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چکیده

نیب تباقر و    

منطقه شمال غرب ایران یکی از محیطهای ژئوپلیتیکی حساس کشور است ک  لئاسم اب هتشذگ زا ه ا تینم یی ی یی یییییی ،جنگ

کشورهای منطقه مواجهه بوده است .با توجه به اهمیت این مشکالت امنیتی و ژئوپلیتیکی در تدوین راهبردهای دفاعی ایران در اين
تحقیق سعی شده است اين تحوالت از دريچه عوامل ژئوپلیتیک مؤثر بر تدوين راهبرد دفاعی کشور مورد بررسی قرار گیرد؛ سؤال
اصلی مقاله این است که تهدیدات درونی و بیرونی منطقه شمال غرب چه نق ناریا یعافد یاهدربهار نیودت رد یهاگیاج و ش       
دارند؟ روش این مقاله توصیفی  -پیمایشی است .جامعه آم ژپ یرا و حاص شه ببب ببببنظ ار ننن ،خبرگ و یهاگشناد نا

سد تتت تتتتان ناراکرد

یباشند که در مجموع  500نفر میباشند که با استفاده از روش نمونهگیری کوکران تعداد
طراحی راهبردهای دفاعی -استراتژیک ،م 
اعضای نمونه  217نفر تعیین شده است .برای سنجش روایی پرسشنامه از نظر کارشناسان ،اساتید و متخصصان این حوزه استفاده شد
و برای تعین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه آن  88 0.بود و تائید شد .یافتههای مقاله نشان میده مدع هک د    
مت  دیدهت نیر د رد یلخا
توسعه مناطق مرزی منطقه شمال غ بر (( ) 65 .4ب هم ناونع ه م مم ممم
زیستمحیطی دریاچه ارومیه(( ،) 62 .4وجو ایفارغج هنهپ د ی هک 

زا دعب .تسا هدش هتفرگ رظن لکشم نآ         

اهروشک یعافد و یتینما یاهدربهار هلابند ی یاسمه ه (((((((((( ((((((((((( ،) 4.59

تحرکات برخی گروههای معاند در این مناطق(  ،) 4.56بهرهبرداری جریانننه عسوت زا یسایس یا ههه ههههنی لامش قطانم زا یشخب یگتفا     
غرب(  ،) 4.49داشتن ح تبسن اهدرک قلعت س درک هب ه هیکرت یا

قارع و (((((((( (((((((((  ،) 4.48وجو موق تاعزانم د ییی یییی ،م فیاط و یبهذ هه هههای

ته یا
یها(  ،) 4.41وجو یعمج د تت تت
فاکتور(  ) 4.47و اقلیت گرایی قومی در این منطقه( ،) .43 4حس ناسیونالیستی در بین کردها و آذر 
ناهمگون با جمعیت اصلی کشور(  ) 3.51قرار گرفتهاند.

کلمات کلیدی :تهدیدات درونی و بیرونی ،راهبرد دفاعی ،جغرافیایی سیاسی ،شمال غرب ایران.
( -1نویسنده مسئول)d.pir_mojtahedzadeh@gmail.com
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مقدمه
راهبرد دفاعی طرح و الگوى كالن و جامعى اس ــ ت كه در آن از طريق كاربرد تجميعى ظرفیتهای نظامى ،اقتصادى،

ى»
ی -امنيتى ى
یش نياربانب .دنو    «راهب عافد در یی یی
جغرافيايى و اجتماعى– فرهنگى ،اهداف دفاعی ملى كش ــ ور محق م ق یی یی
ی -امنيت  رد روــشك ى ر ىاتــسا    
شیوههای بهکارگیری مؤلفههای مختل ــ ف قدرت ملى را براى تحقق اهداف دف عا ی ی

سیاستهای ملى تع يي ن میکند .برمبناى اين تعريف ،كاركرد راهبرد دفاعی هماهنگسازی كارب ــ رد قابلیتهای نظامى
و غیرنظامی كي

كش ــ ور در دفاع از منافع مل ــ ى و ارزشها و آرمانهای آن میباشد و در آن اهداف امنيت مل هب ى   

اهداف دفاعی و سیاستهای ملى به سیاستهای دفاعی و دكترين امنيت ملى به دكترين دفاعی تبديل میشود (دانش
آشتیانی.) 123 :0931 ،
شمال غرب ایران به عنوان بخشی استراتژیک و ژئوپلیتیکی نیازمند توج  رد هژیو ه ر لم یعافد دربها ی یروهمج       
اسالمی ایران است .در این منطقه مجموعه عوامل ژئوپلیتیکی داخلی و خارجی وجود دارند که در نظر گ آ نتفر نننها
امری اجتنابناپذیر در تدوین راهبرد دفاع ملی است .این منطقه ب  لئاسم یخرب هب هجوت ا داخل ور و ی ی اهداد ی        
خارجی همیشه در معرض تهدیدات جدی است .از این رو هدف این پژوهش عبارتاند از:
 -1شناخت وشناسایی عوامل ژئوپلیتیکی منطقه»
 -2بررسی تهدیدات بیرونی و خارجی برای تدوین راهبرد دفاعی»
 -3ارائه الگوی مناسب برای بیان تأ يث رات عوامل ژئوپلیتیکی بر طراحی راهبردهای دفاعی منطقه شمال غرب»
   

با توجه به اهداف تحقیق سؤال و فرضیه تحقیق به صورت ذیل تبیین شده اند نیا هلاقم یلصا لاؤس  :ا هک تس    

تهدیدات درونی و بیرونی منطقه شمال غرب چه نقش و جایگاهی در تدوین راهبردهای دفاعی ای نراد نار ددددد؟ روش
پژوهش توصیفی  -پیمایشی است .این مقاله با توجه به موضوع آن و ش قطنم ییایفارغج طیار ههه ههههای موض و شقن(عو
تأثیر عوامل ژئوپلیتیک در تدوین راهبردهای دفاعی ج.ا.ایران در منطقه شمال غرب با توج یدهت هب ه د و ینورد تا   
بیرونی در راستای برنامهریزی سیستمی در امور دفاعی و روابط منطقهای) ،ازنظر ماهیت یک تحقیق کاربردي اس ؛ت
زیرا پژوهشگر تالش میکند که با استفاده از مدل سوات چهارچوبی را دف هقطنم رد ینوریب و یلخاد تادیدهت ع      
حساس شمال غرب ارائه دهد .جامعه آماری مورد نظ حاص شهوژپ نیا یارب ر

بنظ ار ننن ،خبرگ و یهاگشناد نا
ببببب ببببب

دستاندرکاران طراحی راهبردهای دفاعی در استراتژیک ،میباشند که در مجموع  500نفر میباش یرامآ هعماج .دن    
مورد نظر در این تحقیق  500نفر میباشند که به روش نمونهگیری کوکران تعداد اعضای نمونه مش شور هب و صخ   
یشوند؛ که با توجه به فرم هعماج مجح نارکوک لو     
انتخابی افراد جهت پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه انتخاب م 
 217نفر بوده است .در این پژوهش برای گ زا و یمک شور زا تاعالطا یروآدر ا زب ا ققحم همانشسرپ ر هتخاس

      

لیکرت استفاده شده است .برای روایی پرسشنامه از نظر کارشناسان ،اساتید و متخصصان ای هدافتسا هزوح ن     شد و 
برای پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه آن  0.88بود و تائید شد.

