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تاریخ تصویب1389/11/20 :

چکیده
جمهوري اسالمي ايران بهواسطهي موقعيت راهبردی و واقعشدن در يكي از حساسترين
مناطق جهان ،پيوس��ته داراي فرصتها و مزيتهايي همراه با تهديدها و آس��يبپذيريهاي
اجتنابناپذير و غيرارادي ميباش��د .دارابودن سه ويژگي و امتياز موقعيتي ،یعنی :پيوستگي
ت ّبري اورآسياييِ آن؛ دارابودن سواحل طوالني در خليج
موقعيت س��رزمينيِ ايران به موقعي 
ف��ارس و دري��اي عمان؛ و در اختيارداش��تن تنگهي راهبردي هرم��ز ،همچنين برخورداري
از موقعي��ت گذرگاهي ،همانا ايران را در زمرهي كش��ورهاي مه��م و تاثيرگذار بر مبادالت
جهاني ومنطقهاي قرار داده اس��ت .داش��تن چنین موقعیتی ،نوع��ي از درهمتنيدگي عناصر
امنيتس��از(انرژي ،اقتصاد ،جغرافيا و مس��يرهاي ترانزيت آن) و امنيتس��وز را در رابطه با
مرزه��ا و مناطق م��رزی ،به عنوان دروازههای ارتباطی ایران با محیط خارج ،به وجود آورده
است .از این جهت ،مرزها را میتوان همزمان فرصتساز و فرصتسوز در نظر آورد و این
امر بستگي به توانایی کشور در شناسایی و به حداقلرساندن نقاط ضعف و آسیبپذیری از
یکسو ،و اتکا و تقویت نقاط قوت از سوی دیگر ،دارد.
این نوش��تار برآن اس��ت تا با شناسایی سطوح آس��یبپذیری مرزهای ایران و ارائهي راه
حل برای گذر و به حداقل رساندن این آسیبها ،کارکردهای فرصتساز مرزهای جمهوری
اس�لامی ایران را برجس��ته نماید .در این راه ،بهرهگیری مناس��ب از تنوع و تكثر نيروهاي
اجتماعي و قومي در مناطق مرزی به عنوان موتور رش��د ،توس��عه ،همگرايي و همس��ازي
 -1دکترای مدیریت دفاعی دانشگاه امام حسین(ع)
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فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي مورد توجه ویژه قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :قومیت ،مرز ،توسعه ،جهانی شدن ،امنیت
مقدمه
از جمله ش��اخصهاي مهم و موثر در فرايند سياستگذاري ملي ،منطقهاي و بينالمللي،
همانا دارابودن عوامل طبيعي؛ داش��تن تنوع در مرزها؛ و برخورداري از جايگاه كش��وري در
مجموعهي نظام بينالملل است كه از آن به «ژئوپليتيك» تعبير ميشود.
واحدهاي سياس��ي از حيث :داش��تن يا نداشتن دسترس��ي به درياها ،اقيانوسها ،منابع
زيرزميني و كوهس��تاني؛ مس��طحبودن س��رزمين؛ تعداد همس��ايگان به ويژه همس��ايگي با
قدرته��اي بزرگ ،و نقش��ي كه آن واحدها در نظام بينالملل ب��ر عهده دارند ،در تعامالت
مثبت يا منفي اين واحدها با ديگر واحدهاي سياسي به ويژه قدرتهاي جهاني متأثرند.
اين رهيافت موجب ش��ده تا مطالعهي متغيرهاي تأثيرگذار ژئوپليتيك به عنوان موثرترين
عامل در عرصهي سياس��ت بينالمل��ل ،از اواخر قرن نوزدهم مورد بحث و بررس��ي مراكز
مطالعاتي قرار گيرد و در نتيجه توجه واحدهاي سياس��ي و سياس��تمداران و رهبران به اين
مهم جلب گردد.
كش��ور جمهوري اسالمي ايران به لحاظ ويژگيها و امتيازات ژئوپليتيكي آن ،در سياست
بينالمللي از جايگاه و موقعيت ويژهاي برخوردار است.
دارابودن س��ه ويژگي و امتياز موقعيتي ،كافي است كه ايران را در زمرهي كشورهاي مهم
و تاثيرگذار بر مبادالت جهاني و منطقهاي قرار دهد.
پيوستگي موقعيت سرزميني ايران به موقعيت بري اورآسيا كه راهبرد اساسي استراتژيست
معروف (مكيندر) بود ،ايران را در مركز توجهات جهاني در دوران پس از جنگ جهاني دوم
قرار داد و با الهام از انديش��ههاي مكيندر ،ايران نقش دفاعي براي قدرتهاي بري و بحري
2
پيدا كرد.
دومين ويژگي منحصر به فرد ايران ،همانا دارا بودن س��واحل طوالني در خليج فارس و
درياي عمان است كه ايران را به آبهاي آزاد متصل ميكند و به تعبير اسپايكمن ،ژئوپليسين
معروف ،ايران از موقعيت بحري نيز برخوردار اس��ت .داش��تن چنين ويژگي مهمي ،ايران را
نسبت به ديگر كشورهاي همسايه و حتي منطقهي جنوب غربي آسيا متمايز كرده است.
 -2جواد ،اطاعت؛ ژئوپليتيك و سياست خارجي ايران؛ تهران؛انتشارات سفير؛ 1376؛ ص.36
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س��ومين ويژگ��ي ،در اختيارداش��تن تنگهي راهب��ردي هرمز و برخ��ورداري از موقعيت
گذرگاهي است كه اين كشور را مسلط به بهترين گلوگاه اقتصادي و انرژي جهان گردانيده
اس��ت 3.اهميت راهبردي تنگهي هرمز «جانام .كاليز» را وادار به اظهار نظر كرده و در اين
باره گفته اس��ت« :تنگهي هرمز ممكن اس��ت ما را در يك جنگ زودهنگام گرفتار كند .در
ص��ورت وقوع ،عوامل مختلف نظي��ر :جغرافيا ،انرژي ،اقتصاد و امني��ت در هم ميآميزد و
4
موقعيت حساسي را به وجود ميآورند».
