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پذیرش مقاله50/70/61:

چکیده
منطقه ژئوپلیتیک دریای خزر پس از فروپاشیی احایاد اهیا یر شیوروی و ایایشزی شید شویار زهیور حیاز
استقاللیافته بهاای آ در ای حوز  ،دشار حاوالت عظیهی گردید زه در ای حاقیق با عنوا «حأثیر عوامل نظیامی
ژئوپلیتیک دریای خزر بر حدوی را برد دفاعی اهووری اسالمی ایرا » سعی شد است ای حایوالت ،از دریهیه
عامل نظامی ژئوپلیتیک بر حدوی را برد دفاعی زهور موردبررسی قرار گیرد .لذا در پژو ش حاضر با بویر گییری
از روش حوصیفی  -حالیلی و بهصورت زیاربردی پیس از انمیاط مطالعیات نظیری و مایی شناسیی ژئوپلیتییک
زهور ای منطقهی دریای خزر حالش گردید است حا عوامل نظامی ژئوپلیتیک مرحب و میثثر بیر حیدوی را بیرد
دفاعی ج.ا.ایرا شناسایی سپس بهمنظور حائید ای عوامل و حعیی نقش عوامل (در قالب بستر ای فرصیتآفیری ،
حودیدزا ،قوت و ضعف) ،دو پرسهنامهای حنظیم و طراحی گردیید .پرسهینامه اول بیهمنظیور حائیید عوامیل میثثر
ژئوپلیتیک نظامی احصاء شد بر حدوی را برد دفاعی بی اامعه آماری  12نفری و پرسهنامه دوط بهمنظور حعییی
نقش عوامل در اامعه آماری  94نفری بهصورت حهاط شهار حوزیع و پس از اخذ نظر اامعه آماری بیا اسیتفاد از
حکنیک یا و روش یای آمیاری ،حمزییهوحالییل شید و در ادامیه بیه اهیعبنیدی و ارزییابی سیثاالت حاقییق
پرداختهشد است .درنوایت در قسهت نتیمهگیری در پاسخ به سثاالت حاقیق ،مومحری بستر ای فرصیتآفیری
و بستر ای حودیدزا و ههنی مومحری عوامل قوت و ضعف نظامی زه در حدوی را برد دفاعی ج.ا.اییرا میثثر
میباشند؛ در قالب  29عامل ژئوپلیتیک حعیی گردیدند.
واژگان کلیدی :عوامل نظامی ،ژئوپلیتیک ،دریای خزر ،راهبرد ،راهبرد دفاعی

 -1دانهیار علوط دفاع را بردی دانهشا عالی دفاع ملی
 -2دانشآموخته دزتری مدیریت را بردی نظامی دانهشا عالی دفاع ملی (نویسند مسئول) Ali.biek@yahoo.com
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مقدمه
دریای خزر در منطقه اوراسیا واقع شد است .ای دریا ،بزرگحیری دریاشیه اویا و بیاقیمانید
دریای عظیم حتیس 1از دورا دوط زمی شناسی است .ازنظر موقعیت ریاضی ای دریاشه بیی میدار
 96دراه و  6دقیقه عرض شهالی و در انوبیحری نقطه بر میدار  97درایه و  29دقیقیه عیرض
شهالی و ههنی بی نصفالنوار  97دراه و  92دقیقه حا  49دراه و  99دقیقه طول شرقی واقیع
شد است .ای دریا در آسیای غربی و در شهال مرززی فالت ایرا قرار دارد .قزاقستا در شیهال،
حرزهنستا در شرق و اهووری آذربایما در غرب ای دریا قرارگرفتهاند و در شهال غرب آ نیز
زهور روسیه واقع شد است (احهدیپور.)9 :1924،
طول دریای خزر از شهال به انوب  1224حا  1222زیلومتر ،عرض آ  222حا  449زیلیومتر و
طول سواحل آ  7422زیلومتر است و مساحت آ حدود  949422زیلومترمربع میباشد( .صابری،
 )24 ،1922عواملی مانند فروپاشی احااد اها یر شوروی و به دنبال آ خی قیدرت ایمادشید و
واود زهور ای حاز استقاللیافته با موقعیت سیاسی و اقتصادی ادید و ههنی وایود مسیائلی
مانند؛ رشد روزافزو بوداه نظامی زهور ای حاشیهای دریای خزر ،رقابت زهور ای منطقهای بر
سر ازتهافات و استخراج منابع انرژی دریای خزر ،عدط حلوفصیل موضیوع حعییی بسیتر درییای
خزر ،ورود بازیشرا خارای بهخصوص حضور زهور ای فرامنطقیهای -مهخصیا اییاالتمتاید
آمریکا با حواه به اختالفات عهیق ج.ا.ایرا با آمریکا ،عوامل ژئوپلیتیک منطقه را حغییر داد زه ایی
حغییرات حأثیر بسزایی در را برد دفاعی ج.ا.ایرا خوا ند داشت (اودت)99-97 :1924 ،؛
بنابرای نشرانی اصلی زه واود دارد ،ای است زه حأثیر ای شالش ا بر را برد دفاعی ج.ا.ایرا
مغفول نهاند .درنتیمه با حواه به ای زه از زما فروپاشی شوروی حازنو  ،حأثیر عوامیل ژئوپلیتییک
نظامی حوز خزر در زمینه ای بروز حودید یا انبه ای فرصتآفری مثثر بر حدوی را برد دفاعی
ج.ا.ایرا به صورت علهی و دقیق مهخص نهد است ،لذا مسئله اصلی پژو ش حاضر ایی اسیت
زه عوامل ژئوپلیتیک نظامی حوز خزر شه حأثیری بر را برد دفاعی ج.ا.ایرا داشته و شه فرصیت،
حودید ،قوت و ضعفی ناشی از ای عوامل ژئوپلیتیک نظامی برای سیستم دفیاعی ج.ا.اییرا وایود
دارد.

1- Tethys.
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ا داف اصلی ای پژو ش مبتنی بر شناخت موم حیری بسیتر ای فرصیتآفیری و حودییدزای
مرحب با مسائل دفاعی پیشروی ج.ا.ایرا منبعث از عوامل ژئوپلیتیک نظامی حوز درییای خیزر و
ههنی شناخت مومحری عوامل ضعف و قوت نظامی مرحب با مسائل دفیاعی ج.ا.اییرا در ایی
حوز میباشد .سثاالت حاقیق عبارحند از؛ مومحری بستر ای فرصتآفری و حودیدزای میرحب بیا
مسائل دفاعی پیشروی ج.ا.ایرا منبعث از عوامل ژئوپلیتیک نظامی حوز دریای خیزر زدامنیدو و
مومحری عوامل ضعف و قوت نظامی مرحب بیا مسیائل دفیاعی ج.ا.اییرا در حیوز درییای خیزر
زدامندو ضهنا با حواه به ا داف حاقیق ،در ای پژو ش ماقق از حدوی فرضیه و مادود نهیود
حاقیق در حیطه آ  ،خودداری نهود و در ادامه ،روند حاقیق بهصورت مسئله ماور و بیر اسیا
سثال ا و ا داف پژو ش دنبال شد است.
در خصوص ا هیت و ضرورت ای حاقیق باید اشار زرد زه با انماط شنی حاقیقیاحی ضیه
زهک به احخاذ را برد ای مناسب دفاعی ،در آیند نیز با معضل زهتری در منطقه ژئوپلیتیک دریای
خزر موااه و میحوا ابتکار عهل را بهمنظور مقابله با شیالش یای ایی منطقیه در دسیت داشیت.
ههنی عدط حواه به انبه ای ژئوپلیتیک نظامی حوز خزر باعث میشود شیناخت صیایای از
عوامل حأثیرگذار نظامی بر انتخاب را برد دفاعی ج.ا.ا در ای حوز صیورت نشییرد و لیذا را بیرد
دفاعی مناسبی نیز برای ج.ا.ا .در ای حوز احخاذ نخوا د شد.
در ای حاقیق عوامل ژئوپلیتیک نظامی حوز دریای خیزر بیهعنیوا متغییر مسیتقل و را بیرد
دفاعی ج.ا.ایرا نیز بهعنوا متغیر وابسته مدنظر قرارگرفته است.
مبانی نظری
در ای حاقیق  9مورد رساله دزتری و  9عنوا مقاله علهیی پژو هیی میرحب بیا موضیوع حاقییق
موردمطالعه قرار گرفت زه با اقتبا

