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چکیده
تحریمهای ایران را از نظر تحریم کنندگان میتوان به چهار دسته کلی تقسیمبندی کرد :تحریمهای چندجانبه همچون تحریمهای شورای
امنیت سازمان ملل ،تحریمهای اتحادیه اروپا ،تحریمهای یکجانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایاالت متحده و تحریمهای کنگره
آمریكا .در این وضعیت بایستی به دنبال راهكارهای علم و در دسترس برای غلبه بر مشكالت ناشی از این چالش بود .هدف اصلی این
رساله عبارت است از بررسی نقش آمایش سرزمینی مناطق غربی کشور در ارتقاء پتانسیلهای عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریم-
های همه جانبه غرب .سؤال اصلی رساله این است مناطق غربی کشور در ارتقاء پتانسیلهای عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریمهای
همه جانبه غرب چه نقشی میتوانند ایفا نمایند؟ فرضیهای را که برای پاسخگویی به سؤال فوق در صدد آزمون آن هستیم این است که به
نظر میرسد آمایش سرزمینی مناطق غربی میتواند موجب پویایی توان داخلی برای مقابله با تحریمها شود .در این مقاله از روش تحلیل
سوآت برای تحلیل و بررسی پتانسیلهای عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریمهای همه جانبه غرب استفاده میشود .برای سنجش
وزن سنجهها از روش  AHPاستفاده شده است .جامعه آماری این رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای جغرافیای سیاسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار و حجم نمونه نیز  51نفر تعیین شده است .نتایج مقاله نشان میدهد که پایدارترین آرایشی که به سه
مؤلفه مهم جمعیت ،سرمایه ،منابع طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین ختم میشود اجرای برنامه آمایش سرزمین در غرب کشور
است .تنظیم رابطه بین انسان فضا و فعالیتهای انسان در فضا به منظور بهرهبرداری منطقی از جمع امكانات در جهت بهبود وضعیت مادی
و معنوی اجتماع بر اساس ارزشهای اعتقادی سوابق فرهنگی یا ابزار علم و تجربه در طول زمان است که جزئی از جغرافیا محسوب
میشود .بهعبارتیدیگر آمایش سرزمینی توسعه ،سازماندهی هم آهنگ و دارای نظم و نظام فضای حیاتی کشور در حوزهی سیاستهای
کلی توسعهی درازمدت همهسونگر اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی در چـارچوب منطقه بندی و تـقسیمهای کشوری و
ضروریات امنیت اجتماعی و اقـتصادی قـرار دارد .لذا آمایش سرزمینی توسعه دارای دو بعد توسعهای و امنیتی است.

