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چكیده 
منطقه مكران منطقه ای راهبردی در معادالت امنیتی ایران به شمار می رود. این منطقه از نظر مؤلفه های جغرافیای انسانی، 
جغرافیای اقتصادی و جغرافیایی طبیعی می تواند به عنوان زمین بازی امنیتی ایران مورد استفاده قرار گیرد. اما در مقابل منطقه 
امنیت  در  مكران  منطقه  نقش  بررسی  حاضر،  پژوهش  هدف  دارد.  کمتری  مزیت های  نظر  این  از  خلیج فارس  یعنی  مجاور 
خلیج فارس است. سؤال اصلی مقاله این است که مهم ترین مزیت های منطقه مكران برای ایفای نقش امنیتی در خلیج فارس 
کدام اند؟ این مطالعه با استفاده از مدل سوآت به منظور بررسی نقش منطقه مكران در امنیت خلیج فارس انجام شده است و 
برای سنجش وزن سنجه ها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )AHP( استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که  ابعاد 
ژئوپلیتیكی منطقه مكران در تعیین کردن نقش امنیتی آن در ارتباط با امنیت منطقه خلیج فارس عبارتند از؛ جغرافیای انسانی و 
نحوه توزیع جمعیتی در این منطقه، جغرافیای اقتصادی منطقه، جغرافیای طبیعی منطقه و همچنین ویژگی های جغرافیایی منطقه 

که امكان اجرای اصل پراکنده سازی به عنوان یكی از اصول تأثیرگذار بر معادله دفاع - تهاجم وجود دارد. 

واژه  های کلیدی: بازدارندگی، منطقه مكران، امنیت خلیج فارس، نقش امنیتی
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مقدمه
در	قرن	حاضر	جهان	را	به	شش	منطقه	تقسیم	می	کنند	
و	هر	منطقه	ای	که	خارج	از	این	تقسیم	بندی	قرار	بگیرد	از	
عبارت	اند	 مناطق	 این	 نیست.	 برخوردار	 چندانی	 اهمیت	
خاورمیانه	 	-3 غربی	 اروپاي	 	-2 شمالی	 آمریکاي	 	-1 از	
مسکو	 محور	 جنوب	شرقی5-	 آسیاي	 	-4 )خلیج	فارس(	
لنینگراد	6-	هند.	هریک	از	این	مناطق	یک	قدرت	ژئواکونومی	
هستند.	از	این	شش	منطقه،	چهار	منطقه	مصنوعات	خود	را	
به	سایر	کشورها	صادر	می	کنند	و	از		تولید	انبوه	برخوردار	
هستند.	فقط	یک	منطقه	است	که	مواد	خام	صادر	می	کند	و	
این	منطقه	خلیج	فارس	است	که	مهم	ترین	گذرگاه	حمل	و	نقل	
و	ورود	به	آب	های	آزاد	می	باشد	موادخام	)نفت	و	گاز(	از	
خلیج	فارس	به	تنگه	هرمز	و	از	آن	جا	به	دریاي	مکران	)عمان(	

و	سپس	به	اقیانوس	هند	راه	پیدا	می	کند.	
در	واقع	نقش	ترانزیتی	دریاي	مکران	و	سواحل	آن،	عامل	
اصلی	ارتقاي	جایگاه	این	منطقه	از	بعد	اقتصادي	است	)ترکان 
وشهبازی، 1394: 41(.	واقعیت	این	است	که	اکنون	نقاط،	مناطق	

و	قلمروهاي	ژئوپلیتیک	بیشتر	براساس	معیارهاي	اقتصادي	
تعیین	می	شوند،	لیکن	قابلیت	مناطق	به	موجب	کاربرد	نظامی	

هم	مورد	نظر	است.	
اقتصادي	 یعنی	عامل	 بسیار	حساسی	است،	 نکته	ی	 این	
و	 نظامی	 قدرت	 پشتوانه	ی	 بلکه	 نیست،	 مؤثر	 تنهایی	 به	
اهمیت	 اقتصادي	 مالحظات	 کنار	 در	 هم	 نظامی	 مالحظات	
چنانچه	 اقتصادي،	 ایده	های	 یافتن	 تحقق	 براي	 پس	 دارد.	
نیاز	به	استفاده	از	قدرت	نظامی	باشد،	باید	دید	منطقه	مورد	
نظر	)سواحل	مکران(	ظرفیت	مانور	نظامی	را	دارد	یا	خیر.	
بدین	سان	در	ترتیب	و	اولویت		بندی	منافع	و	قدرت	ملی	و	
مهم	ترین	 کشور	 هر	 اقتصادي	 توان	 جهانی،	 نفوذ	 ابزارهاي	
جایگاه	را	در	سال	های	اخیر	به	خود	اختصاص	داده	است.	

سطح	 در	 اقتصادي	 توانمندي	 بیست	ویکم،	 سده		ی	 در	
بین	المللی	و	کنترل	تولید،	عرضه		و	مصرف	کاالهاي	اقتصادي	
بسیارمهم	است.	مناطق	ژئوپلیتیکی	و	ژئواستراتژیکی	منطبق	
انرژي	سرشار	و	همچنین	 بر	مناطقی	است	که	داراي	منابع	

تولید	ناخالص	هنگفت	می	باشند.	حال	اگر	مناطق	استراتژیک	
اقتصادي	 عوامل	 با	 منطبق	 )ژئوپلیتیک(	 سرد	 جنگ	 دوران	
)ژئواکونومی(	گردد،	آن	مناطق	موقعیتی	بین	المللی	خواهند	
یافت	که	غیرقابل	جایگزین	بوده	و	نقشی	محوري	در	تدوین	

نقش	های	جهانی	پیدا	خواهند	کرد.	
مناطق	 ژئوپلیتیک	 در	 ژئواکونومیک	 شدن	 طرح	 با	
یعنی	توزیع	 بعد	دیگري،	 از	 جغرافیایی	دوران	جنگ	سرد،	
منابع	مولد	انرژي	با	محوریت	نفت	و	گاز	مطرح	گردیدند؛	
انرژي	 داراي	 مناطقی	که	 بیست	ویکم	 به	عبارت	دیگردرقرن	
هستند	یا	محل	عبورآن،	مورد	توجه	قرارمی	گیرند.	از	این	رو	
مسیرهای	 بحث	 در	 مکران	 سواحل	 ژئواکونومیک	 اهمیت	
انتقال	انرژي	نیز	قابل	توجه	است	و	توجه	به	جایگاه	سواحل	
مکران	به	عنوان	یکی	ازمهم	ترین	مناطق	عبورانرژي	در	تدوین	
راهبرد	ملی	امري	انکارناپذیر	و	ضروري	می	باشد.	در	طرح	
و	 راه	 نزدیک		ترین	 به	عنوان	 عمان	 دریاي	 سواحل	 و	 یونید	
این	 در	 است.	 شده	 شناخته	 بین	قاره	ای	 انرژي	 انتقال	 مسیر	
طرح	چابهار	به	عنوان	بزرگ	ترین	ترمینال	مایع	سازي	گاز	و	
از	جمله	چین	 بازار	مصرف	جنوب	شرق	آسیا	 به	 انتقال	آن	
و	ژاپن	در	نظرگرفته	شده	است	)امیری و دیگران، 1393: 133(.	