بررسی نقش تهدیدات درونی و بیرونی1003 ...

رویکرد نظری
یداند که به علت پیوند جغرافیایی یا منافع مشترک به یکدیگر مرتبط
فرهنگ استراتژی ،منطقه را سرزمین چند کشور م 
یشود .منطقه ،یک فضای جغرافیایی را گویند
شدهاند .اصطالح منطقه در جغرافیای سیاسی به گونه تصادفی استفاده نم 
که از یک سلسله پدیدههای مشابه و عوامل پیونددهنده اجزای آن محیط ،هم ازنظر فیزیکی و هم از دید محیط انسانی،
برخوردار باشد )محمد نژاد و نوروزی .) 24 : 378 1 ،ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیدهه یا
ی ،ه یاو ی و 
ی ،دری یا ی ی
محیطی چون موقعیت جغرافیایی ،شکل زمین ،منابع کمیاب ،امکانات ارتباطی و انتق نیمز( یلا یی یی
فضایی) ،وسایل ارتباطجمعی و ...را در تصمیمگیریهای سیاسی ،بهویژه در س درتسگ حوط هه هههی منطقهههای و جه ینا
یکند (مجتهد زاده.) 28 1 : 1381 ،
مطالعه م 
شبینی
در سطح روابط بینالملل ،ژئوپلیتیک روشی است برای مطالعه سیاست خارجی در جه رد ت ککک ،تبی یپ و نی شش شش
ی،
رفتار سیاسی بینالمللی از طریق متغیرهای جغرافیایی است .اینه قطنم تاعلاطم لماش ا هههه ههههه ،آبوهواا ،توپ فارگو ی ی
جمعی 
تشناسی ،منابع طبیعی و علوم کاربردی منطقه است) . (Evans and Newnham,1998: 11ژئوپلیتیک بر قدرت
سیاسی مرتبط با فضای جغرافیایی متمرکز اس تیلپوئژ ثحابم .ت ی عفانم نیب طباور لماش ک

یسایس نارگیزاب   

نالمللی و منافعی است ک  کی رد ه م قطن ههه هههه ،ی تم اضف ک م دش زکر هههه هههههاند غج رصنع کی ای و  ر نتسه ییایفا
بی 
)(Vladimir,2006:33در سالهای اخیر شاخه جدید ایفارغج هب ی ی س ی یاسی تخت 

      
ددد د دد دددددد
د .

ئژ ناونع و نا کیتیلپ ت یداق         

گ،
ته رزب یا گگ گگ
اضافهشده است .ژئوپلیتیک انتقادی با نشان دادن کارکردهای سیاسی  /ایدئولوژیک خ ردق یارب دو تتت تتت
یهای کالسیک ژئوپلیتیکی را تجزیه م 
تئور 
یکند) . (Mehmet,2014:85همچنین اخیرًاًا ،آثاری ارائ دش ه هه هههاند ک  هه ههه در
یکنند). (Sandalow and others:33
مورد ژئوپلیتیک انرژی تجدید پذیر بحث م 

حریزی ،ترکی تایلمع قیفلت و ب    
واژه راهبرد در اصل اصطالحی است نظامی که در مفهوم سنتی یک هنر و فن طر 
نظامی برای رسیدن به یک هدف جنگی مشخص اطالق میگردد .بهعبارتدیگر راهبرد ،فعالیت نظامی در حد نهایت
ی26 : 1380 ،
مطلوبیت تلقی میشد که در آن طراحی و اداره جنگ را فرماندهان عالی نظامی بر عهده داشتند (س باجن ی ی
ـ .) 28
این اصطالح برای اولین بار در قرن ششم میالدی در روم شرقی به کار گرفته شد و در آن زم ابز هب اهنت نا نننن نننننه یا
غربی زبان ترجمه شد .در قرن  81میالدی تا قرن بیستم ،کلمه استراتژی به معن  یارب عماج یشور یا رسی هب ند       
اهداف سیاسی ،از جمله ب  تروص ه ت یده د ای  فتسا ا و هد ا  یعق ا و روز ز

ساملپید ی وب  دد د ددد ددددددددددد). (Freedman,2013: 40

استراتژی به طور کلی شامل تعیین اهداف ،تعیین اقدامات برای دستیابی به اهداف و بسیج منابع برای اجرای اقدامات
یتواند هب    
است .استراتژی چگونگی دستیابی به اهداف (اهداف) را با استفاده از منابع توصیف میکند .اس م یژتارت یی یی
عنوان الگو در نظر گرفته شود یا م 
یتواند الگویی از فعالیت باشد ). (Freedman,2015:20این فعالیتها برنامهههری یز
یشود). (Mintzberg and others,1996:75
و تفکر استراتژیک را شامل م 

هنری مینتزبرگ استراتژی را به عنوان الگویی در جریان تصمیمات در تضاد با دیدگاه استراتژی به عنوان برنامهری یز
تعریف کرد) . (Henry,1978دکتر والدیمیر کوین استراتژی را به عنوان سیستمی برای یافتن ،ایجاد و تدوین دکت نیر
یکند که موفقیت در دراز مدت را در صورت پیروی از اصول تضمین م 
تعریف م 
یکند). (Kvint,2009:25
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مطالعه تهدیدات و شناخت چارچوب و فهم آن به علت ادراک متفاوت از آن در جامعه راهبردی کش هرو اا و همچنیننن
ت ملی ی
ی
شهای مطالعه ،تحلیل ،ارزیابی و سنجش تهدیدات از اهمیت فراوانی در مباحث امنیتی بههه خصوصصص امنیت ت
رو 
برخوردار است .تهدید بیشتر به عنوان یک شاخص در شناساندن امنیت ،مد نظر بوده است تا اینکه خود د بههه ص رو ت ت
ت
مستقل ،موضوع شناخت قرار گیرد .نخستین کاربرد این واژه ،متعلق به گفتمان سلبی امنیت بود که به واسطه آن ،امنیت
به عنوان نبود این گفتمان دارای پیشینه تاریخی طوالنی است؛ اگر امنیت یک ،تهدید ،تعریف شد )توالیی و همک ارا ننن،
.)5 : 387 1
احمدی ،حافظ نیا ،بد و یهادنزا یعی