باي��د اذع��ان كرد ك��ه كالينز به خوبي از مرات��ب اهميت تنگهي هرمز و كش��وري كه به
اي��ن تنگ��ه تس��لط دارد ،آگاه گرديده اس��ت و در تأييد اين نظريه بايس��تي گفت كه امروز
نوعي از درهمتنيدگي عناصر امنيتساز(انرژي ،اقتصاد ،جغرافيا و مسيرهاي ترانزيت آن) و
امنيتسوز وجود دارد كه ظرافت و حساسيت رفتارهاي سياسي و ديپلماتيك را چندچندان
كرده و در صورت غفلت از كاركردهاي اين عناصر ،وضعيتي را ش��اهد خواهيم بود كه در
هيچ دورهاي از ادوار تاريخ نظام بينالمللي يافت نخواهد ش��د .بنابراين از اين موهبت الهي
بايس��تي در مس��ير اقتدار جهاني ،منطقهاي و ملي ايران بهره گرفت و امنيت بينالمللي را به
امنيت كشور گره زد و نوعي پيوستگي بين اين دو برقرار كرد؛ چرا كه با پذيرش اين راهبرد
اساس��ي ،امنيت ايران را بايد امنيت نظام بينالملل فرض كرد و برعكس .پس هر گونه عدم
تعادلي در برقراري عناصر يادش��ده ميتواند كل سيستم امنيت بينالمللي و زيرمجموعههاي
آنرا از حالت تعادل خارج كند و به س��رعت جهان را با نوعي بحران مهارنش��دني مواجه
نمايد .بنابراین ،مرزها را میتوان همزمان فرصتس��از و فرصتسوز در نظر آورد و این امر
بس��تگي به توانایی کشور در شناس��ایی و به حداقل رساندن نقاط ضعف و آسیبپذیری از
یکسو ،و اتکا و تقویت نقاط قوت از سوی دیگر ،دارد.
حال باید دید س��طوح آسیبپذیری مرزهای ایران چیستند و چگونه میتوان با گذر و به
حداقل رس��اندن این آسیبها ،کارکردهای فرصتس��از مرزهای جمهوری اسالمی ایران را
برجسته نمود.
 -1آسيبپذيري مرزهاي جمهوري اسالمي ايران
جمهوري اسالمي ايران به واسطهي موقعيت راهبردی و واقعشدن در يكي از حساسترين

 -3محمد حيدري؛ بررسي تحوالت ژئوپليتيكي دههي پاياني قرن بيستم و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران؛رسالهي
دكتري؛ 1381؛ ص .132
.7 .P ,1997 ,Gray- Collins, the Geopolitics of the nuclear era, New York -4
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مناطق جهان ،همواره داراي فرصتها و مزيتهايي همراه با تهديدها و آس��يبپذيريهاي
اجتنابناپذير و غير ارادي ميباش��د .به عنوان نمونه ،ايران در محاصره و مجاورت منطقهي
بحرانخيز و مس��تعد تشنج جهاني نظير قفقاز ،آسياي مركزي ،خليجفارس و خاورميانه قرار
گرفته كه وضعيتي خاص و انحصاري اس��ت و نميتوان به راحتي از پيامدهاي انكارناپذير
آن رهايي جس��ت .ازاينرو به معرفي آس��يبپذيريها در سه سطح راهبردي ،ژئوپليتيكي و
ملي ميپردازيم.
 -1،1سطح راهبردي آسيبپذيريها
در س��طح راهبردي ،ايران ب��ا تهدیدهايی همانند :افزايش ق��درت آمريكا و هژموني اين
كشور؛ گسترش ناتو به سمت شرق و تقويت پيمانهاي منطقهاي با ناتو؛ كاهش نفوذ سياسي
و اقتصادي روسيه در عرصهي بينالمللي؛ ازدسترفتن موازنهي نسبي و راهبردي در سطح
جه��ان بهواس��طهي حاكميت دكترين امنيت��ي امريكا؛ حركت جهان به س��مت يك قطبي و
هژمون آمريكا و طنين نظم نوين جهاني؛ طرح خاورميانهي بزرگ؛ قدرتمندشدن روز افزون
شوراي امنيت سازمان ملل ،سازمانها و كنوانسيونهاي بينالمللي در عرصهي تصميمگيري
جهاني و اعمال دخالت در كشورهاي مختلف با توجه به نفوذ بيحد و حصر آمريكا و انجام
اصالحات مورد نظر اين كشور در ساختار و اهداف سازمان ملل ،روبهرو ميباشد.
 -1،2سطح ژئوپليتيكي آسيبپذيريها
الف -حوزهي ژئوپليتيكي خليج فارس :امنيت خليج فارس در قبل از انقالب بر اس��اس
موازنهي قوا ميان ايران ،عراق و عربستان سعودي طراحي شده بود 5.پيروزي انقالب اسالمي
سيس��تم موازنه را دچار تغييرات اساس��ي كرد .سياست كارتر مبني بر اعالم خليج فارس به
عن��وان منطق��هي حياتي براي آمريكا؛ سياس��ت ريگان در حمايت از ع��راق در جنگ عليه
ايران؛ و سرانجام سياست كلينتون در مهار دوجانبه(ايران و عراق) ،حضور اين كشور را در
منطقهي خليجفارس تقويت نمود .امريكا در خليج فارس و كشورهاي حاشيهي آن همواره
مانع تحرك ايران ميشود و در پيناديدهگرفتن جايگاه طبيعي ايران در نظام منطقهاي است
تا رقابت منطقهاي ايران و فضاس��ازي توس��عهي حوزهي نفوذ ايران را كاهش ،و در عوض،
 -5امير محمد حاجي يوسفي« :امريكا و عربستان پس از اشغال عراق :سياست پيشگيري دموكراتيك»؛ فصلنامهي مطالعات
خاورميانه؛ سال يازدهم؛ شمارهي 1؛بهار 1383؛ ص .23
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توس��عهي نفوذ رقباي ايران را افزايش دهد .اش��غال عراق توسط آمريكا ،ايران را در شرايط
س��ختتری در منطقه قرار داده اس��ت و نشان از اين واقعيت دارد كه امريكا در تحميل نظم
تكقطب��ي مصمم اس��ت .هرچند مخالف��ت قدرتهاي منطقهاي و جهاني مانع از س��لطهي
آمريكا بر اين كش��ور نش��د ،ليكن همراهي بعدي فرانس��ه و آلمان به معناي پذيرش وضع
موجود توسط قدرتهاي اروپايي قابل ارزيابي است.