واژگان كلیدی :عمق ژئوپلیتیک ،تحریم ،آمایش ،غرب ایران.
( -7نویسنده مسئول)pirouz_mojtahedzadeh@hotmail.com
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مقدمه
آمایش سرزمین ،ارزیابی نظاممند عوامل طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...به منظور یافتن راهی برای تشویق
و کمک به جامعه بهرهبرداران در انتخاب گزینههایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد
نیازهای جامعه است .به بیانی دیگر توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای کلیه فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی در پهنه
سرزمین نسبت به قابلیتها و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین میگویند .از مهمترین خصوصیات برنامه
آمایش سرزمین جامع نگری-کیفیت و سازماندهی فضایی آن است .پایدارترین آرایشی که به سه مؤلفه مهم
جمعیت-سرمایه-منابع طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین ختم میشود برنامه آمایش سرزمین نامیده میشود.
تنظیم رابطه بین انسان فضا و فعالیتهای انسان در فضا به منظور بهرهبرداری منطقی از جمع امکانات در جهت
بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع بر اساس ارزشهای اعتقادی سوابق فرهنگی یا ابزار علم و تجربه در طول
زمان است که جزئی از جغرافیا محسوب میشود .در برنامهریزی نوین بسیاری از کشورها ،برنامهریزی فضایی در
جهت توسعه پایدار میتواند نیازهای دیگری از جمله مسائل دفاعی را برطرف نماید .در واقع آمایش دفاعی در
کشوری مانند ایران استفاده از امکانات و تجهیزات طبیعی و غیرطبیعی در جهت ایجاد موانعی برای بازدارندگی از
حمالت دشمن است به گونهای که در زمان صلح نیز بتوان از آنها در راستای مسائل توسعه پایدار استفاده نمود.
تحریمها علیه ایران به مجموعه اقداماتی از سوی قدرتهای جهان اطالق میشود که در جهت مجازات حکومت
ایران یا وادار کردن این کشور به انجام یا عدم انجام عملی به کار گرفته شده است .عمده تحریمها علیه ایران پس از
وقوع انقالب  ،21بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت و در پی چالش بر سر برنامه هستهای ایران
شدت بیشتری یافت .برنامه اتمی ایران از سال  32و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بینالمللی انرژی
اتمی به شورای امنیت ،با تحریمهای مختلفی مواجه شده است .تحریمهای ایران را از نظر تحریم کنندگان میتوان
به  ۱دسته کلی تقسیمبندی کرد :تحریمهای چندجانبه همچون تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل ،تحریمهای
اتحادیه اروپا ،تحریمهای یکجانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایاالت متحده و تحریمهای کنگره آمریکا.
تعاریف متعددی از واژه ژئوپلیتیک از سوی علمای علوم سیاسی ،روابط بینالملل و جغرافیا صورت پذیرفته است.
گاهی اوقات در بعضی تعاریف ،ژئوپلیتیک معادل جغرافیای سیاسی خوانده شده است؛ اما اکثر دانشمندان ژئوپلیتیک
قائل به جدایی حوزههای ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی هستند .دانشنامه روابط بینالملل و سیاست جهان،
ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی را بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر رفتار دولتها میداند .این که چگونه موقعیت
مکانی ،اقلیم ،منابع طبیعی ،جمعیت و یک تکه زمینی که یک دولت روی آن قرار گرفته است ،گزینههای سیاست
خارجی دولت و جایگاه آن را در سلسله مراتب دولتها تعیین میکند.
اندیشمندان جغرافیای سیاسی موضوع ژئوپلیتیک را مطالعه مبانی جغرافیایی قدرت دولتها میداند .نقش
ویژگیهای سرزمین ،آب و هوا ،منابع طبیعی ،موقعیت جغرافیایی ،ویژگیهای جمعیتی و خصوصیات فرهنگی بر
شکل و عملکرد نظام سیاسی ،مورد بحث این شاخه از دانش سیاسی است .بعالوه چون هر یک از دولتها بخشی
از فضای جغرافیایی -سیاسی جهان را تشکیل میدهند ،بحث از روابط بینالملل از این دیدگاه خاص نیز مطرح
میشود .ادموند والش ،به عنوان یک دانشمند سیاسی تعریفی بر مبنای عدالت بینالمللی ارائه داده و معتقد است
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ژئوپلیتیک ،مطالعه مرکب از جغرافیای انسانی و علم سیاسی کاربردی است که تاریخ آن به دوران ارسطو ،منتسکیو و
کانت بازمیگردد .تعریف ابتداییای که در علوم و فنون نظامی پذیرفته شده است ،عمق استراتژیک به معنای
فاصلهی بین خط مقدم محتمل و مناطق مهم اقتصادی و سیاسی است که هنوز هم در نزد تصمیم گیران دارای
اهمیت است .با وجود این تعریف مختصر و ابتدایی ،از مشکالت اساسی مربوط به عمق استراتژیک ،کمبود آثار قابل
توجه در این حوزه است .اکثر تحلیلگران از این واژه استفاده میکنند ،بهجای اینکه تعریفی از آن ارائه دهند .کنث
ای .بولدینگ مدلی از منازعه و ستیز بر سر قلمرو مکانی از مفاهیم اساسی مدل بولدینگ ،عمق استراتژیک است .به
نظر او ،عمق استراتژیک به معنای توانمندی بازیگر در جذب یک حمله به درون خاک خود است؛ بهطوریکه بتواند
زیرساختهای سیاسی ،کشاورزی ،اقتصادی ،امنیتی و صنعتیاش را از آسیب محفوظ نگه دارد .بین دولتها یا
گروههای غیردولتی را بر مبنای نظریهی اقتصادی رقابت فضایی ارائه کرد .در اثر کالسیک خود با عنوان «منازعه و
دفاع :نظریهای کالن» .مثال تاریخی عمق استراتژیک قوی ،استفادهی شوروی از سرزمین وسیع و ویژگی آبوهوایی
خود در دفع حملهی نظامی نازیها در  73۱7بود .اگرچه آلمانیها توانستند حومههای شهر مسکو را اشغال کنند ،اما
همین امر هفت ماه از آنها وقت گرفت تا بدین نقطه برسند .این میزان زمان به شوروی این امکان را داد تا
داراییهای اساسی خود را به شرق کوهستانهای اورال منتقل کنند .به نظر ایستون ،عمق استراتژیک به ظرفیت زمینی
و مکانی نظامی یک کشور اشاره دارد؛ اعم از اینکه یک کشور دارای وسعت سرزمینی باال باشد تا در صورت
حملهی دشمن بتواند از خود دفاع کند و همچنین فرصت درنگ و تفکر نظامی داشته باشد یا ابزارهای نظامی مانند
موشکهای دوربرد و مکانهای مناسب برای پرتاب آن بهمنظور آسیب به دشمن را داشته باشد .امروزه پیشرفتهای
فناورانهی نظامی مانع از کاربست کامل مفهوم عمق استراتژیک به معنای کالسیکش میشود .اگرچه این مفهوم هنوز
اعتبار خود را بهطور کامل از دست نداده است ،ولی با توجه به تحوالتی که در عرصهی فناوریهای نظامی و تغییر
مؤلفههای قدرت رخ داده است ،باید تعریفی نو و کاملتر از عمق استراتژیک ارائه دهیم که هم مؤلفههای مکانی-
نظامی عمق استراتژیک کالسیک را دارا باشد و هم مؤلفههای جدید قدرت را که ماهیتی نرم دارند ،دربرگیرد .داود
اوغلو با انتشار اثر «عمق استراتژیک» توانست این مفهوم را با تحلیل سیاست خارجی (در مصداق ترکیه) گره بزند.
او در طرحش عمق استراتژیک را مبتنی بر عمق جغرافیایی و عمق تاریخی تعریف میکند .بدین معنا که اگر کشوری
از عمق تاریخی بهرهمند باشد ،از عمق جغرافیایی هم برخوردار است و لذا میتواند در مناطق مختلف نقشآفرینی
کند .عمق استراتژیک و بهعبارتی قدرت استراتژیک عبارت از قدرتی حاصل از تصویر مثبت یک کنشگر نزد سایر
کنشگران مبتنی بر «مؤلفههای معنایی (هویتی) و مادی» است که در بستر تعامالت اجتماعی خود (داخلی و
بینالمللی) به دست آورده است .این همان تعریفی است که وجه مشترکی با «عزت ملی» نیز دارد .ماهیت معنایی و
هویتی همان عزت ملی است که با «منافع ملی مادی» متفاوت است .آمایش سرزمین در سیستم حرفهای امروزی و
دانشگاهی ایران تنها به برنامهریزی فضایی در مقیاس ملّی و منطقهای اطالق میشود .در واقع و در سیستم حرفهای
جهانی ،بخشی از مفهوم کلی برنامهریزی شهری و منطقهای به حساب میآید .آمایش سرزمین اشاره دارد به روشها
و رویکردهای استفاده شده توسط بخش خصوصی و عمومی به منظور اثرگذاری بر توزیع جمعیت و فعالیتها در
فضاهای با مقیاسهای گوناگون .واژه آمایش از واژههای فارسی باستان است که دوباره در فارسی امروز به کار
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گرفته شده است .آمایش ،اسم مصدر از فعل آمودن یا آماییدن است به چمار آماده کردن ،آراستن ،آمیختن و به رشته
درآوردن .آمایش به معنی فراروند یا فرایند و پروسه است .این واژه معادل  Processingدر زبان انگلیسی و همارز
 Aménagerدر زبان فرانسه است .آمایش سرزمین نیز اقتباس شده از زبان فرانسه است .آمایش سرزمین ،ارزیابی
نظاممند عوامل طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و… به منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه
بهرهبرداران در انتخاب گزینههایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه
است .به بیانی دیگر توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای کلیه فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی در پهنه سرزمین نسبت
به قابلیتها و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین میگویند .از مهمترین خصوصیات برنامه آمایش سرزمین
جامع نگری-کیفیت و سازماندهی فضایی آن است .پایدارترین آرایشی که به سه مؤلفه مهم جمعیت-سرمایه-منابع
طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین ختم میشود برنامه آمایش سرزمین نامیده میشود .تنظیم رابطه بین انسان
فضا و فعالیتهای انسان در فضا به منظور بهرهبرداری منطقی از جمع امکانات در جهت بهبود وضعیت مادی و
معنوی اجتماع بر اساس ارزشهای اعتقادی سوابق فرهنگی یا ابزار علم و تجربه در طول زمان است که جزئی از
جغرافیا محسوب میشود .در برنامهریزی نوین بسیاری از کشورها ،برنامهریزی فضایی در جهت توسعه پایدار
میتواند نیازهای دیگری از جمله مسائل دفاعی را برطرف نماید .در واقع آمایش دفاعی در کشوری مانند ایران
استفاده از امکانات و تجهیزات طبیعی و غیرطبیعی در جهت ایجاد موانعی برای بازدارندگی از حمالت دشمن است
به گونهای که در زمان صلح نیز بتوان از آنها در راستای مسائل توسعه پایدار استفاده نمود.
رویکرد نظری
نیروها و گروههای اجتماعی به صورت تصادفی پدید نمیآیند ،بلکه مبتنی بر عالیق گوناگونی در درون ساخت
جامعه هستند .چنین عالیقی معموالً در حول شکافهای اجتماعی شکل میگیرند ،برخی از جامعه شناسان به جای
شکاف از تعارض و تضاد اجتماعی سخن گفتهاند :به نظر میرسد که تعارضات و تضادهای اجتماعی مفهومی