لصوم یردیح و (((( ((((( )7931در مقالهههای ت یاهرتسب یرظن نییبت ناونع تح      

شکلگیری رقابتهای ژئوپلیتیکی که در نشریه پژوهشهای جغرافیای انسانی انتشاریافته است بررسی نمودند مفهوم
رقابت در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ،یکی از بنیادهای اساسی این دانش است که پویایی و تحرک ژئوپلیتی اب ک   
یدهد .این پژوهش ب رکیور ا د هب یلیلحت یریسفت 
توجه به این مفهوم خواستهای متفاوت و متعارضی را نمایش م 

   

دنبال تبیین بنیادهای نظری مفهوم پایهای رقابت در جغرافیای -سیاسی و ژئوپلیتیک است.
نوذری ( )5931در مقالهای تحت عنوان تأثیر عاليق ژئوپليت کي

بازيگران حوزهی دريا عمان بر تدوين راهب يعافد در   

جمهوري اسالمي ايران که در نشریه سیاست دفاعی انتشاریافته است بیان میدارد فض اي روشک ره کيتيلپوئژ يا

   

یتواند ماک طيارش زا يفيط رد  ًالًال م ت دعاس ا طيارش        
منطقهای تحت تأثیر عوامل مختلف با کارکردهاي متفاوت می ی
یکوشند تا م نآ کيتيلپوئژ طيح   
نالملل تحت تأثیر اهداف خاص خود م 
نامساعد قرار داشته باشد و بازيگران نظام بی 
کشور يا منطقه را تعريف و تب يي ن نمايند .حوزه درياي عمان و کشورهاي پيرام ريا رب لمتشم نآ ينو ا نننن ننننن ،پاکس ات ننن،
عمان و امارات متحده عربي که به عنوان بخشي از حوزه ژئواستراتژ کي

اقيانوس هند محسوب میشود ،طيحم کي   

نسبتًاًا ناشناخته و مغفول در ابعاد مختلف از جمله عوامل و عاليق ژئوپليتيکي مرتبط با مسائل دفاعي است.
حسین پور پويان ( )2931در مقالهای ت فلؤم نييبت ناونع تح هههه هههههه و ييايفارغج یا

قطانم رد طباور يكيتيلپوئژ      

ژئوپليت يكي بیان میدارد در سالهای اخير ،اغلب ،نقش بنیانهای جغرافيا يي و ژئوپليت يكي در روابط ب لود ني تت تتته و ا
ملتها ناديده انگاشته شده و يا کماهمیت تصور میشود .اين در حالي است كه بنا به استداللهای پ ضاح شهوژ رر ررر،
روابط در مناطق ژئوپليت يكي در ابعاد منطقهای ،پيراموني و جهاني حداقل از سيزده متغير و عامل م يح ط ييي  ،جغراف يياي
ته یا
و ژئوپليت يكي شامل :موقعيت جغرافيا يي  ،عامل همس گيا ييي  ،تعد اگياسمه دا نن ننن ،كد كيتيلپوئژ ياه ييييي  ،حکومت ت
ايدئولو يكيژ  ،بار استراتژ كي

مکانها و فضاها ،بار استراتژ كي

منطقه ،درج و تابث ه

قطنم تينما هههه هههههای ،اتحادیهههه یا

منطقهای (درجه است كح ام و پيوندهاي دروني) ،فضاهاي امن /ناامن (بحراني)) ،من يراكمه/تاعزانم ييايفارغج عبا    
(پتانسيلهاي جغرافيا يي همگرا يي و واگرایی) ،سطوح متوازن/نامتوازن قدرت درون منطقهای ،وزن ژئوپليت يكي (سطح
قدرت ملي) كشورها ،تأ يث رپذير است.
نوذری ( )1931در رساله دکتری خود با عنوان «تعیین عوامل ژئوپلیتیک حوزه دريای عمان و تأثیر آن بر تدوين راهبرد دف یعا

– امنیتی جمهوری اسالمی ايران» در چارچوب نظری تحقیق خود در بیان قالب عوام تیلپوئژ یعیبط ل ی هزوح یاهروشک ک      

دريای عمان به عاملهای - 1موقعیت جغرافیايی و ژئوپلیتیکی؛ - 2موقعی ربهار ت د و ی

ارتساوئژ ت ؛کيژ     -3وس لکش و تع   

بوهوا (اقلیم) اشاره دارد.
بها و مرزها) و -5وضع آ 
سرزمین؛ - 4وضع توپوگرافی (ناهمواریها ،شبکهی آ 

بررسی نقش تهدیدات درونی و بیرونی1005 ...

منطقه مورد مطالعه
ن ،ارمنس و نات
شمال غرب ایران یک منطقه تاریخی است که هممرز با عراق ،ترکیه ،جمه یچوخان راتخمدوخ یرو ننن ننن
جمهوری آذربایجان .شمال غرب ایران به صورت اداری به استان آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،اردبیل و زنجان
تقسیم شده است .این منطقه اکثریت جمعیت آذریها را تشکیل میدهد که جمعی هدرک یتیلقا ت ااا اااا ،ارامنههه ،ت تا سسس،
یدهند .(Rezvani,2014: 356).اقتصاد شمال غرب ای سا رب نار اس عیانص      
یها و ایرانیان را تشکیل م 
تالیش ،آشور 
سنگین ،صنایع غذایی ،کشاورزی و صنایعدستی است .بزرگترین مرکز اقتصادی این منطقه تبریز اس تیرثکا هک ت    
یدهد .آذربایجان ایران دارای دو منطقه آزاد تجاری است که ب جیورت یار   
صنایع سنگین و صنایع غذایی را تشکیل م 
تجارت بینالمللی مهم هستند :منطقه آزاد ارس و ناحیه آزاد ماکو است .بخش کشاورزی در شمال غرب ایران نسبت
به بسیاری از نقاط دیگر کشور به دلیل بارشهای نسبتًاًا باالتر از موقعیت خوبی برخوردار است .صنایعدس بلغا یت   
  

صنعت فصلی این منطقه بهویژه در مناطق روستایی در طول زمستان است که فصل کشاورزی به پایان رس .تسا هدی
در این منطقه  500واحد صنعتی و تولیدی مه وجود دارند .در اکتبر  500 ، 2016منطقه غول اقتص رد یدا  5منطق و ه
کزبان هستند ک آ رتشیب ه نن نننه زا ا
 19گروه معرفی شدند .شمال غرب ایران در دو استان اردبیل و آذربایجان غربی تر 
ایرانیان هستند و اقلیت قفقازی نیز دارند .آنها بین  61تا  24درصد و بین  51تا  61میلی ریا تیعمج رفن نو ا  ن را

  

لشده
تشکیل میدهند و شامل دومین قومیت گروه در ملت در منطقه آذربایجان ،جمعیت عمدت ًاًا رذآ زا  یییه یکشت ا لل لل
است .آذریها بزرگترین گروه در شمال غرب ایران هستند ،درحالیکه کرده تیرثکا و گرزب هورگ نیمود ا رد   

  

