایر. ذهنمان همهسواحل طوالني دریاي عمان بهرق الز  و کافي نبرده

عنه مانده، این نشاه جدیاد کاه نشااه باه دریااي      بوده، اهميت دریاي عمان از نغر ما مافول

شرق کشاور یاک   د. این براي منطقۀ جنوبتواند کارهاي بزرگي را انجا  دهعمان است مي

هاي چه وزار  دفا  و چه وزارتزانه -هاي مزتلفموهبت است. بنابراین، دولت و دستشاه

اماا   )«.هماه بایاد باه ديشارفت باه ایان کاار کماک کنناد...          -دیشر که مرتب  با این کارناد 
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ور  توجاه  در دیاداري در خصاوا اهميات و ضار     لاه همچنين معغّر( 30/11/1388اي،خامنه

ا  قدر این به دولت و رئيس جمهور محتر ... سفارش کرده»فرمایند: دولت به این منطقه مي

این ساحل عغيمي کاه در اختياار نياروي دریاایي ارتاش       سواحل عغير را و آنچه که عقبه

 هااي ماا در دریااي عماان  و عرصاه     ج.ا.ایران هست را بدانيد. سواحل دریاي عمان و آب

تحرّ  نيروي دریایي در فراتر از دریاي عمان که شرح دادند و اگار دولات    گشت و سير و

دریاي عمان یعني، همين منطقۀ عغيمي که آقاي سيّاري کلمه مکاران را   کمک کند در عقبه

مهمي اسات و   و این منطقه عغير منطقه -بنده هر دوست دار  این کلمه را -برندبه کار مي

تواناد باه وجاود بيااورد و از جهاا       جمهوري اساعمي ماي   هاي زیادي براي نغا توانایي

مزتلف آنجا جایي است که به نغر ما از آن غفلت شده ... از این نشاه راهبردي غفلت شده 

دار ایاان توّجااه  کااه امااروز خوشاابزتانه بااه آن توجااه اساات و شااما محااور و مياادان     

نجا  این دژوهش بيان ایان نکتاه   همچنين در مورد ضرور  ا( 7/9/1391اي، خامنهاما )«.هستيد...

ریازي و اجااراي  ضاروري اسات کاه کشاورها در صاحنۀ سياساات جهااني، در داي طارح        

راهبردهاي جدیدي هستند تا بر اساس آن، بتوانند منافم ملي خود را باا توجاه باه سااختار     

هااي توساعۀ   توجهي باه چاالش  الملل تأمين نمایند. درچنين شرایطي بيجدید در نغا  بين

شرق کشور و فراهر نشادن  محور در سواحل مکران و منطقۀ راهبردي جنوب و جنوبدریا

هااي باالقوق ایان    هاا و ظرفيات  گيري از ظرفيات ها در جهت بهرههاي رفم این چالشزمينه

المللاي( در عاد    اي و باين منطقاه  امنيتي )مقيااس  -هاي دفاعيمنطقه، موج  ایجاد چالش

بایستي درکنار شناخت درسات  ان ج.ا.ایران شده که ميتحقق توسعۀ دریامحور سواحل مکر

ها، نسبت به ارائۀ راهبردهاي عملياتي جهت توسعۀ دایدار ساحلي در سواحل مکاران  چالش

 اقدا  نمود.

 

 . پیشینة تحقیق  1-3

تبيين عوامل ناامني در »( در تحقيقي با عنوان 1390« )زهرا احمدي دور و همکاران( »1)

عوامل ناامني را در دو بعد داخلاي و خاارجي موردبررساي قارار داده     ، «جنوب شرق ایران
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دهد که عوامل داخلي و خارجي هرکدا  به ساهر خاود در   است. نتایج این تحقيق نشان مي

بلوچستان( مؤثر مي باشاند  منتهاي ساهر عوامال     وایجاد ناامني جنوب شرق ایران )سيستان

 (1390دور و همکاران، )احمديباشد.خارجي بيش از عوامل داخلي مي

جارافياي امنيتي مارز  »( در تحقيقي با عنوان 1395« )سيدیحيي صفوي و همکاران( »2)

هااي جارافيااي   ، مؤلفاه «ایران و افاانستان و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسعمي ایران

دسات آماده در ایان تحقياق،     امنيتي را موردواکااوي قارار داده اسات. براسااس نتاایج باه      

ثرگیارترین مؤلفۀ جارافياي امنيتي مرز ایران و افاانستان بر امنيت ملي کشور، عامل نغامي ا

اشاراف و حاکميات دولات    »و عامل سياسي با زیرمؤلفۀ « وضعيت امنيتي ایران»با زیرمؤلفۀ 

 (1395)صفوي و همکاران، باشند.مي« مرکزي بر مناطق مرزي

هااي  بررسي ظرفيت»( در تحقيقي با عنوان 1395« )راد و همکارانعبدالرضا فرجي( »3)

، تبيااين «ژئااودليتيکي سااواحل مکااران و نقااش آن در امنياات دایاادار منطقااۀ جنااوب شاارق

هاي ژئودليتيکي منطقۀ سواحل جنوب شرق کشور)سواحل مکران( و همچنين دليال  ظرفيت

ه اسات.  هاي این منطقه را موردبررساي قارار داد  ماندگي این منطقه با توجه به ظرفيتعق 

هااي ژئاودليتيکي ساواحل مکاران     کارگيري ظرفيتنتایج این تحقيق، بيانشر این است که به

 (1395راد و همکاران، )فرجيکليد توسعۀ امنيت دایدار در منطقه و در نهایت کشور خواهد بود.

 راهباردي  هااي تفاو »در تحقيقي با عنوان  (1395« )دور و همکارانکریمي یداهلل( »4)

 محور در ویژهبه هابر دریا و کرانه چيره امنيتي فضاي دليلکند که بهبيان مي« ایران سواحل

 در باا  هاا کراناه  اسات. ایان   جانبههمه شناختي نيازمند و بوده ديچيده اندازهاجنوب، چشر

 محورهااي بازرگااني،   گااز،  -نفات  هااي بيشاتر ميادان   نفتي، صادرا  تما  اختيار داشتن

 روند.مي شماربه ایران هاي راهبرديدایه درواقم نغامي، هايکُنش نيز و ترانزیت ماهيشيري،

کراناۀ   ساه  چشامشيري مياان   شباهت هيچ بودن،ساحل مفهو  جز در که است درحالي این

 (1395، همکاران و دورکریمي)خورد.نمي چشرراهبردي به کارکردهاي از دیدگاه ایران دریایي

سانجش  »( در تحقيقاي باا عناوان    1391« )پاور يعل عبااس  و ينيمحمدحس مسعود( »5)

کند که تهدیدهاي امنيتي در ایان منطقاه را   بيان مي« تهدیدهاي امنيتي در جنوب شرق ایران



   1400تابستان ، 74، شمارق نوزدهرفصلنامۀ علمي راهبرد دفاعي، سال   

بندي نماود کاه شاامل    گيري تهدید در سه سطح جداگانه دستهتوان بر اساس منشأ شکلمي

مارزي و تهدیادهاي امنيتاي باا     تهدیدهاي امنيتي با منشأ داخلي، تهدیدهاي امنيتي با منشاأ  

هاي این ساه ساطح، امنيات    باشد. درمجمو  کنش و واکنشاي( ميمنشأ خارجي )فرامنطقه

 (1391)محمدحسيني و عليپور، منطقه را تحت تأثير قرار داده است.

 

 تحقیق   یها. سؤال1-4

 اصلي . سؤال1-4-1

هاي دفاعي و امنيّتي توساعۀ دریاامحور در ساواحل مکاران از منغار جارافيااي       چالش

 سياسي کدامند؟  

 
 فرعي یها. سؤال1-4-2

اي امنيّتاي توساعۀ دریاامحور در مقيااس منطقاه      -هااي دفااعي  ( ميزان سطح چاالش 1)

 سواحل مکران از منغر جارافياي سياسي چشونه است؟

المللاي  امنيّتاي توساعۀ دریاامحور در مقيااس باين      -هاي دفاعي( ميزان سطح چالش2)

 سواحل مکران از منغر جارافياي سياسي چشونه است؟

 

 های تحقیق  . هدف1-5

 . هدف اصلي1-5-1

هاي دفااعي و امنيّتاي توساعۀ دریاامحور در ساواحل مکاران از منغار        یي چالششناسا

 جارافياي سياسي.