از	دیگر	قابلیت	ها	و	کارکردهاي	ژئواکونومیکی	سواحل	
براي	 منطقه	 این	 در	 موجود	 مناسب	 بسیار	 فضاي	 مکران،	
ایجاد	بنادر،	مناطق	آزاد	تجاري	و	صنعتی	با	هدف	دسترسی	
قفقاز	 و	 آسیاي	مرکزي	 در	 کشورهاي	محصور	در	خشکی	
است.	دسترسی	به	آب	های	آزاد	عالوه	بر	جنبه	های	نظامی	
داراي	مزیت	های	اقتصادي	متعددي	براي	کشورهاي	ساحلی	
است	که	از	جمله	می	توان	به	موارد	زیر	اشاره	کرد:	حمل	ونقل	
آبی	ارزان	ترین	نوع	حمل	ونقل	محسوب	می	شود،	دریاها	از	
غنی	ترین	منابع	غذایی	بشر	به	شمار	می	روند	و	از	نظر	منابع	
معدنی	نیز	مهم	محسوب	می	شوند،	سواحل	دریاها	از	مناطق	
آزاد	 مناطق	 و	 بنادر	 و	 می	شود	 محسوب	 جذاب	 توریستی	
ساحلی	فرصت	های	تجاري	زیادي	را	در	اختیار	کشورهاي	
خشکی،	 در	 محصور	 کشورهای	 می	دهند.	 قرار	 ساحلی	
کشورهایی	هستند	که	به	دلیل	عدم	دسترسی	به	آب	های	آزاد	
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از	تمامی	این	فرصت	ها	محروم	هستند.	
محصور	 توسعه،31کشور	 حال	 در	 کشورهاي	 میان	 از	
در	خشکی	می	باشند	)امیری و دیگران، 1393: 133(.	هدف	این	
امنیت	خلیج	فارس	 در	 مکران	 منطقه	 نقش	 بررسی	 پژوهش	
است.	سؤال	اصلی	در	تحقیق	حاضر	این	است	که	مهم	ترین	
در	 امنیتی	 نقش	 ایفای	 برای	 مکران	 منطقه	 مزیت	های	
خلیج	فارس	کدام	اند؟	این	مطالعه	با	استفاده	از	مدل	سوآت	
به	منظور	بررسی	نقش	منطقه	مکران	در	امنیت	خلیج	فارس	
از	فرآیند	تحلیل	 برای	سنجش	وزن	سنجه	ها	 انجام	شده	و	

سلسله	مراتبی)AHP(	استفاده	شده	است.

رویكرد نظری 
اصوالًً	کشورها	در	نظام	بین	الملل	به	دلیل	ویژگی	آنارشی	
سبب	 همین	 به	 بوده	اند،	 روبرو	 مختلفی	 تهدیدات	 با	 آن	ها	
یافتن	روش	ها	و	راهبردهای	کارآمد	یا	طراحی	سیستم	های	
مختلف	که	تأمین	کننده	امنیت	آن	ها	در	چنین	محیطی	باشد	
خارجی	 سیاست	 حوزه	 در	 آن	ها	 اولویت	های	 مهم	ترین	 از	

به	شمار	می	رود	)فریدمن، 1386(.	
برای	 که	 سیستم	هایی	 مهم	ترین	 از	 یکی	 میان	 این	 در	
سیستم	 است	 گرفته	 قرار	 نظر	 مد	 هدف	 این	 به	 دستیابی	
بازدارندگی	است	که	در	زمره	سیستم	های	فردگرایانه	به	شمار	
می	آید.	بازدارندگی	در	ساده	ترین	شکل	آن	عبارت	است	از	
نوع	ویژه	ای	از	روابط	سیاسی	که	در	آن	یک	طرف	سعی	در	
نفوذ	بر	رفتار	طرف	دیگر	در	جهت	مطلوب	خود	دارد	)قاسمی 
از	 است	 عبارت	 بازدارندگی	 دیگر	 به	عبارت	 وماله میر،1391(؛	

تأمین	توانمندی	های	الزم	در	کشور	بازدارنده	با	هدف	متقاعد	
از	 چشم	پوشی	 به	 او	 ساختن	 مجبور	 یا	 مقابل	 طرف	 کردن	
رفتاری	معین	یا	وادار	ساختن	دشمن	به	انصراف	از	اهدافی	

که	تعقیب	می	کند	)قاسمی و کشاورز شكری، 1388(.	
بازدارندگی	در	فرهنگ	استراتژیک	به	معنای	اتخاذ	تدابیر	
گوناگون	و	اقدام	معمول	از	سوی	یک	دولت	یا	گروهی	از	
از	 دیگر	 دولت	های	 یا	 دولت	 کردن	 مأیوس	 برای	 دولت	ها	
پیگیری	سیاست	های	تهدیدآمیز،	یا	انجام	اقدام	اساسی	برای	

بازداشتن	یک	دولت	از	دست	یازیدن	به	اقدام	تجاوزکارانه	و	
یا	نقش	جنگ	محدود	در	صورت	وقوع	و	یا	تدابیری	که	با	
استفاده	از	جنگ	روانی	به	جای	ابزار	فیزیکی	از	بروز	جنگ	

یا	تهدید	ممانعت	می	کند،	آمده	است.	
بین	 سیاسی	 رابطه	ی	 از	 خاصی	 نوع	 بازدارندگی	 اصوالً	
در	 که	 است	 یکدیگر	 با	 متقابل	 کنش	 در	 درگیر	 واحدهای	
آن	یکی	از	واحدها	سعی	بر	نفوذ	بر	دیگری	دارد	تا	از	آن	
این	 نامطلوب	آن	شود	و	 مانع	شکل	گیری	رفتارهای	 طریق	
موضوع	از	طریق	تهدید	به	مجازات	یا	محروم	سازی	طرف	
از	منافع	آن	قرار	دارد.	اصول	و	مبانی	این	سیستم	نیز	ریشه	

در	واقع	گرایی	دارد	)قاسمی، 1383(.	
بازدارندگی	هم	در	حوزه	نظری	و	هم	در	حوزه	کاربردی	
سرد	 جنگ	 دوره	 در	 گردید.	 روبه	رو	 مختلفی	 تحوالت	 با	
بازدارندگی	در	قالب	بازدارندگی	دوجانبه	و	متقابل	و	همچنین	
بازدارندگی	نامتعارف	مورد	توجه	جّدی	قرار	گرفت.	در	این	
تنظیم	 و	 ابرقدرت	ها	 بین	 روابط	 بر	 نخست	 اولویت	 دوره	
روابط	آن	ها	بود	و	سایر	نظم	های	فرعی	در	قالب	بلوک	هایی	
چنین	 رأس	 در	 موجود	 قطب	 نظم	 با	 که	 می	شد	 تعریف	
ساختار	 سرد	 جنگ	 پایان	 اما	 داشت	 همپوشانی	 بلوک	هایی	
امنیت	بین	الملل	را	متحول	نمود	و	تنوعی	از	سطوح	امنیتی	از	
جمله	سطوح	منطقه	ای	مطرح	گردید	و	لذا	نظریه	بازدارندگی	
با	واقعیت	های	نوینی	روبرو	شد	که	پیامدهای	جّدی	بر	سازه	