بسیاری از شهرهای استان آذربایجان غربی هستند .شمال غرب ایران یکی از مناطق ثروتمند و پرجمعیت ایران است.
بسیاری از این گروههای اقلیتهای زبانی ،مذهبی و قبیلهای و همچنین خود آذریها بهههط زا جراخ رد هدرتسگ رو   
منطقه سکونت داشتهاند .گروههای کوچکتر مانند ارمنیها ،آشوریها ،کردها ،تاتسها ،تالشیها ،یهودیان ،دیسکیها
یکنند).(Derenko,2013
یها نیز در این منطقه زندگی م 
و ایران 
یافتههای تحقیق
ته یسقت )اهدیدهت و ا ممم ممممبندی
مجموع عوامل ژئوپلیتیکی در پرسشنامهای در چهار بخش(قوتها ،ضعفهاا ،فرصت ت
شدهاند .بعد از توزیع و گردآوری پرسشنامهها برای مشخص کردن نرمال بودن و یا نب یغتم ندو ی اد اهر د هه ههههاا ب مرن ه   
افزار  SPSSورژن  25وارد شده اند و با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نرم وب یلا د دوبن یلامرن ای ن ن      
متغیرها مشخص شد که به صورت ذیل بوده است:
جدول  .1آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
تعداد

شاخصهها

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

متغیرهای محیط داخلی(قوتها)

12

0.000

متغیرهای محیط داخلی(ضعفها)

11

0.000

10

0.000

متغیرهایمحیط خارجی(فرصتها)
متغیرهای محیط خارجی(تهدیدها)

8

0.000

منبع :یافتههای پژوهش
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همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود  Sigکوچکتر از  ۵صدم بود یعنی دادهها غیر نرمال بوده و باید زا 
آزمونهای ناپارامتریک استفاده شود .با توجه به آنکه پژوهش به دنباللل تعی کیتیلپوئژ لواع تیمها نی ی و یلخاد     
خارجی است از آزمون فریدمن استفاده شد.
بعد از توزیع و گردآوری پرسشنامه ،محققین با استفاده از آزمون فریدمن به تحلیل پاسخهای پاسخدهندگان در رابطه
با نقشهای چهارگانه عوامل ژئوپلیتیکی(قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدات) پرداختهاند که نتایج آن در جد لو
 1آورده شده است.
جدول  .2توزیع فراوانی متغیرهای محیط داخلی(قوتها)
رتبه
12

میانگین

متغیرها

۴.۰۸

۰.۹۶

9

حس ایرانی داشتن اقوام این منطقه

۴.۲۲

۰.۸۲

8

داشتن تاریخ مشترک اقوام این منطقه با دیگر اقوام ایرانی

۴.۳۰

۰.۷۸

10

تدریس زبان فارسی

۴.۲۰

۰.۸۹

11

وجود نیروهای محلی برای کنترل و مهار گروههای معاند

۴.۱۹

۰.۹۳

6

موقعیت ژئوپلیتیکی مناسب در جهت برنامهریزی دفاعی

۴.۳۵

۰.۷۴

5

برخورداری از پتانسیل ارتباطی برای توسعه

۴.۳۶

۰.۷۲

4

وجود همگرایی بخش اصلی مردم این منطقه به مرکز کشور

۴.۳۷

۰.۷۲

2

منابع طبیعی دارای ارزش اقتصادی

۴.۴۰

۰.۶۷

3

مرز خشکی طوالنی با سه کشور

۴.۳۹

۰.۶۵

7

وجود مراکز و یگانهای نظامی و انتظامی مستقر در منطقه

۴.۳۳

۰.۷۶

4

جایگزین شدن هویت فردی به جای هویت قومی

۴.۳۷

۰.۷۰

تهای اقتصادی در جهت توسعه منطقه
وجود زیرساخ 

۴.۴۹

۰.۵۵

پتانسیل آبی زیرزمینی و رودخانهای منطقه

۳.۸۹

۰.۸۵

1
13

داشتن مذهب تشیع در بین اکثر جمعیت منطقه

انحراف معیار

منبع :یافتههای پژوهش

میانگین عوامل ژئوپلیتیکی داخلی(قوتها)  42 4.و که نشان از اهمیت باال و مستلزم توجه و به کارگیری این عوامل
در تدوین راهبرد دفاعی هستند
ته اصتقا یا د زا هقطنم هعسوت تهج رد ی      
جدول  2قوتها بر اساس موزونها نشان میدهد که وجود زیرس خا ت ت
تأثیرگذارترین(  ) 4.49است .در عصر جدید توسعه اقتصادی به گونهای است که همراه با ایجاد اشتغال به عنوان عامل
مهم در ایجاد امنیت پایدار میباشد .عوامل دیگر همانند من راد یعیبط عبا ا یداصتقا شزرا ی ((( ((((  ،) 4.40م یکشخ زر   
طوالنی با سه کشور(  ،) 4.39جایگزین شدن هویت فردی به جای هویت قومی و وجود همگرایی بخش اصلی م مدر
این منطقه به مرکز کشور(  ،) 4.37برخورداری از پتانسیل ارتباطی برای توسعه(  ،) 4.36موقعیت ژئوپلیتیکی مناس رد ب
جهت برنامهریزی دفاعی(  ،) 4.35وجود مراکز و یگانهای نظامی و انتظامی مس هقطنم رد رقت (( (((  ،) 4.33داش خیرات نت   
مشترک اقوام این منطقه با دیگر اقوام ایرانی((  ،) 4.30ح وقا نتشاد یناریا س ا نیا م هقطنم (((((( (((((((  ،)22 4.تد نابز سیر   
فارسی(  ،)02 4.وجود نیروهای محلی برای کنترل و مهار گروههای معاند(  ،) 4.19داشتن م رثکا نیب رد عیشت بهذ

  

جمعیت منطقه(  ) 4.08و در آخر پتانسیل آبی زیرزمینی و رودخانهای منطقه( )9 .8 3به ترتیب قویترین تا کم اثرت نیر
در تدوین راهبرد دفاعی در شمال غرب به عنوان قوتها در نر گرفته شدهاند .اگر دقت شود در میان آنه  هب ا همه    
مؤلفههای انسانی ،اقتصادی و سیاسی توجه شده است و باید در تد ربهار نیو د د هب یعاف
فاکتورهای تأثیرگذار در نظر گرفته شوند.