 
 های فرعي. هدف1-5-2

اي امنيّتي توسعۀ دریامحور در مقيااس منطقاه   -هاي دفاعيچالش( تعيين ميزان سطح 1)

 سواحل مکران از منغر جارافياي سياسي.
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المللي امنيّتي توسعۀ دریامحور در مقياس بين -هاي دفاعي( تعيين ميزان سطح چالش2)

 سواحل مکران از منغر جارافياي سياسي.

 . روش تحقیق  1-6

شامار  ديمایشاي باه   –توصايفي  هااي تحقيق وجز روش و ماهيت نغر از دژوهش حاضر

رود. با توجه به موضو  تحقيق، جامعۀ آماري این دژوهش از مياان خبرگاان جارافيااي    مي

سياسي )اعر از استادان، دژوهششران، دانشجویان دکتري و کارشناسي ارشد( انتزاب شادند  

هااي مرجام   وسايلۀ دانشاشاه  شدق نشارنادگان باه  هاي انجا تعداد آنها با توجه به بررسي که

کاه در رشاتۀ جارافيااي    آموختشاان  داناش جهت دریافت اطععا  استادان، دژوهششران و 

هااي  وسايلۀ بررساي مقالاه   سياسي مشاول باه تادریس و تحصايل هساتند و همچناين باه      

نفر از جامعۀ آماري دژوهش شناسایي گردید )ایميال و   120هاي تعداد منتشرشده، مشزصه

حجر نمونه در این دژوهش با توجه به ارسال درسشانامه باه هماۀ اعضااي      شماره تماس(.

کااه  شاادنفاار انتزاااب  43هاااي ارسااالي بااه تعااداد جامعااۀ آماااري و دریافاات درسشاانامه

دليل اشبا  در موضو  موردمطالعه، براساس همين تعاداد درسشانامۀ   ها بهتحليل دادهوتجزیه

ۀ درسشانام وسايلۀ  باه داژوهش  ایان    در اطععاا  دریافتي انجاا  گرفتاه اسات. گاردآوري    

هاا(  هاا )گویاه  انجاا  شاده کاه تعاداد ساؤال      «طيف ليکر »ساختۀ بسته و براساس محقق

باشاد. چشاونشي   عادد ماي   19المللي اي و بين( در مقياس منطقه1براساس جدول شمارق )

رساالۀ  عناوان بزشاي از درسشانامۀ اصالي در     رو باه هاي درسشنامۀ بستۀ دايش توزیم سؤال

 ( مشزص شده است.1باشد که اطععا  آن در جدول شمارق )دکتري مي
 

 های پرسشنامة بسته(: چگونگي توزيع و تعداد سؤال1جدول شمارة )

 هاتعداد سؤال ها به صورت تصادفيچگونگي توزیع سؤال هاچالش مقياس

 13 69تا  57 دفاعي و امنيتّي ايمنطقه

 6 93تا  88 دفاعي و امنيّتي الملليبين

نفار از خبرگاان جارافيااي     8به منغور تأیيد روایي شکلي ابزار، درسشنامه باين تعاداد   

صااور  مقاادماتي اجاارا شااد کااه براساااس بازخوردهاااي شاافاهي و مکتااوب سياسااي بااه
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کنندگان در موارد شکلي و قال  ظاهري ابزار، اصعحا  نهاایي در زميناۀ حایف    مشارکت

این ترتي  روایي شکلي ابزار، موردتأیيد قرار گرفت و روایاي  هاي نامرتب  انجا  و به گویه

تجربه موردتأیيد قرار گرفت. دایایي درسشانامه از  محتوایي آن از سوي چند نفر از استادان با

دست آمد که باا توجاه باه    ( به2براي این درسشنامه در جدول شمارق )« آلفاي کرونبا،»راه 

هاا از انساجا    باشاد، گویاه  بيشاتر ماي   7/0در این دژوهش از « آلفاي کرونبا،»اینکه ميزان 

 دروني الز  برخوردار هستند.
 

 يي پرسشنامه بر اساس ضريب آلفای کرونباخ(: پايا2جدول شمارة )

 آلفای کرونباخ شاخص و مؤلفه مقياس

 86/0 دفاعي و امنيّتي ايمنطقه

 76/0 دفاعي و امنيّتي الملليبين

اي و مياداني )ديمایشاي( انجاا     گردآوري اطععا  به دو روش کتابزاناه در این دژوهش 

هااي مياداني کاه حاصال کنکااش      تحليال داده وگرفته است. روش انجا  داژوهش و تجزیاه  

تحليلاي و ساپس    -هاا باه روش توصايفي   چالش شناسایيدژوهششران از منابم مزتلف براي 

امنيّتاي در دو مقيااس    -هااي دفااعي  براساس هدف دژوهش، براي تعيين ميزان سطح چاالش 

شاده و درنهایات    المللي به روش ديمایشي )استفاده از درسشنامۀ بسته( استفادهاي و بينمنطقه

هاا  تحليال داده ودر دو سطح آمار توصيفي و استنباطي براي تجزیه SPSS-23افزار آماري از نر 

هاي آماري مانند فراواني، درصد، مياانشين  استفاده شده است. در بزش آمار توصيفي مشزصه

عباارتي،  باه متايره استفاده شده است. تک Tو انحراف معيار و در بزش آمار استنباطي آزمون 

هاي توسعۀ دریاامحور  شده از رسالۀ دکتري با عنوان چالشاستزراج دژوهش این اطععا  در

باشاد )شاامل چهاار مقيااس محلاي، ملاي،       در سواحل مکران از منغر جارافياي سياسي ماي 

امنيّتي، سياسي، اقتصاادي،   -هاي دفاعيالمللي و دنج گروه چالش شامل چالشاي و بينمنطقه

الز ، در ایان تحقياق    هايداده طبيعي( که دس از گردآوري -فرهنشي و جارافيایي -ياجتماع

مساير توساعۀ ساواحل     امنيّتي موجود در -هاي دفاعيدليل حجر زیاد اطععا  فق  چالشبه

ها درداخته المللي، به توصيف و تفسير دادهاي و بينمکران )دریاي عمان( در دو مقياس منطقه

جارافيایي این دژوهش دهنۀ مرزهاي سياسي جنوب و جنوب شارق کشاور   شده است. قلمرو 
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هااي  باشد. در قلمرو جارافياایي مزباور چاالش   در سواحل دریاي عمان )سواحل مکران( مي

المللاي  اي و باين اي و در دو مقياس منطقاه کرانههاي کرانه و دستوسعۀ دریامحور در حوضه

جه قارار گرفتاه اسات. همچناين قلمارو زمااني       عنوان موضو  اصلي این دژوهش مورد توبه

باشاد. ایان   ماي  1398تاا ساال    1368دژوهش، مربوط به زمان بعد از جن  تحميلي از ساال  

 انجا  گرفته است. 1399تحقيق در سال 

 
 (1399)ترسير: نشارندگان، (: نقشة الگوی قلمرو جغرافیايي پژوهش.1شکل شمارة )

 (www.transit.pmo.ir)منبم: 

 

 ادبيات و مباني نظری تحقيق. 2

 . چارچوب نظری2-1
 ت دریایي ماهان. نظریة قدر2-1-1
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طورجدي مطرح دست و بهبهتدریج از طرف دانشمندان دستموضو  توسعۀ قلمرو، به 

وادایش )کنترل( دریاهاا نقاش   »گوید: ( مي1840-1914) 1«آلفرد تایر ماهان»شد تا جایي که 

تحليل قدر  دریایي بریتانيا و وبراساس تجزیه (11:1390عزتاي،  )«.کليدي در موفقيت ملي دارد

توانست شش عامل را که قدر  دریایي، تا انادازق زیاادي باه    « ماهان»تاریخ دریایي جهان، 

 این عوامل عبارتند از: (Dikshit, 1982:104-106)آنها بستشي دارد، تشزيص دهد.

 ( موقعيت جارافيایي 1)

 هاي طبيعي ( ویژگي2)

 ( طول ساحل و وسعت قلمرو 3)

 ( جمعيت 4)

 ( خصوصيا  ملي 5)

 (57-58:1390)عزتي، مشي حکومت و رهبران سياسي.( خ 6)

از نغار   قدر  دریایي فق  در بُعد نغامي آن مطرح نبود، بلکاه دریاا  « ماهان»از دیدگاه 

از  ناشاي تجاري و اقتصادي نيز بسيار اهميت داشت. به اعتقاد وي، قدر  نغاامي دریاایي   

مال  ه به عوااستفادق اقتصادي از دریا و اهميت آن استفاده براي دولت است. او در کنار اشار

تولياد یاا   »کناد:  بنادي ماي  توسعۀ قدر  دریایي، کليدهاي قدر  دریاایي را چناين جمام   

گيارد و مساتعمرا  کاه    ضرور  تبادل محصوال ، کشتي که تبادل از راه آن صاور  ماي  

دهااد و باا نقاااط امان متعاادد حفاا    کناد، گسااترش ماي  آساان مااي  عملياا  کشااتيراني را 

ر نغریۀ قدر  دریایي ماهان بيشتر بر بُعد تجااري  د (165-166:1392ازغندي و روشاندل،  )«.کندمي

گياري از تباادل محصاوال  توسا      و اقتصادي دریا بر دایۀ سواحل و بنادر مناس  با بهاره 

 کشتيراني تأکيد شده است.