گستردهتر انتزاعی از مفهوم شکافهای اجتماعی داشته باشد .شکاف اجتماعی عمالً موجب تقسیم و تجزیه جمعیت
و تکوین گروهبندیهایی میگردد و این گروهبندیها ممکن است تشکلها و سازمانهای سیاسی پدیدآورند .قاعده
جامعهشناسی سیاسی این است که زندگی سیاسی در هر کشوری به شیوههای گوناگون تحت تأثیر شکافهای
اجتماعی خاص آن کشور و نحوه صورتبندی آن شکافها قرار میگیرد؛ اما تنوع جامعهشناسی سیاسی کشورهای
گوناگون ناشی از نوع و شمار این شکافها و نحوه صورتبندی آنها است (قاسمی .)070 :7838 ،در بررسی
شکافهای اجتماعی پایه به تنوعات جغرافیایی و تنوعات تاریخی توجه داشت .نوع و تعداد و چگونگی صورت-
بندی شکافهای اجتماعی برابر عوامل گوناگون از جامعهای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر در درون یک
کشور ممکن است تغییر کند .به علت چنین تنوعاتی میتوان شکافهای اجتماعی را به شکافهای فعال یا غیرفعال
و ساختاری یا تاریخی تقسیم کرد ،مثالً شکاف طبقاتی در یک کشور ممکن است از نظر سیاسی خفته و غیرفعال
باشد؛ یعنی اینکه آگاهی سیاسی و سازماندهی و عمل سیاسی بر پایه آن صورت نگرفته باشد .شکاف اجتماعی وقتی
فعال میشود که بر پایه آن گروهبندیهایی و عمل و آگاهی سیاسی تکوین یابد هیچ جامعهای را نمیتوان یافت که
فاقد شکاف و یا تنها دارای یک شکاف اجتماعی باشد (همان .)013 :7838 ،قومیت یا قوم گروهی از انسانهاست
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که اعضای آن دارای ویژگیهای نیایی و اصل و نسبی یکسان یا مشترک هستند .همچنین گروههای قومی اغلب
دارای مشترکات فرهنگی ،زبانی ،رفتاری و مذهبی هستند که ممکن است به آبا و اجدادشان برگردد یا بر اساس
عوامل دیگری به وجود آمده باشد؛ بنابراین یک گروه قومی میتواند یک جامعه فرهنگی نیز باشد (جهان بین:7813 ،
 .)87مذهب در گذشته به مکتبهای فکری درون یک دین (مانند مذاهب چندگانه فقه اسالمی) اطالق میشد .در
مغرب زمین ،واژه  Religionبه معنای مکتبهای درون یک دین و به معنای خود دین به کار میرود .حدود نیم قرن
است که در ایران تحت تأثیر این موضوع ،کلمه مذهب را به هر دو معنا استعمال میکنند .این اصطالح در زبان عربی
و فارسی به دو مفهوم بکار رفته است (علیجانی .)3۱ :7832 ،هارتشورن معتقد است :ژئوپلیتیک عبارت است از
کاربرد دانش و تکنیکهای جغرافیای سیاسی در مسائل روابط بینالملل (حافظ نیا.)80 :7832،
ژئو استراتژی علم کشف روابط استراتژی و محیط جغرافیایی است که به تعیین قلمرو جغرافیایی استراتژیهای
نظامی به منظور هدایت صحیح عملیات نظامی میپردازد (عزتی .)۱ :7830،ژان ایونا گاتمن سرزمین را اینگونه
تعریف کرده است :سرزمین بخشی از جلوه گاه جغرافیایی است که با ادامه فیزیکی قلمرو یک حکومت برابری پیدا
میکند .این مفهوم پهنه فیزیکی یک سیستم را معرفی میکند که در حکومتی ملتی و یا در بخشی از آن که از گونهای
اقتدار برخوردار باشد قوام میگیرد(مجتهد زاده )83 :7837،یک کشور یک واحد سیاسی است و مجموعهای از این
واحدهای سیاسی نقشه سیاسی جهان را تکمیل میکند .از نظر ساختاری کشور از به هم آمیختن سه عنصر سرزمین،
ملت و حکومت پدیدار میآید(مجتهد زاده .)7837:87،مرزهای سیاسی مهمترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد
متشکل از واحدهای دیگر است(میر حیدر .)717 :7817،ملت به مجموعهای از افراد ساکن در فضای جغرافیایی
مشخص و محدود از حیث سیاسی اطالق میشود که بر اساس عوامل و خصیصههایی نظیر تبار ،تاریخ ،فرهنگ،
دین ،مذهب ،سرزمین ،قومیت ،زبان و ...نسبت به یکدیگر احساس همبستگی و همانندی میکنند و خود را به یک
ما میدانند .ملت از عناصر ساختاری و بنیادین دولت است( .حافظ نیا .)777 :7837،هویت ملی عبارت است از
مجموعه خصایص و ارزشهای مشترک یک ملت که افراد آن نسبت به آنها خود آگاهی یافته و به واسطه آنها
احساس یگانگی و تعلق به همدیگر میکنند( .حافظ نیا.)7۱3 :7832،
عمق استراتژیک یک واژه در ادبیات نظامی است که به طور گسترده به فاصله بین خط مقدم یا بخشهای نبرد
رزمندگان و مناطق اصلی صنعتی ،پایتختها ،قلب کشور و دیگر مراکز اصلی جمعیت و تولید نظامی اطالق میشود.
اصول کلیدی که هر فرمانده نظامی در مورد عمق استراتژیک باید در نظر بگیرد همانا میزان آسیبپذیری هر یک از
این مواضع خودی در صورت یک حمله پیشدستانه سریع یا تک روشمند است؛ و اینکه آیا یک کشور میتواند به
درون قلمرو خود عقب نشینی کند ،رانش را جذب نماید و در عوض بتواند مانع از به ثمر رسیدن حمله بعدی
بشود.
اگرچه اجرای راهبرد عمقبخشی استراتژیک در طول تاریخ وجود داشته است و افراد و کشورها با تصرف مناطق
حساس و یا ایجاد قلعهها و دژهای مستحکم در مناطق سوقالجیشی سعی در استفاده از این راهبرد داشتهاند ،از
مهمترین نمونههایی که میتوان نام برد که باعث تحوالت بسیاری در تاریخ اسالم گردید ،همانا هجرت حضرت
رسول (ص) از مکه به مدینه است که باعث قوت و توسعه اسالم در کل جزیرۀالعرب گردید .با همه این تفاسیر
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کارشناسان و صاحبنظران علوم راهبردی ،بررسی تئوری عمق استراتژیک در ادبیات سیاسی معاصر را از پایان
جنگ جهانی دوم میدانند ،چرا که با پایان جنگ جهانی دوم ،دو قدرت بزرگ جهانی یعنی ایاالتمتحدهآمریکا و
اتحاد جماهیر شوروی در صحنه بینالمللی سر برآوردند .هر دو قدرت به وضوح دریافتند که عوامل جغرافیایی،
اقمار و کشورهای همسو در مناطق سوقالجیشی جهان و نشر ایدئولوژی در صحنه عملیاتی ،بیشترین نقش را در
تحقق پیروزیها و شکستهای آینده خواهد داشت .آمریکائیها و روسها با استفاده از تجربیات به دست آمده و
دو جنگ جهانی اول و دوم و وقایع تلخ نظامی که بر اثر استفاده نابجا از علم نصیب آلمان شده بود ،توانستند عوامل
ثابت ژئوپلیتیکی را با عوامل انسانی و متغیر علم ترکیب کنند .به گونهای که نظریات مربوط به راهبرد عمق
استراتژیک ،در تدوین راهبردهای ملی و بینالمللی ،دو ابر قدرت لحاظ شد و بر اساس آن ،عمالً عالیق امریکا در
حوزه اقیانوس اطلس ،اروپای غربی ،امریکای شمالی و جنوبی و سرزمینهای ساحل غرب و شرق اوراسیا ،فزونی
یافت .از سوی دیگر ،اتحاد شوروی که توانسته بود در جریان جنگ جهانی دوم سرزمینهای اروپای شرقی را به
اشغال خود در آورده و تا قلب آلمان پیش برود .پس از جنگ به استحکام و تجهیز پایگاهها و نیروهای نظامی در
جهت عمق بخشی استراتژیک خود پرداخت.
بیرون نرفتن شوروی از سرزمینهای اشغالی در اروپای شرقی و پشتیبانی آمریکا از کشورهای اروپای غربی و دادن
کمکهای مالی به آنها ،تقسیم شدن آلمان به دو بخش شرقی و غربی و گسترش ایدئولوژی مارکسیسم و کمونیسم
در برابر تز کاپیتالیسم و سرمایهداری که در سایه عملی کردن راهبرد عمقبخشی استراتژیک صورت گرفت ،منجر به
برخورد منافع دو ابر قدرت گردید و آنها را هر چه بیشتر از هم دور ساخت .شکلگیری پیمانهای نظامی ناتو و
ورشو ،ساخت بمب اتمی و هیدروژنی و موشکهای بالستیک قارهپیما ،باعث تقویت بنیه تدافعی و تهاجمی دو
قدرت بزرگ بری و بحری جهان شد و تالش دو ابر قدرت به منظور حفظ موقعیت و گسترش قلمرو راهبردی خود
رو به افزایش گذاشت .آمریکا کوشید بر سراسر اقیانوس آرام و اطلس ،پهنه اقیانوس هند و خلیجفارس اعمال نفوذ
کند و در این میان تأمین امنیت خروج نفت از خلیجفارس ،نقش اساسی در راهبرد ملی آمریکا داشته است .آمریکا
برای عمقبخشی بر این راهبرد ملی خود ،طرحهای مختلفی را به اجرا گذاشت از جمله دکترین و طرح ترومن،
طرح مارشال و پیمان ناتو ،پیمان سنتو و سیتو و پیمان آسیای جنوب شرقی و(...نقیب زاده .)810 :7813 ،شوروی
نیز در همین راستا دست به اقدامات متعددی زد از جمله پیمان ورشو ،پیمان کشورهای کمونیست آسیای جنوب
شرقی ،اتحاد نظامی با کشورهای حاشیه آمریکا از جمله کوبا و اشغال نظامی افغانستان و( ...نقیب زاده:7813 ،
)۱10؛ این اقدامات نشان میدهد که کشمکش بین آمریکا و شوروی و تالش برای توسعه عمق استراتژیک خود
پایانناپذیر مینمود .گسترش نفوذ این دو ابر قدرت برای گسترش عمق استراتژیک خود حتی به کشورهای آسیای
جنوب شرقی و آفریقا نیز به شکلهای مختلف گسترش یافته بود .پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق و برپائی
نظام تکقطبی در جهان ،باز هم از ارزش راهبرد عمق استراتژیک کم نشد و آمریکا با استفاده از موقعیت پیش آمده
درصدد دستاندازی به کشورهای بلوک شرق سابق برآمد .از سوی دیگر با وقوع وقایع  77سپتامبر و انفجار
برجهای دوقلو در نیویورک ،زمینه و بهانه الزم برای عمقبخشی راهبردی آمریکا در هارتلند جهان و منطقه قلب
انرژی جهان (که اهمیت آن در سالهای آینده دهها برابر خواهد شد) با تصرف عراق ،فراهم نمود و حضور نظامی
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آمریکا را در یکی از مناطق منحصر به فرد ژئواستراتژیک جهان یعنی افغانستان (برای کنترل روسیه -چین -هند و
ایران) به ارمغان آورد که این سیاست در سالهای اخیر هم ادامه دارد .اگرچه با قدرت گرفتن دوباره روسیه و
همچنین ظهور قدرتهای جدید جهانی همچون چین ،روند بینالمللی به این سو ،سوق پیدا کرده است .در این
راستا جمهوری اسالمیایران نیز ضمن وقوف به اهمیت بهکارگیری این راهبرد ،توانسته تا حدی عمق استراتژیک
خود را در سطح جهانی و بهویژه منطقه حساس خاورمیانه گسترش دهد .در بعد اقتصادی عمق استراتژیک عبارت
است از« :نفوذ به بازارهای کشورهای منطقه و جهان و کم کردن وابستگی کشور به کاالهای استراتژیک که میتواند
مورد استفاده دشمن در تحریمها قرار گیرد (مثل بنزین) و در دست گرفتن گلوگاههای اقتصادی دشمن و استفاده از
آن در مواقع ضروری ».این تعریفی کلی از عمق استراتژیک اقتصادی است که اصول آن ،به صورت تلویحی در
سخنان کارشناسان و صاحبنظران به آن اشاره شده است.
منطقه مورد مطالعه
غرب ایران ناحیه غربی ایران شامل سه استان نوار مرزی کردستان ،کرمانشاه و ایالم همراه با همدان و لرستان
میشود که گاه استانهای آذربایجان غربی و خوزستان را نیز شامل میشود .از شهرهای مهم آن سنندج ،کرمانشاه،
ایالم ،همدان ،بهعالوه ارومیه و اهواز است .در گذشته ،قسمت عمده و غربی از ناحیه جبال (عراق عجم) بوده است.
در سال  7871این ناحیه بهطور عمده بهعنوان «استان غرب» یکی از شش استان ایران و سپس بهعنوان استان پنجم از
ده استان ایران بوده است (حسینی 03 :7837 ،تا .)81