ب -حوزهي ژئوپليتيكي آس��ياي مركزي و قفقاز :به واس��طهي فروپاشي شوروي؛ ايران
نقش حايل راهبردي بين دو اردوي متخاصم را از دس��ت داد .ضمن اينكه ايران نتوانس��ت
از فرصتهاي ناش��ي از فروپاشي ش��وروي بهرهبرداري نمايد ،سياس��ت آمريكا در منطقه،
همهچي��ز بدون ايران را تأييد ميكند .عقبنش��يني روس��يه بعد از فروپاش��ي ش��وروي از
مرزهاي ژئوپليتيكي خود ،موجب ظهور فضاهاي آزاد شدهاي گرديد كه دچار خالء قدرت
شده بودند.
آمريكا از اين فرصت استفاده كرد و طي يك دههي اخير مناطق نفوذ شوروي سابق را تا
حدودی تحت سيطرهي خود درآورد و مرزهاي ژئوپليتيكي خود را از آسياي مركزي و قفقاز
با مرزهاي جغرافيايي روسيه منطبق نمود و استقرار امريكا در پايگاههاي نظامي كشورهايي
نظير ازبكستان ،قزاقستان و آذربايجان ،همچنين عقد پيمانها و توافقنامههاي همكاريهاي
6
نظامي و امنيتي با اين كشورها ،حوزهي شمالي ايران را آسيبپذير كرده است.
ج -حوزهي ژئوپليتيكي ش��به قاره :با حملهي آمريكا به افغانس��تان و اش��غال نظامي آن
كش��ور ،مناطق پيراموني ايران تغييراتي را پذيرا ش��د و حوزهي نفوذ سنتي ايران را محدود
کرد .حضور آمريكا در افغانس��تان و در پاكس��تان(به طور غيرمستقيم و بر مبناي همكاري)
موجب كاهش قدرت مانور ايران در افغانس��تان ،و گسترش حوزهي ژئوپليتيكي امريكا شد.
اتميش��دن پاكس��تان و ظهور يك قدرت هستهاي در همس��ايگي ايران ،همچنين همكاري
راهبردي اين كشور با آمريكا در منطقه بهويژه در افغانستان و اختالل در شكلگيري روابط
راهبردي ايران ،روسيه ،چين و هند 7و نيز معرفي افغانستان به عنوان يك رقيب ژئوپليتيكي
براي ايران از جمله مؤلفههاي بس��يار مهمي اس��ت كه ميزان آس��يبپذيري ايران را در اين
حوزهي ژئوپليتيكي بهطور فزايندهاي باال برده است.
 -6محمد حيدري؛ دگرگونيهاي ژئوپليتيك دههي  1990و جغرافياي نوين امنيتي ايران؛ فصلنامهي مطالعات خاورميانه؛ سال
يازدهم؛ شمارهي 1؛ بهار 1383؛ ص .183
 -7مجيد يونسيان؛ كابوسهاي قصر شيشهاي ،تاملي در روابط امريكا و عربستان؛ تهران؛ موسسهي فرهنگي مطالعات و تحقيقات
بينالمللي ابرار معاصر؛ 1380؛ ص .57
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درايس��دل االس��دير ميگويد :وقتي دولتي به عنوان يك واحد سرزميني توانست ملتي را
يعن��ي يك واحد اجتماعي كه در يك يا چند عامل مهم فرهنگي و حتي تجربههاي تاريخي
و … داراي وجه اش��تراك هس��تند در فرايند يكپارچهسازي يك دولت ملي بسازد ،آنگاه
مرزهاي سياس��ي به عنوان مهمترين عامل تشخيص و جدايي يك واحد متشكل سياسي از
واحدهاي ديگر اهميت مييابد .از ميان مرزهاي سياسي ،مرزهاي بينالمللي بيش از سايرين
اهمي��ت پيدا كرده كه البته اهميت آن به مرور زمان زياد ش��ده به گونهاي كه از س��رحدات
8
(مناطق مرزي) به خطوط مرزي تقليل يافته است.
ع��دم انطباق س��رحدات ايران با خطوط م��رزي فعلي كه عمدت ًا به ص��ورت تحميلي و
بدون توجه به مس��ائل انساني و جغرافيايي تعيين شده است ،در نقاط مرزي موجب جدايي
گروههاي انس��اني (كه از لحاظ نژادي ،زباني و مذهبي قرابتهاي زيادي دارند) از يكديگر
شده است .از طرف ديگر امنيت ملي كشورها امروزه در زمينه و بستر امنيت بينالمللي شكل
ميگيرد و آثار آن نخس��ت در مرزهاي واحد سياس��ي تجلي مييابد 9.با توجه به اين فراز
ميتوان ادعا كرد كه تمامي مؤلفههاي مدخلدار در تامين امنيت داخلي كشور به نوعي متأثر
از متغيرهاي خارج از مرزهاي س��رزميني اس��ت؛ ازاينرو هرگونه آسيبپذيري در مرزهاي
كشور ،نقصان در امنيت داخلي و امنيت ملي را فراهم مينمايد.
ال��ف -قوميت :س��رحدات و مناطق مرزي ايران محل س��كونت اقوام ايراني اس��ت كه
دنبالهه��اي آنها در وراي مرزها پراكنده ميباش��ند .مرزهاي ايران موزاييكي از قوميتها را
ش��كل داده اس��ت .در استان سيستان و بلوچستان قوم بلوچ س��اكن است كه دنبالهي آن در
ايالت بلوچس��تان پاكستان و افغانستان قرار دارد .در مناطق شمالي كشور ،تركمنها حضور
دارند كه بهوس��يلهي خط مرزي از تركمانان تركمنس��تان جدا افتادهاند .در سراسر صفحات
ش��مال غربي ايران ،آذريها ساكناند كه خطوط مرزي ناشي از قرارداد تركمانچاي آنها را
از ساير هموطنان آذريزبان خود در منطقهي قفقاز جدا كردهاست .موطن قوم كرد در غرب
كشور استانهاي آذربايجان غربي ،كردستان ،كرمانشاه و ايالم همجوار با كشورهاي تركيه و
عراق اس��ت كه بهوسيلهي قراردادهايميان ايران و عثماني و دخالتهاي بيگانگان از ساير
همقوميهاي خود جدا شدهاند.