آن	در	پی	داشته	است	)قاسمی، 1386(.	
تهدیدات	 وجود	 و	 منطقه	گرایی	 رشد	 میان	 این	 در	
منطقه	ای	از	جمله	واقعیت	های	نوینی	است	که	توجه	به	آن	
اهمیت	 به	دلیل	 است.	 ضروری	 جهانی	 نظم	 مدیریت	 برای	
نظم	های	منطقه	ای،	بازدارندگی	منطقه	ای	به	عنوان	بخشی	از	
واقعیت	های	نوین	در	نظریه	پردازی	مطرح	گردید.	بازدارندگی	
منطقه	ای	و	مدل	های	آن	در	قالب	سنتی	منطقه	گرایی	براساس	

اجزا	و	حوزه	های	تشکیل	دهنده	منطقه	شکل	می	گیرد.	
	– مداخله	گر	 عنوان	 تحت	 خاصی	 واحدها	ی	 منطقه	
تحت	الحمایه		-	واحد	های	ناراضی	منطقه	ای	و	مداخله	گران	
رقیب	را	به	عنوان	کارگزاران	بازدارندگی	مطرح	می	نمایند	و	
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محیط	های	استراتژیک	خاصی	را	به	عنوان	محیط	شکل	دهنده	
سیستم	بازدارندگی	پدیدار	می	سازد	و	از	تعامل	این	دو	یعنی	
کارگزاران	و	محیط،	سیستم	های	بازدارندگی	مختلف	به	وجود	

می	آید	)قاسمی، 1388(.
مختلف	 پارامترهای	 براساس	 منطقه	ای	 بازدارندگی	
همچنین	 و	 استراتژیک	 بازی	های	 و	 ابزارها	 نوع	 جمله	 از	
طرف	های	درگیر	دارای	اشکال	متفاوتی	است	که	مهم	ترین	

آن	ها	عبارتند	از:
1.	بازدارندگی	هسته	ای
2.	بازدارندگی	متعارف

3.	بازدارندگی	یک	جانبه	و	گسترده
4.	بازدارندگی	غیرمستقیم	

5.بازدارندگی	مستقیم	و	متقابل	
6.	بازدارندگی	شبکه	ای	)قاسمی، 1390(

سیستم	بازدارندگی	منطقه	ای	به	عنوان	یکی	از	سیستم	هایی	
که	وظیفه	تأمین	نظم	منطقه	را	بر	عهده	دارد	شدیداً	تحت	تأثیر	
متغیرهایی	است	که	معادله	دفاع	-	تهاجم	را	شکل	می	دهند	
و	در	این	میان	عناصر	ژئوپلیتیک	دارای	نقش	مهمی	در	شکل	
دادن	به	سیستم	بازدارندگی	و	راهبردهای	مختلف	آن	است.	

مهم	ترین		متغیرهای	تأثیرگذار	عبارتند	از:
زمین،	 عوارض	 مانند	 فیزیکی	 و	 طبیعی	 جغرافیای	 	-1
نقطه	هدف	مشکل	 اشغال	 ...	سبب	می	شود	که	 آب	وهوا	و	
یا	آسان	گردد.	در	سطح	منطقه	ای	نیز	برخی	از	ویژگی	های	
جغرافیایی	به	گونه	ای	است	که	زمینه	را	برای	مداخله	قدرت	
برای	 را	 زمینه	 یا	 نموده	 فراهم	 سیستم	 در	 منطقه	ای	 برون	

شبکه	سازی	استراتژیک	مهیا	می	کند.
قومی،	 پراکندگی	 نقشه	 جمله	 از	 فرهنگی	 جغرافیای	 	-2
مذهبی	و	...	و	نقشه	ارتباطی	بین	اقوام	و	گروه	های	مذکور	
می	تواند	سبب	گسترش	آسیب	پذیری	ها	و	یا	فرصت	ها	شود	
و	از	این	طریق	معادله	دفاع	-	تهاجم	را	تحت	تأثیر	قرار	دهد	

)قاسمی، 1390(.

3-	جغرافیای	انسانی	و	نقشه	پراکندگی	جمعیت،	کشور	را	
می	تواند	در	برابر	نقش	ضد	نیرو	ضد	شهر	دشمن	آسیب	پذیر	

نماید	و	معادله	مذکور	را	تغییر	دهد.
4-	جغرافیای	اقتصادی	و	نحوه	پراکندگی	مراکز	و	تأسیسات	

اقتصادی	کشور
مقصد	 و	 هدف	 نقاط	 که	 حساس	 مناطق	 و	 عوارض	 	-5
انهدامی	دشمن	را	تشکیل	می	دهند	و	نحوه	توزیع	این	مناطق	
در	کشور	که	می	تواند	آسیب	پذیری	را	کاهش	و	یا	افزایش	

دهد
6-	خطوط	و	شبکه	ارتباطی	منطقه	و	کشورها

7-	ساخت	و	یا	ترکیب	نیروهای	مسلح
8-	نوع	تکنولوژی	نظامی	از	بعد	تهاجمی	یا	تدافعی	بودن	آن

9-	پیوند	بین	نظام	سیاسی	و	مردم
نوع	 و	 بین	الملل	 سیستم	 نظام	 ساختار	 محدودیت	 	-10

سیستم	های	موجود	بین	المللی	)کالینز، 1370(
مختلفی	 واقعیت	های	 براساس	 منطقه	ای	 بازدارندگی	
شکل	می	گیرد	و	راهبردهای	آن	بر	پایه	این	واقعیت	ها	تحقق	
می	یابند.	در	این	میان	یکی	از	مهم	ترین	متغیرهای	تأثیرگذار	
که	 می	باشند	 ژئوپلیتیک	 عناصر	 منطقه	ای	 بازدارندگی	 بر	
ایجاد	فرصت	ها	و	محدودیت	های	مختلف	می	تواند	 به	دلیل	
راهبردهای	چندگانه	بازدارندگی	را	تغییر	داده	و	یا	بازدارندگی	
و  )معین الدینی  نماید	 هدایت	 مشخص	 راهبردی	 به	سمت	 را	

متنی، 1388(.