از ای پیهینه ا ،شارشوب نظری ای حاقیق شکل گرفت .لذا

دو مورد از پیهینه ای حاقیق زه ارحباط بیهتری با موضوع دارند به شرح ذیل بیا میشوند.
دزتر فضلاهلل نوذری در رساله دزتری خود با عنوا «حعییی عوامیل ژئوپلیتییک حیوز درییای
عها و حأثیر آ بر حدوی را برد دفاعی-امنیتی ج.ا.ا ».از دانهشا عیالی دفیاع ملیی سیثال اصیلی
حاقیق خود ای طور طرح میزند زه عوامل مثثر ژئوپلیتیک مرحب با مسائل دفاعی – امنیتی حوز ،
دریای عها زداط استو در پاسخ به ای سثال ،ماقق عوامل میثثر ژئوپلیتییک میرحب بیا مسیائل
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دفاعی -امنیتی حوز دریای عها را در ابعاد؛ طبیعی ،انسانی ،اقتصیادی ،سیاسیی داخلیی ،سیاسیی
بی الهللی و نظامی-امنیتی حأثیرگذار میداند و سپس عوامل ششگانه اشار شد را موردبررسی قرار
مید د.
زامرا فر و هکارا در مقالهای با عنوا «حالیل نقش خزر در معادالت ژئوپلیتییک منطقیهای»
زه در سال  1924در فصلنامه اغرافیا انتهار یافته است ای سثال را مطرح میزند زیه ژئوپلیتییک
زهور ای منطقه خزر و حقابل آنا با یکدیشر ششونه استو در پاسخ سثال ،به ای نتیمه میرسید
زه ژئوپلیتیک حازم بر منطقه غالبا ژئوپلیتیک مهاار بود است .درواقع ،واقعیت یای ژئوپلیتییک
منطقه و پیوند ای فضایی مواود بی آ یا بیهگونیهای اسیت زیه رویکرد یای ژئوپلیتییک از یر
زهور ای منطقه را در حقابل با یکدیشر قرار داد است.
مفهوم شناسی

 )9ژئوپلیتیک :حعریف ژئوپلیتیک ازنظر حافظنییا عبیارت اسیت از؛ «علیم مطالعیه روابی متقابیل
اغرافیا ،قدرت ،سیاست و وازنش ای ناشی از حرزیب آ ا با یکدیشر میباشد» (حافظ نییا:1924،
 ،)96حعریف منتخب ماقق در ای پژو ش نیز هی حعریف میباشد.
 )7عوامل ژئوپلیتیک :ازاهله عوامل شناختهشد ژئوپلیتیک میحوا به موقعیت ای اسیتراحژیک و
ژئواستراحژیک ،موقعیت ای ارحباطی ،دریایی و ساحلی ،انبه ای طبیعی و فیزیکی سیرزمی نظییر
شکل ،وسعت ،اوضاع حوپوگرافی و اقلیم و وضعیت ای اقتصیادی ،سیاسیی ،نظیامی ،ااتهیاعی و
فر نشی و نوع و میزا منابع طبیعی ،زهیت ،زیفیت منیابع انسیانی ،عناصیر فر نشیی ،حیاریخی و...
اشار زرد .حهاط ای عوامل ژئوپلیتیک با دراات مختلف حیأثیر قابیلحیواوی بیر رونید طراحیی و
اارای استراحژی (را برد) دارند ( .ها  )19 :و یا به حعبیری رگا عوامل یک واحد اغرافییایی بیا
مثلفه ای قدرت (مثلفه ای سیاسی ،اقتصیادی ،فر نشیی – ااتهیاعی و نظیامی) برخیورد نهایید،
حعامالحی حاصل از ای برخورد ایماد خوا د شد زه بهصورت زنهی و وازنهی ،ای حعیامالت بیر
سیاست ا ،را برد ا ،برنامهریزی ا و حصهیمگیری ای یک منطقه ییا زهیور اثیر خوا ید گذاشیت
(حعریف ماقق).
 )3بسترهای فرصت آفرین ژئوپلیتیک :ویژگی ا ،مالحظات و واقعیت ای بالقو در مای خیارج
از مرز ای اغرافیایی یک زهور زه از انس عوامل ژئوپلیتیک بود ؛ بهطوریزه استفاد صیای و
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بهموقع از آنوا مواب حسویل و حسریع در دستیابی به ا داف دفیاعی در قبیال آ زهیور مییشیود.
سیاست ای متخذ بهمنظور وصول به ا داف دفاعی در ای بستر نقشآفرینیی میینهاینید( .گیرو
مطالعاحی امنیت)122 :1926،
 )5بسترهای تهدیدزای ژئوپلیتیک :ویژگی ا ،مالحظات و واقعیت ای بالقو در مای خیارج از
مرز ای اغرافیایی یک زهور زه از انس عوامل ژئوپلیتیک بود و ما یتا میحواند موایب زنیدی
یا مهانعت از دستیابی به ا داف دفاعی در قبال آ زهور میشود .سیاسیت یای متخیذ مییحوانید
شدت عوامل حودیدزای ژئوپلیتیک را زم یا زیاد نهاید ( .ها ) زه ای حعاریف منتخیب ماقیق در
ای پژو ش میباشد.
 )4قوت ژئوپلیتیک :ویژگی ا ،مالحظات و واقعیت ای مواود در مادود داخلی اغرافیای یک
زهور زه از انس عوامل ژئوپلیتیک بود ؛ زه بهزارگیری درست آنوا مواب حسیویل و حسیریع در
دستیابی به ا داف دفاعی و غیر دفاعی زهور میشود را قوت ژئوپلیتیک گویند( .حعریف عهلییاحی
ماقق)
 )7ضعف ژئوپلیتیک :ویژگی ا ،مالحظات و واقعیت ای مواود در مایدود داخلیی اغرافییای
یک زهور زه از انس عوامل ژئوپلیتیک بود و باعث زنیدی ییا مهانعیت از دسیتیابی بیه ا یداف
دفاعی و غیر دفاعی زهور میشود را ضعف ژئوپلیتیک گویند( .حعریف عهلیاحی ماقق)
 )6راهبرد دفاعی :را برد دفاعی از مثلفه ای را برد ملی ماسیوب مییشیود ،اندیهیهندا امیور
نظامی از را را برد دفاعی را فراحر از قلهرو نظامی و حیطه نیرو ای مسل دانسته و آ را به زاربرد
قدرت ملی رب مید ند زه شامل مثلفه ای سیاسی ،اقتصادی ،ااتهاعی ،فر نشی ،نظیامی و غییر
میگردد ،به رحال را برد دفاعی عبارت است از؛ «ششونشی حوزیع و بهزارگیری منیابع ،مقیدورات
و ابزار ای ملی برای حأمی ا داف دفاعی»( .نوذری )1941:14،زه ای حعریف ،مورد بویر بیرداری
ماقق در ای پژو ش میباشد.
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فضلاله نوذری در رساله دزتری خود با عنوا «حعیی عوامل ژئوپلیتیک حوز دریای عها و حأثیر
آ بر حدوی

را برد دفاعی -امنیتی اهووری اسالمی ایرا » در شارشوب نظری حاقییق خیود در

بیا قالب عوامل ژئوپلیتیک نظامی زهور ای حوز دریای عها به عامل ای -سیاست ای دفاعی
– امنیتیی بییازیشرا  ،حیوا زهییی و زیفییی نیرو یای مسییل  ،حأسیسییات و صینایع نظییامی داخلییی،
قرارداد ای نظامی و عضویت در معا دات و پیها ای دفاعی – امنیتی اشار دارد.
ههنی خسرو بوالاسنی در رساله دزتری خود با عنوا «حأثیر عوامل ژئوپلیتیکی زهور حرزییه بیر
حدوی را برد دفاعی اهووری اسالمی ایرا » در شارشوب نظیری حاقییق خیود در بییا عوامیل
نظامی به عامل ای ا داف و سیاست ای دفاعی – امنیتیی ،قیدرت نظیامی و حیوا زهیی و زیفیی
نیرو ای مسل  ،عضویت در معا دات نظامی و ایماد پیها ای دفاعی با قیدرت یای منطقیهای و
فرامنطقهای ،حأسیسات و صنایع نظامی داخلی و برخورداری از فنیاوری پیهیرفته دفیاعی پرداختیه
است؛ بنابرای با اقتبا

از حاقیقات ذزرشد و با عنایت به مادود ای حاقیق ،شیارشوب نظیری

پژو ش در بیا عوامل ژئوپلیتیک نظامی دریای خزر عبارت خوا د بود از :قدرت نظامی و زهییت
و زیفیت نیرو ای مسلّ  ،حأسیسات و صنایع نظامی ،قرارداد ای نظامی و عضویت در معا یدات و
پیها ای دفاعی – امنیتی و دزتری نظامی
با حواه به اینکه ژئوپلیتیک با قدرت و قدرت با بازیشر سیاسی معنا پیدا مییزنید؛ لیذا عوامیل
نظامی در ارحباط با زهور ای حاشیهی دریای خزر بررسی مییشیود پیس در ایی بخیش عوامیل
ژئوپلیتیک نظامی ای زهور ا برابر شارشوب نظری حهری میگردد.
چارچوب نظری تحقیق

عامل زال ژئوپلیتیک

عوامل نظامی ژئوپلیتیک حوز خزر

 -1سیاستهای امنیتی نظامی کشورهای دریای خزر
 -2قدرت نظامی و کمیّت و کیفیت نیروهای مسلّح
نظامی

 -3قراردادهای نظامی و عضویت در معاهدات و پیمانهای دفاعی – امنیتی
 -4دکترین نظامی

مقاله دوط :حأثیر عوامل ژئوپلیتیک نظامی دریای خزر بر حدوی را برد دفاعی اهووری اسالمی ایرا
عوامل ژئوپلیتیک نظامی کشورهای دریای خزر مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ا.
الف) فدراسیون روسیه