نیا ناونع هب لماوع
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نمودار  .1توزیع فراوانی متغیرهای محیط داخلی(قوتها)
منبع :یافتههای پژوهش

جدول  .3توزیع فراوانی متغیرهای محیط داخلی(ضعفها)
رتبه

متغیرها

9

یها
حس ناسیونالیستی در بین کردها و آذر 

6

داشتن حس تعلق کردها نسبت به کردهای ترکیه و عراق

۴.۴۸

3

کها ترکیه و آذربایجان
داشتن حس تعلق آذریها نسبت به تر 

۴.۵۹

10

میانگین
۴.۴۱

۰.۶۷
۰.۵۱
۰.۴۹

۱۱ .۴

۰.۷۹

4

تحرکات برخی گروههای معاند در این مناطق

۴.۵۶

۰.۵۰

1

عدم توسعه مناطق مرزی منطقه شمال غرب

۴.۶۵

۰.۴۹

اقلیت گرایی قومی در این منطقه

۴.۴۳

۰.۶۵

تهای ناهمگون با جمعیت اصلی کشور
وجود جمعی 

۳.۵۱

۰.۵۴

3

وجود پهنه جغرافیای که دنباله راهبردهای امنیتی و دفاعی کشورهای همسایه

۴.۵۹

۰.۵۰

5

بهرهبرداری جریانهای سیاسی از توسعهنیافتگی بخشی از مناطق شمال غرب

۴.۴۹

۰.۵۱

7

وجود منازعات قومی ،مذهبی و طایفهای

۴.۴۷

۰.۵۱

2

تمحیطی دریاچه ارومیه
مشکل زیس 

۴.۶۲

۰.۵۱

8
11

اقلیت گرایی مذهبی در این منطقه

انحراف معیار

میانگین عوامل ژئوپلیتیکی داخلی(ضعفها) به عنوان تهدید داخلی  4.40و که نشان از اهمیت باال و مستلزم توجه و
به کارگیری این عوامل در تدوین راهبرد دفاعی هستند.
جدول  3بر اساس موزونها نشان میدهد که عدم توسعه مناطق مرزی منطقه شمال غرب(  ) 4.65به عنوان مهمممت نیر
تهدید داخلی در نظر گرفته شده است .در جهت رفع این تهدید داخلی باید از وج خاسریز دو تت تتته اصتقا یا د رد ی   
جهت توسعه منطقه(  ) 4.49به عنوان فرصت داخلی استفاده شود.
بعد از آن مشکل زیستمحیطی دریاچه ارومیه(  ،) 4.62وجود پهنه جغرافیای که دنبال تینما یاهدربهار ه ی یعافد و      
کشورهای همسایه(  ،) 4.59تحرکات برخی گروههای معاند در این مناطق(  ،) 4.56بهرهبرداری جریانننه زا یسایس یا   
توسعهنیافتگی بخشی از مناطق شمال غرب(  ،) 4.49داشتن حس تعلق کردها نسبت به کردهای ترکیه و ع قار ( ( ،) 4.48
وجود موق تاعزانم 

یییییی ی ،م و یبهذ

فیاط هههه های ف روتکا (( (  ) 4.47و اقلی  یموق ییارگ ت دا ر ی هقطنم ن (((((((((( (  ،) 4.43حس  

ناسیونالیستی در بین کردها و آذریها(  ،)1 4.4وجود جمعیتهای ن روشک یلصا تیعمج اب نوگمها ((((( ((((((  ) 3.51ق رار
گرفتهاند.
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نمودار  .2توزیع فراوانی متغیرهای محیط داخلی(ضعفها)
منبع :یافتههای پژوهش

جدول  .4توزیع فراوانی متغیرهای محیط خارجی(فرصتها)
میانگین

انحراف معیار

رتبه

متغیرها

7

اشتراك ديني با شیعیان منطقه

7

یهای ایرانی
پیوند زبانی بین آذربایجان و آذر 

۴.۱۵

6

وجود رابطه تاریخی اقوام کرد ایران با کردهای ترکیه و عراق

۴.۱۶

8

تاریخ مشترک بین اقوام آذری و کرد در کشورهای همسایه

۴.۰۵

۰.۶۶

4

ناامني و جنگ در عراق

۴.۵۱

۰.۵۱

5

همسايگي با كشورهاي عراق و تر يك ه و آذربایجان

۴.۳۲

۰.۶۰

3

بهای آزد به ویژه آذربایجان و ارمنستان
نیاز کشورهای همسایه به این منطقه برای دسترسی به آ 

۴.۵۷

۰.۵۱

7

تهای منطقه برای توسعه تجارت خارجی
وجود ظرفی 

۴.۱۵

۰.۷۵

2

پتانسیل همکاری امنیتی ،نظامی و سیاسی بین کشورهای منطقه

۴.۶۹

۰.۴۷

1

وجود تهدیدهای مشترک در جهت افزایش همکاری برای رفع تهدیدات

۴.۸۹

۰.۳۳

۴.۱۵

۰.۸۳
۰.۷۴
۰.۷۳

منبع :یافتههای پژوهش

میانگین عوامل ژئوپلیتیکی خارجی(فرصتها) به عنوان تهدید داخلی  4.40و که نشان از اهمیت باال و مستلزم توجه
و به کارگیری این عوامل در تدوین راهبرد دفاعی هستند.
یدهددد که می یکیتیلپوئژ لماوع نیگنا    
جدول  4عوامل محیط خارجی(فرصتها) ب وزوم ساسا ر ننن ننننهاا نش م نا یی یی
تها) به عنوان تهدید داخلی  4.40و که نشان از اهمیت باال و مستلزم توجه و به کارگیری ای لماوع ن   
خارجی(فرص 
در تدوین راهبرد دفاعی هستند .تأثیرگذارترین در بین فرصتها نخست وجود تهدیدهای مشترک در جهت اف شیاز
همکاری برای رفع تهدیدات(  ) 4.89است و در مراتب بعدی به ترتیب پتانسیل همکاری امنیتی ،نظامی و سیاسی ب نی
به جیابرذآ هژیو هب دزآ یا ا نننن ننننن و
کشورهای منطقه(  ،) 4.69نیاز کشورهای همسایه به این منطقه برای دسترسی ب آ ه ب ب
ارمنستان(  ،) 4.57ناامني و جنگ در عراق(  ،)1 4.5همسايگي با كشورهاي عراق و تر ناجیابرذآ و هيك (( (((  ،) 4.32وج دو
ته راجت هعسوت یارب هقطنم یا ت      
رابطه تاریخی اقوام کرد ایران با کردهای ترکیه و ع قار ((  ،) 4.16وج یفرظ دو تت تت
یهای ایرانی(  ) 4.15قرار دارند رخآ رد و    
خارجی ،اشتراك ديني با شیعیان منطقه و پیوند زبانی بین آذربایجان و آذر 
تاریخ مشترک بین اقوام آذری و کرد در کشورهای همسایه(  ) 4.05قرار دارد.
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نمودار  .3توزیع فراوانی متغیرهای محیط خارجی(فرصتها)
منبع :یافتههای پژوهش

جدول  .5توزیع فراوانی متغیرهای محیط داخلی(تهدیدها)
رتبه

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

4

اختالف تفسیر درباره خط تقسیم آب

۳.۶۰

۰.۵۵

1

عقبۀ قومی در ورای مرزها و خارج از حوزۀ نفوذ و اثرگذاری حاکمیت م ّلّلی.