یافته ها
آسیاي	 درون	قاره	ای	 کشورهاي	 با	 آن	 پیوند	 و	 مکران	
توجه	گردشگران	 مورد	 تاریخ،	 درازاي	 در	 پیوسته	 مرکزي،	
بوده	و	گذرگاهی	آرام	براي	کاالهاي	بازرگانی	به	شمار	می	رفته	
است.	ایران	در	جایگاه	جغرافیایی	برتر	خود،	میان	کشورهاي	
آسیاي	مرکزي،	قفقاز،	کرانه	های	خلیج	فارس	و	دریاي	مکران	
و	نیز	خاور	دریاي	مدیترانه	و	در	سطح	کالن،	سراسرآسیاي	
جنوب	باختري	پیوسته	یک	بسترپیوندي	ارزشمندي	به	شمار	
می	رود.	از	دیرباز	گردشگران	و	بازرگانانی	که	کاالي	اروپایی	
را	به	چین	و	هند	و	برعکس،	کاالي	هند	و	چین	را	به	اروپا	
می	برند،	زودتر	از	دیگران	به	ارزش	این	گذرگاه	به	ویژه	کرانه	
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آن	درناحیه	استراتژیک	چابهار	پی	بردند.	
کرانه	های	دریاي	مکران	در	منطقه	ی	آزاد	و	شهر	کرانه	ای	
زمان	 گذراندن	 و	 گردشگر	 فراخواندن	 دیدگاه	 از	 چابهار	
بایسته	 سرمایه	گذاری	های	 با	 می	تواند	 زمستان،	 در	 آسوده	
و	خوش	گذرانی،	 آسودگی	 توانش	هاي	 آوردن	 فراهم	 براي	
ایران	 ارزشمند	گردشگري	زمستانی	کشور	 از	جاهاي	 یکی	

به	شمار	می	آید	)محبوب والهی، 1392: 109(.	
	- تجاري	 آزاد	 منطقه	ی	 راهبردي	 مطالعات	 طرح	
و	 مهم	ترین	 از	 یکی	 بر	 تسلط	 و	 عمان	 کرانه	های	 آبی	 مرز	
استراتژیک	ترین	راه	های	آبی	جهان،	کنترل	را	برای	ایران	در	
مبادي	ورودي	خلیج	فارس	و	اقیانوس	هند	تضمین	می	نماید	
تولید	 به	 ارتباط	 این	 در	 دیگران،	 منافع	 تجمیع	 طریق	 از	 و	
هزینه	ی	 نموده،	 بین	المللی	 همکاری	های	 طریق	 از	 امنیت	
تأمین	امنیت	این	منطقه	را	بر	عهده	ی	دیگران	قرار	می	دهد.	

هر	کدام	از	کارکردهاي	ژئواکونومیکی	و	ژئواستراتژیکی	
ژئوپلیتیکی	 کارکرد	 می	تواند	 عین	حال	 در	 مکران	 سواحل	
اختیار	گذاردن	 در	 اگر	چه	 نمونه	 به	عنوان	 باشد،	 داشته	 نیز	
دربردارنده	 آن	 درازمدت	 اجاره	 و	 مکران	 بنادر	 و	 سواحل	
سودهاي	اقتصادي	فراوانی	براي	کشوراست،	اما	در	عین	حال	
این	موقعیت	می	تواند	کارکرد	ژئوپلیتیکی	داشته	باشد	و	در	
نقش	 منطقه	 در	 ایران	 ژئوپلیتیکی	 جایگاه	 و	 وزن	 افزایش	
بسزایی	داشته	باشد	و	یا	همچنان	که	ذکر	شد	طرح	هند	در	
سرمایه	گذاری	وساخت	راه	آهن	چابهار	به	منطقه		معدنی	در	
استان	بامیان	افغانستان	ضمن	این	که	سودهاي	فراوانی	را	براي	
هند	به	همراه	دارد،	در	رقابت	ژئوپلیتیکی	هند	و	پاکستان	نیز	
مؤثراست،	زیرا	ضمن	وابستگی	بیشتر	افغانستان	به	هند	مانع	
از	وابستگی	افغانستان	به	پاکستان	رقیب	هندوستان	می	شود	

)محبوب والهی، 1392: 109(.

جدول 1- تحلیل سوآت مزیت های امنیتی منطقه مكران
تهدیدها )بیرونی( فرصتها )بیرونی(

T1=	بحران	خیز	بودن	منطقه	خلیج	فارس	و	دریای	عمان

T2=	تنش	های	فیمابین	ایران	و	کشورهای	عرب	منطقه

T3=	حضور	نیروهای	فرامنطقه	ای	در	آب	های	خلیج	فارس

T4=	وجود	ناوها	و	پایگاه	های	نظامی	امریکا	در	منطقه

T5=	موقعیت	نظامی	منطقه	به	دلیل	نزدیکی	به	تنگه	هرمز	و	افغانستان

T6=	ناامنی	دو	کشور	افغانستان	و	پاکستان	و	حمالت	تروریستی

o1=	موقعیت	سوق	الجیشی

o2=		وجود	مرز	آبی	با	دریاي	عمان	و	دسترسی	به	اقیانوس	هند

o3=	قرار	داشتن	در	خارج	از	حوضچه	خلیج	فارس

o4=	امکان	دفاع	ازمناطق	مختلف	و	حفظ	بنیه	و	تجهیزات	نظامی

o5=	پیوند	با	شبه	قارۀ	هند	و	آسیای	مرکزی	و	حتی	قفقاز

o6=	مکران	در	کریدور	حمل	ونقل	بین	المللی	شمال–جنوب	قراردارد

o7=	مکران	دور	از	پایگاه	های	عمده	نظامی	امریکایی	قرار	دارد

o8=	مکران	حساسیت	امنیتی	کمتری	دارد	

o9=	مکران	عمق	راهبردی	بیشتری	دارد		

نقاط ضعف )درونی( نقاط قوت )درونی(

W1=	تاب	آوری	زیستی	پایین	منطقه	

W2=	کمبودآب	شرب	و	منابع	طبیعی	

W3=	تهدیدات	امنیتی	اقوام	و	گروهک	ها

W4=	عدم	وجود	امنیت	اقتصادی	پایدار	منطقه

W5=	عدم	برخورداری	از	احساس	امنیت

W6=	کمبودامکانات	زیربنایی	ازجمله	آزادراه	وبزرگراه

W7=	شرایط	آب	و	هوایی	سخت

S1=	دسترسی	به	آب	هاي	آزاد

S2=	دوری	از	تأسیسات	زیربنایی	حساس

S3=	تمرکز	پراکنده	جمعیت	

S4=	پتانسیل	های	دفاع	غیرعامل	منطقه	

S5=	جغرافیای	نظامی	مطلوب	

S6=	محصور	نبودن

S7=	بازدارندگی	باال
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)IFE( جدول 2: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
توضیحات امتیاز 