 -1سیاستهای امنیتی ،نظامی کشور روسیه :رو

ا در خزر سیاست ای امنیتی -نظامی

گوناگونی را پیشیری میزنند .بهطور مختصر میحوا آ ا را در موارد زیر خالصه زرد:
 )1مهانعت از بور گیری از خطوط انتقال انرژی در راستای حهایت نظامی ،میالی و حقیوقی از
شورشی ای شهنی؛
 )2مهانعت از حوسعه مناقهه ای منطقهای بهویژ مناقهیه یایی زیه امنییت و ثبیات روسییه را
حودید میزند؛
 )9مراقبت از حأسیسات نظامی پیهی در منطقه شامل پایشیا یای یوایی و فضیایی زلییدی و
حأسیسییات هییدار زود نشییاط و حقویییت و اسییتاکاط حضییور نظییامی روسیییه در پایشییا ییای
زهور ای حاز استقاللیافته حوز دریای خزر
 )9ایماد یک نیروی نظامی مثثر برای از ذخایر انرژی خطوط انتقال در برابر مداخله خارای؛
 )4حسل روسیه بر منطقه برای افزایش اعتبار و قدرت شانهزنی خیود بیرای گیرفت امتییاز از
قدرت ای غربی
 )7نهایش قدرت روسیه و حاهیل خواسته ای خود به سایر زهیور ای سیاحلی (ولیی زاد و
دیشرا .)197 :1942 ،
 -7قدرت نظامی و کمیت و کیفیت نیروهای مسلّح کشور روسیه :ای زهیور دومیی زرادخانیه
ستهای اوا را دارا است و بیش از  6422زال ک ستهای داشته زه ارحش روسیه در سال 2219
حعداد زال ک ستهای خیود را  1922زال یک اعیالط نهیود درحیالیزیه زارشناسیا زهیور ای
مهترک منافع زه از شوروی سابق اداشد ای رقم را ها  6422اعالط نهیود انید و یشیا یای
موشکی استراحژیک روسیه نزدیک به  642فروند موشک قار پیها داشته زه ای موشک ا میحواننید
به قار ای دوردست ههو قار آمریکا اصابت زنند؛ اما ارحش روسیه در سال  2219حعیداد ایی
موشک ا را  922فروند اعالط نهود( .رحهت الوی )299 :1949 ،برنامه ادید نظامی روسیه از سال
 2222ط شروع به فعالیت نهود و دو اولویت زیر را در دستور زار قرار داد؛ اول زینه ای نیرو ای
ستهای و دوط زینه ای خرید حسلیاات متعارف ازاهله حسلیاات با دقت باال .مراحل نوسیازی
نیروی نظامی روسیه با حواه به افزایش درآمد ای حاصل از فروش نفت و گاز در سال یای اخییر
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شروع گردید است و رقهی در حدود  222میلیارد دالر در طول سال یای  2229حیا  2212اویت
حوسعه حمویزات نظامی و نوسازی ارحش اختصیاص یافتیه اسیت (رامتیی  .)92-94 :1924 ،اهیع
نیروی انسانی روسیه در سه نیروی زمینی ،وایی و دریایی 1بالغ بر  1/294/222نفر میباشد.
 -3قراردادهای نظامی و عضویت در معاهدات و پیمانهای دفاعی – امنیتی روسیه :واقعیت آ
است زه روسیه ازو آ دسته زهور ایی است زه هیهه یکی از صادرزنندگا اسلاه بیهحسیاب
میآمد است .بهویژ زهور ایی زه به دالییل مختلیف از دسترسیی بیه حسیلیاات غربیی مایروط
ستند .ج.ا.ا .شی  ،عراق (در زما صداط) ،سوریه ،ند و شی از مومحیری خرییدارا حسیلیاات
روسیه ستند .ولی در سال ای اخیر صادرات روسیه به علت زیفیت پایی رو بیه زیا ش گذاشیته
است .در حال حاضر روسیه به دنبال حفظ بازار شی و ند میباشد زه از مومحیری واردزننیدگا
حسلیاات روسی ستند .روسیه ازنو با ونزوئال نیز قیرارداد خریید حسیلیاات بیهوییژ مییگ 24
بهمنظور اایشزی زرد اف  17آمریکایی میباشد( .رحهت الوی)126 :1949 ،؛
المزایر ،امارات متاد عربی ،یه  ،زویت ،سودا و حرزیه نیز از بازار یای فیروش حسیلیاات
روسیه بهحساب میآیند .در حال حاضر مسکو سعی دارد زهیور ای عضیو سیازما شیانشوای را
دریک ردیف سازما نظامی قرار د د زیرا دربرگیرند نصف مردط اویا بهیریت ،سیه زرادخانیه
عظیم ستهای (روسیه ،شی و قزاقستا ) و بیش از  9میلیو نفیر نظیامی اسیت زیه ازنظیر حعیداد
نفرات آ از ارحش ای ناحو بزرگتر است( .حرابی و هکارا .)44 :1922 ،
 -5رهنامه نظامی روسیه :در ر نامه ادید نظامی روسیه ،امکا استفاد از سیالح سیتهای بیرای
دفاع از حماوز نظامی به روسیه و یا یکی از متادانش و نیز در صورت حالش برای ضیربه زد بیه
حهامیت ارضی ای زهور پیش بینی شد است .بیر ایی اسیا

در ر نامیه نظیامی ادیید روسییه،

گسترش سازما پیها آحالنتیک شهال (ناحو) نیز حودیدی برای امنیت ملی روسیه حلقی شد اسیت.

 -1نیروی دریای روسیه یکی از قدرحهندحری نیرو ای دریایی اوا میباشد زه شامل شوار ناوگا دریایی و یک
ناوحیپ منطقهای است -1 :ناوگا شهال  -2ناوگا اقیانو
 -4ناوحیپ خزر

آراط  -9ناوگا دریای بالتیک  -9ناوگا دریای سیا
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ههنی طرح ای آمریکا برای ایماد سپر موشکی در اروپا بهم ابه خطری برای امنیت روسیه حلقی
شد است .ای سند در شوار بخش و  49ماد حنظیم شد است( 1.خانی)27-119 :1941 ،
ب) کشور جمهوری آذربایجان

 -9سیاستهای امنیتی ،نظامی کشور آذربایجان :آذربایما در سال ای اخیر رواب خیود را بیا
ناحو حوسعه داد است .ای اقداط ا در شارشوب «مفووط ادید را بردی» سازما ناحو انماطشد زه
در سال  1444ط ،ارائهشد بود .در ای مفووط به ممهوعهای از مثلفه ا اشار شد زه ازاهلیه آنویا
حأمی باثبات امنیت انرژی بود است .ازای رو زه آذربایما سوم منابع نفتی خود را در حوز یای
نفتخیز فراساحل دریای خزر دنبال میزند و با زهور ای ایرا و حرزهنسیتا در دسیتییابی بیه
مخاز نفتی فراساحل اختالفنظر شدید دارد با ناحو در مسائل امنیتیی مهیورت مییزنید( ،ثقفیی
عامری)71 :1927 ،
از دیشر سیاست ای امنیتی  -نظامی آذربایما حل بارا قر باغ ،الوگیری و مویار حفکیرات
سلفیگر غیر شیعی و مبارز با یر نیوع اصیولگراییی میذ بی اسیت و بیه ایی منظیور سیاسیت
مدر سازی ارحش و حقویت حوا رزمی قوای نظامی در دستور زار قرارگرفته و در ای خصوص با
زهور ای غربی بخصوص آمریکا و رژیم اشغالشر قد

قرارداد ای نظامی ،اطالعاحی نییز منعقید

نهود است( .مرادیا )44 :1922 ،
 -2قدرت نظامی و زهیت و زیفیت نیرو ای مسلّ زهور آذربایما  :نیرو ای مسل در آذربایما
شامل وزارت دفاع (ارحیش) وزارت زهیور (نیرو یای مرزبیانی و پلییس) مییشیود .حرزییب ایی
سازما ا به حرحیب زیر میباشد:
‒

ارحش شامل ،یشا ای زمینی ،نیروی دریایی و نیروی وایی زه از طریق ریاست ستاد ارحیش
«حات فرماند ی وزیر دفاع» میباشند.

‒

نیروی مرزبانی بهعنوا واحد مسیتقل نیرو یای مرزبیانی ماسیوب مییگیردد و مسیتقیها بیا
رئیساهوور در ارحباط است.