 
 رتلند مکيندر. نظریة ها2-1-2

                                                                                                                                                     
1. Alfred Thayer Mahan 
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اي نغریاۀ قادر  خشاکي را مطارح کارده اسات. وي در مقالاه        1«سر هلفورد مکينادر »

( اعع  کرد که براي کس  قدر  جهاني، کشوري 1904« )محور جارافيایي تاریخ»باعنوان 

یاا  « 2هارتلناد »هاي زمين را در اختيار داشته باشاد. وي نغریاۀ   موفق خواهد شد که خشکي

ناحياۀ مرکازي   « مکينادر »طباق نغریاۀ   ( 5:1387ولداني، )جعفريرا ارائه کرد.محور یا قل  زمين 

توان فع  ایران تصور کرد که هعل داخلاي و موقعيات سااحلي آن کاه باه      هارتلند را مي

 المللي هر دسترسي داشته باشد جایي نيست جز سواحل خلايج فاارس و  هاي گر  بينآب

 دریاي عمان.

 
 کمن. نظریة ریملند اسپای2-1-3

( از اهميت ارتباط هارتلند باا حلقاۀ اطاراف    1893-1943) 3«نيکوالس اسپایکمن»تفسير 

ایان محادوده را هاعل داخلاي و     « مکينادر »متفاو  است. « مکيندر»آن، اندکي با اظهارا  

خواناده   4«ریملند»، این محدوده سرزمين حاشيه یا «اسپایکمن»خواند اما در بيان خارجي مي

هاست. این نغریه که آساني حرکت در دریا )تجار  دریایي( را اصرق آبشود که در محمي

اي از سااخت ژئودوليتياک   سازد، امکان برقراري یک سلطۀ ماافوق را کاه نموناه   ممکن مي

بيشتر بر دریا تأکياد داشات. او معتقاد    « اسپایکمن»نماید. دییر ميجدید است، را نيز امکان

در « ریملناد »به « اسپایکمن»ي است. دليل اهميت دادن بود قدر  دریایي کليد راهبرد جهان

، از این جهت بود که این منطقه امکان ترکي  قدر  بارّي و بحاري را   «هارتلند»مقایسه با 

کند. همچنين بيشتر منابم نيروي انساني و آساني ارتباطا  در ایان بزاش از   بهتر فراهر مي

 ( 16-18:1390)عزتي، جهان وجود دارد.

 
    ژئوپليتيک هاینظریه در ایران شرق جنوب ایگاه. ج2-1-4

                                                                                                                                                     
1. Sir Helford Mackinder 

2. Heartland 

1. Nicholas J. Spykman 

2. Rimland 
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 عرصه دو جنوب، -شمال  محور در ایران جارافيایي فضاي ارتباطي، موقعيت لحاظ به

 و ارودا هايقاره عمومي ارتباط مسير در و دهدمي هر ديوندبه را خشکي و آب جارافيایي

معرض  در رو، ایراندارد. از این قرار شرقيجنوب و جنوبي آسياي ویژهبه اقيانوسيه، و آسيا

باشند. مرتب  مي ایران ارتباطي موقعيت که با قرار دارد هایيجایيجابه راهبردها و تعامع ،

 از است. یکي برخوردار مهمي موقعيت و جایشاه از ژئودليتيک هايدر نغریه ایران بنابراین

 عماان  دریااي  ساواحل  تيکيژئاودلي  هااي این کشاور، باه لحااظ ظرفيات     اهميت با مناطق

 گستردق دریااي  علت سواحلبه ایران شرقيجنوب( 1382 ،نياا )حاف است. ایران شرقيوجنوب

آبهااي   باه  دسترساي  بار کاه افازون   چارا  اسات،  فردي برخورداربهمنحصر جایشاه از عمان

 آساياي  باه  دسترساي  براي مسير ترینمناس  و نزدیکترین دریایي قدر  دید از اقيانوسي،

 ساال  در« کما  جفاري »( 1384و دارسایي،  )احمدياصلي هارتلند( است. سيبري )بزش و ميانه

« اساتراتژیک  بيضاي » را خزر دریاي و خليج فارس دربرگيرندق هايسرزمين مجموعۀ 1997

 قارن  در جهاان  انرژي روزافزون نياز برآورندق دو منطقۀ اصلي عنوانبه مناطق نهاد. این نا 

 دریااي  در ایاران  سواحل از هایيدارد. بزش فراواني اهميت جهان غرب براي یکروبيست

« کما   جفاري » انرژي« بيضي استراتژیک»بزشي از  هرمز تنشۀ راهبردي نزدیکي در عمان

 بيضاي »تاأمين امنيات    امار  در جدید هارتلند همجوار مناطق از یکي عنواندارد که به قرار

 (2 شکل شمارق)دارد. ايویژه اهميت آن ارتباطي و مسيرهاي انرژي« استراتژیک
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 «بیضي استراتژيک انرژی»(: نقشة 2) شمارة شکل

 (191:1383)منبم: کم  و هارکاوي، 

 شناسي. مفهوم2-2

 . چالش 2-2-1

کنندق وضعيتي است که دو کشور با یکادیشر از دايش اخاتعف    چالش در اصطعح بيان

شود و طارفين  قبلي سب  بروز چالش مي کنند. وجود اختعفدارند و یکدیشر را تهدید مي

 (17:1388ولداني، )جعفريکنند.هاي دیپلماتيک و یا نغامي تهدید ميیکدیشر را به اقدا 

 
 . دفاع2-2-2

را در برابر اناوا  تهدیادهاي داخلاي و    « کشور»هرگونه اقدامي که فضاي توسعۀ منطقه 

منحصر باه دفاا  نغاامي نيسات، اماا      سازد. گرچه این معني و مفهو  خارجي قابل دفا  مي

شامار  ترین انوا  دفاا  در برابار خطرهاا و تهدیادها متوجاه توساعه باه       دفا  نغامي عمده

 (4:1395دور و همکاران، )عليآید.مي
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 . امنيت2-2-3

تواند در نغر گرفته شود، هاي توسعۀ دایدار نيز ميعنوان یکي از شاخصمفهو  امنيت به

هااي قابال تاوجهي دیاده     دو مفهو  امنيت و توساعۀ دایادار شاباهت    عبار  دیشر، ميانبه

زیست با تأکيادهاي  شود. از جمله اینکه هر دو بر مسائل مشتر  جامعه، اقتصاد و محي مي

هار ديوساته و   درواقم، امنيت و توسعۀ دایدار، ابعاد باه ( 202:1387)قاسمي، متفاو  توجه دارند.

عه است و توسعه یکي از شروط مهار باراي رسايدن باه     نادییري هستند. امنيت، توستجزیه

رود. امنيات اغلا  برمبنااي روابا  قادر  مياان       شمار ماي ویژه در جهان سو  بهامنيت، به

عنوان دفا  نغامي در برابر تهدیدهاي خارجي مورد تر بهاي مشزصگونهها و حتي بهدولت

 (174:1388)بایبوردي، بررسي و تحليل قرارگرفته است.