وزن دار
امتیاز وضع موجود

)1 تا 4(
وزن

)0 تا 1( نقاط ضعف کلیدی توضیحات امتیاز 
وزن دار

امتیازوضع موجود
)1 تا 4(1

وزن
)0 تا 1( نقاط قوت کلیدی

1 2 0/5 W1=	تاب	آوری	زیستی	

پایین	منطقه	
4 4 1 S1= دسترسی	به	

آب	هاي	آزاد

1 1 1 W2=	کمبود	آب	شرب	و	

منابع	طبیعی	
1/5 3 0/5 S2=	دوری	از	تأسیسات	

زیربنایی	حساس

2 2 1 W3=	تهدیدات	امنیتی	اقوام	

و	گروهک	ها	
2/4 3 0/8 S3=	تمرکز	پراکنده	

جمعیت	

2 2 1 W4=	عدم	وجود	امنیت	

اقتصادی	پایدار	منطقه	
1/5 3 0/5 S4=	پتانسیل	های	دفاع	

غیرعامل	منطقه

1 1 1 W5=	عدم	برخورداری	از	

احساس	امنیت	
0/9 3 0/3 S5=	جغرافیای	نظامی	

مطلوب		

1 1 1 W6=	کمبودامکانات	زیربنایی	

ازجمله	آزادراه	و	بزرگراه
1/5 3 0/5 S6=	محصور	نبودن	

1 1 1 W7=	شرایط	آب	و	هوایی	

سخت
4 4 1 S7=	بازدارندگی	باال	

9 10 6/5 جمع	کل 15/8 23 4/6 جمع	کل

)EFE( جدول 3: ماتریس های ارزیابی عوامل خارجی
توضیحات امتیاز

وزن دار
امتیازوضع

موجود)1 تا 4(
وزن

)0 تا 1(
تهدیدهای کلیدی توضیحات امتیاز 

وزن دار
امتیاز وضع موجود

)1 تا 4(
وزن

)0 تا 1(
فرصتهای کلیدی

1 1 1 T1=	بحران خیز بودن 
منطقه خلیج فارس و دریای 

عمان

4 4 1 O1=	موقعیت 

سوق الجیشی

2 2 1 T2=	تنش های فیمابین 

ایران و کشورهای عرب 
منطقه

1/5 3 0/5 O2=	وجود مرز آبی با 

دریاي عمان و دسترسی 
به اقیانوس هند

2 2 1 T3=	حضور نیروهای 

فرامنطقه ای در آب های 
خلیج فارس

3/2 4 0/8 O3=	قرار داشتن 

در خارج از حوضچه 
خلیج فارس

2 2 1 T4=	وجود ناوها و 

پایگاه های نظامی امریکا 
در منطقه

3/6 4 0/9 O4=	امکان دفاع از 

مناطق مختلف و حفظ 
بنیه و تجهیزات نظامی

1 2 0/5 T5=	قاچاق گسترده کاال 

از مبادی بیرونی به این 
منطقه

3 3 1 O5=	پیوند با شبه قارۀ 

هند و آسیای مرکزی و 
حتی قفقاز

0/5 1 0/5 T6=	موقعیت نظامی 

منطقه به دلیل نزدیکی به 
تنگه هرمز و افغانستان

4 4 1 O6=	مکران در کریدور 

حمل ونقل بین المللی 
شمال – جنوب قرار دارد

4 4 1 O7=	مکران دور از 

پایگاه های عمده نظامی 
امریکایی قرار دارد

امنیتی کمتری دارد O8=	مکران حساسیت 

8/5 10 5 جمع	کل 23/3 26 6/2 جمع	کل
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QSPM جدول4: ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی یا
 SO نقش  WO نقش  ST نقش  WT وزن  نقش

TAS 

 جذابیت

کل

AS     

 امتیاز

جذابیت

TAS 

 جذابیت

کل

AS      

 امتیاز

جذابیت

TAS 

 جذابیت

کل

AS 

امتیاز

جذابیت

TAS 

 جذابیت

کل

AS 

  امتیاز
جذابیت1

تهدیدها

1 1 1 1 3 3 4 4 1 T1= بحران	خیز	بودن	منطقه	خلیج	فارس	و	دریای	عمان

1 1 1 1 4 4 1 1 1 T2= تنش	های	فیمابین	ایران	و	کشورهای	عرب	منطقه

1 1 1 1 4 4 4 4 1 T3= حضور	نیروهای	فرامنطقه	ای	در	آب	های	خلیج	فارس

1 1 1 1 2 2 4 4 1 T4= وجود	ناوها	و	پایگاه	های	نظامی	امریکا	در	منطقه

0/5 1 0/5 1 1/5 3 0/5 1 0/5 T5= قاچاق	گسترده	کاال	از	مبادی	بیرونی	به	این	منطقه

0/5 1 0/5 1 0/5 1 2 4 0/5 T6= موقعیت	نظامی	منطقه	به	دلیل	نزدیکی	به	تنگه	هرمز	و	

افغانستان

1 1 1 1 4 4 4 4 1

6 7 6 7 19 21 19/5 22 6 مجموع

فرصت ها

4 4 4 4 1 1 0/15 1 1 O1= موقعیت	سوق	الجیشی

2 4 2 4 0/5 1 0/5 1 0/5 O2= وجود	مرز	آبی	با	دریاي	عمان	و	دسترسی	به	اقیانوس	هند

0/32 4 0/32 4 0/8 1 0/8 1 0/8 O3=	قرار	داشتن	در	خارج	از	حوضچه	خلیج	فارس

0/36 4 0/36 4 0/9 1 0/36 4 0/9 O4=	امکان	دفاع	از	مناطق	مختلف	و	حفظ	بنیه	و	تجهیزات	نظامی

4 4 4 4 1 1 4 4 1 O5=	پیوند	با	شبه	قارۀ	هند	و	آسیای	مرکزی	و	حتی	قفقاز

4 4 2 2 1 1 1 1 1 O6= مکران	در	کریدور	حمل	ونقل	بین	المللی	شمال	-	جنوب	

قرار	دارد

4 4 4 4 1 1 4 4 1 O7= مکران	دور	از	پایگاه	های	عمده	نظامی	امریکایی	قرار	دارد

O8= مکران	حساسیت	امنیتی	کمتری	دارد	

18/68 28 16/68 26 6/2 7 10/81 16 6/2 مجموع

1-	امتیازهای	جذابیت	به	صورت	زیر	است:
امتیاز	1=	جذاب	نمی	باشد.

امتیاز	2=	تاحدودی	جذاب	می	باشد.
امتیاز	3=	در	حّد	قابل	قبول	جذاب	است.