 -8االسدير دراسيدل و همكاران؛ جغرافياي سياسي خاورميانه و شمال آفريقا؛ ترجمهي دره ميرحيدر؛ تهران؛ انتشارات دفتر
مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت امور خارجه؛ 1369؛ ص ..248
 -9حسين سالمي؛ «ميزگرد ايران شناسي ،رويكردهاي دفاعي و امنيتي» فصلنامهي دفاعي و امنيتي؛ سال هشتم؛ شمارهي
26؛1380؛ ص .34-35
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سرحدات ايران در استانهاي جنوبي و جنوبغربي ،محل اسكان اقوام عربزبان ميباشد
كه با كشورهاي جنوب خليج فارس و كشور عراق مراوده و روابط عميق اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي – مذهبي دارند.
حذف واقعيتهاي فرهنگي و اجتماعي در تعيين خط مرزي و عدم توجه به مالحظات و
متغيرهاي مؤثر در همگرايي ساكنان مرزي با مناطق مركزي كشور ،آسيبپذيري را در بطن
و متن مرز و امنيت پايدار مرزي نهاده است.
ب -مذهب :بيش از  %98مردم ايران مس��لمان هستند كه در قالب مذاهب شيعي و سني
در سرحدات و فالت مركزي ايران سكونت دارند .بيشتر افراد غيرشيعي در حاشيهي فالت
و در ماوراي آن زندگي ميكنند .بخش بزرگي از ساكنان حاشيهي مرزي استانهاي سيستان
و بلوچستان ،كردس��تان ،هرمزگان ،آذربايجان غربي ،گيالن ،كرمانشاه ،گلستان و استانهاي
خراسان شمالي ،رضوي و جنوبي سنيمذهب ميباشند.
برآين��د نيروه��اي همگرا و واگ��را در مناطق ياد ش��ده خطر آس��يبپذيري را به وجود
آورده است.
ج -ويژگيهاي فيزيوگرافيك :در ادوار گذش��ته گس��ترهي امپراتوري ايران ،از س��واحل
مديترانه تا آس��ياي مركزي و از درياي سياه تا شمال شبه قارهي هند را شامل ميشد؛ اما در
ح��ال حاضر اين گس��ترهي جغرافيايي محدود به حدود نيمي از ف�لات ايران و پيرامون آن
گرديده كه از نظر جمعيتي ،فالت اصلي متش��كل از قوم فارس و س��اير اقوام ميباش��د؛ اما
پيرامون آن متشكل از ديگر اقوم نظير بلوچ در جنوب شرقياست كه به وسيلهي بيابانها و
كويرهاي لوت و مركزي از هس��تهي اصلي جدا افتاده اند در غرب و جنوب غربي ،كردها
و عربها س��اكناند كه بهدليل رش��ته كوههاي زاگرس ارتباط طبيعي با هس��تهي سياس��ي،
اجتماعي و اقتصادي كش��ور ندارند .اقوام آذريزبان نيز بهوسيلهي رشتهكوههاي آذربايجان
از فالت مركزي جدا ش��دهاند .مش��ابه اين وضعيت در س��ه اس��تان ش��مالي يعني گلستان،
مازندران و گيالن بهوس��يلهي رش��تهكوههاي البرز تكرار شده اس��ت .البته نزديكي آنها به
ته��ران به عنوان مركز سياس��ي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ت��ا حدودي اين وضعيت را
تعديل نموده است.
افزون بر اين ،حاش��يههاي جنوبي استانهاي بوشهر و هرمزگان نيز با توجه به ارتفاعات
ساحلي ادامهي رشتهكوههاي زاگرس و نيز بيابانهاي مركزي ،از فالت مركزي جدا افتادهاند
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كه گستردگي و فاصلهي با پايتخت اين وضعيت را تشديد كرده است.
د -خطوط مرزي :رهاورد اس��تقرار نظام وس��تفاليايي در رواب��ط بينالملل ،جايگزيني
خطوط مرزي(كنوني) به جاي س��رحدات اس��ت كه تأثيرات شگرفي بر ژئوپليتيك كشورها
و روابط بينالملل داشته است .كاركرد خطوط مرزي جديد در برخي از مناطق دنيا موجب
همگراي��ي ،و در برخي نقاط ديگر ،منش��اء اختالف و جنگ گرديده اس��ت .مرزهاي ايران
خارج از اين قاعده نبوده و نيست .جنگهاي پياپي ايران و عثماني ،و ايران و عراق در غرب
كشور مصداق اين قاعده ميباشد.
از ديگر كاركردهاي مرز ،همانا فراهمكردن وضعيت ژئوترانزيتي است كه سرزمين ايران
را به يكي از بهترين مسيرهاي ترانزيت كاالهاي قاچاق بهويژه مواد مخدر تبديل كردهاست.
قرار گرفتن ايران در مس��ير عبور مواد مخدر از مبدأ آن يعني مثلث طاليي جنوب آس��يا و
افغانستان به مقصد اروپا ،بزرگترين آسيبپذيري امنيت ملي ايران محسوب ميشود.
ورود انواع كاالهاي ممنوعش��ده و مشروبات الكلي و اسلحهي غيرمجاز به داخل كشور،
همچنين قاچاق انس��ان توس��ط بانده��اي بينالمللي تبهكاري به مقصد اروپا و كش��ورهاي
حاشيهي خليجفارس ،مخاطرات امنيت مرزي را دو چندان كرده است.
ه -وجود فاصلهي بين مركز و پيرامون :گس��تردگي مس��احت كشور به گونهاي است كه
مناطق مرزي خود را در انزوا و دوري احساس ميكنند .دسترسي نيروهاي دولت مركزي
با توجه به گستردگي جغرافيايي به مرزهاي بينالمللي و مناطق مرزي ،با مشكالت فراواني
مواجه بوده است.
ز -جهانيش��دن و افزايش آگاهيهاي قومي :پس از س��الهاي  1990تحوالت مهمي در
عرصهي جهاني اتفاق افتاده كه ش��اهبيت آن جهانيش��دن 11است .اين فرايند كه ابعاد آن در
زمينههاي اقتصاد ،سياست و فرهنگ كام ً
ال مشهود است ،كاهش اقتدار حكومتهاي ملي از
يكسو و متراكمكردن مسائل قومي از سوي ديگر را در دستور كار خود دارد .آزادي بيحد
وحصر در عرصههاي اطالعرس��اني با اس��تفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات ،مطالبات و
انتظارات جديدي را در بين مردم ايجاد كرده اس��ت كه احتماالً دولتها قادر به پاسخگويي
مطلوب اين نيازها در موقع خود نميباشند .تحریک عوامل خارجی و نخبگان قومی همراه
با رشد فزايندهي اطالعات و ارتباطات ،جامعهي ايران را كه دچار تنوع و تكثر قومي ،زباني
10

 -10برداشت آزاد از كتاب گراهام فولر؛ قبلهي عالم ژئوپليتيك ايران؛ ترجمهي عباس مخبر؛ تهران؛ انتشارات مركز .1377
Globalization -11
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و مذهبي است ،با آسيبپذيريها و چالشهايي مواجه میکند.