 
 امنيّتي -های دفاعي )نظامي(. چالش2-2-4

طرح خاورميانۀ بزرگ، از آنجا که بزش غيرنغامي راهبرد امنيت ملي آمریکا براي مقابله 

طورمستقير چالش و تهدید نغامي عليه ایران را در برنادارد  با تهدیدهاي ناهمشون است، به

سلبي غيرمستقير آن بار امنيات    اندازد. اما اثرگیاريو امنيت نغامي کشور را به مزاطره نمي

اي کاه بقاا و   گوناه تواند بسيار جدّي و خطرنا  باشاد  باه  نغامي ج.ا.ایران در بلندمد  مي

خطر بياندازد. اگر انشيزه و هدف اصلي این طارح را نبارد باا تروریسار،     حيا  کشور را به

زه باا  هااي کشاتارجمعي، مباار   مقابله با کشورهاي سرکش و جلوگيري از گساترش ساعح  

گرایي سياسي و حف  امنيت رژیر اشااالشر قادس بادانير، ممکان اسات جمهاوري       اسع 

هاي نغامي آمریکا قرار دهد. این مواجهه و اسعمي را درنهایت، در معرض تهدیدها و اقدا 

کاردن،  شاود. امنيتاي  جمهوري اسعمي ممکان ماي  « کردنامنيتي»رویارویي از طریق فرایند 

کناد کاه   اي تعریاف ماي  گوناه سااز موضاوعي را باه   آن بازیشر امنيتيفرایندي است که در 

هااي رایاج و متاداول    وسيلۀ راهکارها، ابزارها و رویاه تهدیدهاي وجودي را در بردارد و به

« االذهااني باين »ساختن ماهيتي توان آن را مدیریت و مرتفم ساخت. چون امنيتيسياسي نمي

گيرد و نيازمند دییرش آن از ساوي نااظران   صور  نميساز دارد، فق  توس  بازیشر امنيتي
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امنيت و مشروعيت در گفتمان عمومي امنيت غال  است. یعناي آناان بایاد    « کنش گفتاري»

هاي مشتر  آنها اي، تهدیدي حياتي و وجودي نسبت به ارزشبپییرند که موضو  یا ددیده

تاوان آن  ایج سياسي نيز نماي هاي غال  و رباشد و در چارچوب قواعد، هنجارها و رویهمي

کناد تاا جمهاوري    ساز تعش ميرا برطرف کرد. براین اساس آمریکا به عنوان بازیشر امنيت

اسعمي را تهدیدي وجودي عليه امنيت ملي خود و صلح جهاني معرفي کارده و باه افکاار    

از تروریسر، سازي ج.ا.ایران به حمایت المللي نيز بقبوالند. دروژق متهرعمومي داخلي و بين

بزشاي از   اي، اخعل در روند صلح خاورميانه و نقض حقاوق بشار،  هاي هستهتوليد سعح

 (486:1383)دهقاني فيروزآبادي، آید.شمار ميساختن ج.ا.ایران از سوي آمریکا بهفرایند امنيتي

 
 . توسعه2-2-5

 و تحاول  تاييار،  از اسات  عباار   و باشدمي دیشر وضعيت به وضعيتي از گیار توسعه

 قرار موردتوجه جامعه یک اقتصادي رشد تنها درگیشته (141:1382 الدین افتزاري،)رکنديشرفت.

رغار  علاي  کاه  توسعه به بعدينشرش تک به توجه با و بعد، به 1960دهۀ  از ولي گرفتمي

در  شاد  باعا   بود، آورده وجودبه بشري جوامم در اساسي هايشکاف باال، اقتصادي رشد

 ماوردنغر  چندبعادي  یک مفهاو   عنوانبه توسعه و گرفته صور  تجدیدنغر توسعه مفهو 

 ،1992 ساال  در برزیال « ریاودوژانيرو  »شاهر  در زماين  نشسات  از همایش گيرد. دس قرار

 اي، توساعه «دایادار  توساعۀ »فراگير شاد.   علمي محافل در« توسعۀ دایدار» واژق کارگيريبه

 کناد. در  بارآورده  آینده نسل توانایي دارکردنخدشه بدون را کنوني نسل نيازهاي که است

 و شده شناخته رسميتبه طبيعي از سرمایۀ همسان برخورداري در هانسل حق این تعریف،

اسااس،   است. باراین  شده شمرده مجاز آن از گيرياندازق بهره در طبيعي سرمایۀ از استفاده

 رشاد  از مفهاو  جدیادي   مقصاود  بلکاه  نيسات،  موردنغر زیستمحي  از صرف حفاظت

آنهاا   از انادکي  تعاداد  ناه  و مرد  همۀ براي را زندگي امکانا  و عدالت که است اقتصادي

 (59:1393 و غفاري، )ازکياکند. فراهر

 
 . توسعة دریامحور2-2-6
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شاود،  ماي  گوناگوني هايواژق قدر  دریایي که حاصل توسعۀ دریایي است، تعریف از

 هااي تواناایي  از مجموعاۀ  عبار  است دریایي قدر  که این است تعریف ترینجامم ولي

 براي دنيا هايآب کارگيريبا به هااقيانوس و دریاها از خویش منافم استحصال در ملت یک

 و مقاصاد  باه  دساتيابي  منغاور به و جن  صلح زمان در نغامي اقتصادي و سياسي، مقاصد

 (80:1387)عزتي، ملي. هايهدف

 
 توسعه و امنيت. نگرش متقابل 2-2-7

در این نشرش، عقيدق غال  بر آن نيست که امنيت و توسعه بر یکادیشر مقدمناد، بلکاه    

سان  توساعه و امنيات باراي آن داراي اهميات اسات. براسااس        عارض و هار  ارتباط هر

توان گفت که امنيت و توسعه در مناطق مرزي، با ضری  همبستشي بااال  هاي باال ميدیدگاه

عباار  دیشار، توساعه و امنيات تاأثير      مستقير و دوسویه با یکدیشرناد. باه  اي داراي رابطه

اي که هر اقادامي در فرایناد تحقاق توساعه و     گونهمتقابلي در مناطق مرزي بر هر دارند  به

تبام آن،  رفاه ساکنان مناطق مرزي، تأثيرا  مستقيمي بر فرایند تحقق امنيت آن منطقاه و باه  

هااي بااالي توساعه، از    ایان ترتيا  منااطق داراي شااخص    امنيت ملي دارد و برعکس. باه 

تر برخوردارناد. نکتاۀ مهار اینکاه مياان      نيافتهضرای  امنيتي باالتري نسبت به مناطق توسعه

مرات  امنيتي مناطق مرکزي و مناطق مرزي، رابطاه وجاود   اي و سلسلهمرات  توسعهسلسله

)عنادلي ،  شاود. اي و تعادل امنيتي ميعهاي موج  تحقق تعادل توسدارد. برقراي چنين رابطه

197:1380-196) 

 
 . سواحل مکران2-2-8

مکران سرزميني ساحلي در جنوب خاوري ایران و جنوب باختري داکستان است که در 

در جناوب خااوري   « الس باع »تاا  « جاساک »در بااختر  « الکاوه رأس»طول خليج عمان از 

ساارزمين مکااران نااا  ناحيااۀ اصاايل  )شاارقي( ایالاات بلوچسااتان داکسااتان گسااترده اساات.

باشد که داراي اقوامي دالور و جنشجو با قدمتي نشين در جنوب شرق ایران زمين ميآریایي

 (45:1367)لسترنج، باشد.بيش از سه هزار سال مي



  ...اي  ومنطقهامنيّتي توسعۀ دریامحور در مقياس -دفاعيهايتبيين چالشمقالۀ دژوهشي:                               72

 
 (1399(:  نقشة موقعیت سواحل مکران.)ترسیم: نگارندگان، 3شکل شمارة )

 مسلح()منبم: سازمان جارافيایي نيروهاي 

 

   . جغرافيای سياسي2-2-9    

 و سياست اثرگیارى و اثردییرى که است جارافيا علر از اىشاخه سياسى، جارافياى    

 را جارافيایى محي  بر سياسى هايتصمير تأثير دیشر، بيانبه و محي  جارافيایى در قدر 

 فضاا  سياساى  سازماندهيسياسى،  جارافياى ویژق نقش دهد.قرار مى بررسى و موردکاوش

برمبنااي آنچاه بياان گردیاد،     ( 1380)ميرحيدر، است. ايمنطقه و ملي محلي،« مقياس»سطح  در

امنيتي توسعۀ دریاامحور در ساواحل مکاران را     -هاي دفاعيتوان الشوي مفهومي چالشمي

 ( ارائه نمود.4المللي به شکل شمارق )اي و بيندر دو مقياس منطقه
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 امنیّتي توسعة دريامحور در سواحل مکران -های دفاعيتحلیلي چالش الگوی(: 4شکل شمارة )

 (1399)منبم: نشارندگان، 

 

 آنها ليوتحلهیتجزهای تحقيق و یافته .3

-ماي  هاي موردبررسي در تحقيق کمک قابل توجهياستفاده از آمار به ایجاد نغر در ددیده

ها تنغاير،  دست آمده با استفاده از آمار توصيفي از روي گویهنماید. در این بزش اطععا  به

 است.   سپس با استفاده از آمار استنباطي و با توجه به سؤال اصلي تحقيق، تحليل شده

 

 های توصیفي. يافته3-1

هااي  شاناختي درسشانامه و ساپس داده   هاي جمعيتبا استفاده از آمار توصيفي ابتدا داده