امتیاز	4=	جذابیت	باالیی	دارد.
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ضعف ها	

0/5 1 0/5 1 0/5 1 1/5 3 0/5 W1=	تاب	آوری	زیستی	پایین	منطقه	

1 1 1 1 1 1 3 3 1 W2= کمبود	آب	شرب	و	منابع	طبیعی	

1 1 4 4 1 1 2 2 1 W3= تهدیدات	امنیتی	اقوام	و	گروهک	ها	

1 1 1 1 1 1 3 3 1 W4= عدم	وجود	امنیت	اقتصادی	پایدار	منطقه	

1 1 4 4 1 1 2 2 1 W5= عدم	برخورداری	از	احساس	امنیت	

1 1 1 1 1 1 1 1 1 W6= کمبودامکانات	زیربنایی	ازجمله		آزادراه	وبزرگراه

1 1 4 4 1 1 2 2 1 W7= شرایط	آب	و	هوایی	سخت

1 1 4 4 1 1 4 4 1 W8=	سطح	پایین	توسعه	نسبت	به	سایراستان	هاي	کشور

7/5 8 19/5 16 7/5 8 18/5 20 7/5 مجموع

قوت ها	

4 4 1 1 4 4 1 1 1 S1= دسترسی	به	آب	هاي	آزاد

0/20 4 1 1 0/20 4 0/5 1 0/5 S2= دوری	از	تأسیسات	زیربنایی	حساس

0/32 4 1 1 0/32 4 0/5 1 0/8 S3= تمرکز	پراکنده	جمعیت	

0/20 4 0/5 1 0/20 4 0/5 1 0/5 S4= پتانسیل	های	دفاع	غیرعامل	منطقه

0/12 4 0/3 1 0/12 4 0/3 1 0/3 S5= جغرافیای	نظامی	مطلوب		

0/20 4 0/5 1 0/20 4 0/5 1 0/5 S6= محصور	نبودن	

4 4 1 1 4 4 1 1 1 S7= بازدارندگی	باال	

4 4 1 1 4 4 0/5 1 0/5

S8= وجود	معادن	و	منابع	انرژي	و	بادهاي	موسمی	و	تنوع	

حیات	وحش	و	پرندگانی	نظیر	فالمینگو،	حواصیل،	عقاب	دشتی	

وخوتکا

4 4 1 1 4 4 1 1 1 S9= وجود	مرز	سیاسی

4 4 1 1 4 4 0/5 1 0/5
S10= سهم	باالي	اشتغال	و	ایجاد	درآمد	از	طریق	دریا	و	بعضًا	

صنایع	دستی

4 4 1 1 4 4 1 1 1 S11=	وجودتأسیسات	زیربنایی	ازجمله	فرودگاه	وگمرک

4 4 1 1 4 4 0/5 1 0/5 S12= نزدیکی	به	کشورهاي	عربی

4 4 1 1 4 4 1 1 1 S13=	وجود	مراکز	آموزش	عالی	و	علوم	دریایی

33/04 52 11/3 13 33/04 52 8/8 13 9/1 مجموع

TAS		جمع
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AHP جدول 5: سنجش وزن سنجه ها1 با استفاده از
ضریب

)0 تا 1(2
وزن

)1 تا 4(3
ضعف 
اساسی

قوتضعف
قوت 
اساسی

عوامل 
داخلی

*W114= تاب	آوری	زیستی	پایین	منطقه	

*W214=	کمبود	آب	شرب	و	منابع	طبیعی	

*W30/53=	تهدیدات	امنیتی	اقوام	و	گروهک	ها	

W4=	عدم	وجود	امنیت	اقتصادی	پایدار	

منطقه	
13*

*W50/53=	عدم	برخورداری	از	احساس	امنیت	

W6=	کمبود	امکانات	زیربنایی	ازجمله	

آزادراه	و	بزرگراه
0/72*

*W713=	شرایط	آب	و	هوایی	سخت

W8=	سطح	پایین	توسعه	نسبت	به	سایر	

استان	هاي	کشور
*S114=	دسترسی	به	آب	هاي	آزاد

*S20/53=	دوری	از	تأسیسات	زیربنایی	حساس

*S314=	تمرکز	پراکنده	جمعیت	

*S414=	پتانسیل	های	دفاع	غیرعامل	منطقه

*S50/52=	جغرافیای	نظامی	مطلوب		

*S60/52=	محصور	نبودن	

*S714=	بازدارندگی	باال	

1-	برای	تعیین	نمره	نهایی	هرعامل،	ضریب	هرعامل	را	درنمره	آن	ضرب	کنیم.
با	محاسبه	مجموع	نمره	های	نهایی	هرعامل	نمره	نهایی	آن	مشخص	می	شود.

اگر	میانگین	آن	ها	کمتراز	2/5	باشد	یعنی	از	نظرعوامل	داخلی	دچارضعف	بوده	واگر	نمره	میانگین	بیشتر	از	2/5	باشد	دارای	قوت	است.
2-	عدد	صفر	)بدون	اهمیت(	تا	یک	)بسیار	مهم(.

3-	نمره	1	نشان	دهنده	ضعف	اساسی،	نمره	2	ضعف	کم،	نمره3	بیانگر	نقطه	قوت	و	نمره	4	نیز	نشان	دهنده	قوت	بسیار	باال.
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عوامل 
خارجی

*O114=	موقعیت	سوق	الجیشی	

O2=	وجود	مرز	آبی	با	دریاي	عمان	و	

دسترسی	به	اقیانوس	هند
0/53*

O3=	قرار	داشتن	در	خارج	از	حوضچه	

خلیج	فارس
14*

O4=	امکان	دفاع	از	مناطق	مختلف	و	

حفظ	بنیه	و	تجهیزات	نظامی
14*

O5=	پیوند	با	شبه	قارۀ	هند	و	آسیای	

مرکزی	و	حتی	قفقاز
14*

O6=	مکران	در	کریدور	حمل	ونقل	

بین	المللی	شمال	-	جنوب	قرار	دارد
0/52*

O7=	مکران	دور	از	پایگاه	های	عمده	

نظامی	امریکایی	قرار	دارد
14*

O8= مکران	حساسیت	امنیتی	کمتری	دارد	

T1=	بحران	خیز	بودن	منطقه	خلیج	فارس	و	

دریای	عمان
14*

T2=	تنش	های	فیمابین	ایران	و	کشورهای	

عرب	منطقه
0/54*

T3=	حضور	نیروهای	فرامنطقه	ای	در	

آب	های	خلیج	فارس
13*

T4=	وجود	ناوها	و	پایگاه		های	نظامی	

امریکا	در	منطقه
0/52*

T5=	قاچاق	گسترده	کاال	از	مبادی	بیرونی	

به	این	منطقه
12*

T6=	موقعیت	نظامی	منطقه	به	دلیل	نزدیکی	

به	تنگه	هرمز	و	افغانستان
14*

T7=	تنش		های	بین	ایران	و	جامعه	بین	الملل	

و	تحریم	های	گسترده	غرب	و	همراهی	
کشورهای	منطقه

14*

T8=	ناامنی	دو	کشور	افغانستان	و	پاکستان	

و	حمالت	تروریستی
14*
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SWOT جدول 6: ماتریس

ماتریس	نقش		های	امنیتی	
مکران	در	خلیج	فارس

s	ها		قوت 	w	ها		ضعف

o	ها		فرصت
So1=	لزوم	توجه	به	وزن	این	منطقه	در	مدیریت	و	

برنامه		ریزی	استراتژیک	کشور
WO1=	استفاده	از	پتانسیل	های	نیروهای	مسلح	

برای	توسعه	این	منطقه

T	تهدیدها
ST1 =	استفاده	از	پتانسیل		های	منطقه	برای	بازدارندگی	

 WT1=	توجه	به	توسعه	امنیت	پایدار	منطقهامنیتی

نمودار1 : الگوی ارزیابی و انتخاب نقش
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با	توجه	به	نمودار	1	مهم	ترین	نقش		هایی	که	منطقه	مکران	
می		تواند	در	امنیت	خلیج	فارس	بازی	کند	عبارتند	از:	