ژ -توسعهنيافتگي مناطق مرزي :ايران كشور بزرگ و پهناوري است كه به جهت وضعيت
جغرافيايي ،داراي اقليمهاي متنوع و چش��ماندازهاي گوناگون اس��ت .اين وضعيت خاص
جغرافيايي ،س��بب پديدآمدن رفتارهاي اجتماعي – اقتصادي متفاوت شده است .در گذشته
س��اكنان مناطق مرزي بهدليل صعبالعبوربودن مناط��ق ،همچنين فقدان راه و ارتباطات ،در
ش��رايط بسيار دشوار زندگي ميكردند .در گذر زمان شاهد دگرگونيها و تفاوتهاي بسيار
در مناطق مختلف كش��ور بودهايم .لذا فرايند توس��عه در نواحي مختلف كش��ور يكس��ان
عمل نكرده و نابرابريها و نابهس��امانيهايي را بهدنبال داش��ته است كه صحنهي ظهور اين
نابهسامانيها مناطق مرزي و دورافتاده از مركز ميباشد.
بخش عمدهأي از مناطق ش��رقي ،جنوب ش��رقي و پارهاي از مناطق كوهستاني در غرب
به علت قرار داش��تن در قلمرو بيابانهاي خش��ك و بيآب و كوهس��تانهاي مرتفع دور از
دس��ترس ،به نسبت ديگر نقاط مستعد كشور ،از نعمت توسعه بهرهي مناسب نبردهاند و در
برخي از نقاط اص ً
ال از توسعه بيبهرهاند.
مناطق ش��رقي كش��ور كه دچار محروميت واقعي و توس��عهنيافتگي است ،بيشتر حالت
حاش��يهاي پيدا كرده اس��ت .حتي جمعيت ونيروي انساني در اين مناطق نيز به حاشيه رانده
ش��دهاند؛ چرا كه دسترس��ي مردم به آموزشهاي عمومي وس��طح بهرهگيري از امكانات
آموزش��ي امروزه در دنيا بهعنوان يكي از عوامل مهم توسعه بهشمار ميرود .بررسيها نشان
ميدهد كه در نقاط توس��عهنيافته ،سطح س��واد و ميزان دسترسي كودكان واجبالتعليم به
امكانات آموزشي بسيار كمتر از مناطق توسعهيافته است .بيسوادي توسعهنيافتگي را بهدنبال
12
دارد ازسويي بيسوادي خود نيز زاييدهي توسعهنيافتگي است.
همانطور كه در پيش گفته شد ،در مناطق حاشيهاي و كمتر توسعهيافتهي ايران ،در كنار
عوامل بازدارندهي جغرافيايي و طبيعي (از جمله محدوديت منابع ،وضع اقليمي نامناس��ب،
كوهس��تاني بودن و …) عوامل انس��اني نيز تاثير فراوان داش��ته و دارد .براي توسعهي اين
مناطق به نيروي متخصص و ماهر نياز است كه تامين آن در كوتاهمدت ممكن نيست .جذب
نيروي متخصص از ديگر نقاط كش��ور به مناط��ق محروم با توجه به محدوديتهاي مالي و
اعتباري مقرون به صرفه نيست.
 -12بهرام امير احمديان؛ درجهي توسعهيافتگي استانها و همسازي ملي در ايران؛ تهران؛ فصلنامهي مطالعات ملي؛ سال نخست؛
شمارهي يكم؛ پاييز 1378؛ ص .41
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كاربري مناس��ب اراضي و توزيع فضايي طرحهاي توسعهاي و نيز مهمتر از همه آمايش
سرزمين در يك برنامهريزي فضايي كه بتواند بهرهوري استفاد ه از اراضي و منابع را افزايش
دهد ،بهعلت ضعف در ساختارهاي مديريتي كشور مواجه با اشكال است.
به نظر ميرسد براي فائقآمدن بر توسعهنيافتگي و محروميتزدايي در مناطق مرزي كشور،
قبل از هر چيز بايد تفكر توس��عهاي بر برنامهريزان و مديران كش��ور حكمفرما ش��ود و كل
كش��ور به مثابه يك نظام كلي و كالن در نگرش سيستمي مورد مالحظه قرار گيرد .امكانات
كش��ور و هرآنچه به حكومت و دولت تعلق دارد ،جزو ثروتهاي ملي به ش��مار ميرود و
همهي ملت ايران در برخورداري از آن س��هيم هس��تند .اگر اس��تانهاي كمتر توسعهيافته و
مناطق محروم و دورافتاده امكان توس��عه در زمينههاي شناختهشده را ندارند ،الزم است كه
استعدادهاي مناطق از نظر منابع طبيعي و انساني مورد بررسي قرار گرفته ،سپس با توجه به
مزيتهاي نسبي ،اولويتها تعيين شده ،و كار برنامهريزي صورت گيرد.
 -2كاركرد مرزهاي ايران در توليد فرصت
اگر چه كشور جمهوري اسالمي ايران با تهديدات متعددي روبهروست ليكن نقاط قوت
و فرصتهاي فراواني در تأمين امنيت مرزها دارد كه بايستي آنها را بازشناسي ،و تهديدات
متحمل را نيز به فرصت تبديل كرده و با تدبير و اس��تفاده از نيروي خالق سياس��ي و امنيتي
و اقتصادی دست به خلق فرصتهاي نوين زد.
 -2،1ديپلماسي سياسي و معرفي فرصتها براي تأمين امنيت مرزها
اگر مفهوم امنيت سياس��ي را ناظر بر بقا و ثبات سياس��ي و حفظ حراست از ايدئولوژي
حاكم بر اس��تفاده از مؤلفههاي مشروعيت ،مش��اركت مردمي و وحدت ملي بدانيم بايستي
اذعان كرد ك��ه فرصتهايي همانند موارد زير براي بهرهگيري در جهت تأمين امنيت پايدار
13
مرزهاي جمهوري اسالمي ايران وجود دارد.