دليال تزصصاي   تحليل قرار گرفتند. همچنين باه ودرسشنامه مورد تجزیههاي مربوط به گویه

نفر از بين جامعۀ آماري  43بودن موضو  )رعایت روایي و دایایي در دژوهش( حجر نمونه 

آموختشان و استادان جارافياي سياسي کشور از سراسر کشور نفره( دانشجویان، دانش 120)
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تحليال در ایان داژوهش باا اساتفاده از      وجزیاه صور  سرشماري انتزاب شدند. اساس تبه

 محاسبه شده است.« طيف ليکر »هاي دریافتي )با روش الکترونيکي( و براساس درسشنامه

 
 شناختي تحقیقهای توصیفي و جمعیت(: داده3جدول شمارة )

 جنسيت

های شاخص

 آماری
 درصد فراواني

 سن

های شاخص

 آماری
 درصد فراواني

 6/25 11 سال 35تا  25 6/18 8 زن

 2/44 19 سال 45تا  36 4/81 35 مرد

 9/27 12 سال 55تا  46 100 43 مجمو 

مدر  

 تحصيلي

های شاخص

 آماری
 3/2 1 سال 55باالتر از  درصد فراواني

 100 43 مجمو  7/83 36 دکتري

 3/16 7 کارشناسي ارشد
 

 100 43 مجمو  

نفار   36نفر جامعاۀ نموناه،    43گردد، از معحغه مي( 3گونه که در جدول شمارق )همان

نفار مارد    35درصاد(،   3/16نفر کارشناساي ارشاد )   7درصد(،  7/83داراي مدر  دکتري )

 باشند.درصد( مي 6/18نفر خانر ) 8درصد( و  4/81)
 

 های دفاعي و امنیّتيهای مرتبط با چالش(: توزيع فراواني و درصد پاسخ گويه4جدول شمارة )

 ایبر اساس طیف لیکرت در مقیاس منطقه 

 ها(ها )مصادیق چالشگویه

ترین چالشي هساتند کاه باعا  تحریاک دو مؤلفاۀ      هاي ضعيف و بحران اقتدار، اساسيدولتتي: امنيّ -دفاعيچالش ( 1) 

 شوند.مياي هاي فرامنطقههاي قدر گرایي و نيز گسترش نفوذ و مداخلهدیشر، یعني اشاعۀ تروریسر و افراط

 شاخص آماری کمخیلي کم متوسط زياد زيادخیلي میانگین

69/3 
 فراواني 1 3 14 15 10

 درصد 3/2 7 6/32 9/34 3/23

 شود.فارس و کشورهاي حاشيۀ آن همواره مانم تحر  ایران ميهاي آمریکا در خليجدییري( سطح ژئودليتيکي آسي 2)

 شاخص آماری کمخیلي کم متوسط زياد زيادخیلي میانگین

34/3 
 فراواني 2 6 15 15 5

 درصد 7/4 14 9/34 9/34 6/11
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 ها(ها )مصادیق چالشگویه

هااي افراطاي و ایجااد    هاي سلفي داکستان بار امنيات ملاي: بسترساازي باراي حرکات      افزاري گروه( تهدیدهاي سزت3)

گاري و افازایش   تفکار وهاابي  اي، شيو  هاي هستههاي سلفي به سعحگروه اي مسلحانه، دستيابيفرقه -هاي قوميآشوب

 تروریستي. هاياقدا 

 شاخص آماری کمخیلي کم متوسط زياد زيادخیلي میانگین

27/3 
 فراواني 1 8 16 14 4

 درصد 3/2 6/18 2/37 6/32 3/9

کشور، هاي داخلي افاانستان بر هر دو ها و مشکع  مربوط به حوزق خارجي )همسایشان( داکستان: تأثير بحران( چالش4)

 اي در داکستان.هاي فرقههاي تروریستي در داکستان و منازعهوجود گروهک

 شاخص آماری خیلي کم کم متوسط زياد خیلي زياد میانگین

65/3 
 فراواني 1 1 18 15 8

 درصد 3/2 3/2 9/41 9/34 6/18

 ( تروریسر و بنيادگرایي در منطقه.5)

 شاخص آماری کمخیلي کم متوسط زياد زيادخیلي میانگین

86/3 
 فراواني 0 4 8 21 10

 درصد 0 3/9 6/18 8/48 3/23

 هاي امنيتي ایران و داکستان در حوزق بلوچستان: بعد نغامي، بعد سياسي، بعد اقتصادي و بعد اجتماعي.( چالش6)

 شاخص آماری کمخیلي کم متوسط زياد زيادخیلي میانگین

55/3 
 فراواني 0 3 18 17 5

 درصد 0 7 9/41 5/39 6/11

 ثباتي و عد  امنيت در کشورهاي همسایۀ شرقي )داکستان و افاانستان(.( بي7)

 شاخص آماری کمخیلي کم متوسط زياد زيادخیلي میانگین

62/3 
 فراواني 0 4 14 19 6

 درصد 0 3/9 6/32 2/44 14

ثبااتي سياساي در کشاورهاي    مرزي(: ثبا  و یا باي عوامل سياسي )امنيت  -ها و مشکع  مربوط به حوزق مرز( چالش8)

 اي.هاي فرامنطقههمسایه، حضور و مداخلۀ قدر 

 شاخص آماری کمخیلي کم متوسط زياد زيادخیلي میانگین

51/3 
 فراواني 2 4 13 18 6

 درصد 7/4 3/9 2/30 9/41 14

 فضایي.هاي بودن منطقه و گسيزتشي( عوامل طبيعي )امنيت مرزي(: وسيم9)

 

 شاخص آماری کمخیلي کم متوسط زياد زيادخیلي میانگین

 فراواني 1 4 15 17 6 53/3
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 ها(ها )مصادیق چالشگویه

 درصد 3/2 3/9 9/34 5/39 14

( عوامل اقتصادي )امنيت مرزي(: اختعف سطح توسعه و تفاو  بسيار در درآماد و قيمات کااال و خادما ، کمباود      10)

 مناطق مرزي، قاچاق کاال و سوخت.هاي توسعه و ضعف بنيان اقتصادي در زیرساخت

 شاخص آماری کمخیلي کم متوسط زياد زيادخیلي میانگین

74/3 
 فراواني 0 3 12 21 7

 درصد 0 7 9/27 8/48 3/16

( تهدیدهاي امنيتي در مرزهاي جنوب شرقي: نامشازص باودن وضاعيت حقاوقي آب هيرمناد در مرزهااي ایاران و        11)

هاي جاسوسي آمریکا عليه مراکز نغامي و مواد مزدر از افاانستان به خا  ایران، افزایش فعاليتافاانستان، افزایش قاچاق 

 هاي هوایي.اي ایران از راه دایشاههسته

 شاخص آماری کمخیلي کم متوسط زياد زيادخیلي میانگین

55/3 
 فراواني 0 5 16 15 7

 درصد 0 6/11 2/37 9/34 3/16

هاي تروریستي در جنوب شارقي کشاور: موقعيات جارافياایي     گيري گروهکژئودليتيکي مؤثر در شکلهاي ( ویژگي12)

طور خاا در کنار بزرگترین کانون کشات خشازاش و تولياد مارفين و     طور عا  و استان سيستان و بلوچستان بهایران به

 «.هعل طعیي»هروئين در جهان و در منطقه موسو  به 

 شاخص آماری کمخیلي کم متوسط زياد زيادخیلي میانگین

76/3 
 فراواني 1 1 15 16 10

 درصد 3/2 3/2 9/34 2/37 3/23

 ( قاچاق مواد مزدر و اسلحه به داخل کشور )افاانستان و داکستان(.13)

 شاخص آماری کمخیلي کم متوسط زياد زيادخیلي میانگین

72/3 
 فراواني 0 3 12 22 6

 درصد 0 7 9/27 2/51 14

 

( بيانشر آن است که بيشترین ميانشين نمارق داساخ مارتب  باا     4هاي جدول شمارق )یافته

تروریسار و  (: »5مرباوط باه گویاۀ )    86/3اي، باا  دفاعي و امنيّتي در مقياس منطقاه  چالش

(:  3مربااوط بااه گویااۀ ) 27/3و کمتاارین ميااانشين نماارق داسااخ بااا « هبنيااادگرایي در منطقاا

 بوده است.« يت ملّهاي سلفي داکستان بر امنيّاري گروهافزسزت هايتهدید»
 

 های دفاعي و امنیّتيهای مرتبط با چالش(: توزيع فراواني و درصد پاسخ گويه5جدول شمارة )