 )WT( 1- نقش  تدافعی
اولین	و	بهترین	نقش	مطلوب	برای	جایگاه	امنیتی	منطقه	
مکران	در	منطقه	خلیج	فارس	نقش	تدافعی	است.	منظور	از	
قائل	شدن	این	نقش	تسکین	نقاط	ضعف	داخلی	منطقه	مکران	
و	استفاده	از	پتانسیل		های	این	منطقه	برای	مدیریت	تهدیدات	
ناشی	از	محیط	خارجی	و	عمدتًا	منطقه	خلیج	فارس	است.	
قائل	شدن	این	نقش	بیشتر	به	وضعیت	خارجی	منطقه	مکران	
با	 اشاره	دارد	و	نقاط	مثبت		)فرصت		های(	آن	را	در	ارتباط	
با	توجه	به	توانمندی	های	 ارزیابی	می	کند.	این	نقش	 بیرون	
منطقه	 از	 بار	شده	 تهدیدات	 مقابل	 منطقه	مکران	در	 امنیتی	
خلیج	فارس	بنا	شده		است	و	هدف	آن	افزایش	توانمندی	های	

داخلی	و	بازدارندگی	تهدیدات	بیرونی	است.
 )ST(2- نقش  رقابتی

نقش	 امنیت	خلیج	فارس	 در	 مکران	 منطقه	 نقش	 دومین	
برنامه	ریزی	 و	 مدیریت	 هدف	 نقش	 این	 در	 است.	 رقابتی	
فضای	امنیتی	با	استفاده	از	نقاط	قوت	داخلی	برای	جلوگیری	
مربوط	 نقش	 این	 است.	 خارجی	 تهدیدات	 منفی	 تأثیر	 از	
منفی		)تهدیدات	 نقاط	 و	 است	 ایران	 خارجی	 وضعیت	 به	
پیش	روی(	آن	را	در	ارتباط	با	بیرون	ارزیابی	می	کند.	هدف	
این	نقش،	بازدارندگی	تهدیدات	خارجی	تا	حد	امکان	است.	

)WO( 3- نقش محافظه کارانه
سومین	نقش	منطقه	مکران	در	امنیت	خلیج	فارس	نقش	
از	 که	 است	 این	 هدف	 نقش	 این	 در	 است.	 محافظه	کارانه	
مزیت	های	موجود	در	فرصت	های	منطقه	مکران	برای	جبران	
این	 شود.	 استفاده	 خلیج	فارس	 منطقه	 امنیتی	 ضعف	 نقاط	

نقش	مربوط	به	وضعیت	داخلی	منطقه	مکران	است.
 )SO(4- نقش تهاجمی

با	اتخاذ	این	نقش،	منطقه	مکران	برای	امنیت	خلیج	فارس	
با	تکیه	بر	قوت	های	داخلی،	بیشترین	بهره	را	از	فرصت	های	
خارجی	می	برد.	این	نقش	می	تواند	یک	حالت	هم	افزایی	در	
منطقه	مکران	ایجاد	کند.	منطقه	مکران	برای	ایفای	این	نقش	

بایستی	با	بهره	گیری	از	توانمندی	ها،	استفاده	از	فرصت	های	
بیرونی	را	به	حداکثر	برساند	.

نتیجه گیری 
موضوع	 شوروی،	 فروپاشی	 و	 سرد	 جنگ	 پایان	 با	
بازدارندگی	در	سطح	منطقه	ای	از	اهمیت	ویژه	ای	برخوردار	
تهدیدهای	 با	 را	 خود	 ابرقدرت،	 به	عنوان	 آمریکا	 گردید.	
سوی	 از	 دید؛	 روبه	رو	 منطقه	ای	 سطح	 در	 نوینی	 و	 متنوع	
تهدیدها	 با	 نیز	 منطقه	ای	 ناراضی	 و	 مهم	 قدرت	های	 دیگر	
گفت	 می	توان	 لذا	 شدند؛	 روبه	رو	 جدی	 فرصت	های	 و	
جهت	 همین	 به	 یافت.	 منطقه	ای	 ویژگی	 سیستمی،	 نظم	
سیستم	های	مختلف	مدیریت	نظم	و	نحوه	ی	کاربرد	آن	ها	در	
امور	منطقه	ای،	به	عنوان	یکی	از	پرسش	های	تئوریک	حوزه	ی	
فرآیندهای	 و	 منطقه	گرایی	 شد.	 مطرح	 بین	الملل	 روابط	
مرتبط	با	آن	و	همچنین	اولویت	یافتن	معضالت	و	از	جمله	
ویژه	ای	 برجستگی	 از	 را	 سیستم	 این	 منطقه	ای	 تهدیدات	

برخوردار	نموده	است.	
هم	جواری	و	وجود	حوزه	های	استراتژیک	مشترک،	سبب	
تداخل	منافع	کشورها	و	در	نتیجه	تهدیدات	استراتژیک	شد.	
همچنین	اِعمال	تهدیدات	علیه	کشورها	نیز	مستلزم	حوزه	ی	
با	 می	آورند.	 فراهم	 را	 امکان	 این	 مناطق،	 که	 است	 مکانی	
سیستم	مدیریت	و	کنترل	نیز	مناطق،	به	منظور	تسهیل	مدیریت	
خود	بهره	می	برند	که	همین	موضوع	بازدارندگی	منطقه	ای	را	
برجسته	 منطقه	ای	 برون	 و	 منطقه	 درون	 واحدهای	 منظر	 از	
می	سازد.کشورها	به	دلیل	داشتن	اهداف	متعارض،	همیشه	در	
موضوع	 این	 و	 داشته		 قرار	 رقبا	 نامطلوب	 اقدامات	 معرض	
به	ویژه	با	همسایگان	مصداق	داشته	است	و	لذا	کشورها	در	
جهت	جلوگیری	از	تحقق	آن	تالش	کرده	اند.	به	همین	دلیل	
یکی	از	مهم	ترین	موضوعات	روابط	بین	الملل	امنیت	و	نظم	
تشکیل	دهنده	 عناصر	 و	 ژئوپلیتیک	 ویژگی	های	 است.	 بوده	
آن	تأثیر	مستقیمی	بر	نقش		های	چهارگانه	بازدارندگی	منطقه	
امنیت	خلیج	فارس		)تهاجمی،	تدافعی،	سازش	و	 مکران	در	
یا	 یک	 به	 اولویت	بخشی	 سبب	 می	تواند	 و	 داشته	 اطمینان(	
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چند	نقش	در	مقابل	با	دیگر	نقش	ها	شود	و	در	همان	حال	
قالب	های	 در	 را	 منطقه	ای	کشور	 بازدارندگی	 استراتژی		های	
از	 نماید.	 تعریف	 عیار	 تمام	 جنگ	 یا	 انعطاف	پذیر	 پاسخ	
سوی	دیگر	به	نظر	می	رسد	ویژگی	های	ژئوپلیتیک	ج.ا.ایران	
سیستم	بازدارندگی	منطقه	ای	قدرت	مداخله	گر	را	به	سمت	
و	 محدودسازی	 قالب	 در	 انعطاف	پذیر	 پاسخ	 راهبردهای	
امنیتی	 راهبرد	 است.	 داده	 سوق	 محدود	 جنگ	 حداکثر	
بین	المللي	 و	 منطقه	ای	 تهدیدهاي	 به	 پاسخي	 کشوري،	 هر	

