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بررسی عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر همگرایی قومی-مذهبی منطقهی
جنوب شرق کشور
به منظور ایفای نقش مهم ایران در گذر از پیچ تاریخی بزرگ
رضا جهانتیغ
دریافت مقاله1400/10/15 :

1

پذیرش مقاله1400/11/05:

چكيده
درک حقایق جغرافیا و توجه به ظرفیت های انساان

و بییی حیی جغرافیای بسایار حائز اهمیت اسات

حنطقه جنوب شاارا ایرانس سااواحر ح ران با توجه به ظرفیتهای ژئوپلیتی

ی

و ژئواکونوحی

کلیدی در دریای عمان ح باشاد و به عنوان پاشانه یشایر توسایه کااورهای حیراور در آاا

از نقاط

میسایای حیانه

– روسایه و افغانساتانم ح باشاد تراور ااواج جدای از حوزج جغرافیای و حیر اساتقرارشاان تراوری بابر
اسات ااواج ی

سالساله احتیازا

و پتانسایر های جدید برای کااور فراه ح کنند پرسا

اسات که ییا توسایه ساواحر ح ران با توجه به ظرفیت های ژئوپلیتی

و ژئواکونوحی

الال حقا ه ای
حنطقه جنوب شارا

کااااور تا اه اندازج ایدر همیرای اوح و حذهی تاثیرگذار ح باشااادد هدز از ان ااج ای پ،وه س تییی
ظرفیات هاای ژئوپلیتی

و ژئواکونوحی

حنطقاه ساااواحار جنوب شااارا و همعنی د یار عقا

حاانادگ ای

حنطقاه اسااات و در نهایت راه ارهای برون رفت از ای تنینا نیر به توسااایه پایدار ارائه آواهد شاااد ای
پ،وه

از روش ساوا

مSWOTم اساتاادج شادج اساتس نتایح تیقیق حاک از ین اسات که توسایه ساواحر

ح ران در ای اد همیرای اوح و حذهی تاثیرگذار ح باشد و کلید توسیه احنیت پایدار در حنطقه و در نهایت
در کاور آواهد بود
واژگان کلیدی :ظرفیتهای ژئوپلیتی

س سواحر ح رانس احنیت پایدارس توسیه

 - 1استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران
Reza.jt39@gmail.com
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فرلناحه حطا یا

مقدمه
جمهوری اسالح ایران با داشت حواییت ژئوپلیتی
نق

و ژئواکونوحی

به عنوان پر ارتیاب حیان کاورهای حیرور در آا

ح باشد سواحر ح ران و حنطقه استرات،ی
ژتواکونوحی

و ژئواسترات،ی

در جنوب غرب یسیا و ایاا

یسیای حیانه و ااقاز و افغانستان و

سیستان به د یر دارا بودن ظرفیت های ژئوپلیتی

و

از اهمیت وی،جای برآوردار ح باشد با توجه به ظرفیتهای باالی

سواحر ح ران و با ت یه بر تیوال

نظاج بی ا ملر ح توان اذعان نمود با برناحهریزی الو در ای

حنطقه مگنح فراحوش شدجم زحینههای همیرای اوح – حذهی در حنطقه جنوب شرا کاور فراه
نمود که در نهایتس باعث ارتقای جاییاج فراحل جمهوری اسالح ایران در دریای عمان و آلیح
فارس و تقلیر زحینههای تهدید حوزجهای پیراحون و تیدیر ینها به فرلت را افزای
اکنون که حتاثر از انقالب اسالح س وزن ژئوپلیتی

داد

ج ا ا به ش ر اابر توجه دستخوش تغییرا

اساس شدج و رشد تراعدی ین حنز ت حنطقهای و جهان وی،جای برای کاور به ارحغان یوردج است
ادر

توسیه و احنیت بی

از پی

نیازحند فیالسازی ظرفیتهای سواحر ح ران برای ای اد

احتدادهای عمیق در ابیاد سیاس س ااترادیس فرهنی و دفاع است تا با بهرجگیری از ین حرکز ثقر
ادر

دریای حنطقه و جهان را به ناع حنافع و یرحانهای نظاج حقدس ج ا ا جاب ا کند و بدیه

است که انی شرایط کاورحان را در ح اور

تهدیدها و فرلت های راهیردی ارار ح دهد که

ب توجه به ینها ت رار غالت تاریخ احا داحنه تأثیر شدیدتر و عمیق تر را در پ دارد و توجه به
ین جیران عق