 -1تالش براي به تعادلرساندن نظام سياسي بينالمللي از طريق ايفاي نقش سازندهتر و
تعامل و همكاري با قدرتهاي منطقهاي و جهاني و رخنه در ايدهي يكجانبهگرايي آمريكا
و هژموني اين كشور در منطقه؛
 -2پرهي��ز از افراطگراي��ي و حفظ جهتگيري معتدالنه در محيط بينالمللي بر اس��اس
 -13رابرت ماندل؛ چهرهي متغير امنيت ملي؛ ترجمه و انتشار پژوهشكدهي مطالعات راهبردي؛ 1377؛ ص .73
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سياست تنشزدايي و اعتمادسازي در پرتو قدرت ملي؛
 -3ايجاد مكانيسمي كه بتواند بين محيط ادراكي ،و محيط عيني و عملياتي انطباقسازي
ك��رده و نس��بت به اصالح ذهنيتها و ادراكات متفاوت و بعض�� ًا متناقض رفع ابهام كرده و
دركي واقعبينانه از ناامنيهاي ذهني و عيني در مناطق مرزي را ارائه نمايد؛
 -4ارتقاي س��طح روابط از همكاري و هماهنگي به س��مت تشكيل ائتالفهاي سياسي،
اقتص��ادي ،فرهنگي و اجتماعي ب��ا توجه به ظرفيتهاي بالقوه و بالفع��ل ايران براي ايجاد
روابط متنوع و متقابل بين دولتها بهصورت دوجانبه و چندجانبه؛
 -5ب��ا عنايت ب��ه موقعيت جغرافيايي بينالملل��ي ايران ،حض��ور در نهادهاي منطقهاي،
فرامنطقهاي بهويژه نهادهاي بينالمللي و بينالدولي امري الزم و ضروري است؛
 -6روابط امنيتي و افزايش گستردهي آن در حوزههاي ديگر نيازمند اعتمادسازي مستحكم
بين بازيگران مطرح داخلي و خارجي است؛
 -7تالش مداوم و مس��تمر براي غير امنيتيكردن مقوالت امنيتي از طرق مختلف بهويژه
تاكيد بر ابعاد ديگر قدرت نظير قدرت سياسي ،اقتصادي و فرهنگي؛
 -8تبيين جايگاه ژئوپليتيكي و ژئواس��تراتژيكي جمهوري اسالمي ايران در عرصهي نظام
بينالملل و جلب توجه ديگران به مركزيت ايران به عنوان كانون رايزني و ديپلماسي براي
تأمين امنيت بينالمللي و منطقهاي؛
 -9فراخواني و قايلشدن به نقش سازنده و مثبت براي نهادهاي مدني و  ،NGOاحزاب
سياسي و گروههاي متنفذ در معادالت امنيتي.
 -2،2فرصتهاي اقتصادي و امنيت مرزها
رابرت ماندل امنيت اقتصادي را در توان ،حفظ و ارتقاي ش��يوهي زندگي مردم از طريق
تأمين كاالها و خدمات از طرق داخلي و حضور در بازارهاي بينالمللي ميداند كه دولتها
بر اساس تنوع منابع و زيرساختهاي اقتصادي و سطح رفاه نسبي مردم براي دستيابي به
آن ،تالش الزم را مصروف ميدارند 14.جمهوري اسالمي ايران نيز در عصر وابستگي متقابل
اقتصادي به منظور دستيابي به توسعهي متوازن ناچار به تأمين نيازهاي اساسي شهروندان
خود به ويژه مناطق مرزي كشور ميباشد.
 -1افزاي��ش كم��ي و كيفي مبادالت تج��اري و اقتص��ادي با كش��ورهاي منطقه بهويژه
 -14رابرت ماندل؛ چهرهي متغير امنيت ملي؛ ترجمه و انتشار پژوهشكدهي مطالعات راهبردي؛ .1377
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كشورهاي همسايه؛
 -2تلفي��ق مناف��ع اقتصادي و تجاري كش��ورهاي منطقه با منافع امنيت��ي آنها از رهگذر
تقويت سطح همكاريهاي منطقهاي اكو ،اوپك و …؛
 -3فراهمنم��ودن بس��ترهاي الزم براي حض��ور در عرصهي بازاره��اي جهاني از طريق
افزاي��ش اس��تانداردهاي كيفي توليد و رقابتيكردن عرصهي اقتص��اد و تجارت و مداخلهي
نازل دولت؛
 -4حركت به س��مت تمركززدايي و واگذاري امور به م��ردم ،عالوه بر تقويت نهادهاي
اقتصاد خصوصي ،منجر به همپوشاني منافع مردم و دولت ميشود و در نتيجه ضريب امنيت
نيز افزايش مييابد؛
 -5اصالح س��اختار اقتص��ادي مناطق مرزي و افزايش س��طح و مي��زان مبادالت كاال و
خدمات در شهرهاي مرزي؛
 -6حركت به س��مت نيل به قطبهاي اقتصادي و همگراي��ي منطقهاي ،و افزايش روند
همكاريهاي منطقهاي؛
 -7با توجه به ترانزيتي بودن كشور ،فراهمآوردن زيرساختهاي الزم براي ايجاد كريدور
جنوب به شمال و توسعهي خطوط زميني يك الزام راهبردي محسوب ميشود؛
 -8گسترش شبكههاي مواصالتي كشور از مركز به شهرهاي مرزي ،همگرايي بين مركز
و پيرامون را تقويت ميكند و بنيانهاي مركزگريزي را سستكرده و از بين ميبرد؛
 -9بهرهگيري از پتانس��يل سرمايهگذاران خارجي از رهگذر رهاسازي (كنترل برنامهاي و
هدفمند) تجاري و تسهيل جريان سرمايه؛
 -10فراه��مآوردن بس��ترهاي الزم و كافي براي كار و فعاليت ،اب��داع و نوآوري در بين
ساكنان مناطق مرزي و جلب و جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي براي سرمايهگذاري
در مناطق مرزي؛
 -11متعادلسازی تعرفهي گمرکی واردات و صادرات با کشورهای همسایه.
 -2،3فرصتهاي اجتماعي و امنيت مرزها
توجه به فاكتورها و عوامل اجتماعي و نگاه نرمافزاري به امنيت در مناطق مرزي ميتواند
زمينههاي همبستگي و پيوستگي را بين مرزنشينان و ساكنان مناطق مرزي با ساير شهروندان
ايراني تقويت نمايد و غيرمستقيم ،بستر امنيت پايدار را فراهم نمايد.