 -1برای اطالعات بیهتر با سند دزتر نظامی روسیه ر -ک ،ازبر خانی -دزتری
انتهارات مرزز آموزش شوید سپوبد صیاد شیرازی ،صفاه 27

زهور ای ساحلی دریای خزر،
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‒

نیروی پلیس حات فرماند ی وزارت زهور میباشد و معاو اول وزیر زهور بهعنوا رئییس
پلیس ماسوب میگردد( .رامتی )64 :1924 ،

 -3قراردادهای نظامی و عضویت در معاهدات و پیمانهای دفاعی – امنیتيی :در حیال حاضیر
آذربایما با افزایش بوداه نظامی خویش با زهور ای مهترکالهنافع ،روسیه ،حرزیه ،آمریکا ،رژیم
اشغال گر قد

و ج.ا.ا .پیها نظیامی منعقید نهیود اسیت .البتیه زهیور اهویوری آذربایمیا بیا

زهور ای آمریکا ،رژیم صویونیستی و حرزیه عالو بر قرارداد ای نظامی پیها ای اطالعیاحی نییز
منعقد نهود است( .صابری)147 :1922 ،
 -5رهنامه نظامی جمهوری آذربایجيان :ر نامیه نظیامی ادیید آذربایمیا در  22فورییه 2211
میالدی در پنج بخش و  97ماد به حصویب مملس ای زهور رسید است؛ 1زیه در میاد  24ایی
ر نامه اشار به ای دارد «بهاز در مواردی اسیت نایی زیه در معا یدات و قرارداد یای بیی الهللیی
پذیرفتهشد آمد اسیت ،اهویوری آذربایمیا حیق نیدارد بیه زهیور ای خیارای پایشیا د ید.
باای واود درصورحیزه حاوالت اساسی در شرای نظامی و سیاسی رخ د د اهووری آذربایمیا
حق صدور مموز برای استقرار پایشا ا و نیرو ای خارای را دارد» (خانی)74 :1941 ،
برخی مثلفه ای ر نامه امنیت ملی آذربایما از ای قرارند؛ حفظ یکپارششی سرزمینی زهیور
و آزادسازی اراضی اشغالشد  ،ماافظت از ارزا حازهیت و دولت مرززی ،ورود به احاادیه یای
نظامی -دفاعی و گسترش هکاری ای نظامی با زهور ای متاید ،پیونید نظیامی بیا حرزییه بیرای
مبارز با دشهنا مهترک ،قلهداد زرد ارمنستا بهمنزله بزرگحری دشه زهور و دشه دانسیت
ر زهور دیشری زه موضع خصهانه نسبت به دولت آذربایمیا داشیته باشید ،منتفیی بیود آغیاز
انگ حا زما سودمند بود مذازرات قر باغ و ایفای نقش نظامی -امنیتی مثثر در منطقه
ج) کشور ترکمنستان

 -9سیاستهای امنیتی ،نظامی کشيور ترکمنسيتان :مویمحیری سیاسیت امنیتیی نظیامی زهیور
حرزهنستا حفاظت از منابع دریایی ،حل اختالفات با زهور آذربایما بیر سیر مالکییت شیا یا و
مخاز نفتی آسها (شراغ) ،خزر (آذری) و آلتی آسیر (شرق) ،میدا نفتی و گازی آذری یا آ را
زپز مینامند و حرزه

ا از آ به ناط سردار یاد میزنند( .طا راف :1942 ،قابلدسترسیی در سیایت

 -1برای اطالع بیهتر ر.ک به دزتری نظامی زهور ای ساحلی دریای خزر ،ازبر خانی 1941 ،ص 44

مقاله دوط :حأثیر عوامل ژئوپلیتیک نظامی دریای خزر بر حدوی را برد دفاعی اهووری اسالمی ایرا

خبرگزاری فار ) از زما ماهداف حصهیم ای موهیی در شیورای امنییت (شیورای امنییت ملیی
حرزهنستا مومحری نواد حصهیمساز در امیور امنیتیی و نظیامی اسیت .بیر اسیا

قیانو دفیاعی،

رئیساهوور ریاست ای رز بسیار موم را عود دار است) گرفته شد اسیت .ازاهلیه مویمحیری
آنوا میحوا به حصهیم برای گسترش رواب نظامی با امریکا و ناحو و ههنی حصهیم بیرای ایمیاد
نیروی دریایی مستقل حرزهنستا در سال ااری اشار نهود( .حرابی)62 :1924 ،
 -7قدرت نظامی و کمیت و کیفیت نیروهای مسلّح کشور ترکمنستان :اسیتعداد انسیانی ارحیش
حرزهنستا در سه نیروی زمینی ،وایی و دریایی ممهوعا حدود  92/222نفر میباشید ایی زهیور
فاقد رگونه حسلیاات ستهای است ،برخالف قزاقستا زه میزبا بخش موهی از زرادخانیه یای
ستهای شوروی سابق بود است .در ای زهور یچگونه حسلیاات ستهای نشوداری نهییشیود.
البته ای زهور دارای منابع غنی اورانیم میباشد زه در حوالی ززیل-زایا 1قرار دارند .بیا حوایه بیه
اینکه ای زهور ازاهله زهور ای عضو «معا د منع گسترش سالح ای ستهای »2و «معا د منع
اامع آزمایش ستهای »9میباشد و ههنی با امضاء پروحکل الااقی آژانس بی الهللی انرژی بعید
بهنظر میرسد انشیز ای برای پیشیری حسلیاات ستهای داشته باشد (رامتی .)199:1924 ،
 -3قراردادهای نظامی و عضویت در معاهيدات و پیميانهيای دفياعی – امنیتيی :حرزهنسیتا
بیهتری رواب نظامی خود را با رو

ا برقرار زرد است .ای زهور پس از استقالل قراردادی بیا

روسیه منعقد زرد حا امنیت خود را به زهک آ ا حأمی نهاید .حرزهنستا سعی نهود بیا شیی نییز
وارد هکاری نظامی شود به هی دلیل در سال  1444یعنی درست سیالی زیه نیرو یا و افسیرا
روسی در حال حرک ای زهور بودند ،قراردادی با شی در زمینه هکاری ای نظامی بست .افیزو
بر ای  ،حرزهنستا در زمینه نظامی و برای حقویت ارحش خود ،بهویژ ازنظر لیوازط و حموییزات بیا
اوزرای  ،آمریکا ،گراستا  ،حرزیه ،ناحو و زهور ای اروپایی هکاری دارد ( ها  )64 :ازاهله ای
هکاری ا میحوا به استفاد نیرو ای آمریکایی و ناحو از خاک و پایشا یای حرزهنسیتا بیهوییژ
پایشا مرو اشار نهود .افزو بر ای  ،دولت آمریکیا در امیر آمیوزش نیرو یای نظیامی و انتظیامی
حرزهنستا مهارزت داشته است .ههنی افسرا عالیرحبه حرزه از سوی نظامیا حرزیه آمیوزش

1- Kizil-Kaya
)2- Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT
)3- Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT
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میبینند و حعداد زیادی از دانهمویا نظامی حرزه به شکل رایشا در حرزیه بیه حاصییل اشیتغال
دارند (.ها  )64:حرزهنستا

ههنی با رژیم صویونیستی در مورد آموزش خلبانا حرزهنی قرارداد

منعقد نهود است.
 -5رهنامه نظامی ترکمنستان :ر نامه ادید نظامی حرزهنستا در نه بخش و  91ماد بیه حصیویب
رسید زه در ای ر نامه نیز بر روی سیاست بیطرفی و دفاعی بود حأزید شد است .در بخهی از
ر نامه ادید نظامی حرزهنستا آمد است :عهقآباد به یچ پایشا نظامی خارای ،اایاز فعالییت
در خاک خود را نهید د و عضو یچ دستهبندی نظامی بی الهللی نیز نخوا د شد ،افزو بیر ایی
حرزهنستا

یچگونه مواد و سالح ستهای زهتاراهعی را خریداری ،عرضه یا حهلونقل نکرد و

نخوا د زرد( .خانی)4 :1941 ،
د) کشور قزاقستان

 -9سیاستهای امنیتی ،نظامی کشور قزاقستان :مومحری سیاست امنیتی نظامی زهیور قزاقسیتا
حعامل با زهور ای منطقه و فرامنطقه بود به هیی دلییل اولیی رئییساهویور قزاقسیتا اعتقیاد
داشت؛ قزاقستا نیازمند یک نیروی حدافعی اداگانه نیست .به نظر وی ،امنیت قزاقستا بیه شیکل
بوتری از طریق نظاط امنیت مهترک (زهور ای مهترک منافع) حات دایت روسیه حأمی میگردد.
حتی زمانی زه روسیه اعالط نهود حضیهی زننید امنییت سیایر زهیور ای مهیترک منیافع نیسیت،
نظربایف سعی نهود زه ای زاستی را از طریق هکاری بیهتر با سیایر زهیور ای عضیو سیازما ،
حل نهاید .درنتیمه حهرزز شندانی بر نیروی حدافعی داخلی نداشت( .رامتی )122 :1924 ،
با ای واود ،زمانی زه نیرو ای روسی در سال  1442از ای زهور خارج شیدند ،قیزاق یا بیه
نیروی حدافعی مستقل خود ،بر اسا

ها ساختار ای نیرو ای روسی شکل دادند( .موقرحسینی؛

)277 :1942
 -7قدرت نظامی و کمیت و کیفیت نیروهای مسلّح کشور قزاقستان :قزاقستا در اویا بعید از
آمریکا ،روسیه و شی شوارمی مقاط زرادخانه سیتهای را دارد ،درواقیع زرادخانیه سیتهای ایی
زهور پیش از انشلیس و فرانسه میباشد (بغداد ازتائوایچ 1)1949 ،قزاقستا ازاهلیه منیاطقی بیود
زه در دورا نظاط حک قطبی ،بیهتری حسلیاات احااد اها یر شوروی در آنما نشوداری میشیود.
 -1سخنرانی امریف بغداد ازتائویچ سفیر قزاقستا در اهووری اسالمی ایرا در مورخه  49 /9/16در ستاد زل .ط .ج.ا.ا.
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بر اسا