محسوب	می	شود.	
در	برخي	از	مقاطع	تاریخي،	تهدیدها	ماهیتي	فرا	پیرامونی	
پیدا	می	کنند	و	کشورهایي	که	در	معرض	تهدیدهاي	منطقه	ای	
می	شوند.	 روبه	رو	 تهدیدهایي	 چنین	 با	 اغلب	 دارند،	 قرار	
امنیتي	 سیاسي-	 روابط	 و	 مناسبات	 در	 همواره	 ج.ا.ایران	
خود	با	کشورهاي	منطقه	خلیج	فارس،	تالش	کرده	است	نظر	
مساعد،	اعتماد	و	اطمینان	خاطر	آنان	را	نسبت	به	ج.ا.ایران	
دهه	 چند	 در	 امنیتي	 	- نظامي	 رخدادهاي	 اما	 نماید،	 جلب	
اخیر	از	جمله	ی	تهدیدهاي	منطقه	ای	پیرامون	ج.ا.ایران	است.
ابعاد	ژئوپلیتیکی	منطقه	مکران	در	تعیین	کردن	نقش	امنیتی	

آن	در	ارتباط	با	امنیت	منطقه	خلیج	فارس	عبارتند	از:	
این	 در	 جمعیتی	 توزیع	 نحوه	 و	 انسانی	 جغرافیای	
بر	 تأثیرگذار	 جغرافیایی	 متغیرهای	 از	 گروه	 اولین	 منطقه	
از	جمله	 این	چارچوب	مواردی	 امنیتی	آن	است.	در	 نقش	
بررسی	نمودار	پراکندگی	جمعیت	در	منطقه	و	تعیین	میزان	
نقاط	 در	 تمرکز	 عدم	 یا	 تمرکز	 نظر	 از	 جمعیت	 پراکندگی	
نقاط	 در	 جمعیت	 تمرکز	 زیرا	 دارد؛	 زیادی	 اهمیت	 خاص	
خاص	سبب	آسیب		پذیری	در	برابر	استراتژی		های	ضدشهری	
دشمن	خواهد	شد	و	همین	موضوع	استراتژی		های	دفاعی	را	
ضروری	می		نماید	که	از	این	نظر	منطقه	مکران	واجد	مزیت	

است.	
جغرافیای	اقتصادی	دومین	متغیر	تأثیرگذار	بر	نقش	امنیت	
منطقه	مکران	در	خلیج	فارس	است	که	بر	تمرکز	فعالیت	های	
اقتصادی	در	سطح	منطقه	از	نظر	گستره	)محدود	یا	گسترده(	
داللت	دارد.	این	که	یک	منطقه	آیا	قطب	صنعتی	است	یا	نه	

نیز	در	 و	توزیع	فضایی	قطب	های	صنعتی	در	کل	منطقه	و	
بر	 زیادی	 بسیار	 تأثیر	 است،	 کشور	چگونه	 یک	 استان	های	
استراتژی	ها	و	نیز	نقش	های	امنیتی	دارد.	هرچقدر	قطب	های	
صنعتی	یک	کشور	محدود	به	یک	منطقه	و	پراکندگی	آن	ها	
در	سطح	استان	ها	و	شهرهای	معدود	باشد	آن	کشور	بیشتر	
محافظه	 نقش	 ضرورت	های	 نتیجه	 در	 و	 بوده	 آسیب	پذیر	
کارانه	آن	بیشتر	می	گردد.	از	سوی	دیگر	تمرکز	منابع	معدنی	
مانند	نفت	و	گاز	در	یک	ناحیه	و	حضور	رقیبان	استراتژیک	در	
نزدیکی	آن	منطقه	ضرورت	های	دفاعی	را	مطرح	می	نماید.

منطقه	 یک	 طبیعی	 جغرافیای	 چقدر	 هر	 دیگر	 از	طرف	
بسیار	 را	 آن	 اشغال	 که	 باشد	 گونه	ای	 به	 متغیر(	 )سّومین	
مشکل	نماید	آن	منطقه	از	نظر	امنیتی	مهم	خواهد	شد.	دارا	
بودن	یک	منطقه	از	ترکیب	و	تراکمی	از	کوه		ها،	جنگل		ها	و	
کویر	و	شبکه	ارتباطی	نفوذ	پذیر	آن	را	بسیار	کاهش	می	دهد.	
به	 می	توان	 مکران	 طبیعی	 جغرافیای	 مؤلفه	های	 بررسی	 با	

اهمیت	جایگاه	امنیتی	آن	از	این	نظر	پی	برد.	
که	 مکران	 منطقه	 جغرافیایی	 ویژگی	های	 همچنین	
از	 یکی	 به	عنوان	 پراکنده	سازی	 اصل	 اجرای	 امکان	 آن	 در	
اصول	تأثیرگذار	بر	معادله	امنیت	وجود	دارد	نیز	تأییدکننده	
نقش	امنیتی	آن	در	خلیج	فارس	است.	وسعت	فراوان	و	نیز	
برخورداری	از	کویرها	و	دشت	های	وسیع	امکان	پراکنده	سازی	
با	 مناطق	 از	 برخورداری	 این	 بر	 عالوه	 می	نماید.	 فراهم	 را	
استراتژی	های	 طراحی	 در	 نیز	 ناچیز	 جمعیت	 پراکندگی	

دفاعی	و	یا	تهاجمی	امنیتی	تأثیر	فراوانی	دارد.
عالوه	بر	این	جغرافیای	منطقه		ای	نیز	بر	نقش	امنیتی	یک	
منطقه	تأثیر	زیادی	دارد.	مکان		هایی	که	در	مناطق	ژئوپلیتیکی	
امنیتی	 استراتژی	های	 قرار	گرفته	اند	واجد	 ژئواکونومیکی	 و	
خاصی	می	شوند.	در	واقع	جغرافیای	منطقه	ای	مناطق	شدیداً	
واقع	 در	 داشت.	 خواهد	 تأثیر	 کشور	 امنیتی	 استراتژی	 بر	
خلیج	فارس	 مثل	 منطقه	ای	 ساختاری	 فشارهای	 چقدر	 هر	
را	 امنیتی	 نقش	 استراتژی	 تهاجمی	 بعد	 باشد	 پررنگ	تر	

پرهزینه	می	کند.
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