 الملليبر اساس طیف لیکرت در مقیاس بین
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 ها(ها )مصادیق چالشگویه

طارح )از دیادگاه آمریکاا( نبارد باا تروریسار، مقابلاه باا         هاي دفاعي )طرح خاورميانۀ بزرگ(: هدف اصلي این ( چالش1)

گرایاي سياساي و حفا  امنيات رژیار      هاي کشتارجمعي، مبارزه با اساع  کشورهاي سرکش و جلوگيري از گسترش سعح

 تواند بسيار جدي و خطرنا  باشد.باشد  در نتيجه تأثير آن بر امنيت نغامي ج.ا.ایران در بلندمد  مياشاالشر قدس مي

 شاخص آماري کرخيلي کر متوس  زیاد زیادخيلي ميانشين

30/3 
 فراواني 1 6 18 15 3

 درصد 3/2 14 9/41 9/34 7

هاي امنيّتي )طرح خاورميانۀ بزرگ(: با توجه به ماهيت غيرنغامي این طرح طبيعاي اسات کاه تاأثيرا  سياساي،      ( چالش2)

 خواهد بود. هویتي آن بيش از اثرا  نغامي -اقتصادي و اجتماعي

 شاخص آماري کرخيلي کر متوس  زیاد زیادخيلي ميانشين

46/3 
 فراواني 1 3 19 15 5

 درصد 3/2 7 2/44 9/34 6/11

 ( عوامل جارافيایي خارجي: حضور آمریکا در اطراف مرزهاي ج.ا.ایران.3)

 شاخص آماري کرخيلي کر متوس  زیاد زیادخيلي ميانشين

69/3 
 فراواني 1 5 9 19 9

 درصد 3/2 6/11 9/20 2/44 9/20

دفااعي اسات کاه کشاورهاي      -هاي سياساي هاي خارج از منطقه: وجود ديمانمرز با قدر ( ديوندیافتشي کشورهاي هر4)

کنند و به این ترتي  زمينه را باراي دخالات در کشاور    اي منعقد ميهاي فرامنطقهدليل ضعف قدر  ملي با قدر منطقه به

 سازند.حتي مناطق مرزي کشور مجاور فراهر مي مزبور و

 شاخص آماري کرخيلي کر متوس  زیاد زیادخيلي ميانشين

30/3 
 فراواني 1 6 17 17 2

 درصد 3/2 14 5/39 5/39 7/4

 بارداري ابازاري از  هراساي و بهاره  اي، گساترش ایاران  ساازي فرقاه  هاي ژئودليتيکي با خاستشاه برون ملي: تنش( بحران5)

 اي )از طرف آمریکا(.هاي تروریستي منطقهسازمان

 شاخص آماري کرخيلي کر متوس  زیاد زیادخيلي ميانشين

65/3 
 فراواني 0 4 13 20 6

 درصد 0 3/9 2/30 5/46 14

گایاري در  هاي تروریستي: با حمایت کشورهاي قدرتمند با عمليا  خرابکاري، گروگاانشيري، بما   ( تروریسر و گروه6)

 اندازند.مزاطره ميمناطق حساس و راهبردي، امنيت کشور را به

 شاخص آماري کرخيلي کر متوس  زیاد زیادخيلي ميانشين

62/3 
 فراواني 1 2 14 21 5

 درصد 3/2 7/4 6/32 8/48 6/11

( بيانشر آن است که بيشترین ميانشين نمارق داساخ مارتب  باا     5هاي جدول شمارق )یافته

عوامال  (: » 3مرباوط باه گویاۀ )    69/3المللاي، باا   امنيتاي در مقيااس باين    چالش دفاعي و
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و کمترین ميانشين نمرق داساخ  « جارافيایي خارجي: حضور آمریکا در اطراف مرزهاي ایران

 ( بوده است.4( و )1هاي )مربوط به گویه 30/3با 
 

 دريامحور در سواحل مکرانهای توسعة (: مقايسه میانگین و انحراف معیار چالش6جدول شمارة )

 انحراف معيار ميانگين چالش مقياس

 64/0 59/3 دفاعي و امنيّتي ايمنطقه

 71/0 50/3 دفاعي و امنيّتي الملليبين

 

 
 های توسعة دريامحور در سواحل مکران(: مقايسة میانگین نمرة چالش1نمودار شمارة )

 

دهاد کاه از نغار داسازشویان،     نشاان ماي  ( 6-1( و نماودار شامارق )  6نتایج جدول شمارق )

تارین  اي و داایين امنيّتي در مقياس منطقاه  -هاي دفاعيمربوط به چالش 59/3باالترین ميانشين با 

 المللي بوده است.امنيّتي در مقياس بين -هاي دفاعيمربوط به چالش 50/3ميانشين با 
 

 های استنباطي  . يافته3-2

شاده کاه   هااي تنغاير  هاي داژوهش و براسااس درسشانامه   سؤالتحليل ومنغور تجزیهبه

شده هاي دریافتصور  الکترونيکي )اینترنتي( در بين جامعۀ نمونه توزیم گردید و داسخبه

 ( محاسبه شده است.  9( و )8(، )7هاي شمارق )در قال  جدول

در  امنيّتاي توساعۀ دریاامحور    -هااي دفااعي  ميزان سطح چاالش (: 1الف. سؤال فرعي )

 ؟  اي سواحل مکران از منغر جارافياي سياسي چشونه استمقياس منطقه

3.59

3.5

3.45

3.5

3.55

3.6

(منطقه اي)دفاعي و امنيّتي  (لليبين الم)دفاعي و امنيّتي    
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بندی داری و رتبه، درجة آزادی، سطح معني«تي»(: میانگین، انحراف معیار، مقدار 7جدول شمارة )

 ایهای دفاعي و امنیّتي در مقیاس منطقههای چالشمیانگین گويه

 ها(ها )مصادیق چالشگویه

ترین چالشي هستند که باع  تحریک دو مؤلفۀ دیشر، یعني اشاعۀ تروریسر ضعيف و بحران اقتدار، اساسيهاي ( دولت1)

 شوند.اي ميهاي فرامنطقههاي قدر گرایي و نيز گسترش نفوذ و مداخلهو افراط

 میانگین انحراف معیار «تي»مقدار  درجة آزادی داریسطح معني ایمیانگین رتبه رتبه

*** 34/7 001/0 42 626/4 95/0 69/3 

 شود.فارس و کشورهاي حاشيۀ آن همواره مانم تحر  ایران ميهاي آمریکا در خليجدییري( سطح ژئودليتيکي آسي 2)

 میانگین انحراف معیار «تي»مقدار  درجة آزادی داریسطح معني ایمیانگین رتبه رتبه

*** 98/5 030/0 42 241/2 02/1 34/3 

هااي افراطاي و ایجااد    هاي سلفي داکستان بر امنيات ملاي: بسترساازي باراي حرکات     افزاري گروهتهدیدهاي سزت( 3)

گاري و افازایش   اي، شيو  تفکر وهاابي هاي هستههاي سلفي به سعحگروه اي مسلّحانه، دستيابيفرقه -هاي قوميآشوب
 تروریستي. هاياقدا 

 میانگین انحراف معیار «تي»مقدار  درجة آزادی داریسطح معني ایمیانگین رتبه رتبه

*** 35/5 063/0 42 908/1 95/0 27/3 

هااي داخلاي افاانساتان بار هار دو      ها و مشکع  مربوط به حوزق خارجي )همسایشان( داکستان: تأثير بحاران ( چالش4)
 اي در داکستان.هاي فرقههاي تروریستي در داکستان و منازعهکشور، وجود گروهک

 میانگین انحراف معیار «تي»مقدار  درجة آزادی داریسطح معني ایمیانگین رتبه رتبه

*** 28/7 001/0 42 762/4 89/0 65/3 

 ( تروریسر و بنيادگرایي در منطقه.5)

 میانگین انحراف معیار «تي»مقدار  درجة آزادی داریسطح معني ایمیانگین رتبه رتبه

 86/3 88/0 350/6 42 001/0 29/8 اول

 هاي امنيتي ایران و داکستان در حوزق بلوچستان: بعد نغامي، بعد سياسي، بعد اقتصادي و بعد اجتماعي.( چالش6)

 میانگین انحراف معیار «تي»مقدار  درجة آزادی داریسطح معني ایمیانگین رتبه رتبه

*** 71/6 001/0 42 599/4 79/0 55/3 

 کشورهاي همسایۀ شرقي )داکستان و افاانستان(. ثباتي و عد  امنيت در( بي7)