نقشه شماره  -1موقعیت منطقه غرب کشور در نقشه ایران
منبع(:یافتههای پژوهش)
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استان خوزستان با مساحتی بالغ بر  11هزار و  030کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران قرار دارد که از شمال به
استان لرستان ،از شمال شرق به استان اصفهان ،از شمال غرب به استان ایالم ،از شرق و جنوب شرقی به استانهای
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد ،از جنوب به خلیجفارس و از غرب به کشور عراق محدود میشود.
جمعیت کنونی استان چهار میلیون و  08۱هزار نفر برآورد شده که  88درصد آن را روستائیان تشکیل میدهند.
همچنین از مجموع جمعیت استان 21/30 ،درصد را مردان و  ۱3/3درصد آن را زنان تشکیل دادهاند .آبوهوای
استان خوزستان در مناطق کوهستانی و مرتفع با تابستانهای معتدل و زمستانهای سرد ،در نواحی کوهپایهای دارای
آب و هوای نیمه بیابانی و در نواحی پست و جلگهای هرچه به سمت جنوب و جنوب شرقی بیابانی وجود دارد.
زمستانهای این استان بهویژه در نواحی جنوب و جنوب شرقی استان عمدتاً کوتاه و معتدل و تابستانهای آن
طوالنی و گرم است به طوری که حداکثر مطلق درجه حرارت در شهرهای اهواز ،آبادان و دزفول در تابستان به
ترتیب  21و  ۱7و  21درجه میرسد معموالً در تیرماه به باالترین حد خود و در بهمن ماه به پایینترین میزان خود
در طول سال میرسد و در این ناحیه تعداد روزهای یخبندان بسیار اندک است .وجود تاالب هورالعظیم ،باتالقها،
نیزارها و سواحل زیبای خلیجفارس در جنوب و کوههای بلند و برفگیر در تمامی نقاط شمالی استان و جلگه بسیار
پست و گرم شرق خوزستان ،دورنما و چشم اندازها و اقلیمهای متفاوتی به ویژه در فصل بهار در چهار سوی استان
فراهم آورده است .دسترسی به آبهای آزاد در طول سواحل جنوبی و داشتن رودخانههای متعدد و پر آب که از
هزارههای پیش از میالد زیستگاه اقوام کهن ایرانی و مهد تمدن و کشت و کار و آبیاری بوده ،از زیرساختهای
اصلی اکوتوریسم خوزستان محسوب میشود .همچنین وجود دریاچه پشت سدهای استان ازجمله دز که به عنوان
ششمین سد مرتفع جهان شناخته شده ،کارون  ،8کرخه و سدهای شهید عباس پور و خلیل خان(چهل بری) امکانات
فراوانی برای بهرهبرداریهای گردشگری در این استان فراهم آورده است (ساری صراف و محمدی- 703 :7832 ،
.)7۱7
استان ایالم یکی از استانهای کشور ایران است که در باختر این کشور و در ناحیهای کوهستانی و نیمه گرم قرار
گرفته است .مرکز این استان شهر ایالم است .استان ایالم از غرب با کشور عراق ،از جنوب با استان خوزستان ،از
شرق با استان لرستان و از شمال با استان کرمانشاه همسایهاست .این استان از استانهای جنگلی ایران است و به
خاطر زیبایی طبیعتش از آن با نام عروس زاگرس نیز یاد میشود .پیش از دوره رضاشاه به این ناحیه پشتکوه
میگفتند .استان کردستان یکی از استانهای کردنشین در غرب ایران است .این استان از سمت غرب به منطقه
خودمختار کردستان کشور عراق ،از سمت شرق به استان همدان ،از سمت شمال به استان آذربایجان غربی و از
سمت جنوب به استان کرمانشاه محدود شده است .ساکنان استان کردستان به زبان کردی سخن میگویند .مرکز این
استان ،شهر سنندج است .کردستان پنجرهایی به ایرانیان اصیل است ،میتوان اهالی کردستان را ایرانیترین ایرانیان نام
برد ،زبان کردی امروزی دارای بیش از هفتاد درصد زبان اصیل ایرانی (پهلوی) را دارا است شما در کردستان شاهد
مردمی خونگرم و بسیار مهماننواز خواهید بود ویژگیهایی که ایرانیان کهن را با آن میشناختند .برای عالقهمندان به
اکوتوریسم -طبیعتگردی ،کوهستانها و مناظر طبیعی استان کردستان بسیار منحصربهفرد است .استان کرمانشاه در
غرب ایران واقع شده است .جمعیت این استان بنا بر برآوردهای سال  7310111 0111نفر است .مرکز این استان
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شهر کرمانشاه است که دارای حدود  112٬112نفر جمعیت است که  7٬۱71متر از سطح دریا ارتفاع دارد .این استان
در گذشته یکی از مراکز ساسانیان بوده است و از همین دوره آثار بسیار زیاد و ارزشمندی در این استان مانند تاق
بستان ،کتیبه بیستون و معبد آناهیتا باقیمانده است و در طی سدههای گوناگون نیز به دلیل جایگاه ویژه راهبردی این
شهر دارای اهمیت ویژهای بوده است .امروزه نیز از مهمترین شهرهای غرب ایران به شمار میرود .کهگیلویه و
بویراحمد یکی از استانهای کشور ایران است .مرکز آن شهر یاسوج است و با مساحتی حدود  71هزار و 0۱3
کیلومتر مربع ،سرزمینی نسبتاً مرتفع و کوهستانی است .جمعیت کهگیلویه و بویراحمد بر پایه سرشماری مرکز آمار
ایران در سال  7832برابر با  18۱033نفر بوده که  20درصد آنها در روستاها و مابقی در شهرها سکونت دارند
(ساری صراف و محمدی.)7۱7 - 703 :7832 ،
استان لرستان از استانهای غربی ایران است .این استان  03813کیلومتر مربع مساحت و بیش از یک میلیون و 111
هزار نفر جمعیت دارد .نرخ بیکاری در لرستان با  01/0درصد باالترین نرخ بیکاری در ایران است .این استان
سیزدهمین استان کشور از نظر جمعیت است و یکی از استانهای پرجمعیت ایران به شمار میرود .خرمآباد مرکز
استان است .طبق آمار سال  ،7832خرمآباد بیستمین شهر بزرگ کشور است .لرستان سرزمینی کوهستانی است و غیر
از چند دشت محدود ،سراسر آن را کوههای زاگرس پوشانده است .اشترانکوه با  ۱721متر ارتفاع بلندترین نقطه
استان واقع در حدفاصل شهرستانهای دورود ،ازنا و الیگودرز و پستترین نقطه آن در جنوبیترین ناحیه استان واقع
شده و حدود  211متر از سطح دریا ارتفاع دارد .بر اساس یافتههای باستانشناسی این منطقه یکی از نخستین
سکونتگاههای قدیمی بشر است و مفرغ لرستان از شهرت باستانشناسی زیادی برخوردار است .لرستان تنها استان
ایران است که به دلیل اهمیت فوقالعاده تاریخی یکی از  ۱بخش اصلی موزه ملی ایران را به خود اختصاص داده
است .این  ۱بخش اصلی عبارتاند از پیش از تاریخ ،تاریخی و لرستان ،دوران اسالمی ،مهر و سکه .استان لرستان
سومین استان پرآب کشور است و  70درصد آبهای کشور را در اختیار دارد .این استان علیرغم غیرمرزی بودن
خسارتهای بسیاری در جریان جنگ ایران و عراق متحمل شده است (حافظ نیا و همکااران.)00 :783۱ ،
استان کرمانشاه یا استان کرمانشاهان با مساحت  0۱1۱1کیلومتر مربع ،هفدهمین استان ایران از نظر وسعت به شمار
میرود .مختصات جغرافیایی کامل استان کرمانشاه بر روی کره زمین از طول جغرافیایی  ۱2درجه و  01دقیقه و 83
ثانیه شرقی تا  ۱3درجه و  7دقیقه و  23ثانیه شرقی و از عرض جغرافیایی  88درجه و  81دقیقه و  3ثانیه شمالی تا
 82درجه و  71دقیقه و  3ثانیه شمالی است .استان کرمانشاه که  2/7درصد مساحت کشور را دربرمیگیرد ،از استان-
های غربی به شمار میآید که با کشور عراق مرز مشترک دارند .این استان از شمال به استان کردستان ،از جنوب به
استان لرستان و ایالم ،از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود میشود .مرکز استان کرمانشاه ،شهر
کرمانشاه است .بر اساس آخرین تغییرات در  7831استان کرمانشاه از  7۱شهرستان 87 ،شهر 87 ،بخش و 3۱
دهستان تشکیل شده است (حافظ نیا و همکااران.)00 :783۱ ،
استان آذربایجان غربی یکی از  87استان ایران است که در منطقه آذربایجان در شمال غربی این کشور قرار دارد و
مرکز آن شهر ارومیه است .این استان با داشتن حدود  7111کیلومتر راه اصلی و بزرگراه که از شمالیترین نقطه
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استان (مرز بازرگان) تا جنوبیترین منطقه آن (بوکان) را به هم متصل میکند و از امکان ارتباطات زمینی مناسبی
برخوردار است .این استان تنها استان ایران است که با ترکیه هم مرز است (حافظ نیا و همکااران.)00 :783۱ ،
استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران قرار دارد و از شمال به جمهوری آذربایجان و ترکیه ،از مغرب به
کشورهای ترکیه و عراق ،از شرق به استان آذربایجان شرقی و استان زنجان و از جنوب به استان کردستان محدود
است .مساحت استان برابر  81123کیلومتر مربع است که سیزدهمین استان بزرگ کشور محسوب میشود و 002
درصد مساحت کل کشور را تشکیل میدهد .جمعیت استان آذربایجان غربی طبق سرشماری سال 0318۱23 ،7832
نفر است که  ۱٫13درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده است و از این لحاظ هشتمین استان پرجمعیت
کشور به شمار میآید.
استان آذربایجان غربی یکی از مناطق کوهستانی کشور است و توپوگرافی متنوع و گستردهای دارد .بر اساس ساختار
طبیعی استان ،اکوسیستمهای ویژهای از ترکیب گیاهان در سطوح مختلف پوشش گیاهی در سطوح مختلف
توپوگرافی به وجود آمده است که اهم آنها به شکل جنگلها و مراتع خودنمایی میکنند .این استان یکی از مناطق
مستعد کشاورزی است .عالوه بر این وجود ایالت و عشایر در دامداری استان نقش قابل توجهی دارد .این استان از
نظر اکتشاف و بهرهبرداری منابع معدنی نسبت به سایر استانها در وضع مطلوبی قرار ندارد .بررسی ترکیب
کارگاههای موجود استان نیز نشان میدهد که دو گروه صنعتی کانیهای غیرفلزی و غذایی  -داروئی در بین سایر
صنایع باالترین تعداد میزان اشتغال را دارد .از جمله معادن این استان میتوان به معادن مصالح و سنگهای
ساختمانی ،گرانیت ،میکا ،زرنیخ ،تالک ،تراورتن ،طال ،خاک نسوز و پوکه معدنی اشاره کرد .استان آذربایجان غربی
در سال  7832دارای  71شهرستان 81 ،بخش 81 ،شهر 713 ،دهستان و  8103آبادی است و مرکز آن شهر تاریخی
ارومیه بوده است .از لحاظ وسعت ارومیه بزرگترین و شهرستان شوط کوچکترین شهرستانهای استان هستند
(خطیب شهیدی و عمرانی.)770 :7832 ،
بحث و یافتهها
کارکرد آمایش سرزمینی توسعه پدیدههایی ،نظم و نظام دادن به فضای سرزمینی ،جلوگیری کردن از ایجاد عدم توازن
و پیشگیری از ریختافتادگی فضاهای زیست افراد جامعه و بالمآل ممانعت از بروز مخاطرههای نـاشی از
پراکـندگی /تمرکز است .گذشت از آنها؛ ایستایی /تحرک ،بیبرنامگی ،فاقد راهبرد و ناهمگن بودن با سطحهای
مختلف و سیاستگذاری کلی توسعهی کشور بر اساس سه محور عدالت در توزیع فضا و منابع محیطی و مصرف
درآمد نـیز از کـارهای آمایش سرزمین توسعه محسوب میشود .است .بهعبارتیدیگر آمایش سرزمینی توسعه،
سازماندهی همآهنگ و دارای نظم و نظام فضای حیاتی کشور در حوزهی سیاستهای کلی توسعهی درازمدت
همهسونگر اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی در چـارچوب منطقه بندی و تـقسیمهای کشوری و ضروریات
امنیت اجتماعی و اقـتصادی قـرار دارد .لذا آمایش سرزمینی توسعه دارای دو بعد توسعهای و امنیتی است (کوهن،
 .)7831نظر به اهمیت و جایگاه ویژه بخش امنیت ،ضروری است کـه ابـتدا بـعد امنیتی آمایش سرزمینی توسعه
مورد نظر قرار گـیرد .در کـشورهای پیشرفته ،آمایش سرزمینی توسعه ابتدا مفهومی امنیتی دارد و سپس معنای
توسعهای پیدا میکند .بدینمعنی که قبل از ساخت سد ،بزرگراه ،نـیروگاههای اتـمی و ...مـوضوع در کمیتههای
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آمایش سرزمینی توسعه مطرح میگردد و پس از اخذ موافقت مسئولین ،نـسبت به ساخت آنها اقدام میشود .در
ساخت چنین تأسیساتی ،نیروهای کارآمد و علمی نیز مشارکت داشته و همهی عاملهای آمایش سـرزمینی تـوسعه
را از نـظر پدافند و آفند ملحوظ نظر قرار میدهند.
اهمیت مسئله برنامهریزی آمایش سرزمین یا برنامهریزی فضایی ،مقولهای است که بر آن تأکید شده است و برخی
جوانب مهم اینگونه برنامهریزی معرفی شد و در واقع کسانی که معتقدند جهان از سه نوع عدم تعادل رنج میبرد:
 -7عدم تعادل میان شمال -جنوب
 -0عدم تعادل میان ثروتمندان و تهیدستان
 -8عدم تعادل میان انسان و طبیعت (کوهن.)7831 ،
پاسخ قانعکننده خود را بهتر است در برنامهریزی آمایش سرزمین جستوجو کنند .در حقیقت میتوان دریافت که با
اجرای برنامهریزی فضایی ،از سطح بینالمللی تا سطوح محلی میتوان به اینگونه عدم تعادلها خاتمه داد .یعنی در
حقیقت فقر و محرومیت ملی و منطقهای را کاهش داد .به عالوه از طریق برنامهریزی فضایی هم روستاها و هم
شهرها از بند فقر و محرومیت رها خواهند شد در غیر این صورت ،تأکید بر برنامهریزی بخشی و عدم توجه به
اجرای برنامهریزی فضایی ،عالوه بر این که تنگناهایی را برای روستاها پدید میآورد ،باعث میشود که مردمان
مناطق حاشیهای و به خصوص روستائیان به سوی قطبها و شهرهای بزرگ مهاجرت کنند و چون شهرها نیز
ظرفیت پذیرش تمامی افراد مناطق حاشیهای و روستایی را نخواهند داشت ،لذا بروز مسائل گوناگون شهری نظیر
حاشیهنشینی در جوار شهرهای بزرگ ،آلودگی هوا و نیز دور از واقعیت نخواهند بود و عدم تعادل فضایی همچنان
برقرار خواهد ماند.
بر این اساس که توجه به سیاستهای کالن آمایش سرزمین ضرورت مییابد .موارد ذیل در چارچوب
سیاستگذاری در زمینه آمایش سرزمین قابل بررسی و تأمل است:
 گسترش و تجهیز کریدورهای ارتباطی با عملکرد فراملی و مراکز جمعیتی مستقر برای استفاده از مزیتهایموقعیت جغرافیایی و ترانزیتی
 پیشبینی مراکز جمعیت برای تقویت نقش منطقهای کشور در رابطه فراملی و بینالمللی تقویت ظرفیتهای تولیدی در صنایع مورد تقاضا در نواحی مناسب بازارهای مصرف پیش بینی مراکز صنعتی مناسب و مکانیابی آنها تعیین و آمادهسازی مسیرهای انتقال انرژی در ابعاد داخلی و بینالمللی تجهیز مراکز جمعیتی و صنعتی ،توسعه ظرفیتهای زیربنایی با توجه به تفاوتهای عمده بین مناطق شمالی وجنوبی و شرقی و غربی کشور به لحاظ زیستمحیطی
توزیع مناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین و بهرهبرداری کارآمد ،از قابلیتها و مزیتهای کشور «سند ملی
آمایش سرزمین» در کشور است .این امر در سه سطح کالن ،بخشی و استانی انجام میگیرد.
در سطح بخشی محورهای ذیل موردتوجه قرار میگیرند:
 .7سازگاری فرآیند توسعه با ویژگیهای سرزمین
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 .0سیاستهای منطقهای و سرزمینی بخشها
 .8اولویتها در توسعه بخش
 .۱در سطح استانی نیز محورهای موردتوجه موارد ذیل را شامل میشوند:
 .2بخشهای محوری و اولویتدار
 .1نقش استان در تقسیمکار ملی
 .1سازمان فضایی توسعه استان (کاویانی راد.)7838 ،
بااینحال ،آنچه که در اجرای سند آمایش سرزمینی کشورمان قابل توجه است ،توجه به این نکته است که در
صورت عدم توجه به شاخصهایی چون:
 .7جمعیت ،امکانات ،قابلیتها و مزیتهای نسبی ،ظرفیت توسعهپذیری.
ایران با سابقه نزدیک به  21سال برنامهریزی تا کنون دو بار تهیه برنامههای بلندمدت آمایشی را تجربه کرده است
تجربه اول مربوط به مطالعات ستیران بود که در دهه  21بصورت تفصیلی تهیه و تدوین شده و با وقوع انقالب
اسالمی ایران مسکوت ماند و تجربه دوم مربوط به سال  17بود که به عنوان اولین طرح آمایش جمهوری اسالمی
ایران به دلیل برخورد به جنگ و افزایش مسائل و مشکالت اقتصادی کشور به مرحله اجرا نرسید .تفکر برنامهریزی
بلندمدت آمایشی در طول دهههای اخیر همواره فکر برنامهریزان و متخصصان برنامهریزی و توسعه کشور را به خود
مشغول کرده و اخیراً از سال  11مرحله جدید مطالعات آمایش ملی در یک چارچوب جدید و در یک تعامل ملی ـ
منطقهای شروع شده و در حال تهیه و تدوین است (کاویانی راد.)7838 ،
توجه به آمایش سرزمین در دور اخیر در واقع مولود وجود نوعی احساس نیاز به دیدگاههای جامعنگر ،دورنگر و
راهبردی بود که نه تنها به روابط غیر بخشی و بین منطقهای نظر داشته باشد بلکه روابط بخشی ـ منطقهای را نیز با
خود داشته باشد .این تفکر را میتوان نوعی تحول در مختصات فکری نظام برنامهریزی و اجرایی کشور دانست
هرچند اهداف و سیاستهای برنامهریزی ملی از جایی به جای دیگر و در زمانهای مختلف متفاوت است اما این
سیاستها نوعاً جهت کاستن از شکاف میان مناطق ،توزیع مجدد و یا تغییر الگوی رشد جمعیت و فعالیت اقتصادی
در فضا ،توسعه مناطق مرز منابع و ارتقا تخصیص منابع است (کوهن.)7831 ،
بیشک غایت اصلی تمام برنامهریزیها رسیدن به توسعه پایدار ،تعادل منطقهای ،توزیع مناسب فعالیتها و استفاده
حداکثر از قابلیتهای محیطی در فرایند توسعه مناطق است .تمرکز شدید جمعیت و فعالیتها در یک یا چند نقطه
جغرافیایی از مشخصههای بارز اکثر کشورهای جهان سوم بخصوص ایران است عدم توجه به برنامههای بلندمدت و
تکیه سیاستگذاران به برنامههای توسعه سطحی جهت تحقق شعارهای خود از موانع اصلی توسعه ناموزون کشور
است .بررسی برنامهریزی توسعه در دوران سیساله قبل از انقالب نشان میدهد که به رغم دستیابی به رشد اقتصادی
در چند بخش و حتی افزایش چشمگیر درآمد سرانه ،رژیم گذشته در پیشبرد اهداف توسعه با مشکالتی مواجه شد.
ریشه این مشکالت عمدتاً ناشی از تنظیم برنامهریزی توسعه با نگرش صرف اقتصادی و بدون توجه به بازتابهای
اجتماعی و منطقهای آن بود که به نابرابریهای اجتماعی ،اقتصادی و منطقهای به شدت دامن زد و مانع از
برخورداری متعادل همه مناطق از مواهب توسعه گردید (کوهن.)7831 ،