افتادگ های تاریخ با نرخ پیارفت اابر توجه را به دنیال آواهد داشت همیرای

های حذهی و اوح با توجه به ظرفیت های ژئوپلیتی

و ژئواکونوحی

حنطقه جنوب شرا کاور

مسواحر ح رانم ح تواند ج ا ایران را در حسیر احنیت پایدار ارار دهد تیوال
تاثیرا

نظاج بی ا ملر

عمدج ای بر سیاست های جهان و رواب بی ا ملل داشته است در لینه سیاست جهان س

شاهد استرات،ی های تازج از سوی کاورهای جهان بودج است تا بر اساس ینس ای کاورها بتوانند
حنافع حل آود را با توجه به ساآتار جدید در نظاج بی ا ملر به دست یورد توجه به ظرفیت های
با قوج سواحر ح ران و حنطقه استرات،ی

سیستان و فراه نمودن با ایر ظرفیت های فوا رحینه

های توسیه و احنیت پایدار در استان سیستان و بلواستان و در نهایت کاور جمهوری اسالح
ایران را در پ آواهد داشت
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بر ای اساس تیقق حنویا
وتیدیر تهدیدا
ژئوپلیتی

رهیر حیظ انقالب اسالح در آروص اجرای سازی ی

به فرلت در تیوال

س ژئواکونوحی

راهیرد

بی ا ملر مپیچ تاریخ بزرگم با توجه به ظرفیت های

و ژئواسترات،ی

سواحر ح ران مگنح فراحوش شدجم از جمله ضروریت

های ان اج ای تیقیق است
مبانی نظری
ویژگیهای جغرافيایی منطقه مورد مطالعه

حنطقه حورد حطا یه در بخ

جنوب شرا کاور و حاتمر بر استان سیستان بلواستان است با

حساحت  187502کیلوحتر حربع ای استان از جنوب با دریای عمان به بول تقریی  270کیلوحتر حرز
یب داردماآیاری و ناح س 190 :1389م حرز بوالن یب و آا

استان با کاور افغانستانس پاکستان
پیدای

و کاور های حوزج آلیح فارسس حواییت وی،ج ای به ین بخایدج و سی

شرای آاص

شدج استمکاویان س 225 :1389م
تقسی بلواستان بی ایران و هندوستان تیت سلطه انیلیس در دهه  1870حیالدی در پ سیاست
های احپربا یست بریتانیا لور

گرفت بلواستان بی

ایرانس پاکستان و افغانستان تقسی شدج است

از نظر وسیت حنطقه بلواستان ایران دوحی حنطقه بلوچ نای است بزرگتری و در عی حال فیال
تری شاآه بلوچ ها یین اهر درلد ینها در پاکستان ساک هستندمعلیپورس 161 :1390م
پرسش تحقیق
پرسش اصلی

توسعه سواحر ح ران با توجه به ظرفیت های ژئوپلیتی

و ژئواکونوحی

حنطقه جنوب شرا کاور

مسواحر ح رانم تا اه اندازج ای در همیرای اوح و حذهی تاثیرگذار استد
پرسش های فرعی

ییا عدج توسیه سواحر ح ران بر همیرای اوح تاثیرگذار ح باشدد
ییا عدج توسیه سواحر ح ران بر همیرای حذهی تاثیرگذار ح باشدد
ییا عدج توسیه سواحر ح ران بر ادر

دریای ایران تاثیرگذار ح باشدد

ییا عدج توسیه سواحر ح ران بر ترانزیت پایدار انرژی تاثیرگذار ح باشدد
ییا عدج توسیه سواحر ح ران بر احنیت پایدار حنطقه جنوب شرا تاثیرگذار ح باشدد
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اهداف تحقيق

 -1تییی ظرفیت های ژئوپلیتی

و ژئواکونوحی

حنطقه سواحر جنوب شرا کاور و نق

ین

در همیرای اوح و حذهی
 -2تییی د یر عق

حاندگ ای حنطقه با توجه به ظرفیت های جغرافیای

پيشينه تحقيق

یافتههای تیقیق با عنوان رابطه حتقابر احنیت ناحیه ای و توسیه یافتی فضاهای سیاس با تاکید بر
سیستان و بلواستان ناان ح دهد که احنیتس حوضوع استنیاب است که حاهوج ین ثابت احا حیتوای
جغرافیای – سیاس ین تابع شرای زحان و ح ان تغییر ح کند در گذشته احنیت حل بیاتر از نظر
تهدید نظاح آارج از حرزها حورد توجه ارار ح گرفت که حقابله با ین نیز سازوکار نظاح داشتس
احا احروزج ای حاهوج از حوزج تیاریف کالسی

آود آارج شدج و رابطه تنیاتنی با توسیه یافته

است در گذشته پیارفت و اعتالی واحدهای سیاس با حاکمیت عقالنیت ابزاری با نیرش حیدود
وت

سویه حترادز ای اد و تداوج رشد ااترادی در نظر گرفته ح شدس احا توسیه حاهوح فراتر از