۴.۶۹

۰.۴۸

5

یطلبانه داخلی ،مورد حمایت همسایه یا همسایگان
جنبش جدای 

۴.۵۸

۰.۵۱

4

وجود نیروهای خارجی در کشورهای همسایه

۴.۶۰

۰.۵۰

3

استقرار گروههای تجزیهطلب ،مثل حزب منحله دموکرات در مناطق کردنشین شمال عراق،

۴.۶۱

۰.۵۰

7

تها در جمهوری آذربایجان و ترکیه
پانترکیس 

۴.۳۱

۰.۴۸

2

لهای فعال منازعۀ قومی و مذهبی در جدارههای همسایگان ایران
گس 

۴.۶۵

۰.۴۹

6

تمایل به مرکزگریزی و کسب خودمختاری بخش پیرامونی

۴.۵۶

۰.۵۱

منبع :یافتههای پژوهش

میانگین عوامل محیط خارجی(تهدیدها) بر اساس موزونها به عنوان تهدید داخلی

 1 4.4و نش و الاب تیمها زا نا

مستلزم توجه و به کارگیری این عوامل در تدوین راهبرد دفاعی هستند.
ل م طیح
یدهد ماع نیرتراذگرثا هک  لللل لللل
جدول  5عوامل محیط خارجی(فرصته هها) ب وزوم ساسا ر ننن ننننهاا نش م نا یی یی
خارجی(تهدید) عقبۀ قومی در ورای مرزها و خارج از حوزۀ نفوذ و اثرگ م تیمکاح یراذ

یباشد ..در
ّلّل ی((( ((((  ) 4.69می ی

طول تاریخ یکی از چالشانگیز ترین مباحث در مناطق مرزی ایران وجود همین عقبهها اس تالکشم اسب هچ و ت     
یت طیحم لماوع هعومجم زا ناو     
فراروانی را به وجود آوردند .در راستای تدوین راهبرد ملی و رفع این چالش ،می ی
خارجی(فرصتها) همانند پیوند زبانی بین آذربایجان و آذریهای ایرانی(  ،) 4.15وجود رابطه تاریخی اقوام کرد ایران
با کردهای ترکیه و عراق(  ) 4.16و تاریخ مشترک بین اقوام آذری و کرد در کشورهای همسایه(  ) 4.05استفاده کرد.
بعد از آن گسلهای فعال منازعۀ قومی و مذهبی در جدارهه ناریا ناگیاسمه یا ((( ((((  ،) 4.65مجموع یحم لماوع ه ط    
خارجی(تهدیدها) فعالیت رژیم صهیونیستی در آذربایجان ،وجود نیروهای خارجی در کشورهای همسایه و اخ فالت
تفسیر درباره خط تقسیم آب(  ،) 4.60جنبش جداییطلبانه داخلی ،مورد حمایت همسایه یا همسایگان(  ،) 4.58تمایل
به مرکزگریزی و کسب خودمختاری بخش پیرامونی(  ) 4.56فعالیت شاخه گروه تروریستی حزب ک ناتسدرک نارگرا   
ترکیه در مناطق کردنشین(  ،) 4.53پانترکیستها در جمهوری آذربایجان و ترکیه(  )1 4.3قرار گرفتهاند.
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نمودار  .4توزیع فراوانی متغیرهای محیط داخلی(تهدیدها) منبع :یافتههای پژوهش

ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و تدوین راهبرد
تها و تهديد نورب تا   
مدل  SWOTيكي از ابزارهاي استراتژ كي  ،تطابق نقاط قوت و ضعف درون سيستمي با فرص 
سيستمي است .از د ـي دگاه ا ـي ن مـدل كي

استراتژی مناسب قوتها و فرصتها را بـه حدا ثك ر و ضعفها و تهدیدها

را به حـداقل مم ـك ن م 
یرساند (ز ــي اري .) 238 ، 384 1 ،تجزیهوتحلیل  SWOTشناسا يي نظاممند عـواملي اسـت ـك ه
با ـي د بهتـرين سازگاري را با آنها داشته باشد .از د ـي دگاه ا ـي ن مـدل كي

استراتژي مناسب قوته صرف و ا

ته ار ا
تت تت

بـه ح ــ دا ثك ر و ضعفها و تهد ــي دها را ب ــ ه ح ــ داقل میرساند .در واقع نقطه كليدي ا ـم نـي د لل للل ،تجزیهههوتحلیل
دامنهای از همه جنبههای موقعيتي سيسـتم و در نتيجه ،فراهمکننده چ  يارب يديفم بوچرا ا ر باختن ا به ر تسا د
(حكمت نيا و موسوي. ( 293 ،5 38 1 ،

شکل  .1فهرست عوامل ژئوپلیتیکی خارجی و داخلی
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تها و تهديد نورب تا   
مدل  SWOTيكي از ابزارهاي استراتژ كي  ،تطابق نقاط قوت و ضعف درون سيستمي با فرص 
سيستمي است .از د ـي دگاه ا ـي ن مـدل كي

استراتژی مناسب قوتها و فرصتها را بـه حدا ثك ر و ضعفها و تهدیدها

ته تـلاح راهچ رد اهديدهت و ا     
را به حـداقل مم ـك ن میرساند .براي اين منظـور نقـاط قـوت و ضـعف و فرص 
یشوند( .هريس اـج و نوـ نن ننن،
یشوند و گزینههای اسـتراتژي از بين آنها انتخاب م 
كل يـ wt ،st ،wo ، soپيوند داده م 
.) 192 ، 1382
جهت احصاي تهدیدهای داخلی ئ خارجی ،گامهای زیر برداشته شده است:

ته و ا
فهاا ،فرصت ت
تها ،ضعف ف
پس از توزیع پرسشنامهها براي تعیین عوامل محیطی ژئوپلیتیکی داخلی و خارجی(قو 
تهدیدها) و گردآوری آنها اقدام به وزن دهی و تعیین درجه اهمیت هریک از عوامل بیرونی (فرصتها و تهدید )اه
و عوامل درونی(قوتها و ضعفها) شد .به نحویکه عوامل داراي باالترین اهمیت ،وزن  5و عوامل داراي پایینترین
اهمیت ،وزن  1گرفتند .در گام بعدی ،اوزان تعیین شده در گام قبل ،نرماالیز گردید بهنحویک ره تیمها بیرض ه
عامل درونی یا بیرونی ،از مقیاس یک تا پنج به مقیاس صفر و یک تبدیل شدند چرا که جم  بیارض ع ب کی یتسیا

   
   