اطالعات ارائهشد از سوی وزارت دفاع روسیه 1922 ،زال یک سیتهای 92 ،واپیهیای

بهبافک  Tu-95 mبه هرا  922موشک زروز احاادیه اها یر شوروی در قزاقستا باقیمانید
در ای مورد بیهتری نشرانی ا در مورد قزاقستا ای بود زیه طبیق گیزارش یای حائیید نهید ای
بعضی از حسلیاات ستهای ای زهور به زهور ای منطقه انتقالیافته است( .حرابی)22 :1924 ،
در سال  1444طی حوافقی زه بی روسیه و قزاقستا صورت گرفت زل زال ک سیتهای ایی
زهور به روسیه انتقال پیدا نهود است ( .ها ) مسئله دیشیر در میورد حوانهنیدی وییژ قزاقسیتا ،
مرازز آزمایهشا ی و پایشا ای پرحاب موشک ای زهور است .اگرشه قزاقستا میزبیا حنویا ییک
درصد آزمایهشا ا و مرازز آزمایش ستهای شوروی بود اما هی حعداد نیز شیامل مویمحیری و
حسا حری آ ا بودند ،ای مسئله بهویژ در مورد مرازز ستهای و فضایی قزاقستا صادق است.
ای ممهع یا و مرازیز شیامل ممهیع والدمیروزیا 1زیه در آ

واپیهیا مسیل مییزردنید ،ممهیع

سریهاقا  2زه در آنما سامانه ای دفاع وایی و موشک زروز آزمیایش مییشیوند ،ممهیع امبیا 9و
ممهع یسهیپالحینشک میباشد زه در آنما مومحری آزمایش ای سیتهای انمیاط مییشید .در ایی
ممهع بیش از  977آزمایش ستهای صورت گرفته زه ای امر نهیانشر ا هییت آ بیرای شیوروی
سابق بود است( .صابری)166 :1922 ،
یکی دیشر از مرازز حیاحی قزاقستا  ،پایشا پرحاب موشک بایکونور 9اسیت .ایی ممهیع اولیی
مکانی بود زه ما وار ای نظامی و فضایی شوروی از آنما پرحاب میشد .ای پایشیا و حموییزات
آ

نوز در اختیار قزاقستا بود زه به دلیل بیحواوی و نشویداری نامناسیب بخیش موهیی از آ

دشار آسیب شد است و مقداری نیز حوس قاشاقهیا حسلیاات به سیرقت رفتیه اسیت .بیا ایی
واود نوز امروز ای پایشا ازء فعالحری مرازز فضایی بود و سالیانه حدود  24حیا  42پرحیاب
از ای مرزز انماط میشود(.رامتی )122 :1924 ،
نیروی زمینی قزاقستا  :ای نیرو شامل شوار فرماند ی است؛ آستانه زه مرزیز آ در زاراگانیدا
است ،فرماند ی منطقه شرقی زه مرزز آ در سهیپالحینسک قرار دارد ،فرماند ی منطقه غربیی زیه

1- Vladimiroka
2- Saryshaghan
3- Emba
4- Baikonur
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مرزز آ در آحیارو قرار دارد و فرماند ی منطقه شهالی زه مرزز آ در حراز قرار دارد( .موقرحسینی،
)222 :1942
 نیروی هوایی :قزاقستا بهمانند سایر زهور ای مسیتقل مهیترکالهنیافع ،دارای نییروی یواییپایهریزی شد بر اسا

سالح ا و حمویزات ساخت شیوروی سیابق اسیت .ایی زهیور حوانسیته

حمویزات ادیدی را شامل ات انشند ای  SU-27و  MIG-29را در مقابل بازگرداند بیش از
 92فروند بهبافک حوپولوف به روسیه دریافت نهاید( .اسناد ادار دوط آاا)1949 ،
 نیروی دریایی :قزاقستا بهعنوا یکی از زهور ای دارند مرز سیاحلی در درییای خیزر ،دارایحعدادی از شناور ای سطای زوشک است از منافع حیاحیاش در ای دریا دفاع نهاید ( .ها )
 نیروی سربازان مرزی :9قزاق ستا زهیور بسییار بزرگیی اسیت و درنتیمیه مرز یای زییادی بیازهور ای مختلف دارد و مرز ای ای زهور مال عبور و مرور میواد مخیدر ،زاال یای قاشیاق و
حمارت و فعالیت گرو ایی غیرقانونی و حروریستی بود است ،سربازا مرزی در حدود  4222نفر
برآورد میشوند( .حرابی)21 :1924 ،
 قراردادهای نظامی و عضویت در معاهدات و پیمانهای دفاعی – امنیتيی :قزاقسیتا در بییپنج زهور آسیای مرززی ،باالحری میزا خرید حمویزات نظامی و موهیات از آمریکیا را دارد ایی
زهور ههنی با شی  ،روسیه ،حرزیه ،اوزرای قرارداد نظامی منعقد نهود است .رژیم صویونیستی
ارحباط مستقیم ما وار ای و حلشرافی با قزاقستا برقرار زرد و مومحری شرزت ای فعال ای رژیم
در قزاقستا شرزت رافائل (در زمینه حمویزات ،صنایع نظامی با وزارت دفیاع قزاقسیتا بیهمنظیور
نوسازی و بوینهسازی حمویزات ارحش قزاقستا ) البیت ،موحورال رژییم اشیغالشر قید  ،گیلیت و
ماگال ستند( .رامتی  )44 :1924 ،رژیم صویونیستی حازنو شندی ما وار با ا داف نظامی نیز از
پایشا بایکونور قزاقستا پرحاب نهود است( .احهداف)46 :1941،
 رهنامه نظامی قزاقستان :قزاقستا با اعالط خطوط اصلی ر نامه نظامی خود به اامعه اوانی اعالطنهود است زه یچ زهوری را مورد حودید قرار نخوا د داد و ارحش قزاقسیتا صیرفا حیأمی زننید
حازهیت و حهامیت ارضی زهور است .ر نامه ادید نظامی قزاقستا در مار

 2227میالدی حدوی

1- Naval Forces Development Draft Program
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گردید .ای ر نامه مبتنی بر دفاع و پایبندی ای زهور به سیاست صیل خوا انیه مییباشید (خیانی،
.)91 :1941
مصاحبههای انجامشده با خبرگان

در مورد حأثیر عوامل ژئوپلیتیک نظامی دریای خزر بر حدوی را برد دفاعی ج.ا.ایرا
بهمنظور بهروزرسانی داد ا و حکهیل ادبیات ای مقاله ،ماقق بیا مسیئولی حیراز اول زهیوری و
لهکری در زمینه ای موضوع ،مصاحبه ایی انماط داد زه اهعبندی عوامل مثثر ژئوپلیتییک نظیامی
بر حدوی را برد ای دفاعی ج.ا.ا .به شرح ذیل میباشد.
 -1افزایش زینه ای روزافزو زهور ای پیرامونی ساحل خزر در بوداه نظامی
 -2هکاری ای اطالعاحی و امنیتی با زهور ای حوز خزر اوت بومی زرد امنیت ای منطقه
 -9پیوست ناوگا ادید موشکی به ناوگا ساحلی روسیه و افزایش حوا رزمیی واحید ای نظیامی
در سواحل منطقه داغستا
 -9حهکیل نیروی دریایی قزاقستا و حرزهنستا (البته ازنو خیلی پررنگ نیست ولی بیه رحیال بیا
عنایت به اینکه قزاقستا و حرزهنستا با دریایی به ازء خزر ساحل ندارند ایماد نیروی دریایی برای
زهور ما دارای معنی خاص نظامی است).
 -4عدط هکار ای حسلیااحی و نظامی گسترد با زهور ای حوز دریای خزر
 -7واود ناوگا دریایی ،نیروی زمینی مقتدر در استا ای انوبی ساحل خزر (میراحهدی)1949 ،
 -6اعالمیه حورا حردد رگونه شناور با پرشم ای زهور ای ثالث مهنیوع بیود و ایی موضیوع در
اعالمیه آستارا خا نیز حأزید شد است
 -2به علت عدط دسترسی به آب ای آزاد و قرار گرفت زهور ای حاز استقاللیافته ای حیوز بیی
دو زهور ایرا و روسیه ،را ای انتقال حمویزات نظامی به ای زهور ا مادود شد است.
 -4یکی از مصوبات السه آستاراخا ( )2219عدط حضور نظامیا زهور ای غیر از منطقیه در ایی
دریا حتی بهعنوا مسافر مهنوع است(...صهدزاد صابر)1949 ،
 -12حعامالت و رواب حسلیااحی و حماری ج.ا.ا با روسیه

1

 -11مبوم بود رژیم حقوقی دریای خزر
 -12قدرت برحری نظامی روسیه در حوز دریا و فضا نسبت به ج.ا.ا.
 -1امیر سرحیپ دزتر غالمعلی پورشاسب نیز به ای بند  19 ،12و  14نیز اشار داشتند
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 -19واود منطقه شوارط نیروی درییایی را بیردی ارحیش ج.ا.ا .در زنیار یشیا یای شیناوری سیپا
پاسدارا انقالب اسالمی زه ممهوعا دومی قدرت درییایی ایی حیوز را بیرای ج.ا.ا .فیرا م آورد
است.
 -19باال بود سرعت فرسودگی حمویزات نظامی مستقر در سواحل شهالی ایرا ( .زوشکی)1949 ،
 -14داشت قابلیت نظامی روسیه شامل  42ناوشه ،شناور نظامی و یک رزطناو بزرگ در حال حهکیل
 -17حوانهندی ای اساسی سامانه دفاعی زهور
 -16زهیت قابلحواه نیرو ای مسل ج.ا.ا.
 -12قابلاحکا بود