رشد ااترادی و به بیان دییر حیی بر رشد است ای نیرش از اواآر دهه  1980داار تغییر و
تیوال

اساس در حاهوج آود گردیدس به گونه ای که پس از کنارانس جهان است هل س گزارش

براتلند و همعنی گزارش ریودوژانیروس در پارادای جدید آود با عنوان توسیه پایدارس تماح زوایای
زندگ انسان را با تاکید بر عدا ت اجتماع و توزیع عادالنه حنابعس حورد توجه ارار ح دهدس بنابرای
توسیه نابرابر در فضاهای سیاس ی

سرزحی ح تواند بستر حناسی را برای ای اد حتغیرهای اثرگذار

بر حو اه های احنیت حل و ت وی نواح بیران فراه نماید احروزج ای تهدید بیاتر حتوجه نظاج
های سیاس حتمرکز است که ساآتار حرکز  -پیراحون را ش ر ح دهند ای ساآتارها اغل

شاحر

حاشیه کمتر توسیه یافته نسیت به حرکز ح باشند در ایران نیز انی ساآتاری حن ر به بره آوردن
تیادل و توازن حنطقه ای بی حرکز و پیراحون گردیدج است و حهمتر ین ه نواح پیراحون حنطیق بر
نواح اوح -حذهی ح باشد در انی شرایط تمایزا

افزای

ح یابد و عاحر واگرای تقویت

ح گردد با توجه به رهیافت فواس ای تیقیق با در نظر گرفت ارتیاط حستقی حیان احنیت حل و
توسیه حل س به بررس سطوح توسیه یافتی استان های کاور به حنظور حقایسه استان های حرزی و
حرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلواستان پرداآته است ای تیقیق به روش تولیا – تیلیل
و با است اادج از حدل تاکسونوح عددیس ناان ح دهد که ش از عمیق حیان سطح توسیه یافتی
استان سیستان و بلواستان نسیت به دییر نواح وجود دارد ماباعت و حوسویس 1390م
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ویژگیهای نظام سکونتگاهی استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلواستان با  19شهرستان بزرگتری استان کاور از نظر حساحت است ای استان
برآالز حساحت زیادش از جمییت زیادی برآوردار نیست و به همی د یر ذارای تراک جمییت
کم است زاهدان به عنوان بزرکتری حرکز شهری استان دارای  560هزار نار جمییت است بررس
وی،گ های ح ان توزیع نظاج جمییت در سطح استان ناان ح دهد که س ونتیاج های ای استان
بیاتر گرای

به ت مع در حیدودج شرا و جنوب استان دارند ای احر به د یر وضییت و شرای

االیم و حییط حنطقه و ارتیابا

حیان حرزی بی استان و شهرهای کاورهای همسایه

است.

جدول  :1ویژگی های زبانی و جمعیت استان سیستان و بلوچستان
منطقه

زبان

جمعیت

نام شهرستان

سیستان و بلوچستان

فارسی گویش سیستانی  ،بلوچی

575737

زاهدان

بلوچستان

فارسی  ،بلوچی

40000

فنوج

بلوچستان

فارسی  ،بلوچی

119978

ایرانشهر

سیستان

فارسی گویش سیستانی

152370

زابل

بلوچستان

فارسی  ،بلوچی

173193

سراوان

بلوچستان

فارسی  ،بلوچی

12158

سیب و سوران

بلوچستان

فارسی  ،بلوچی

14483

نیکشهر

سیستان و بلوچستان

فارسی گویش سیستانی  ،بلوچی

90245

چابهار

بلوچستان

فارسی  ،بلوچی

8106

قصرقند

بلوچستان

فارسی  ،بلوچی

8310

دلگان

بلوچستان

فارسی گویش سیستانی  ،بلوچی

57298

خاش

بلوچستان

فارسی  ،بلوچی

23392

سرباز

بلوچستان

فارسی  ،بلوچی

62765

مهرستان

سیستان و بلوچستان

فارسی  ،بلوچی

38852

کنارک

سیستان و بلوچستان

فارسی گویش سیستانی  ،بلوچی

8113

میرجاوه

سیستان

فارسی  ،بلوچی

14324

زهک

سیستان

فارسی  ،بلوچی

45466

نیمروز

سیستان

فارسی  ،بلوچی

44376

هامون

سیستان

فارسی  ،بلوچی

74273

هیرمند
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نقشه  :1پراکنش سکونتگاه های روستایی استان سیستان و بلوچستان
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نقشه : 2تراکم جمعیتی مناطق مرزی شرق کشور
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نقشه  : 3موقعیت نقاط جمعیتی کشورهای همسایه با مرزهای شرقی کشور
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ظرفیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سواحل مکران