باشد .در گام بعدی ،امتیاز هر عامل استراتژیک درونی در مقیاس چهار نقطهای (بسیار قوي= ،4قوي= ،3ضعیف= 2و
یتوانند نمره  4و یا نمره  3را کسب کنند ولی نق طا
بسیار ضعیف= ،)1تعیین گردید .نکته مهم آنکه نقاط قوت فقط م 
ضعف باید یکی از دو نمره  2و  1را کسب نمایند .در این گام امتیاز عوامل ژئوپلیتیکی بیرونی نیز تعیین گردیدند با
این تفاوت که امتیازدهی با توجه به قدرت سازگاري واحد مورد مطالعه به عوامل خارج از کنترل ،انجام شده اس .ت
به طوریکه عواملی که واحد ستادي مورد مطالعه ،به آنها واکنش بسیار خوب داشته ،نمره چهار گرفتند و عواملی که
به آنها واکنش بسیار ضعیف داشته ،نمره یک گرفته است .طبق قاعده ،فرصتها میتوانند فقط نمره  4یا  3دریافت
ی ،اقد وم زایتما هبساحم هب ما ز لماوع نو       
کنند و تهدیدها میتوانند فقط نمره  2یا  1را کسب نمایند .در گام بعدی ی
درونی (قوتها و ضعفها) شده است .امتیاز موزون ،از حاصلضرب درجه اهمیت نرماالیز شده و امتیاز تعیین شده
ته و ا
محاسبه گردیده است .فرایند طی شده ب ع نوزوم تازایتما هبساحم يار و صرف( ینوریب یکیتیلپوئژ لما تتتتتتتت تتتتتتتت
تهدیدها) همانند فرایند محاسبه امتیاز موزون عوامل درونی ،طی گردیده اس د و ت ررر گ خآ ما رر ررر ،عوام تیلپوئژ ل یکی   
درونی و بیرونی ،با استفاده از روش میانگین موزون ،رتبهبندی شدهاند که برونداد آن جدول IFEو عوامل درونی آن
جدول  EFEرا تشکیل داده است (جدول شماره  6ـ .)7
تها و ضعفها  IFEاز ديد پاسخگويان و رتبهبندی آنها
جدول  .6اولویتبندی قو 
سازه

رتبه

عوامل ژئوپلیتیکی محیط داخلی

وزن

داشتن مذهب تشیع در بین اکثر جمعیت منطقه

وزن

امتیاز

امتیاز وزندار

نرماالیز
12

قوتها

3

0.065

2

0.130

9

حس ایرانی داشتن اقوام این منطقه

3

0.065

3

0.195

8

داشتن تاریخ مشترک اقوام این منطقه با دیگر اقوام ایرانی

4

0.073

3

0.219

10

تدریس زبان فارسی

3

0.065

3

0.195

11

وجود نیروهای محلی برای کنترل و مهار گروههای معاند

3

0.065

3

0.195

6

موقعیت ژئوپلیتیکی مناسب در جهت برنامهریزی دفاعی

4

0.073

3

0.219

5

برخورداری از پتانسیل ارتباطی برای توسعه

4

0.073

3

0. 219

4

وجود همگرایی بخش اصلی مردم این منطقه به مرکز کشور

5

0.093

4

2 .37 0

2

منابع طبیعی دارای ارزش اقتصادی

5

0.093

4

2 .37 0
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3

مرز خشکی طوالنی با سه کشور

5

0.093

4

2 .37 0
0.219

7

وجود مراکز و یگانهای نظامی و انتظامی مستقر در منطقه

4

0.073

3

4

جایگزین شدن هویت فردی به جای هویت قومی

5

0.073

4

294 .

تهای اقتصادی در جهت توسعه منطقه
وجود زیرساخ 

5

0.093

4

2 .37 0

پتانسیل آبی زیرزمینی و رودخانهای منطقه

3

0.065

3

0.195

9

یها
حس ناسیونالیستی در بین کردها و آذر 

3

0.65

1

0.065

6

داشتن حس تعلق کردها نسبت به کردهای ترکیه و عراق

4

0.73

2

0.146

3

کها ترکیه و آذربایجان
داشتن حس تعلق آذریها نسبت به تر 

5

0.093

2

0.186

اقلیت گرایی مذهبی در این منطقه

3

0.065

1

0.065

4

تحرکات برخی گروههای معاند در این مناطق

5

0.093

2

0.186

1

عدم توسعه مناطق مرزی منطقه شمال غرب

5

0.093

2

0.186

8

اقلیت گرایی قومی در این منطقه

4

0.073

2

0.146

تهای ناهمگون با جمعیت اصلی کشور
وجود جمعی 

2

0.050

1

0.050

3

وجود پهنه جغرافیای که دنباله راهبردهای امنیتی و دفاعی کشورهای همسایه

5

0.093

2

0.186

5

بهرهبرداری جریانهای سیاسی از توسعهنیافتگی بخشی از مناطق شمال غرب

4

0.073

2

0.146

7

وجود منازعات قومی ،مذهبی و طایفهای

4

0.073

2

0.146

2

تمحیطی دریاچه ارومیه
مشکل زیس 

5

0.093

2

0.186

1
13

10

فها
ضع 

11

تها و تهديدها EFEاز ديد پاسخگويان و رتبهبندی آنها
جدول  .7اولویتبندی فرص 
سازه

رتبه

عوامل ژئوپلیتیکی محیط خارجی

وزن

7

اشتراك ديني با شیعیان منطقه

وزن

امتیاز

امتیاز وزندار

نرماالیز

فرصتها

4

0.080

3

0.240

7

یهای ایرانی
پیوند زبانی بین آذربایجان و آذر 

4

0.080

3

0.240

6

وجود رابطه تاریخی اقوام کرد ایران با کردهای ترکیه و عراق

4

0.080

3

0.240

8

تاریخ مشترک بین اقوام آذری و کرد در کشورهای همسایه

4

0.080

3

0.240

4

ناامني و جنگ در عراق

5

0.089

4

0.356

5

همسايگي با كشورهاي عراق و تر يك ه و آذربایجان

5

0.089

4

0.356

3

بهای آزد به ویژه آذربایجان و ارمنستان
نیاز کشورهای همسایه به این منطقه برای دسترسی به آ 

5

0.089

4

0.356

7

تهای منطقه برای توسعه تجارت خارجی
وجود ظرفی 

4

0.080

3

42 0.

2

پتانسیل همکاری امنیتی ،نظامی و سیاسی بین کشورهای منطقه

5

0.089

4

0.356

1

وجود تهدیدهای مشترک در جهت افزایش همکاری برای رفع تهدیدات

5

0.089

4

0.356

4

اختالف تفسیر درباره خط تقسیم آب

4

0.083

2

0.166

1

عقبۀ قومی در ورای مرزها و خارج از حوزۀ نفوذ و اثرگذاری حاکمیت م ّلّلی.