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 -1پيشگيري از بروز رخدادهاي تنشزا بهويژه در بين اقوام س��اكن در مناطق مرزي و
پرهيز هوشمندانه از بهانهدادن به دست گروههاي تفرقهافكن؛
 -2تعقي��ب و پيگيري راهب��رد وحدت در عين كثرت بين تمامي اقوام ايران و تمركز بر
وحدت حقيقي و تمسك به ارزشهاي همسان و همگون؛
 -3رف��ع هرگون��ه تبعيض و ش��كاف طبقاتي بين مناط��ق دورافتادهي م��رزي و مناطق
توس��عهيافتهي مركزي همچنين ايجاد رفاه نس��بي براي دس��تيابي به عدالت اجتماعي كه
فلسفهي اصلي انقالب اسالمي است؛
 -4دس��تيابي به امنيت ،توس��عه و عدالت اجتماعي پايدار در شهرها و مناطق مرزي ،و
فراهمآوردن فضاي آرام از بعد اجتماعي در پرتو خدماترساني به مردم ،همچنين سوقدادن
امكانات و سرمايهها به آن مناطق؛
 -5تحقق حاكميت ملي در سراس��ر مرزهاي كش��ور همراه با پذيرش اصل تنوع و تكثر
قومي ،آزادي و احترام به فرقههاي مذهبي در عين حاكميت قانون بس��يار س��هلتر خواهد
بود؛
 -6فعالس��ازي ش��بكهها و نهادهاي مدن��ي و غير دولتي براي بسترس��ازي و مهياكردن
زمينههاي مشاركت مردمي و اجتماعي مردم.
 -2،4فرصتهاي فرهنگي و امنيت مرزها
واقعيت اين اس��ت كه پويايي فرهنگ يك جامعه ميتواند مولفهي كارآمدي براي تامين
امنيت ملي محسوب شود؛ چرا كه انعطافپذيري فرهنگي ،جامعه را در مقابله با چالشهاي
امنيتي تا حدودي ميتواند آسيبناپذير كند .از اين جهت احساس تعلق و علقهي مرزنشينان
به يك فرهنگ مشترك ،مذهب ،آداب و رسوم ميتواند ضريب امنيت ملي را به ويژه در مناطق
مرزي افزايش دهد كه درزير به برخي از فرصتهاي فرارو در اين حوزه اشاره ميشود:
 -1توجه خاص به كاركردهاي مذهب وآداب و س��نن در نظمبخشي به هويت اجتماعي
و فرهنگي شهرهاي مرزي؛
 -2تقويت عناصر ارزشي و اقتصادي و مادي مورد توجه ساكنان مناطق مرزي؛
 -3تقويت عناصر و مباني هويتساز ملي در بين ساكنان مناطق مرزي؛
 -4پرهي��ز جدي از اتخ��اذ راهبردهاي فرقهاي ،قومي و نژادي در مناطق مرزي ،همچنين
تأكيد بر عناصر انسجامبخش ملي براي همبستگي و همگرايي مناطق حاشيهاي با مركز؛
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 -5ملحوظداش��تن خواس��تهها ،انتظ��ارات و مطالب��ات مش��روع و قانون��ي م��ردم در
نظام آموزش؛
 -6ارتقاي سطح آگاهيهاي عمومي و سياسي مردم مرزنشين و ايجاد تعلق خاطر در بين
ت به ارزشها و مباني هويت و فرهنگ مشترك؛
آنان نسب 
 -7تقويت تعامالت و گسترش مبادالت فرهنگي با كشورهاي همسايه با توجه به پيوند
ديرينهي تاريخي و فرهنگي ايران با مردم مناطق همجوار.
نتیجه گیری
كشور ايران زيستگاه اقوام و گروههاي زباني متنوعي است كه در فراز و نشيبهاي تاريخ
و تمدن اين س��رزمين نقشآفريني كرده و اكنون نيز در اس��تمرار نقشهاي تاريخي خود و
با مالحظهي ش��رايط جديد و عوامل تأثيرگذار فرهنگي ،اجتماعي و سياس��ي در حوزههاي
مختلف از جمله در حوزهي امنيت تأثيرگذار هستند.
بخ��ش قاب��ل مالحظ��های از جمعيت اي��ران را قوميته��اي مذهبي و زبان��ي همچون
آذريها ،كردها ،اعراب ،تركمنها ،لرها و بلوچها ،ش��امل ميش��وند ك��ه در نواحي مرزی
پراكنده شدهاند.
اين گروههاي قومي در يك گس��ترهي جغرافياييِ معين تمرك��ز يافته و داراي پيوندهاي
خويشاوندي هستند و به سرزمين ،سرود ،زبان و غرور ملي تعلق خاطر مشترك دارند .عامل
جغرافياي سياس��ي در شكلدهي مناس��بات و مطالبات سياسي و اقتصادي ميان حكومت و
آنها نقش متمايزي ايفا ميكند؛ ضمن آنكه مرزها و مجاورت با مرزهاي بينالمللي بيتأثير
در كنش متقابل مرزنش��ينان نيس��ت ،هرچند چگونگي تعيين خطوط م��رزي نيز نقشهاي
جديدي را بهوجود آورد 15.و تأثيرات تعيينكنندهاي بر زندگي ش��هروندان و نحوهي تأمين
امنيت و اعمال حاكميت ملي دارد .مرزهاي فعلي كشور كه حاصل و ميراث دوران قاجار و
دخالت كش��ورهاي استعمارگر انگليس و روسيه است ،بهگونهاي طراحي و هندسهمند شده
است كه مردم مناطق مرزي با مردم آن سوي مرز از لحاظ قومي ،زباني و فرهنگي اشتراكات
بس��ياري دارند و از آن زمان تاكنون ارتباطات و مراودات خويش��اوندي و تجاري بين آنها
16
محفوظ مانده است.
 -15غالمرضا علي بابايي؛ فرهنگ روابط بينالملل؛ تهران؛ انتشارات وزارت امور خارجه؛ 1377؛ ص ..201
 -16محمدرضا صديق اورعي؛ تاثير عوامل ساختار بر پديده يا ناامني اجتماعي ،مجموعهمقاالت توسعه و امنيت عمومي؛ تهران؛
وزارت كشور؛ 1375؛ ص .32
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در نتيج��ه ويژگيه��اي ژئوپليتيكي ،تع��دد و پراكندگي اقوام ،محيط قوم��ي را به عنوان
پردامنهترين محيط براي تمركز فعاليتهاي سياسي در ايران فراهم كرده است .هرچند آمار
دقيقي از برآورد جمعيت اقوام در ايران موجود نيست وليكن برآوردهاي انجامشده حاكي از
آن است كه نيمي از جمعيت كشور ،پس از ايرانيبودن با يك عنوان قومي شناخته ميشوند
ك��ه اين بخش عمدت ًا در مناطق و نواحي م��رزي و قلمروهاي جغرافيايي منطبق با نام اقوام
مربوط استقرار و آرايش يافتهاند.