تحلیل و بررسی پتانسیلهای عمق ژئوپلیتیک424 ...

این نوع نگرش به برنامهریزی و توسعه را میتوان مطابق با دیدگاههای نظریهپردازان توسعه در دهه  21و  11دانست
که توسعه را به مفهوم رشد تلقی کرده و تنها رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه را عین توسعه میدانستند .رژیم
گذشته در اوایل دهه  21شمسی به حساسیت موضوع پی برد و جهت رفع نابرابریها و ایجاد تعادل منطقهای در
صدد استفاده از روش برنامهریزی فضای ملی همگام با برنامههای اقتصادی گردید که بعد از انقالب نیز در مراحل
مختلف پیگیری شد و در حال حاضر نیز یکی از ضرورتهای توسعه متعادل فضایی در سطح ملی است.
در این خصوص اصول جدید برنامهریزی بر چهاراصل زیر استوار است:
 ویژگی فضایی که نیازمندیها و ویژگیهای مکانها در آن مدنظر قرار میگیرد ویژگی پایداری که بحث پایداری در مقیاس کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت مورد توجه قرار میگیرد ویژگی یکپارچگی که لزوم هماهنگی اهداف و اقدامات را مورد توجه قرار میدهد ویژگی جامعیت که لزوم توجه به تمام بخشها در یک نگرش سیستمی و جامع را بیان میکنددر این چارچوب بعد فضا دارای اهمیت فراوان است و اصول برنامهریزی فضایی در برگیرنده اصول پایداری،
یکپارچگی و جامعیت است .در این میان رسالت برنامه آمایش سرزمین رسیدن به عدالت اجتماعی از دیدگاه
دسترسی عادالنه و توزیع فضایی دستاوردهای توسعه ،کارایی ناشی از برقراری و تقویت پیوندها و ایجاد یکپارچگی
فضایی ،تعادل اکولوژیکی و ارتقا کیفیت زندگی و حفظ و اعتالی هویت منطقهای است .بنابراین میتوان تهیه
طرحهای آمایش و اجرا کردن آن را به دالیل زیر ضروری دانست.
 -7جهت بهرهبرداری مناسب از امکانات و قابلیتهای مناطق
 -0جهت ایجاد تعادل فضایی در پهنه سرزمین
 -8جهت تلفیق ویژگیهای فرهنگی مناطق در فرایند ملی ـ منطقهای
 -۱جهت ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف اقتصادی
 -2جهت لحاظ مناسبات جهانی و منطقهای در برنامهریزی
 -1جهت تخصصی کردن و دادن نقشهای محوری به مناطق
و درنهایت جهت ایجاد زمینه برای رشد و توسعه کشور به مفهوم واقعی و استفاده از قابلیتهای طبیعی ،اجتماعی و
اقتصادی در تسریع فرایند توسعه و هدایت صحیح چارچوب توسعه است (کوهن.)7831 ،
تحلیل سوآت استانهای غربی ایران
جدول  :1تحلیل سوآت مناطق غربی کشور
تهدیدها (بیرونی)

فرصتها (بیرونی)

 =7Tبحران خیز بودن عراق

 =7Oهمسایگی با کشورهای عراق و ترکیه

 =0Tتنشهای فیمابین ایران و کروهای کرد عراق

 =0Oداشتن پیوندهای قومی با اقوام عراق و ترکیه

=8Tحضور نیروهای فرامنطقهای در عراق

 =8Oناامنی و جنگ در عراق

 =۱Tوجود پایگاههای نظامی امریکا در عراق و ترکیه

=۱Oآب و هوای گرم و نامناسب استانهای شرقی و جنوبی کشور

=2Tقاچاق گسترده کاال از مبادی بیرونی به این مناطق

 =2Oموقعیت دفاعی مطلوب این مناطق نسبت به خلیجفارس

=1Tهجوم ریزگردها از عراق

=1Oکمبود نیروی کار در مناطق مجاور

 =1Tتهیدیدات آب و هوایی و زیست محیطی و هویتی

=1Oبازارهای اقتصادی عراق و ترکیه
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نقاط قوت (درونی)

نقاط ضعف (درونی)
 =7Wفقر و توسعه نیافتگی

=7Sجاذبههای طبیعی و اکوسیستمهای ویژه

 =0Wبیثباتی مدیریتی و بیثباتی برنامهریزی

=0Sمیرات فرهنگی و تاریخی غنی

 =8Wجادهها و راههای نامناسب

=8Sجنگلهای بلوط

 =۱Wقوم گرایی و طایفه گرایی

=۱Sآب و هوای معتدل و مطلوب

 =2Wضعف امکانات گردشگری

=2Sکوههای سر به فلک کشیده زاگرس

 =1Wدوری از مرکز سیاسی کشور

=1Sنیروی انسانی ورزیده و سالم

 =1Wبیکاری گسترده

=1Sکشاوزی و معادن زیرزمینی فراوان
منبع(:یافتههای پژوهش)

جدول شماره  :2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ))IFE
نقاط قوت کلیدی

=7Sجاذبههای

طبیعی

و

وضع

وزن

امتیاز

( 1تا

موجود

)7

( 7تا 7)۱

7

۱

امتیاز وزن

توضیحات

نقاط ضعف کلیدی

دار
 =7Wفقر و توسعه نیافتگی

۱

وزن

امتیاز

( 1تا

موجود

)7

( 7تا )۱

1/2

0

وضع

امتیاز وزن

توضیحات

دار
7

اکوسیستمهای ویژه
 =0Wبیثباتی مدیریتی و بیثباتی

=0Sمیرات فرهنگی غنی

1/2

8

7/2

 =8Sجنگلهای بلوط

1/3

8

0/۱

 =8Wجادهها و راههای نامناسب

7

7

7

برنامهریزی
7

0

0

 =۱Sآب و هوای معتدل و مطلوب

1/2

8

7/2

 =۱Wقوم گرایی و طایفه گرایی

7

0

0

 =2Sکوههای سر به فلک کشیده

1/8

8

1/3

=2Wضعف امکانات گردشگری

7

7

7

=1Sنیروی انسانی کافی

1/2

8

7/2

 =1Wدوری از مرکز سیاسی کشور

7

7

7

 =1Sکشاوزی و معادن زیرزمینی

7

۱

۱

 =1Wبیکاری گسترده و عدم استقرار

7

7

7

جمع کل

۱/1

-

73/3

زاگرس

صنایع

فراوان

1/2

جمع کل

3

71

منبع(:یافتههای پژوهش)

جدول شماره  :3ماتریسهای ارزیابی عوامل خارجی ))EFE
فرصتهای کلیدی

وزن

امتیاز

( 1تا

موجود

وضع

امتیاز وزن

توضیحات

تهدیدهای کلیدی

دار

)7

( 7تا )۱

 =7Oهمسایگی با کشورهای عراق و ترکیه

7

۱

۱

 =7Tبحران خیز بودن عراق

 =0Oداشتن پیوندهای قومی با اقوام عراق و

1/2

8

7/2

=0T

 =8Oناامنی و جنگ در عراق

1/3

۱

8/0

 =۱Oآب و هوای گرم و نامناسب استانهای

1/3

۱

8/1

 =2Oموقعیت دفاعی مطلوب این مناطق

7

8

8

ترکیه

تنشهای فیمابین ایران و

وزن

امتیاز

( 1تا

موجود

وضع

امتیاز وزن
دار

)7

( 7تا )۱

7

7

7

7

0

0

کروهای کرد عراق
 =8Tحضور نیروهای فرامنطقهای در

7

0

0

عراق

شرقی و جنوبی کشور

 =۱Tوجود پایگاههای نظامی امریکا

7

0

0

در عراق و ترکیه
 =2Tقاچاق گسترده کاال از مبادی

1/2

0

7

 =1Oکمبود نیروی کار در مناطق مجاور

7

۱

۱

 =1Tهجوم ریزگردها از عراق

1/2

7

1/2

 =1Oبازارهای اقتصادی عراق و ترکیه

7

۱

۱

 =1Tتهیدیدات آب و هوایی و زیست

7

7

7

جمع کل

1/0

01

08/8

بیرونی به این مناطق

نسبت به خلیجفارس

محیطی و هویتی
جمع کل

منبع(:یافتههای پژوهش)

 .7امتیاز  - 7جذاب نمیباشد.
امتیاز  - 0تا حدودی جذاب میباشد.
امتیاز  - 8در حد قابل قبول جذاب است.
امتیاز  - ۱جذابیت باالیی دارد.

1

77

3/2

توضیحات
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جدول شماره  :4ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی یا QSPM
وزن

استراتژی WT
AS
امتیاز جذابیت7

استراتژی ST

استراتژی WO
AS
امتیاز

TAS
جذابیت

AS
امتیاز

جذابیت

کل

جذابیت

کل

 =7Tبحران خیز بودن عراق

7

۱

۱

8

8

7

7

7

7

 =0Tتنشهای فیمابین ایران و کروهای کرد عراق

7

7

7

۱

۱

7

7

7

7

 =8Tحضور نیروهای فرامنطقهای در عراق

7

۱

۱

۱

۱

7

7

7

7

 =۱Tوجود پایگاههای نظامی امریکا در عراق و ترکیه

7

۱

۱

0

0

7

7

7

7

 =2Tقاچاق گسترده کاال از مبادی بیرونی به این مناطق

1/2

7

1/2

8

7/2

7

1/2

7

1/ 2

 =1Tهجوم ریزگردها از عراق

1/2

۱

0

7

1/2

7

1/2

7

1/ 2

 =1Tتهیدیدات آب و هوایی و زیست محیطی و

7

۱

۱

۱

۱

7

7

7

7

مجموع

1

00

73/2

07

73

1

1

1

1

 =7Oهمسایگی با کشورهای عراق و ترکیه

7

7

1/72

7

7

۱

۱

۱

۱

 =0Oداشتن پیوندهای قومی با اقوام عراق و ترکیه

1/2

7

1/2

7

1/2

۱

0

۱

0

 =8Oناامنی و جنگ در عراق

1/3

7

1/3

7

1/3

۱

1/80

۱

1/80

 =۱Oآب و هوای گرم و نامناسب استانهای شرقی و

1/3

۱

1/81

7

1/3

۱

1/81

۱

1/81

 =2Oموقعیت دفاعی مطلوب این مناطق نسبت به

7

۱

۱

7

7

۱

۱

۱

۱

 TASجذابیت
کل

AS
امتیاز

استراتژی SO
TAS
جذابیت

جذابیت

 TASجذابیت
کل

تهدیدها

هویتی
فرصتها

جنوبی کشور
خلیجفارس
 =1Oکمبود نیروی کار در مناطق مجاور

7

7

7

7

7

0

 =1Oبازارهای اقتصادی عراق و ترکیه

7

۱

۱

7

7

۱

مجموع

0
۱

۱

۱

۱

۱

1/0

ضعفها
 =7Wفقر و توسعه نیافتگی

1/2

8

7/2

7

1/2

7

1/2

7

1/ 2

 =0Wبیثباتی مدیریتی و بیثباتی برنامهریزی

7

8

8

7

7

7

7

7

7

 =8Wجادهها و راههای نامناسب

7

0

0

7

7

۱

۱

7

7

 =۱Wقوم گرایی و طایفه گرایی

7

8

8

7

7

7

7

7

7

 =2Wضعف امکانات گردشگری

7

0

0

7

7

۱

۱

7

7

 =1Wدوری از مرکز سیاسی کشور

7

7

7

7

7

7

7

7

7

 =1Wبیکاری گسترده

7

0

0

7

7

۱

۱

7

7

مجموع

1/2

قوتها
 =7Sجاذبههای طبیعی و اکوسیستمهای ویژه

7

7

7

۱

۱

7

7

۱

۱

 =0Sمیرات فرهنگی و تاریخی غنی

1/2

7

1/2

۱

1/01

7

7

۱

1/01

 =8Sجنگلهای بلوط

1/3

7

1/2

۱

1/80

7

7

۱

1/80

 =۱Sآب و هوای معتدل و مطلوب

1/2

7

1/2

۱

1/01

7

1/2

۱

1/01

 =2Sکوههای سر به فلک کشیده زاگرس

1/8

7

1/8

۱

1/70

7

1/8

۱

1/70

 =1Sنیروی انسانی کافی

1/2

7

1/2

۱

1/01

7

1/2

۱

1/01

 =1Sکشاوزی و معادن زیرزمینی فراوان

7

7

7

۱

۱

7

7

۱

۱

مجموع

۱/1

جمع TAS

منبع(:یافتههای پژوهش)
7

 .امتیازهای جذابیت به صورت زیر است:

امتیاز  = 7جذاب نمیباشد.
امتیاز  = 0تا حدودی جذاب میباشد.
امتیاز  = 8در حد قابل قبول جذاب است.
امتیاز  = ۱جذابیت باالیی دارد.
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جامعه آماری این رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار
و حجم نمونه نیز  21نفر تعیین شده است.
جدول شماره  :5جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری

حجم نمونه

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

 21نفر

سن

تحصیالت

جنسیت

81-01

82-81

مرد

زن

فوقلیسانس

دکتری

82نفر

72نفر

88

71

۱1

71

منبع(:یافتههای پژوهش)

دول شماره  :6سنجش وزن سنجهها 1با استفاده ازAHP
ضریب
( 1تا )7
عوامل داخلی

عوامل خارجی

وزن
0

( 7تا )۱

ضعف اساسی

ضعف

قوت

قوت اساسی

8

 =7Wفقر و توسعه نیافتگی

7

۱

*

 =0Wبیثباتی مدیریتی و بیثباتی برنامهریزی

7

۱

*

 =8Wجادهها و راههای نامناسب

1/2

8

 =۱Wقوم گرایی و طایفه گرایی

7

8

=2Wضعف امکانات گردشگری

1/2

8

*

 =1Wدوری از مرکز سیاسی کشور

1/1

0

*

 =1Wبیکاری گسترده

7

8

=7Sجاذبههای طبیعی و اکوسیستمهای ویژه

7

۱

 =0Sمیرات فرهنگی و تاریخی غنی

*
*

*
*

1/2

8

 =8Sجنگلهای بلوط

7

۱

*

*

 =۱Sآب و هوای معتدل و مطلوب

7

۱

*

 =2Sکوههای سر به فلک کشیده زاگرس

1/2

0

*

=1Sنیروی انسانی کافی

1/2

0

*

 =1Sکشاوزی و معادن زیرزمینی فراوان

7

۱

*

 =7Oهمسایگی با کشورهای عراق و ترکیه

7

۱

 =0Oداشتن پیوندهای قومی با اقوام عراق و ترکیه

1/2

8

 =8Oناامنی و جنگ در عراق

7

۱

*

 =۱Oآب و هوای گرم و نامناسب استانهای شرقی و جنوبی کشور

7

۱

*

 =2Oموقعیت دفاعی مطلوب این مناطق نسبت به خلیجفارس

7

۱

 =1Oکمبود نیروی کار در مناطق مجاور

1/2

0

 =1Oبازارهای اقتصادی عراق و ترکیه

7

۱

 =7Tبحران خیز بودن عراق

7

۱

 =0Tتنشهای فیمابین ایران و کروهای کرد عراق

1/2

۱

*

 =8Tحضور نیروهای فرامنطقهای در عراق

7

8

*

 =۱Tوجود پایگاههای نظامی امریکا در عراق و ترکیه

1/2

0

*

 =2Tقاچاق گسترده کاال از مبادی بیرونی به این مناطق

*

*
*

*
*
*
*

7

0

 =1Tهجوم ریزگردها از عراق

7

۱

*

 =1Tتهدیدات آب و هوایی و زیست محیطی و هویتی

7

۱

*

منبع(:یافتههای پژوهش)

جدول شماره  :7ماتریسSWOT
ماتریس SWOTبرنامهریزی و سازماندهی سیاسی ،امنیتی و

قوتها s

ضعفها w

=So1ایجاد تسهیالت برای گردشگری و سرمایهگذاری در

 = WO1افزایش مراودات و مبادالت اقتصادی با مناطق و کشورهای مجاور با احداث راهها و

زمینههای مختلف داخلی و خارجی

زیرساختهای مناسب و ناوگان حمل و نقل مناسب

اقتصادی فضا در مناطق غربی کشور
فرصتها o

 = So2شناساندن پتانسیلهای مناطق غربی با برگزاری
همایشها و سمینارها
تهدیدهاT

 = ST1استقرار صنایع مهم و پایگاههای نظامی راهبردی

 = WT1افزایش انسجام ملی و تقویت هویت ایرانی در این مناطق

کشور در این مناطق
7

 .برای تعیین نمره نهایی هر عامل ،ضریب هر عامل را در نمره آن ضریب کنیم.

مجموع نمرههای نهایی هر عامل را محاسبه کنیم تا نمره نهایی آن مشخص شود.
اگر میانگین آنها کمتر از  0/2باشد یعنی از نظر عوامل داخلی دچار ضعف بوده و اگر نمره میانگین بیشتراز  0/2باشد دارای قوت است.
0

 .عدد صفر (بدون اهمیت) تا یک (بسیار مهم)

8

 .نمره  7نشان دهنده ضعف اساسی ،نمره  0ضعف کم ،نمره  8بیانگر نقطه قوت و نمره  ۱نیز نشان دهنده قوت بسیار باال.

تحلیل و بررسی پتانسیلهای عمق ژئوپلیتیک448 ...

نمودار شماره  :1الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی

تهدیدهای عمده محیطی
نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشی
با توجه به نمودار فوق بهترین استراتژیها برای مدیریت و برنامهریزی فضای سیاسی ،امنیتی و اقتصادی در مناطق
غربی کشور به ترتیب امتیاز عبارتاند از:
 -1استراتژیهای محافظهکارانه)(WO

اولین استراتژی مطلوب در راستای ارائه یک مدل کاربردی برای غرب ایران استراتژیهای محافظهکارانه است .در
این استراتژی هدف این است که از مزیتهای موجود در فرصتها برای جبران نقاط ضعف استفاده شود .در ادامه
به معرفی مزیتها و فرصتهای توسعه استانهای غربی میپردازیم؛
 .7قرارگیری بر محور ارتباطی شمال غربی-جنوب غربی مسیر کریدور شرقی – غربی (جاده تاریخی ابریشم) و
بهرهمندی از  881کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق
 .0امکان ایفای نقش در مقیاس ملی و بین المللی و توان تبادل انرژی برق با کشور عراق
 .8وجود منابع غنی نفت و گاز طبیعی
 .۱وجود معادن قیر طبیعی در استانهای منطقه
 .2وجود معادن با کیفیت مصالح ساختمانی از جمله سنگهای تزئینی ،سنگ گچ ،سنگ الشه ،آهک و مارن و...
 .1وجود معادن فلزی و غیرفلزی از جمله سنگ آهن ،سیلیس و فلدسپات ،خاک صنعتی و...

 .1وجود نیروی کار فراوان
 .3برخورداری از شرایط اقلیمی متنوع و زیست محیطی نسبتاً تخریب نشده ،با امکان پیریزی توسعه پایدار
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 .3وجود فرشبافان و طراحان و نقاشان حرفهای و با تجربه در حوزه فرش دستباف و شناخته بودن نام تجاری فرش
استان در سطح کشور و جهان
 .71پتانسیل بسیار باالی آبهای سطحی و زیرزمینی و امکان احداث صنایع آب بر
 .77وجود تأسیسات زیربنایی نظیر فرودگاه بینالمللی ،بزرگراه راه کربال ،نیروگاه حرارتی موجود و نیروگاههای در
دست احداث ،راههای ارتباطی مناسب در سطح استان و در دست احداث بودن راهآهن غرب کشور
 .70وجود تشکلهای صادراتی دام و نخود به عنوان تشکلهای پایه و برخورداری از محصوالت متنوع کشاورزی و
دامپروری در استان
 .78وجود جاذبههای طبیعی و تاریخی متنوع و همچنین روستاهای هدف گردشگری
 .7۱وجود صنعتگران و معدن کاران و فعاالن تجاری
 .72وجود مراکز متعدد آموزش عالی و مراکز فنی و حرفهای جهت تأمین نیروی متخصص مورد نیاز بخشهای
اقتصادی
 .71مرکزیت منطقه غرب کشور و دسترسی آسان به بازار عراق
 .71قطب کشاورزی با تولید محصوالت متنوع و مستعد در زمینه صنایع تبدیلی
 .73امکان توسعه بازار محصوالت دارای تقاضا که به واسطه فرهنگ مشترک با کشور همسایه شناخته شده و
همچنین تولید صنایع دستی از قبیل" ابزار آالت موسیقی شامل :سه تار ،تنبور ،دف ،فرش ،گلیم ،جاجیم ،نمد ،گیوه
و چاقو
 .73شرایط اقلیمی مساعد و منابع طبیعی فراوان در استان برای تولید مواد اولیه فرش و...

 .01وجود  70شهرکهای صنعتی و  ۱ناحیه صنعتی در سطح شهرستانهای استان
 .07بهرهمندی از سدهای فراوان
 .00وجود واحدهای صنعتی پتروشیمی ،سیمان ،کاشی قطعات خودرو و همچنین وجود چندین واحد بزرگ در زمینه
تولید محصوالت غذایی از قبیل روغن نباتی و رب گوجه فرنگی و واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی
 .08رویکرد و اقدام عملی سازمان برای واگذاری تصدیهای غیرضروری (اجرای سیاستهای کلی اصل  )۱۱و
محدود شدن کاالهای مشمول قیمتگذاری
 .0۱وجود بنگاههای متعدد تولیدی ،ماشین آالت ،تجهیزات و ظرفیت تولید در برخی رشتههای صنعتی ،معدنی،
کشاورزی و خدماتی
 .02توسعه کارگاههای قالیبافی
 .01وجود ارتباط بسیار قوی بین صنعت و دانشگاه
.01برگزاری کارگاههای آموزشی متفاوت جهت ارتقاء سطح دانش صنعتگران با رویکرد ایجاد و تعامل بیشتر صنعت
و دانشگاه
 .03وجود زمینههای قانونی برای توسعه ورزش و نگرش مثبت جامعه استان به فعالیتهای ورزشی و گرایش بخش
خصوصی به سرمایهگذاری و خدماترسانی در توسعه ورزش
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 -2استراتژیهای رقابتی)(ST