هرا ی و پهتیبانی ای مردمی در پیاد سازی طرح ای نظامی

 -14داال طبیعی قفقاز برای نفوذ از سهت اروپا بسیار مناسب است (برای عهلیات زمینی در منطقیه
دریای خزر)
 -22دستیابی ایرا به حسلیاات استراحژیک و بازدارند .
 -21سابقه حمربه درخها دفاع هتساله زهور ،در مقابل حماوز خارای
 -22برخوردار نبود از یک آمایش مناسب نظامی در ساحل انوب ای دریا
 -29ضعف در نداشت یک بندر نظامی مناسب( .پورشاسب)1949 ،
 -29رشد حروریست ،افراطیگری و بیثباحی در منطقه خزر بهعنوا م ال در حال حاضر حیداقل 922
نفر از ا الی قزاقستا در حرزیب داعش ستند.
 -24قزاقستا بهعنوا شوارمی زرادخانه اوا ( .امریف)1949 ،
 -27روسیه با حقویت یشا ای ادید موشکی و وایی حضور نظامی خود را در خزر قوت بخهید
است.
 -26حودید نظامی روسیه علیه حرزهنستا و آذربایما در سال  2212به دلیل بور بیرداری از ذخیایر
یدروزرب خزر.
 -22افزایش هکاری نظامی آذربایما و آمریکا عالو بر اینکه یک حودید میباشد ،باعث گسیترش
نفوذ ناحو در منطقه خزر نیز شد است.
 -24ایرا پس از روسیه در مت قدرت ای خزر ازلااظ نظامی میباشد زه با هکیاری سیازند بیا
یکدیشر قادرند به حودیدات علیه امنیت و ثبات منطقه پاسخ د ند.
 -92وضعیت نامتعادل نظامی میا  4زهور ساحلی خزر
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 -91حوانهندی حولید شناور ای نظامی در صنایع دفیاعی زهیور در سیواحل درییای خیزر (اییزدی،
)1949
مدل مفهومی تحقیق
با نشرش به اطالعات گردآوریشد در قالب مدارک (اسینادومدارک و مصیاحبه بیا خبرگیا ) ،میدل
مفوومی عوامل نظامی ژئوپلیتیک دریای خزر زه بر حدوی را برد ای دفاعی ج.ا.ا .مثثرنید در حعیداد
 29عامل در قالب زال عوامل شوارگانه (بستر فرصتآفری  ،بستر حودیدزا ،قوت و ضعف) به شرح
ذیل و برابر شکل  1حرسیمشد است.

شکل  :1مدل مفوومی

99

فصلنامه مطالعات دفاعی را بردی -سال پانزد م ،شهار  ،76بوار 1947

روششناسی
ماققی با استفاد از روش حوصیفی -حالیلی به اایرای حاقییق حاضیر پرداختیهانید زیه از نیوع
زاربردی می باشد .با حواه به حخصصی بود موضوع حاقیق و مادودیت افراد خبر و صاحبنظر
مرحب با مسائل ژئوپلیتیک در حوز موردنظر ،اامعه حاقیق از بی خبرگا نظیامی و غیرنظیامی و
صاحبنظرا اغرافیای سیاسی در سط نیرو ای مسل زه دارای ویژگی ای زیر باشند ،انتخیاب
گردید اند؛
دارای سابقهی خدمت در مهاغل را بردی و یا در اایشا سرلهیکری (در سیطوح زهیوری و
لهکری) باشند ،در زمینه عنوا موردبررسی در ای مقاله ،دارای آثار علهی و پژو هی بود و آشنا
به مای موردمطالعه باشند ،از آشنایی مناسب با مسائل را بیردی و ژئوپلیتییک برخیوردار باشیند،
حداقل دارای مدرک حاصیلی زارشناسی ارشد باشند ،بهعنوا مسئول در یکی از زهور ای حاشیه
حوز خزر خدمت نهود باشند (سفیر یا وابسته نظامی).
لذا اامعه آماری ای حاقیق برای پرسهنامه اول حاقیق (احصاء عوامل نظامی ژئوپلیتیک میثثر
بر حدوی را برد ای دفاعی) زه دارای ویژگی ای ذزرشد باشند 12 ،نفر برآورد گردیید و بیرای
پرسهنامه دوط (حعیی نقش عوامل در بستر فرصتآفری  ،حودیدزا ،ضعف و قوت)  94نفیر حعییی
زه بهصورت حهاط شهار به آنا راوع شد است.
در ای حاقیق با مطالعه زتب و مقاالت و با استفاد از روش فییشبیرداری و بررسیی اسیناد و
مدارک علهی مواود در زتابخانه ا و اسناد و مدارک رسهی موایود نیزد سیازما یا و نواد یای
مرحب با حوز حاقیق اطالعات مورد لزوط گردآوری شد است ،ههنی ماققی در ایی حاقییق
از روش حاقیقات میدانی با بور گییری از مصیاحبه ،حوییه و حوزییع و اهیعآوری پرسهینامه بیی
صاحبنظرا و خبرگا اامعه آماری در دو مرحله برای حمزیهوحالیل و ارائه پاسیخ بیه سیثاالت
حاقیق استفاد نهود است.
در حالیل داد ا از روش ای آماری حوصییفی از قبییل ایداول فراوانیی ،مااسیبه مییانشی و
نسبت ا استفاد شد است و در نوایت با استفاد از آزمو مقدار زای دو ،حعیی سیط معنیاداری،
(ضریب اطهینا  %44با خطای حداز ر زیر  ،)%4عهد حری عوامل ژئوپلیتیک نظامی حوز درییای
خزر مثثر بر حدوی را برد دفاعی ج.ا.ایرا به هرا نقش شوارگانه آنوا ،احصاء شد است.

94

مقاله دوط :حأثیر عوامل ژئوپلیتیک نظامی دریای خزر بر حدوی را برد دفاعی اهووری اسالمی ایرا
 -چگونگی انجام مصاحبه و تهیه پرسشنامه و روایی و پایایی آن

الف) مصاحبه :پس از مهورت با برخی از اساحید و خبرگا مرحب بیا موضیوع ،نسیبت بیه حوییه
سثاالت بسته و باز اوت انماط مصاحبه اقداط شد .سیپس سیعی گردیید از متخصصیی خبیر در
حوز ای نظامی با حواه به ویژگی ای اامعه برای مصاحبه در خصوص داد ای زیفیی حیا حید
اشباع استفاد گردد.
ب) پرسشنامه:
 روایی محتوایی :یکی از روش ای حعیی اعتبار روایی ماتوایی ،اسیتفاد از ضیریب الوشیه ییاها ( 9)C.V.Rمیباشد .با حواه به اینکه حعداد خبرگا و نظرد ندگا برای ای ارزیابی  12نفیر
بودند ،لذا مقدار قابلقبول ،ضریب باالحر از  2/44بود است؛ بنابرای برابیر مااسیبات انمیاطشید ،
حهاط عوامل سثال شد در پرسهنامه اول مورد حائید اامعه خبر بود زه بر اسا

فرمول فرییدم

ا هیت ای عوامل از دیدگا اامعه آماری بدو در نظر گرفت نقیش آنویا اولوییتبنیدی گردیید
است سپس برای حعیی نقش شوارگانه عوامیل (بسیتر فرصیتآفیری  ،حودییدزا ،قیوت و ضیعف)
پرسهنامه دوط طراحی و بی اامعه آماری  94نفری حوزیع گردید .ضیهنا در ایی حاقییق ،رواییی
ماتوایی زلی برای عوامل نظامی ،بهصورت مااسبه ممهوعه مییانشی  ،برابیر ییک مااسیبه شید
است.
 پایایی :پایایی پرسهنامه ای ای حاقیق از طریق آلفای زرونباخ مااسبه شد زه ضریب آ ./66بود و لذا با عنایت به اینکه ای ضریب باالی  ./64میباشد ،پس پایایی پرسهنامه مورد حائید قیرار
گرفته است.
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
 تحلیل پرسشنامه اول :در پرسهنامه اول از اامعه خبر سثال شد است زه به نظر انابعالی ،آیاای عامل میحواند بیهعنیوا ییک عامیل ژئوپلیتییک نظیامی در حیوز درییای خیزر بیر حیدوی
را برد ای دفاعی ج.ا.ا .مثثر باشدو و سپس سثال شد بود در صورت حائیید ،بیه نظیر شیها ایی
عامل به شه میزا در حدوی را برد ج.ا.ا .حأثیر دارد ادامه داد شید بیود .حاصیل پرسهینامه اول،
ضه حائید زلیه  29عامل استخراج شد از ادبیات حاقییق و نظیرات خبرگیا  ،بیر اسیا

فرمیول

)1-C.V.R (Content Validity Ratio

97

فصلنامه مطالعات دفاعی را بردی -سال پانزد م ،شهار  ،76بوار 1947

فریدم  ،ا هیت عوامل ژئوپلیتیک نظامی به حرحیب اولویت از دید اامعه آماری حاقییق بیه شیرح
ادول شهار یکم میباشد.
ادول :1اولویتبندی عوامل مثثر نظامی ژئوپلیتیک دریای خزر بر حدوی را برد ای دفاعی ج.ا.ا.