 میانگین انحراف معیار «تي»مقدار  درجة آزادی داریسطح معني ایمیانگین رتبه رتبه

*** 07/7 001/0 42 868/4 84/0 62/3 

کشاورهاي  ثبااتي سياساي در   عوامل سياسي )امنيت مرزي(: ثبا  و یا بي -ها و مشکع  مربوط به حوزق مرز( چالش8)
 اي.هاي فرامنطقههمسایه، حضور و مداخلۀ قدر 

 میانگین انحراف معیار «تي»مقدار  درجة آزادی داریسطح معني ایمیانگین رتبه رتبه

*** 70/6 002/0 42 326/3 1 51/3 
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 ها(ها )مصادیق چالشگویه

 هاي فضایي.بودن منطقه و گسيزتشي( عوامل طبيعي )امنيت مرزي(: وسيم9)

 میانگین انحراف معیار «تي»مقدار  درجة آزادی داریمعني سطح ایمیانگین رتبه رتبه

*** 67/6 001/0 42 752/3 93/0 53/3 

( عوامل اقتصادي )امنيت مرزي(: اختعف سطح توسعه و تفاو  بسيار در درآماد و قيمات کااال و خادما ، کمباود      10)

 سوخت. هاي توسعه و ضعف بنيان اقتصادي در مناطق مرزي و قاچاق کاال وزیرساخت

 میانگین انحراف معیار «تي»مقدار  درجة آزادی داریسطح معني ایمیانگین رتبه رتبه

 74/3 81/0 957/5 42 001/0 67/7 سو 

باودن وضاعيت حقاوقي آب هيرمناد در مرزهااي ایاران و       ( تهدیدهاي امنيتي در مرزهاي جنوب شرقي: نامشازص 11)

هاي جاسوسي آمریکا عليه مراکز نغامي و افاانستان به خا  ایران، افزایش فعاليتافاانستان، افزایش قاچاق مواد مزدر از 

 هاي هوایي.اي ایران از راه دایشاههسته

 میانگین انحراف معیار «تي»مقدار  درجة آزادی داریسطح معني ایمیانگین رتبه رتبه

*** 50/6 001/0 42 032/4 90/0 55/3 

هاي تروریستي در جنوب شارقي کشاور: موقعيات جارافياایي     گيري گروهکمؤثر در شکلهاي ژئودليتيکي ( ویژگي12)

طور خاا در کنار بزرگترین کانون کشت خشازاش و تولياد مارفين و    طور عا  و استان سيستان و بلوچستان بهایران به

 «.هعل طعیي»هروئين در جهان، در منطقۀ موسو  به 

 میانگین انحراف معیار «تي»مقدار  درجة آزادی داریسطح معني ایمیانگین رتبه رتبه

 76/3 92/0 460/5 42 001/0 86/7 دو 

 ( قاچاق مواد مزدر و اسلحه به داخل کشور )افاانستان و داکستان(.13)

 میانگین انحراف معیار «تي»مقدار  درجة آزادی داریسطح معني ایمیانگین رتبه رتبه

*** 58/7 001/0 42 935/5 79/0 72/3 

 

(، 8(، )7(، )6(، )5(، )4(، )1هااي ) دهد ميانشين گویاه ( نشان مي7نتایج جدول شمارق )

طاور  اي باه هاي دفااعي و امنيّتاي در مقيااس منطقاه    ( چالش13( و )12(، )11(، )10(، )9)

هاي اول تا سو  را باه  ( رتبه10( و )12(، )5هاي )داري از سطح متوس  باالتر و گویهمعني

 خود اختصاا داده است.

امنيّتي توسعۀ دریامحور در مقياس  -هاي دفاعيميزان سطح چالش(: 2ب. سؤال فرعي )

 ؟المللي سواحل مکران از منغر جارافياي سياسي چشونه استبين
بندی داری و رتبه، درجة آزادی، سطح معني«تي»(: میانگین، انحراف معیار، مقدار 8جدول شمارة )

 الملليهای دفاعي و امنیّتي در مقیاس بینهای چالشگويهمیانگین 
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 ها(ها )مصادیق چالشگویه

هاي دفاعي )طرح خاورميانۀ بزرگ(: هدف اصلي این طارح )از دیادگاه آمریکاا( نبارد باا تروریسار، مقابلاه باا         ( چالش1)

گرایاي سياساي و حفا  امنيات رژیار      اسع هاي کشتار جمعي، مبارزه با کشورهاي سرکش و جلوگيري از گسترش سعح

 تواند بسيار جدي و خطرنا  باشد.باشد. در نتيجه تأثير آن بر امنيت نغامي ج.ا.ایران در بلندمد  مياشاالشر قدس مي

 ميانشين انحراف معيار «تي»مقدار  درجۀ آزادي داريسطح معني ايميانشين رتبه رتبه

*** 99/2 031/0 42 234/2 88/0 30/3 

ي، هاي امنيّتي )طرح خاورميانۀ بزرگ(: با توجه به ماهيت غيرنغامي این طرح طبيعاي اسات کاه تاأثيرا  سياسا     ( چالش2)

 هویتي آن بيش از اثرا  نغامي خواهد بود. -اقتصادي و اجتماعي

 ميانشين انحراف معيار «تي»مقدار  درجۀ آزادي داريسطح معني ايميانشين رتبه رتبه

*** 44/3 001/0 42 457/3 88/0 46/3 

 ( عوامل جارافيایي خارجي: حضور آمریکا در اطراف مرزهاي ج.ا.ایران.3)

 ميانشين انحراف معيار «تي»مقدار  درجۀ آزادي داريسطح معني ايميانشين رتبه رتبه

 69/3 01/1 518/4 42 001/0 99/3 اول

دفااعي اسات کاه کشاورهاي      -هاي سياساي خارج از منطقه: وجود ديمانهاي مرز با قدر ( ديوندیافتشي کشورهاي هر4)

کنند و به این ترتي  زميناه را باراي دخالات در کشاور     اي منعقد ميهاي فرامنطقهدليل ضعف قدر  ملي با قدر منطقه به

 سازند.مزبور و حتي مناطق مرزي کشور مجاور فراهر مي

 ميانشين انحراف معيار «تي»مقدار  آزادي درجۀ داريسطح معني ايميانشين رتبه رتبه

*** 97/2 026/0 42 305/2 86/0 30/3 

بارداري ابازاري از   هراساي و بهاره  اي، گساترش ایاران  ساازي فرقاه  هاي ژئودليتيکي با خاستشاه برون ملي: تنش( بحران5)

 اي )از طرف آمریکا(.هاي تروریستي منطقهسازمان

 ميانشين انحراف معيار «تي»مقدار  درجۀ آزادي داريمعنيسطح  ايميانشين رتبه رتبه

 65/3 84/0 072/5 42 001/0 87/3 دو 

گایاري در  هاي تروریستي: با حمایت کشورهاي قدرتمند با عمليا  خرابکاري، گروگاانشيري، بما   ( تروریسر و گروه6)

 اندازند.مزاطره ميمناطق حساس و راهبردي، امنيت کشور را به

 ميانشين انحراف معيار «تي»مقدار  درجۀ آزادي داريسطح معني ايميانشين رتبه رتبه

 62/3 84/0 868/4 42 001/0 74/3 سو 

هاي دفاعي و امنيّتي هاي چالشدهد ميانشين همۀ گویه( نشان مي8نتایج جدول شمارق )

( و 5(، )3هااي ) داري از سطح متوس  باالتر است و گویهطور معنيالمللي بهدر مقياس بين

 خود اختصاا داده است.هاي اول تا سو  را به( رتبه6)
های دفاعي و امنیتي توسعة دريامحور در مقیاس های چالش(: مقايسه میانگین گويه9جدول شمارة )

 3المللي سواحل مکران با میانگین فرضي ای و بینمنطقه

سطح درجة آزمون انحراف از انحراف  ميانگين هاچالش
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 معناداری آزادی T ميانگين معيار

 001/0 42 084/6 097/0 64/0 59/3 اي(دفاعي و امنيّتي )منطقه

 001/0 42 678/4 108/0 71/0 50/3 المللي(دفاعي و امنيّتي )بين

هااي دفااعي و امنيتاي در مقيااس     ( ميانشين چاالش 9هاي جدول شمارق )براساس یافته

باشد. از آنجایي مي 50/3و  59/3المللي توسعۀ دریامحور در سواحل مکران اي و بينمنطقه

هاي دفااعي و امنيتاي در   جدول بزرگتر است، بنابراین چالش Tشده از محاسبه Tکه آزمون 

دریامحور در سواحل مکران، بيشاتر از ساطح متوسا      المللي توسعۀاي و بينمقياس منطقه