دومین استراتژی مطلوب در راستای ارائه یک مدل کاربردی برای غرب ایران استراتژیهای رقابتی است .در این
استراتژی هدف مدیریت و برنامهریزی فضای سیاسی ،امنیتی و اقتصادی این است که روشهایی استفاده شود تا با
استفاده از نقاط قوت داخلی از تأثیر منفی تهدیدات خارجی جلوگیری شود و حتی سعی شود تهدیدات را از بین
بروند .این راهبرد مربوط به وضعیت خارجی غرب ایران است و نقاط منفی(تهدیدات پیش روی) آن را در ارتباط
با بیرون ارزیابی میکند.
حساس بودن مرزهای غربی کشور ،به دلیل ناامنیهای آن طرف مرزها و ضرورت جلوگیری از تهدیدات احتمالی
آینده از این نواحی ،تأمین امنیت این منطقه را برای ایران ضروری کرده است .لذا سپاه پاسداران به عنوان تأمین
کننده امنیت این منطقه تالش دارد که در حوزههای مختلف نقش آفرین تأمین امنیت باشد .جالب توجه اینکه به
دلیل وجود قومیتهای متنوع و وجود اقلیتهای مذهبی ،برخی از گروهها فعالیتهای زیادی برای برهم زدن امنیت
این مناطق انجام میدهند .پیش از پیروزی انقالب اسالمی به این اقلیتهای قومی و مذهبی به عنوان یک تهدید
نگریسته میشد ،اما جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران به این قومیتها و مذاهب به عنوان یک فرصت برای
تأمین امنیت مینگرد و با بهرهگیری از توان آنها امنیت بخشی از مناطق را تأمین میکند.
ایران در محیط پیرامونی خود همواره با چالشها و مشکالت متعدد و متداومی روبه رو بوده و این مشکالت در تمام
حوزههای این محیط امنیتی باز تولید شده است .در گذشته ،چالشهای امنیتی ایران که از محیط پیرامونی آن ناشی
میشد به اشکال متفاوتی وجود داشت و از ناامنیهای مرزی و بیثباتیهای موقت تا حمالت و جنگهای طوالنی
مدت نظامی را در بر میگرفت .اکنون نیز این مسئله در قالبها و مؤلفههای مختلفی تجلی یافته است .در حال
حاضر ،تروریسم و افراطگرایی ،بحران اقتدار و وجود دولتهای ضعیف و همچنین مداخالت قدرتهای
فرامنطقهای ۱ ،چالش امنیتی در محیط پیرامونی ایران محسوب میشود که با یکدیگر ارتباطی چند بعدی و تنگاتنگ
دارند .در این میان ،به نظر میرسد وجود دولتهای ضعیف و بحران اقتدار و حضور قدرتهای فرامنطقه ای باعث
تحریک دو مؤلفه دیگر یعنی اشاعه تروریسم و افراطگرایی مذهبی و قومی در این مناطق باشد .دولتهای ضعیف و
شکننده در حوزه جنوب غرب و شمال غرب باعث گسترش تروریسم و افراطگرایی شده و عالوه بر این ،زمینه
تداوم حضور قدرتهای فرامنطقهای بخصوص آمریکا را نیز فراهم میسازد .در کشورهای عربی حاشیه جنوبی
خلیجفارس نیز بحران اقتدار و ضعف دولتها ،زمینه را برای همکاری نامتقارن با قدرتهای فرامنطقهای (بخصوص
آمریکا) و افزایش مداخالت قدرتهای خارجی فراهم ساخته است .این مسائل با توجه به ساخت قومی و اجتماعی
منطقه و تجارب خاص دولت– ملتسازی ،باعث پیچیدگی شرایط امنیتی میشود .اختالفات قومی ،وجود دولتهای
اقتدارگرا ،بحران مشروعیت ،عدم وجود دموکراسی و نهادهای مدنی به همراه اقتصاد ضعیف در برخی از کشورهای
آسیای مرکزی و قفقاز از جمله عوامل دیگری است که موجب بروز بیثباتی و ناامنی در محیط امنیتی ایران خواهد
شد .تروریسم و افراطگرایی مذهبی و قومی در منطقه در طول سالهای اخیر افزایش یافته است و این امر نظم و
ثبات سیاسی– اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد .وهابیت و سلفیگری به
عنوان یک ایدئولوژی مذهبی افراطی ،منبع عمده گسترش تروریسم و تنشهای مذهبی است که این ایدئولوژی به
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واسطه آشفتگی کلی منطقهای و برخی مالحظات سیاسی بازیگران ذینفع ،فضای گستردهتری برای انتشار و
تأثیرگذاری پیدا کرده است .تروریسم و افراطگرایی در عراق هر چند به واسطه عوامل مختلف داخلی و منطقهای
تقویت شده ،اما اکنون خود به منبع عمده بیثباتی و ناامنی تبدیل شده است .حضور قدرتهای فرامنطقهای در
خاورمیانه به دلیل عواملی چون نفت و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه ،همواره از عناصر ساختار امنیتی منطقهای محسوب
میشده است ،اما در سالهای بعد از یازده سپتامبر ،مداخالت فرامنطقهای افزایش قابل مالحظهای را نشان میدهد.
آمریکا بعد از یازده سپتامبر ،رویکرد امنیت هژمونیک در خاورمیانه را مطرح کرد و بر این اساس با افزایش حضور
نظامی خود به براندازی رژیمهای طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت ورزید .در این راستا واشنگتن سعی
دارد تا با جدا کردن صف متحدین و دولتهای مخالف ،تحت فشار قرار دادن دولتهای غیرهمسو و کسب حداکثر
همکاری از کشورهای متحد ،امنیت هژمونیک را به عنوان ساختار امنیتی اصلی در منطقه در اولویت قرار دهد .بهانه
مبارزه با تروریسم نیز از ابتدا به عنوان یکی از اهداف اصلی آمریکا در گسترش حضور خود در منطقه و تقویت
الگوی امنیت هژمونیک دنبال شده است .حضور گستردهتر آمریکا در منطقه و اشغال افغانستان و عراق ،همراه با
عکسالعملهای منطقهای ،زمینه را برای گسترش افراطگرایی و تروریسم مهیا ساخت و وجود بافت موزاییکی قومی
و مذهبی در غرب آسیا در کنار اقدامات و استراتژی معطوف به مبارزه با تروریسم در چارچوب امنیت هژمونیک
امریکا ،در عمل به گسترش تروریسم منجر شده است .تأثیر دیگر ناشی از حضور قدرتهای فرامنطقهای در محیط
پیرامونی ایران ،تأثیرگذاری بر نظم طبیعی و همکاریهای قابل توافق میان کشورهای منطقه است .از آنجا که در
رویکرد امنیت هژمونیک ،منافع و اهداف قدرت فرامنطقهای هژمون در اولویت قرار دارد و همچنین دولتها به
دوست و دشمن تقسیم میشوند ،همکاری و مشارکت دولتهای منطقهای بر مبنای منافع طبیعی و بلندمدت خود در
جهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همکاری با دشواریهای جدی مواجه میشود .در این راستا ،برخی
تهدیدات و چالشهای امنیتی مشترک که در بلند مدت برای بخش عمدهای از کشورهای منطقه مشکلآفرین خواهد
بود ،مورد غفلت و بی توجهی قرار خواهد گرفت .در این میان به دالیل ذکر شده ،مسئله قاچاق نیز که بدنه اقتصادی
کشور را هدف قرار میدهد نیز هر روز در حال گسترش است و مراکز اقتصادی جامعه ایران را نیز با چالش روبرو
کرده است و موضوع قاچاق در حوزه خلیجفارس و در شکلهای گوناگون بروز و ظهور یافته که یکی از موارد آن
قاچاق سوخت است که ساالنه سرمایه هنگفتی را از کشور خارج میکند .قدرتیابی روز افزون داعش با حمایت
کشورهای همسایه ،بخصوص ترکیه و رفتارهای دوگانه آمریکا با داعش ،باعث شده است که جمهوری اسالمی ایران
برای تأمین امنیت این منطقه اقدامات ویژهای را انجام دهد .در این میان سپاه پاسداران انقالب اسالمی نقش ویژهای
را ایفا میکند و هر روز با گسترش هر چه بیشتر تروریسم ،بر اهمیت نقش امنیتی این سازمان انقالبی افزوده می-
شود .هدف استراتژیهای رقابتی ،کاهش تهدیدهای فوق الذکر تا حد امکان است .بدین منظور در این رساله استقرار
صنایع مهم و پایگاههای نظامی راهبردی کشور در این مناطق به عنوان استراتژیهای رقابتی پیشنهاد میگردد.
 -3استراتژیهای تهاجمی )(SO

با اتخاذ این استراتژی ،مناطق غربی کشور با تکیه بر قوتهای داخلی ،بیشترین بهره را از فرصتهای خارجی می-
برند .به طور کلی مهمترین فرصتهایی که در پیرامون و مجاورت مناطق غرب کشور وجود دارد میتوان با
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همسایگی با کشورهای زیر و فرصتهای که در مراودات اقتصادی با آنها نهفته است جست و جو کرد :بررسی
روابط تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان طی  71سال اخیر گویای روند رو به رشد صادرات و واردات است.
این در حالی است که از سال  38تا  31هر دو کشور به موازات یکدیگر به مبادالت تجاری پرداختهاند اما رفتهرفته
از سال  31تاکنون روند واردات از آذربایجان به ایران به شدت نزولی به خود گرفته است و همچنان نیز ادامه دارد؛
اما برخالف اظهارات برخی از فعاالن بخش خصوصی مبنی بر کاهش صادرات از ایران به آذربایجان این روند رو به
رشد گذاشته است .این در حالی است که در مجموع رقم فعالیت تجاری بین این دو کشور بسیار باال نبوده و در
باالترین حالت ممکن در سال  37به  ۱03میلیون دالر رسیده است .باالترین رقم واردات از آذربایجان به ایران نیز در
سال  31رقمی در حدود  800میلیون دالر بوده است .کشور ترکیه با پهناوری  138هزار و  210کیلومتر مربع در
شمال غرب ایران واقع است .این کشور با ایران در حدود  ۱33کیلومتر مرز مشترک دارد و میزان  GDPآن در سال
 0178میالدی در حدود  113هزار و  033میلیون دالر بوده است .ایران و ترکیه دو کشور بزرگ و مهم منطقه هستند
که تأثیر چشمگیری در اقتصاد یکدیگر دارند .ایران پل بین آسیای دور و شبهقاره هند با آسیای میانه و ترکیه پل
ارتباطی بین خاورمیانه و اروپاست .هر دو کشور از موقعیت ژئواستراتژیک خاص برخوردار و به لحاظ جمعیتی دو
کشور نسبتاً هماندازه هستند .البته ترکیه در  01سال گذشته توانسته است بسیار موفقتر از ایران عمل کند و به همین
جهت امروز اندازه اقتصاد آن حدود  11تا  11درصد از اقتصاد ایران بزرگتر است .ترکیه توانسته است خود را با
کشورهای دنیا به خصوص در اروپا ،آمریکا و کشورهای آسیای میانه بسیار نزدیک کند .این کشور از منظر سیاسی و
اقتصادی رقیب ما در منطقه محسوب میشود .در کنار این موارد به جهت همسایگی ،روابط اقتصادی ایران و ترکیه
بسیار گسترده است و به جهت اندازه بازار دو کشور و جغرافیا ظرفیت رشد بیشتر از این نیز وجود دارد .این کشور
همسایه ایران ،در چند سال اخیر از محل تحریمهای اقتصادی علیه ایران بسیار بهره برد؛ هم به این جهت که در دور
زدن تحریمها منافع بسیار زیادی نصیب ترکیه شد و هم به این جهت که در تنشهای اخیر در منطقه توانست جای
ایران را در منطقه بگیرد .در حال حاضر در آسیای میانه و به خصوص عراق توانست بازار ما را در حدی به تصرف
خود در بیاورد .این دو کشور به دلیل حجم روابط گستردهای که دارند اقتصادهای بسیار متأثری از هم دارند .این
تأثیرات دوجانبه است .در مورد تأمین گاز ترکیه تا بخش بسیار گستردهای صرف نظر از مناقشاتی که وجود دارد به
ایران وابسته است و نیاز این کشور به انرژی ماندگار و طوالنیمدت است؛ اما طبیعتاً به جهت قرار داشتن ترکیه در
مسیر ایران به اروپا توقف جادهای بین ایران و ترکیه در مرزها که اخیراً شکل گرفته است میتواند بر تجارت ایران و
اروپا تأثیر بگذارد .همانطور که این توقف میتواند بر تجارت ترکیه با آسیای میانه و افغانستان تأثیرگذار باشد ».بر
اساس آمارهای منتشرشده درباره روند فعالیتهای تجاری بین دو کشور ایران و ترکیه از سال  38همواره تراز
تجاری دو کشور مثبت و رو به رشد بوده است .بر اساس این آمار همواره حجم واردات از کشور ترکیه به ایران
بیش از حجم صادرات از ایران به ترکیه بوده است .عمده کاالهای صادراتی از ایران به ترکیه در  71سال اخیر
پوست دباغیشده ،پسته ،سنگ آهن ،کاتودو ،آلومینیوم ،مس اوره و پلیاتیلن بوده است .همچنین بنزین ،سیگار،
شمش آهن ،توتون و تنباکو ،طالی خام ،موز ،دانه گندم و جو و کنجاله از عمدهترین کاالهای وارداتی از ترکیه به
ایران بوده است.
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عراق بزرگترین همسایه ایران در مرزهای غربی است .این کشور با  87میلیون نفر جمعیت از جنوب با عربستان
سعودی و کویت ،از غرب با اردن و سوریه ،از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه است .همچنین این کشور
در منطقه جنوب خود ،مرز آبی کوچکی با خلیجفارس دارد .اقتصاد عراق مانند سایر کشورهای حاشیه خلیجفارس
متکی به اقتصاد نفت است و این موضوع به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت در این کشور است .همچنین صنعت
گردشگری در عراق نیز به خاطر وجود برخی اماکن مهم مذهبی شیعیان ،نقش قابل توجهی را در اقتصاد عراق بر
عهده دارد .میزان  GDPآن در سال  0178میالدی حدود  000هزار و  313میلیون دالر بوده است؛ اما در سالهای
اخیر روابط اقتصادی بین ایران و عراق شکل متفاوتی به خود گرفته و همزمان با اقدام گروهی از شرکای تجاری
ایران به ویژه امارات و ترکیه در اعمال برخی محورهای تحریم تجاری علیه ایران ،روابط تجاری کشور با چرخش
قابل توجه به سمت عراق سوق پیدا کرد .به گفته بسیاری از فعاالن اقتصادی ،به دلیل تعهدات کشورهای امارات و
ترکیه به اتحادیه اروپا ،این دو کشور آرامآرام به تحریمها علیه ایران تن داده و نتیجه آن تشدید مشکالت گشایش
اعتبار ،نقل و انتقال کاال و نقل و انتقال پول بود .در این بین کشور عراق به دلیل نزدیکی بیشتر گرایش سیاسی با
ایران ،جایگزین کشوری چون امارات به عنوان پایگاه اصلی تجارت مجدد کشور میشود و رتبه اول شرکای تجاری
در بخش صادرات را به خود اختصاص میدهد .این روند همچنان ادامه داشته و در حال حاضر شاهد هستیم کشور
عراق در میان کشورهای همسایه ایران از باالترین مراودات تجاری با ایران برخوردار است.
در حال حاضر بازارهای عراق زمینه خوبی برای فعالیت سرمایهگذاران ایرانی فراهم کرده است اما موانعی هم بر سر
توسعه روابط تجاری ایران و عراق وجود دارد که عمدتاً متوجه سرمایهگذاران ایرانی است .اولین موضوع ،مساله
رقابت خود صادرکنندگان ایرانی در عراق است که با هم بر سر قیمتها رقابت میکنند و همین عمل آنها باعث
خنثی شدن منفعت اقتصادی ایرانیها در عراق میشود .مشکل دوم این است که سرمایهگذاران و تولیدکنندگان
ایرانی برای ارزان جلوه دادن کاالهای خود از کیفیت آنها میکاهند و در نتیجه جنس نامرغوب تحویل عراقیها داده
میشود و همین اقدام آنها در نهایت باعث از دست رفتن این بازار عراق در طول زمان میشود .نباید کاالی ایرانی
به عن وان یک کاالی نامرغوب در عراق معرفی شود لذا صادرکنندگان ایرانی باید کاالی مرغوب تولید و صادر کنند
تا بازارها را در اختیار داشته باشند .روند تجاری بین این دو کشور در سالهای اخیر همواره رشد مثبتی داشته است
اما ما هنوز از این میزان قانع نشدهایم ».در حال حاضر میزان صادرات از عراق به ایران همچنان با نوسانات اندک
روند افزایشی در پی گرفته است اما واردات کاال از این کشور به ایران ارقام ناچیزی را به خود اختصاص داده و از
حیث روند واردات به ایران وضعیت مشابه کشور پاکستان است .عمده کاالهای صادرشده به عراق شامل کولر،
کفپوش ،آب معدنی ،بیسکویت ،پسته ،سیب ،سیمان ،روغن سبک ،کاشی و سرامیک و ماست است .همچنین
قراضه و ضایعات آهن ،توتون و تنباکو ،آلیاژهای آلومینیوم ،تایربادی و دستگاه تهویه مطبوع عمده کاالهای واردشده
به ایران از عراق است.
این راهبرد میتواند یک حالت هم افزایی در مناطق غربی ایجاد کند .استانهای غربی ایران اگر مایلاند در این
موقعیت قرار داشته باشد باید بتوانند با بهرهگیری از توانمندیها ،استفاده از فرصتها را به حداکثر برساند .ایجاد
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تسهیالت برای گردشگری و سرمایهگذاری در زمینههای مختلف داخلی و خارجی و شناساندن پتانسیلهای
استانهای غربی ایران با برگزاری همایشها و سمینارها استراتژیهای تهاجمی مناسب به شما میآیند.
 -4استراتژیهای تدافعی)(WT