29

مبوم بود رژیم حقوقی دریای خزر در بی  4زهور ساحلی دریا

14.76

1

11

قابلیت ج.ا.ا بهعنوا دومی قدرت دریایی بعد از روسیه در حوز دریای خزر

14.76

2

19

امکا استفاد از سالح ستهای برای دفاع از حماوز نظامی در ر نامه نظامی ادید روسیه

14.49

9

6

پیوست ناوگا ادید موشکی به ناوگا ساحلی روسییه و افیزایش حیوا رزمیی واحید ای

14.49

9

شهار عامل

نهر میانشی

رحبه

عوامل نظامی ژئوپلیتیک دریای خزر

نظامی در سواحل منطقه داغستا
2

وضعیت نامتعادل نظامی میا  4زهور ساحلی خزر

14.49

4

7

استفاد نیرو ای آمریکایی و ناحو از خاک و پایشا ای حرزهنستا بهویژ پایشا مرو

19.64

7

9

عدط حضور ناو ای انشی پیهرفته زهور ای فرا منطقهای به درییای خیزر بیه علیت بسیته

19.76

6

بود دریا
4

قدرت برحری نظامی روسیه در حوز دریا و فضا نسبت به ج.ا.ا

19.29

2

2

دستیابی ایرا به حسلیاات را بردی و بازدارند موشکی

19.64

4

14

واود دومی و شوارمی زرادخانه ستهای اوا در منطقه خزر

19.64

12

19.64

11

4

نداشت

هکار ای مناسب حسلیااحی ،نظامی و اطالعاحی ج.ا.ا.با زهیور ای حیوز درییای

خزر
12

نداشت یک بندر نظامی مناسب در ساحل استا ای شهالی دریای خزر برای ج.ا.ا

19.61

12

9

افزایش بوداه نظامی زهور ای ساحلی بخصوص آذربایما  ،قزاقستا و حرزهنسیتا بیرای

19.79

19

حمویز ناوگا ای دریایی خود
19
12

حوانهندی حولید شناور ای نظامی در صنایع دفاعی زهور در سواحل دریای خزر
قابلاحکا بود

هرا ی و پهتیبانی ای مردمیی در پییاد سیازی طیرح یای نظیامی ج.ا.ا .در

12.42

19

12.29

14

ساحل دریای خزر
22

قرارداد هکاری ای نظامی در سطوح آموزشی ،لمستیکی و حسلیااحی با رژیم صویونیسیتی

12.64

17

و آمریکا حوس زهور ای حاز استقاللیافته ای حوز
16

مناسب بود داال طبیعی قفقاز برای نفوذ از سهت اروپا (بیرای عهلییات زمینیی در منطقیه
دریای خزر)

11.22

16
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22

داشت منابع غنی اورانیوط در زهور حرزهنستا و قزاقستا

11.22

12

14

زنترل (نظامی) دریای خزر از طریق شبهازیر آبهورا در اهووری آذربایما

12.42

14

17

فنیاوری نظیامی بیهاامانید از ارحیش احایاد اهیا یر شیوروی سیابق در زهیور ای حییاز

4.97

22

استقاللیافته
29

سوق پیدا زرد پیها شانشوای به یک پیها نظامی

6.49

21

12

سیاست بیطرفی در ر نامه نظامی حرزهنستا و قزاقستا

6.97

22

21

به سرقت رفت بخش موهی از سالح و حمویزات فضایی پایشا بایکونور

7.42

29

1

قرارداد هکاری ای نظیامی و امنیتیی زهیور ای آذربایمیا  ،قزاقسیتا و حرزهنسیتا بیا

4.79

29

روسیه ،اوزرای  ،حرزیه ،آلها انشلیس

 تحلیل پرسشنامه دوم :پس از مهخص شد عوامل ژئوپلیتییک نظیامی درییای خیزر میثثر بیرحدوی را برد ای دفیاعی ج.ا.ا .در پرسهینامه اول ،بیرای حعییی نقیش شوارگانیه عوامیل (بسیتر
فرصتآفری  ،حودیدزا ،قوت و ضعف) ژئوپلیتیک نظامی دریای خزر پرسهنامه دوط طراحی و بیی
اامعه آماری  94نفری حوزیع گردید.
 تحلیل دادههای سؤال اول تحقیق :مومحری بسیتر ای فرصیتآفیری و حودییدزای میرحب بیامسائل دفاعی پیشروی ج.ا.ایرا منبعث از عوامل ژئوپلیتیک نظامی حوز دریای خزر زدامندو
ادول  :2حوصیف زهی عوامل مثثر بر ژئوپلیتیک دریای خزر در بُعد عامل نظامی
شهار عامل

درصد فراوانی
زل
فراوانی پاسخ ای
داد شد

میانشی فراوانی
عامل

درصد میزا حأثیر
عامل در حد زیاد
و خیلی زیاد

مقدار زای دو
مها د شد

رحبه

سط معناداری

عوامل نظامی ژئوپلیتیک

بستر ای فرصتآفری
9

عدط حضور ناو ای انشی پیهرفته زهور ای

94

9/96 %122

%42

17/2

2/222

1

فرا منطقهای به درییای خیزر بیه علیت بسیته
بود دریا
12

سیاست بیطرفی در ر نامه نظامی حرزهنستا

94

9/94 %122

%22

11/9

2/229

2

و قزاقستا
2

وضعیت نامتعادل نظامی میا  4زهور ساحلی خزر

94

21

بییه سییرقت رفییت بخییش موهییی از سییالح و

11

61

9/12

%74

11/2

2/229

9

%
22
٪

2/46

2

2/41

2/679

-
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حمویزات فضایی پایشا بایکونور
29

سوق پیدا زرد پیها شانشوای به یک پیهیا

29

1/64 ٪94

٪21

1/64

- 2/916

نظامی
بستر ای حودیدزا
29

مبوم بود رژیم حقوقی دریای خزر در بی 4

94

%122

9/2

%122

1 2/222 17/62

زهور ساحلی دریا
4

قدرت برحر نظیامی روسییه در حیوز درییا و

94

%122

9/96

%42

2 2/222 17/99

فضا نسبت به ج.ا.ا
16

مناسب بود داال طبیعی قفقاز برای نفیوذ از

94

%122

9/96

%64

27

9 2/222

سهت اروپا (برای عهلییات زمینیی در منطقیه
دریای خزر)
7

استفاد نیرو ای آمریکایی و نیاحو از خیاک و

94

%122

9/94

%42

9 2/229 11/64

پایشا ای حرزهنستا بهویژ پایشا مرو
6

پیوسیت ناوگیا ادیید موشیکی بیه ناوگییا

94

%122

9/29

%22

11/9

4 2/229

سییاحلی روسیییه و افییزایش حییوا رزمییی
واحد ای نظامی در سواحل منطقه داغستا
9

افییزایش بوداییه نظییامی زهییور ای سییاحلی

94

%122

9/22

%/69

7 2/222 22/41

بخصوص آذربایما  ،قزاقسیتا و حرزهنسیتا
برای حمویز ناوگا ای دریایی خود
22

قییرارداد هکییاری ییای نظییامی در سییطوح

94

%122

9/12

%62

6 2/221 14/46

آموزشییی ،لمسییتیکی و حسییلیااحی بییا رژیییم
صویونیستی و آمریکا حوس زهیور ای حیاز
استقاللیافته ای حوز
19

امکا استفاد از سالح ستهای برای دفیاع از

94

%122

9/27

%62

2 2/229 19/27

حماوز نظامی در دزتری ادید نظامی روسیه
14

واود دومی و شویارمی زرادخانیه سیتهای

94

%122

9/22

%76

4 2/229 19/99

اوا در منطقه خزر (روسیه و قزاقستا )
1

قییرارداد هکییاری ییای نظییامی و امنیتییی

94

٪122

9/26

%71

17

12 2/229

زهور ای آذربایما  ،قزاقستا و حرزهنسیتا
با روسیه ،اوزرای  ،حرزیه ،آلها و انشلیس
14

زنتییرل (نظییامی) درییییای خییزر از طرییییق

94

%122

9/99

%49

11 2/221 19/64

مقاله دوط :حأثیر عوامل ژئوپلیتیک نظامی دریای خزر بر حدوی را برد دفاعی اهووری اسالمی ایرا