5

0.090

2

0.180

5

یطلبانه داخلی ،مورد حمایت همسایه یا همسایگان
جنبش جدای 

3

0.075

1

0.075

4

وجود نیروهای خارجی در کشورهای همسایه

4

0.083

2

0.166

3

استقرار گروههای تجزیهطلب ،مثل حزب منحله دموکرات در مناطق کردنشین شمال عراق،

4

0.083

2

0.166

7

تها در جمهوری آذربایجان و ترکیه
پانترکیس 

2

0.65

1

0.065

2

لهای فعال منازعۀ قومی و مذهبی در جدارههای همسایگان ایران
گس 

5

0.090

2

0.180

6

تمایل به مرکزگریزی و کسب خودمختاری بخش پیرامونی

2

0.65

1

0.065

منبع :یافتههای پژوهش

ارائه راهبرد دفاعی
تها وارد کردهایم ،عوامل تهدید ار 
جهت تشکیل ماتریس  ،SWOTعوامل فرصت را از جدول  ،EFEدر بخش فرص 
از جدول  EFEدر بخش تهدیدها وارد نموده و قوتها را از جدول  IFEدر بخش قوتها وارد کردهایم و ضعفها
را نیز از جدول  IFEدر بخش ضعفها وارد نمودهایم .سپس با اس دش فیرعت فده زا هدافت

هههه ههههه ،اقد فیرعت هب ما    

راهبردها و نیز پروژههای ذیل هر یک از راهبردها نمودهایم (جدول شماره  .)8با توجه به عوامل ژئ ینورد یکیتیلپو   
تها سیاسی ،نظامی و اقتصادی همراه با همک یرا
و بیرونی ،راهبرد دفاعی ،قابل برداشت بوده است؛ بهرهگیری از قو 
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با کشورهای منطقه و برطرف نمودن نیازهای آنها برای دسترسی به برخی از امتیازات اقتص تینما یراکمه و یدا ی    
له  تادیدهت عفر تهج رد یلخاد یا د یلخا       
دو طرفه در قالب تهدید مشترک )SOتهاجمی) ،استفاده از پتانسیل ل
همچون بیکاری ،وجود جریانهای مرکزگریز با همکاری با کشورهای منطقه بهعنوان استراتژي ) WOتغیی تهج ر )) )))،
افزایش همبستگی داخلی در منطقه شمال غرب کشور در براب و تادیدهت ر

مانرب ههه ههههه زا یشان برخم یا

تلاخد     

بیگانگان ) STتنوع) و از بین بردن و کاهش دادن مشکالت اقتصادی ،سیاسی و نظامی ش ریا روشک برغ لام ا و ن   
فاند (جدول شماره .)8
همکاری با کشورهای منطقه با تهدید مشترک ) WTتدافعی) قابل تعری 
جدول  .8تدوین راهبرد دفاعی بر اساس عوامل ژئوپلیتیکی محیطی داخلی و خارجی
تها ( (Oاز ماتریسEFE
فرص 
تها (((( ( )Sاز
قو تتتت 

تهدیدها( (Tاز ماتریسEFE

بهرهگیری از قوتها سیاسی ،نظامی و اقتصادی هم اب یراکمه اب هار

و هقطنم یاهروشک     

افزایش همبستگی داخلی در منطقه شمال غرب کش ربارب رد رو   

ماتریس IFE

برطرف نمودن نیازهای آنها برای دسترسی به برخی از امتیازات اقتصادی و همک یتینما یرا   

دو طرفه در قالب تهدید مشترک( SOتهاجمی)،

تنوع)

فها (( ( (Wاز
ضع فف 

ی ،وج دو
استفاده از پتانسیلهای داخل  تادیدهت عفر تهج رد ی دا راکیب نوچمه یلخ یی ی یییی ییییییی

از بین بردن و کاهش دادن مشکالت اقتصادی ،سیاسی و نظ یما

ماتریسIFE

جریانهای مرکزگریز با همکاری با کشورهای منطقه بهعنوان استراتژي ) WOتغییر جهت)

تهدیدات و برنامههای مخرب ناشی از دخال اگناگیب ت نن ننن )ST

شمال غرب کشور ایران و همکاری با کشورهای منطقه با تهدید

مشترک ) WTتدافعی)

منبع :یافتههای پژوهش

شکل  .2فرایند پیادهسازی الگوی طراحی راهبردهای دفاعی مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیکی
منبع :نگارندگان
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نتیجه گیری
با توجه به یافتههای تحقیق(الگوی مناسب برای طراحی راهبرده  هجوت مزلتسم بسانم یعافد یا و راکب  ب نتس

     
   

نقشهای چهارگانه عوامل ژئوپلیتیکی (قوت ،ضعف و یا فرصت و تهدید) است ،میتوان نتیجهگی رک یر د ره هک 

فها((  ،) 4.40فرصتتتها((  ) 4.40و تهدید  اه ( (  )1 4.4از اهمی یارب یالاب ت    
کدام از نقشهای قوتها((  ،)42 4.ضعف ف
اثرگذاری آنها در تدوین راهبرد دفاعی شمال غرب کشور دارند .هر کدام از این نقشها می آ نیگنا نننه زا رتشیب ا    4
است و این نشان از اهمیت همه آنها است.
تها را ش هب ات تخان    
در این منطقه نیاز است تا قوتها شناخته شوند تا هم ضعفها بتوان با آنها رفع کرد و فرص 
وسیله آن بتوان با درک درست از موقعیت کنونی راهبرد دفاعی مناسبی طراحی و تدوین شود.

شهای چهارگانه عوامل ژئوپلیتیکی(قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید)
نمودار  .5نق 

ارائه پیشنهادها راهکارها
با توجه به یافتهها و بررسیها پژوهش توانست نکات مثبت و منفی در رابط برغ لامش یتینما لئاسم اب ه

    

کشور ارائه دهد .این منطقه در طول تاریخ ایران از اهمیت باالی برخوردار بوده است و همیشه عامل مهم رد ی
ثبات و پایداری کشور بوده است .با توجه به یافتههای پژوهش میتوان در جهت تدوین راهبرد دفاعی خ و در
کالن کشور مواردی را به صورت ذیل بیان کرد:
 افزا یش ه م کا ری با ک شوهای م نطقه با تهد یدات م ش ترک د ر جهت افزا یش ه م کا ری برای رفع تهد یدات
 افزا یش ه م کا ری ام ن ی ت ی  ،نظام ی و س یاس ی ب ی ن ک شو رهای م نطقه
 توجه ویژه به گسلهای فعال منازعۀ قومی و مذهبی در جدارههای همسایگان ایران
 توس عه م ناطق مر زی م نطقه ش مال غرب
 بررسی و حل مشکل زیستمحیطی دریاچه ارومیه
 تمرکز بر فعالیت گروههای تجزیهطلب ،مثل حزب منحله دموکرات در مناطق کردنشین شمال عراق،
 امکان دسترسی کشوهای محصور در خشکی به آبهای آزد
 استفاده از زیرساختهای اقتصادی در جهت توسعه منطقه

1015 ...بررسی نقش تهدیدات درونی و بیرونی

 توجه ویژه به مراکز و یگانهای نظامی و انتظامی مستقر در منطقه
 توس عه و تد ریس ز با ن فا رس ی به عنوا ن ز با ن رس م ی
 استفاده از نیروهای محلی برای کنترل و مهار گروههای معاند
 بهرهبرداری از ظرفیتهای منطقه برای توسعه تجارت خارجی
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