گرچه فينفس��ه و بهتنهاي��ي وجود اقوام مختلف در يك كش��ور را نميت��وان دليلي بر
تحركات و تهديدات آنها عليه امنيت ملي و بسترس��از نفوذ و حضور اجتماعي بيگانگان
دانس��ت و تماي��زات گروههاي قومي ،مذهبي و زباني و حتي طبقاتي را مايهي گسس��ت و
ش��كاف دانس��ت ،بلكه بايس��تي از اين تمايزات به عنوان فرصت نگاه كرد و راهبرد الزم را
براي خنثيكردن ترفندهاي سياس��ي اتخاذ كرد و به قول كي ،جي هالس��تي ،نفوذ بر افكار و
اعمال گروههاي اجتماعي كوچكتر همچون گروههاي فوق كه گرايشهاي مشابهي دارند،
17
آسانتر است تا تأثير بر كل يك ملت.
18
ازاينرو ميتوان اذعان كرد كه جامعهي ايران ،جامعهاي فراوانتيره است؛ چرا كه تركيب
جمعيت ،تعدد و تنوع اقوام را در ايران رقم زده اس��ت .حضور مس��تمر فارسها ،آذريها،
كردها ،بلوچها ،تركمنها ،عربها و لرها در كنار همديگر و در چارچوب جغرافياي سياسي
واحد ،بيانگر تنوع فرهنگي -قومي جامعهي ايران اس��ت .اين اقوام هر يك به سهم خود در
نضج ،دوام و اس��تقرار تمدن ايراني و اسالمي ش��ركت داشته و عليرغم فراز و نشيبهاي
فراوان ،توانستهاند حيات سياسي اين مرز و بوم را پاس بدارند.
گرچ��ه هيچ تنوعي فيحد ذاته بد نيس��ت و يكدس��تي و يكپارچگي هم پس��نديده و
شايس��ته نخواهد بود ،اما يكدستي و همگوني قومي در بطن جامعه ميتواند مزايايي داشته
باش��د و در عي��ن حال تنوع و تكث��ر نيروهاي اجتماعي و قومي ،جوام��ع را از ظرفيتها و
استعدادهايي برخوردار س��ازند كه بهرهگيري مناسب از آنها ميتواند موتور رشد ،توسعه،
همگرايي و همسازي 19فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي باشد.
بنابراي��ن تعدد و تنوع قومي فينفس��ه نميتواند تهديدزا باش��د؛ ولي نابرابريهاي قومي
 -17كي.جي.هالستي؛ مباني تحليل سياست بينالملل؛ ترجمهي بهرام مستقيمي و مسعود طاهري؛ تهران؛ وزارت امور خارجه؛
1373؛ ص .309
Plural Ethnic -18
Integration Harmonies -19
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ميتوان��د دير يا زود مس��ئله ايجاد كند .قوم وقوميت را نميت��وان از بين برد و از صحنهي
اجتماعي و سياسي جامعهي ايران حذف كرد؛ ازاينرو بايد به فكر مشاركت آنها با حكومت
مركزي بود و از آن به عنوان يك فرصت ممتاز در راستاي امنيت ملي بهرهبرداري كرد .براي
دس��تيابي به چنين هدفي الزم است ابتدا زمينههاي بروز تعارض و تنش اقوام را شناسايي
كرد تا در پرتو چنين شناختي تهديد و تنش را به فرصت تبديل كرد.
فهرست منابع
 .1جواد ،اطاعت؛ ژئوپليتيك و سياست خارجي ايران؛ تهران؛ انتشارات سفير؛ .1376
 .2محمد حيدري؛ بررس��ي تحوالت ژئوپليتيكي دههي پاياني قرن بيس��تم و تاثير آن بر
امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران ،رسالهي دكتري؛ .1381
 .3امير محمد حاجي يوسفي؛ «امريكا و عربستان پس از اشغال عراق :سياست پيشگيري
دموكراتيك» ،فصلنامهي مطالعات خاورميانه؛ سال يازدهم؛ شمارهي 1؛ بهار .1383
 .4محمد حيدري؛ دگرگونيهاي ژئوپليتيك دههي  1990و جغرافياي نوين امنيتي ايران،
فصلنامهي مطالعات خاورميانه؛ سال يازدهم؛ شمارهي 1؛ بهار .1383
 .5مجيد يونسيان؛ كابوسهاي قصر شيشهاي ،تاملي در روابط امريكا و عربستان؛ تهران؛
موسسهي فرهنگي مطالعات و تحقيقات بينالمللي ابرار معاصر؛ .1380
 .6االس��دير دراسيدل و همكاران؛ جغرافياي سياسي خاورميانه و شمال آفريقا؛ ترجمهي
دره ميرحيدر؛ تهران؛ انتش��ارات دفتر مطالعات سياس��ي و بينالملل��ي وزارت امور خارجه؛
.1369
 .7حسين سالمي؛ «ميزگرد ايرانشناسي ،رويكردهاي دفاعي و امنيتي» ،فصلنامهي دفاعي
و امنيتي؛ سال هشتم؛ شمارهي 26؛ .1380
 .8برداش��ت آزاد از كتاب گراه��ام فولر؛ قبلهي عالم ژئوپليتي��ك ايران؛ ترجمهي عباس
مخبر؛ تهران؛ انتشارات مركز؛ .1377
 .9بهرام امير احمديان؛ درجهي توس��عهيافتگي استانها و همسازي ملي در ايران؛ تهران؛
فصلنامهي مطالعات ملي؛ سال نخست؛ شمارهي يكم؛ پاييز .1378
 .10راب��رت ماندل؛ چهرهي متغير امنيت ملي؛ ترجمه و انتش��ار پژوهش��كدهي مطالعات
راهبردي؛ .1377
 .11غالمرض��ا عل��ي بابايي؛ فرهن��گ روابط بينالمل��ل؛ تهران؛ انتش��ارات وزارت امور
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خارجه؛ .1377
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