94

شبهازیر آبهورا در اهووری آذربایما
2

وضعیت نامتعادل نظامی میا  4زهور ساحلی

19

٪24

1/27

٪7

1

- 2/726

خزر
17

فنییاوری نظییامی بییهاامانیید از ارحییش احاییاد

94

٪122

2/41

٪24

9/42

- 2/279

اهییا یر شییوروی سییابق در زهییور ای حییاز
استقاللیافته.
21

بییه سییرقت رفییت بخییش موهییی از سییالح و

92

٪62

9/17

٪26

1

- 2/726

حمویزات فضایی پایشا بایکونور
22

داشیییت منیییابع غنیییی اورانییییوط در زهیییور

94

٪122

9/94

٪99

4/12

- 2/179

حرزهنستا و قزاقستا
29

سوق پیدا زرد پیها شانشوای به یک پیهیا

24

٪41

1/46

٪17

1/42

- 2/972

نظامی

ادول باال بیانشر ای واقعیت است زه پس از حمزیهوحالیل داد یای پرسهینامه دوط ،از دیید اامعیه
آماری عامل ای  12 ،9و  2مومحری بستر ای فرصتآفری و عامل ای ،19 ،22 ،9 ،6 ،7 ،16 ،4 ،29
 1 ،14و  14مومحری بستر ای حودیدزا عامل نظامی ژئوپلیتیک دریای خیزر میثثر و نقیشآفیری بیر
حدوی را برد ای دفاعی ج.ا.ا .بود و معنیادار شید انید و ههنیی عامیل یای  22 ،21 ،17و  29در
یهکداط از بستر ای فرصتآفری و حودیدزا معنادار نهد است و لذا در پاسخ به ایی سیثال حیذف
خوا ند شد.
 حالیل داد ای سثال دوط حاقیق :مومحری عوامل ضعف و قوت نظیامی میرحب بیا مسیائل دفیاعیج.ا.ایرا در حوز دریای خزر زدامندو

42
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ادول :9موم حری عوامل قوت و ضعف عامل نظامی ژئوپلیتیک حوز خزر مثثر بر حدوی را برد دفاعی ج.ا.ا
شهار عامل

فراوانی پاسخ ای
داد شد

درصد فراوانی زل

درصد میزا حأثیر عامل
در حد زیاد و خیلی
زیاد
میانشی فراوانی عامل

مقدار زای دو
مها د شد

رحبه

سط معناداری

عوامل نظامی ژئوپلیتیک

عوامل قوت
1
2
2
1
1
1
9

قابلاحکا بود هرا یی و پهیتیبانی یای
مردمی در پیاد سازی طیرح یای نظیامی
ج.ا.ا .در ساحل دریای خزر
دستیابی ایرا به حسیلیاات را بیردی و
بازدارند موشکی
قابلیییت ج.ا.ا .بییهعنییوا دومییی قییدرت
دریایی بعد از روسییه در حیوز درییای
خزر
حوانهنییدی حولییید شییناور ای نظییامی در
صنایع دفاعی زهور در سیواحل درییای
خزر

94

%122

9/41

%47

22/97

2/222

1

94

%122

9/12

%29

19/27

2/221

2

94

%122

9/74

%77

14/12

2/229

9

94

%122

9/74

%79

17

2/229

4

عوامل ضعف
4

1
2

نداشت هکار یای مناسیب حسیلیااحی،
نظییامی و اطالعییاحی ج.ا.ا.بییا زهییور ای
حوز دریای خزر
نداشییت یییک بنییدر نظییامی مناسییب در
ساحل استا یای شیهالی درییای خیزر
برای ج.ا.ا

94

%122

9/22

%62

14/22

2/222

1

94

%122

9/76

%77

17/71

2/222

2

ادول باال بیانشر ای واقعیت است زه پس از حمزیهوحالیل پرسهنامه دوط ،عامل یای  11 ،2 ،12و
 19به حرحیب اولویت بهعنوا مومحری عوامل قوت نظامی و عامیل یای  4و  12مویمحیری عوامیل
ضعف ژئوپلیتیک ج.ا.ا .در دریای خزر مثثر بر حدوی را برد ای دفاعی خود معنادار و نقیشآفیری
میباشند.
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نتیجهگیری و پیشنهاد
الف  -نتیجهگیری

پاسخ سثال یکم حاقیق :مومحری بستر ای فرصتآفیری و حودییدزای میرحب بیا مسیائل دفیاعی
پیشروی ج.ا.ایرا منبعث از عوامل ژئوپلیتیک نظامی حوز دریای خزر زدامندو
الف) مومحری بستر ای فرصتآفری مرحب با مسائل دفاعی پیشروی ج.ا.ایرا منبعث از عوامیل
ژئوپلیتیک نظامی حوز دریای خزر عبارحند از؛
 )1عدط حضور ناو ای انشی پیهرفته زهور ای فرامنطقهای به دریای خزر به علت بسته بود دریا
 )2سیاست بیطرفی در ر نامه نظامی حرزهنستا و قزاقستا .
 )9وضعیت نامتعادل نظامی میا  4زهور ساحلی خزر
ب) مومحری بستر ای حودیدزای مرحب با مسائل دفیاعی پییشروی ج.ا.اییرا منبعیث از عوامیل
ژئوپلیتیک نظامی حوز دریای خزر عبارحند از؛
 )1مبوم بود رژیم حقوقی دریای خزر در بی  4زهور ساحلی دریا
 )2قدرت برحر نظامی روسیه در حوز دریا و فضا نسبت به ج.ا.ا
 )9مناسب بود داال طبیعی قفقاز برای نفوذ از سهت اروپا (برای عهلیات زمینی در منطقه دریای خزر)
 )9استفاد نیرو ای آمریکایی و ناحو از خاک و پایشا ای حرزهنستا بهویژ پایشا مرو
 )4پیوست ناوگا ادید موشکی به ناوگا ساحلی روسیه و افزایش حوا رزمی واحد ای نظیامی
در سواحل منطقه داغستا
 )7افزایش بوداه نظامی زهور ای ساحلی بخصیوص آذربایمیا  ،قزاقسیتا و حرزهنسیتا بیرای
حمویز ناوگا ای دریایی خود
 )6قرارداد هکاری ای نظامی در سطوح آموزشی ،لمستیکی و حسلیااحی با رژییم صویونیسیتی و
آمریکا حوس زهور ای حاز استقاللیافته ای حوز
 )2امکا استفاد از سالح ستهای برای دفاع از حماوز نظامی در دزتری ادید نظامی روسیه
 )4واود دومی و شوارمی زرادخانه ستهای اوا در منطقه خزر (روسیه و قزاقستا )
 )12قرارداد هکاری ای نظامی و امنیتی زهور ای آذربایما  ،قزاقستا و حرزهنستا بیا روسییه،
اوزرای  ،حرزیه ،آلها و انشلیس
 )11زنترل (نظامی) دریای خزر از طریق شبهازیر آبهورا در اهووری آذربایما
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پاسخ سثال دوط حاقیق :مومحری عوامل ضعف و قوت نظامی مرحب با مسائل دفاعی ج.ا.اییرا در
حوز دریای خزر زدامندو
الف) مومحری عوامل قوت ای نظامی ج.ا.ا .منبعث از عوامل ژئوپلیتییک درییای خیزر میرحب بیا
مسائل دفاعی عبارحند از
 )1قابلاحکا بود

هرا ی و پهتیبانی ای مردمی در پیاد سازی طرح یای نظیامی ج.ا.ا .در سیاحل

دریای خزر
 )2دستیابی ایرا به حسلیاات را بردی و بازدارند موشکی
 )9قابلیت ج.ا.ا .بهعنوا دومی قدرت دریایی بعد از روسیه در حوز دریای خزر
 )9حوانهندی حولید شناور ای نظامی در صنایع دفاعی زهور در سواحل دریای خزر
ب) مومحری عوامل ضعف ای نظامی ج.ا.ا ..منبعث از عوامل ژئوپلیتییک درییای خیزر میرحب بیا
مسائل دفاعی عبارحند از
 )1نداشت هکار ای مناسب حسلیااحی ،نظامی و اطالعاحی ج.ا.ا.با زهور ای حوز دریای خزر
 )2نداشت یک بندر نظامی مناسب در ساحل استا ای شهالی دریای خزر برای ج.ا.ا
ب  -پیشنهادها

 )1اهووری اسالمی ایرا  ،حل رژیم حقوقی دریای خزر را در شیارشوب قیوانی بیی الهللیی بیا
مهارزت هه زهور ای ساحلی با در نظر گرفت مسائلی ههو مسئله زهیتیرانی ،حیق اسیتفاد
زهور ا در مسئله ما یشیری ،استفاد از منابع طبیعی ،مسائل زیستمایطی ،حعییی حیق حازهییت
در سط دریا را مدنظر قرار د د.
 )2وزارت امور خاراه با هکاری سازما ای اطالعاحی اهووری اسیالمی اییرا  ،زمینیه حوسیعه
رواب دیپلهاحیک فعال زهور را با حرزهنستا و قزاقستا اوت الوگیری از نفوذ فرقه یای دینیی
ضاله و حندرو (م ل و ابی و سلفیگری) را فرا م نهاید.
 )9با حواه به ای زه پیها شانشوای در حال اوت گرفت به سهتوسوی یک پیها نظامی اسیت،
لذا پیوست اهووری اسالمی ایرا در ای پیهیا باعیث ایمیاد هکار یای حسیلیااحی ،نظیامی و
اطالعاحی زهور با زهور ای ساحلی دریای خزر زه در ای پیهیا مهیارزت دارنید خوا ید شید؛
بنابرای وزارت امور خاراه با حعامل وزارت دفاع اهووری اسالمی ایرا حالش نهایند حا ای موم
حاقق یابد.
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