 گردد.ارزیابي مي

 

 گيری. نتيجه4

 بندی. جمع4-1

هاي دفاعي و امنيّتي توسعۀ دریاامحور  چالش»در داسخ به سؤال اصلي تحقيق یعني 

هااي  باید گفت بر اسااس یافتاه  « در سواحل مکران از منغر جارافياي سياسي کدامند؟

المللي ارائه اي و بينهاي منطقهتفکيک در مقياس( به5( و )4تحقيق در جدول شمارق )

هااي  تحليال داده وهاي تحقياق و تجزیاه  ساس یافتهشده است. همچنين باید گفت بر ا

( و 6-1(، نمودار شامارق ) 6آماري در بزش توصيفي و استنباطي که در جدول شمارق )

باا   ( قيد گردیده است، بيشتر متزصصان و صاحبنغران اولویت اول را9جدول شمارق )

اي و اس منطقاه امنيّتاي در مقيا   -هاي دفااعي ( مربوط به چالش59/3باالترین ميانشين )

امنيّتاي در مقيااس    -هااي دفااعي  ( مرباوط باه چاالش   50/3ترین ميانشين را باا ) دایين

 دانند.المللي ميبين

امنيّتاي   -هااي دفااعي  تعياين ميازان ساطح چاالش    »( یعني 1در داسخ به سؤال فرعي)

چشوناه   اي( توسعۀ دریامحور در سواحل مکران از منغر جارافياي سياسي)مقياس منطقه

هااي آمااري در دو   تحليال داده وهااي تحقياق و تجزیاه   باید گفت بر اساس یافته« ست؟ا

( قيد گردیده است، بيشتر متزصصاان  7بزش توصيفي و استنباطي که در جدول شمارق )

باا مياانشين   « تروریسر و بنيادگرایي»( یعني 5و صاحبنغران اولویت اول را گویۀ شمارق )



   1400تابستان ، 74، شمارق نوزدهرفصلنامۀ علمي راهبرد دفاعي، سال   

هاي ویژگي»( یعني 12انند و در اولویت دو ، گویۀ شمارق )دمي در منطقه (29/8اي )رتبه

هاي تروریستي در جنوب شرقي کشور  موقعيت گيري گروهکژئودليتيکي مؤثر در شکل

طور خاا در کنار بزرگترین طور عا  و استان سيستان و بلوچستان بهجارافيایي ایران به

)منطقاه موساو  باه هاعل     کانون کشت خشزاش و تولياد مارفين و هاروئين در جهاان     

گيارد. همچناين از نغار ایان کارشناساان در      ( قرار مي86/7اي )با ميانشين رتبه« طعیي(

اخاتعف ساطح     مارزي(  امنيات ) عوامل اقتصادي»( یعني 10اولویت سو  گویۀ شمارق )

هاي توسعه و توسعه و تفاو  بسيار در درآمد و قيمت کاال و خدما ، کمبود زیرساخت

(  67/7اي )با ميانشين رتباه « ن اقتصادي در مناطق مرزي، قاچاق کاال و سوختضعف بنيا

 گيرد. قرار مي

 امنيّتاي  -هااي دفااعي  تعيين ميزان سطح چاالش »( یعني 2در داسخ به سؤال فرعي )

المللي( توسعۀ دریامحور در ساواحل مکاران از منغار جارافيااي سياساي      )مقياس بين

تحليل داده هااي آمااري   وهاي تحقيق و تجزیهس یافتهباید گفت بر اسا« چشونه است؟

( قياد گردیاده اسات، بيشاتر     8در دو بزش توصيفي و استنباطي که در جدول شمارق )

عوامال جارافياایي   »( یعناي  3متزصصان و صاحبنغران اولویت اول را گویاۀ شامارق )  

( 99/3)اي باا مياانشين رتباه   « خارجي  حضور آمریکاا در اطاراف مرزهااي ج.ا.ایاران    

هاي ژئاودليتيکي باا خاساتشاه    بحران»( یعني 5دانند و اولویت دو  را گویۀ شمارق )مي

بارداري اباازاري از  هراسااي و بهاره اي، گساترش ایاران  سااازي فرقاه بارون ملاي  تانش   

دانند. ( مي87/3اي )با ميانشين رتبه« اي )از طرف آمریکا(هاي تروریستي منطقهسازمان

هاي تروریستي تروریسر و گروه»( یعني 6ارشناسان گویۀ شمارق )همچنين از نغر این ک

گایاري در  که باحمایت کشورهاي قدرتمند با عمليا  خرابکاري، گروگانشيري، بما  

اي باا مياانشين رتباه   « اندازناد مزاطره ماي مناطق حساس و راهبردي امنيت کشور را به

 گيرد.( در اولویت سو  قرار مي74/3)

 

 . پیشنهادها4-2
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ترتيا  ديشانهاد   اي باه الف. در ارتباط با الویت اول، دو  و سو  در مقيااس منطقاه  

 گردد:مي

ویاژه  ( افزایش تعامل و گسترش رواب  نغامي و اطععاتي با کشاور داکساتان باه   1)

کردن کارگروه و یا کميتۀ دفاعي و امنيّتي دو کشور با هدف اشارافيت بار فعاليات    فعال

يادگرایي، در دستورکار شوراي عالي امنيّت ملاي کشاور قارار    هاي تروریستي و بنگروه

 گيرد.

هاي گوناگوني در نوار مرزي صور  گرفتاه  هاي اخير اقدا ( با توجه به آنکه در سال2)

است )ایجاد دیوار، حفر کانال، نص  سير خاردار و ...(، اماا متأسافانه هناوز شااهد حجار      

باشير. بنابراین، با وجود یک نغار  منغر و ميزیادي از قاچاق مواد مزدر به داخل کشور 

هاي مرزي مستمر بر ورود و خروج کاال از مبادي رسمي و غيررسمي و مجهزکردن گیرگاه

و همچنين ایجاد موانم فيزیکي و غيرفيزیکاي جهات اشارافيت    « ایکس ري»هاي به دستشاه

ساجر و منطباق بار    مأمورین و کارکنان گمرکا ، یک کار دژوهشاي و مطالعااتي ویاژه، من   

بایستي در دستورکار شوراي عالي امنيت ملي و ها براي مقابله با این ددیدق شو ، ميواقعيت

 وزار  کشور با همکاري نهادهاي امنيتي، نغامي و انتغامي قرار گيرد. 

هاي اقتصادي متناسا  باا جارافيااي منطقاه باا      ها و اجراي طرح( توسعۀ زیرساخت3)

ان و داکسااتان بااا هاادف ایجاااد اشااتاال دایاادار، کساا  درآمااد و همکاااري دو کشااور ایاار

توانمندسااازي ساااکنان ماارزي و کاااهش حجاار قاچاااق کاااال و سااوخت در دسااتورکار    

 هاي اقتصاد و راه و شهرسازي  قرار گيرد. وزارتزانه

ترتيا  ديشانهاد   المللاي باه  ب. در ارتباط با اولویات اول، دو  و ساو  در مقيااس باين    

 گردد:مي

اي المللي درخصاوا حضاور نغاامي کشاورهاي فرامنطقاه     ایجاد یک اجما  بين (1) 

ها در اطراف مرزهااي ج.ا.ایاران توسا  ایاران و کشاورهایي کاه قربااني        آمریکایي ژهیوبه

اند )از جمله داکستان، افاانساتان، عاراق، ساوریه و ...( از    تروریسر و بنيادگرایي قرار گرفته

 در دستورکار قرار گيرد.طریق دستشاه دیپلماسي کشور 
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سازي و ایجاد یک عمليا  رواناي منساجر، ماداو  و گساترده علياه جنایاا        ( آگاه2)

هااي تروریساتي و بنياادگرایي و    هاا در منطقاه از راه حمایات از گاروه    وحشيانۀ آمریکایي

بزش در گرایي برمبناي اصول وحد گرایي و اسع درنتيجه ایجاد یک فضاي مناس  ایران

زدایي( توس  دستشاه دیپلماسي هراسي و اسع همۀ مسلمانان در منطقه )در مقابل ایرانبين 

 کشور در دستورکار قرار گيرد.

هاي تروریستي با یک بازتعریف واحد از المللي عليه گروهیک اجما  بين ( ایجاد3)

اه جمعاي در منطقاه از ر  هاي تروریساتي علياه صالح و امنيات دساته     و اقدا  هافعاليت

کشورهاي قرباني با محوریت ج.ا.ایران توس  دستشاه دیپلماساي کشاور در دساتورکار    

 قرار گيرد.
 

***** 
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