چهارمین استراتژی مطلوب در راستای ارائه یک مدل کاربردی برای استانهای غربی ایران استراتژیهای تدافعی
است .هدف از این استراتژی ،کم کردن نقاط ضعف داخلی و دوری از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است.
در مسئله تأمین امنیت مناطق کشور ،دو منطقه مهم که از لحاظ امنیتی دارای ویژگیهای خاصی است؛ جنوب غرب
و شمال غرب کشور است که در این مناطق همسایههای کشور ما آذربایجان ،ارمنستان ،ترکیه ،عراق و برخی از
کشورهای حوزه خلیجفارس هستند که هر کدام از آنها چالشهایی را از لحاظ امنیتی دارا میباشند و از همین رو
کشور ما را نیز از لحاظ امنیتی تحت تأثیر قرار میدهند .حضور گروههای تروریستی در این کشورها و قدرت یافتن
گروه تروریستی داعش و حمایت برخی کشورهای همسایه از این گروه در کنار ضعف برخی از همسایگان برای
مقابله کامل با داعش و دیگر تروریستها ،مشکالت متعددی را برای کشور ما به ارمغان آورده و هزینههای زیاد و
ناخواسته انسانی و اقتصادی را به کشور تحمیل میکند .ساس بودن مرزهای غربی کشور ،به دلیل ناامنیهای آن
طرف مرزها و ضرورت جلوگیری از تهدیدات احتمالی آینده از این نواحی ،تأمین امنیت این منطقه را برای ایران
ضروری کرده است .لذا سپاه پاسداران به عنوان تأمین کننده امنیت این منطقه تالش دارد که در حوزههای مختلف
نقش آفرین تأمین امنیت باشد .جالب توجه اینکه به دلیل وجود قومیتهای متنوع و وجود اقلیتهای مذهبی ،برخی
از گروهها فعالیتهای زیادی برای برهم زدن امنیت این مناطق انجام میدهند .پیش از پیروزی انقالب اسالمی به این
اقلیتهای قومی و مذهبی به عنوان یک تهدید نگریسته میشد ،اما جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران به این
قومیتها و مذاهب به عنوان یک فرصت برای تأمین امنیت مینگرد و با بهرهگیری از توان آنها امنیت بخشی از
مناطق را تأمین میکند .ایران در محیط پیرامونی خود همواره با چالشها و مشکالت متعدد و متداومی روبه رو بوده
و این مشکالت در تمام حوزههای این محیط امنیتی باز تولید شده است .در گذشته ،چالشهای امنیتی ایران که از
محیط پیرامونی آن ناشی میشد به اشکال متفاوتی وجود داشت و از ناامنیهای مرزی و بیثباتیهای موقت تا
حمالت و جنگهای طوالنی مدت نظامی را در بر میگرفت .اکنون نیز این مسئله در قالبها و مؤلفههای مختلفی
تجلی یافته است .در حال حاضر ،تروریسم و افراطگرایی ،بحران اقتدار و وجود دولتهای ضعیف و همچنین
مداخالت قدرتهای فرامنطقهای ۱ ،چالش امنیتی در محیط پیرامونی ایران محسوب میشود که با یکدیگر ارتباطی
چند بعدی و تنگاتنگ دارند .در این میان ،به نظر میرسد وجود دولتهای ضعیف و بحران اقتدار و حضور
قدرتهای فرامنطقه ای باعث تحریک دو مؤلفه دیگر یعنی اشاعه تروریسم و افراطگرایی مذهبی و قومی در این
مناطق باشد .دولتهای ضعیف و شکننده در حوزه جنوب غرب و شمال غرب باعث گسترش تروریسم و
افراطگرایی شده و عالوه بر این ،زمینه تداوم حضور قدرتهای فرامنطقهای بخصوص آمریکا را نیز فراهم میسازد.
در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیجفارس نیز بحران اقتدار و ضعف دولتها ،زمینه را برای همکاری نامتقارن
با قدرتهای فرامنطقهای (بخصوص آمریکا) و افزایش مداخالت قدرتهای خارجی فراهم ساخته است .این مسائل
با توجه به ساخت قومی و اجتماعی منطقه و تجارب خاص دولت– ملتسازی ،باعث پیچیدگی شرایط امنیتی
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میشود .اختالفات قومی ،وجود دولتهای اقتدارگرا ،بحران مشروعیت ،عدم وجود دموکراسی و نهادهای مدنی به
همراه اقتصاد ضعیف در برخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله عوامل دیگری است که موجب بروز
بیثباتی و ناامنی در محیط امنیتی ایران خواهد شد .تروریسم و افراطگرایی مذهبی و قومی در منطقه در طول
سالهای اخیر افزایش یافته است و این امر نظم و ثبات سیاسی– اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشورها را به شدت
تحت تأثیر قرار میدهد .وهابیت و سلفیگری به عنوان یک ایدئولوژی مذهبی افراطی ،منبع عمده گسترش تروریسم
و تنشهای مذهبی است که این ایدئولوژی به واسطه آشفتگی کلی منطقهای و برخی مالحظات سیاسی بازیگران
ذینفع ،فضای گستردهتری برای انتشار و تأثیرگذاری پیدا کرده است .تروریسم و افراطگرایی در عراق هر چند به
واسطه عوامل مختلف داخلی و منطقهای تقویت شده ،اما اکنون خود به منبع عمده بیثباتی و ناامنی تبدیل شده
است .حضور قدرتهای فرامنطقهای در خاورمیانه به دلیل عواملی چون نفت و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه ،همواره از
عناصر ساختار امنیتی منطقهای محسوب میشده است ،اما در سالهای بعد از یازده سپتامبر ،مداخالت فرامنطقهای
افزایش قابل مالحظهای را نشان میدهد .آمریکا بعد از یازده سپتامبر ،رویکرد امنیت هژمونیک در خاورمیانه را مطرح
کرد و بر این اساس با افزایش حضور نظامی خود به براندازی رژیمهای طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت
ورزید .در این راستا واشنگتن سعی دارد تا با جدا کردن صف متحدین و دولتهای مخالف ،تحت فشار قرار دادن
دولتهای غیرهمسو و کسب حداکثر همکاری از کشورهای متحد ،امنیت هژمونیک را به عنوان ساختار امنیتی اصلی
در منطقه در اولویت قرار دهد .بهانه مبارزه با تروریسم نیز از ابتدا به عنوان یکی از اهداف اصلی آمریکا در گسترش
حضور خود در منطقه و تقویت الگوی امنیت هژمونیک دنبال شده است .حضور گستردهتر آمریکا در منطقه و اشغال
افغانستان و عراق ،همراه با عکسالعملهای منطقهای ،زمینه را برای گسترش افراطگرایی و تروریسم مهیا ساخت و
وجود بافت موزاییکی قومی و مذهبی در غرب آسیا در کنار اقدامات و استراتژی معطوف به مبارزه با تروریسم در
چارچوب امنیت هژمونیک امریکا ،در عمل به گسترش تروریسم منجر شده است .تأثیر دیگر ناشی از حضور
قدرتهای فرامنطقهای در محیط پیرامونی ایران ،تأثیرگذاری بر نظم طبیعی و همکاریهای قابل توافق میان
کشورهای منطقه است .از آنجا که در رویکرد امنیت هژمونیک ،منافع و اهداف قدرت فرامنطقهای هژمون در
اولویت قرار دارد و همچنین دولتها به دوست و دشمن تقسیم میشوند ،همکاری و مشارکت دولتهای منطقهای
بر مبنای منافع طبیعی و بلندمدت خود در جهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همکاری با دشواریهای
جدی مواجه میشود .در این راستا ،برخی تهدیدات و چالشهای امنیتی مشترک که در بلند مدت برای بخش
عمدهای از کشورهای منطقه مشکلآفرین خواهد بود ،مورد غفلت و بیتوجهی قرار خواهد گرفت .در این میان به
دالیل ذکر شده ،مسئله قاچاق نیز که بدنه اقتصادی کشور را هدف قرار میدهد نیز هر روز در حال گسترش است و
مراکز اقتصادی جامعه ایران را نیز با چالش روبرو کرده است و موضوع قاچاق در حوزه خلیجفارس و در شکلهای
گوناگون بروز و ظهور یافته که یکی از موارد آن قاچاق سوخت است که ساالنه سرمایه هنگفتی را از کشور خارج
میکند .قدرتیابی روز افزون داعش با حمایت کشورهای همسایه ،بخصوص ترکیه و رفتارهای دوگانه آمریکا با
داعش ،باعث شده است که جمهوری اسالمی ایران برای تأمین امنیت این منطقه اقدامات ویژهای را انجام دهد .در
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این میان سپاه پاسداران انقالب اسالمی نقش ویژهای را ایفا میکند و هر روز با گسترش هر چه بیشتر تروریسم ،بر
اهمیت نقش امنیتی این سازمان انقالبی افزوده میشود.
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