حضور ایران با داشت وی،گ های جغرافیائ حنیرر به فرد با ای اد تسهیال
حنظور ای اد حنابق یزاد ت اری و فراه نمودن اح انا

سیاس س فرهنی

به

ترانزیت کاال و آدحا س تا حد زیادی ح

تواند از ای اد بیران های حنابق شرا و جنوب شرا کاور جلوگیری نماید و اهرج حراکز ت مع
ای حنطقه استرات،ی

را دگرگون نماید ای در حا

است که ادرتهای لنیت جهان به بور اع

اه شرا و اه غرب و حت حنظقه ای تماج نیرو تالش آود را حیطوز به ای احر نمودج اند که با
ای اد نااحن در ای حنطقه حساس استرات،ی
43م وااییت ین است که باید از اح انا

بهر نیو حم

از ایران احتیازات بییرندم عزت :1390

یب حنیرر به فرد همانند بندر اابهار که در وااع در ی

حنظقه "آلیح در آلیح" ارار گرفته و در حال حاضر باید ین را "دّر یتی " اایانوس هند ناحیدج بهر
جست و با پیوندهای ااترادیس اجتماع س احنیت و سیاس س اجرای ارار دادهای بی ا ملل و بی
ا دو حنطقه حنزوی را به ی

حنظقه فیال غیر اابر جاییزی و توسیه یافته تیدیر نمود زیرا احروزج

واژج احنیت و توسیه دو حاهوج غیر اابر تق ی
که ای حنطقه به ی

از ی دییرند و حا باید ابمینان داشته باشی تا زحان

توسیه پایدار دست نیابد حسئله احنیت ین از بریق نظاح نیزحر نخواهد شد

ساآتار اجتماع س فرهنی س اییله ای که در ای حنطقه و حنابق ح اور ین در کاورهای همسایه
وجود دارد و عمل رد ادر
که تا زحان که ااداحا

های جهان در دوران جنگ سرد و ه اکنون تاییدی بر ای ن ته است

همه جانیه ای در ای حنابق لور

نییرد براراری احنیت جنیه تیمیل و

زود گذر آواهد داشتمCordesman, 1997م
عز

ا عزت در کتاب ژئوپلیتی

در ارن  21حیتقد است :استمرار احنیت و ثیا

انتقال انرژیس

باعث پیارفت ااترادی حنطقه و جنوب و جنوب شرا یسیا به عنوان حرکز تو ید انرژیس جنوب
یسیا حرکز توزیع و جنوب شرا یسیا حرکز حررز ح باشد وی اداحه ح دهد که حییارهای ااتراد
ج غرافیا به هر ش ل که حالک ارار گیرند ای سه حنطقه حطرح آواهند بود و اهمیت آود را از
دست نم دهند به همی د یر ایران دایقا در حرکز حنابق ژئوپلیتی
فرلت سیاس حم

فوا ارار دارد ای بهتری

برای جمهوری اسالح ایران است تا بار دییر حواییت بخ

شرا کاور را

حد نظر ارار دهدمعزت س 1388م در ارن 21س توانمندی ااترادی در سطح بی ا ملل و کنترل تو ید
و عرضه ی حررز کاالهای ااترادی بسیار حه است حنابق ژئوپلیتی

و ژئواسترات،ی

حنطیق

بر حنابق است که دارای حنابع انرژی سرشار و همعنی تو ید ناآا ص هنیات ح -باشد حال اگر
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دوران جنگ سرد مژئوپلیتی م حنطیق با عواحر ااترادی مژئواکونوح م گردد ین

حنطقه حواییت بی ا ملل آواهند یافت که غیر اابر جاییزی

بودج و نق

حیوری در تدوی

استرات،ی جهان پیدا آواهد کردمرحی پورس 1384م
یحای

سرزحین در ایران ی

بهرج گیری از همه اح انا

استرات،ی کالن حل و یا ی

استرات،ی ژئوپلیتی

است که به حنظور

حوجود و استیدادهای انسان داآل و آارج جهت توسیه ااترادیس

فرهنی و سیاس و با روی رد پایدار همه جای همه جانیه حنطقه ای و فراحرزی تمرکز زد ییندج
پ،وج ت نو وژی گرا ثیا
لور

زا للح گرا و ت زیه پذیر و در اا

همیرای حنطقه ای و جهان شدن

ح پذیرد مفرج رادس 1393م

اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سواحل مکران

پس از فروپاش اتیاد جماهیر شوروی س نیاز کاورهای حیرور در آا

شمال شرا ایران بیاتر

احساس شد اابلیت های ای حنطقه و ارار گرفت ین در حسیر دسترس شمال جنوب با توجه به
حواییت ایران به عنوان ی

واحد جغرافیای پی

روی ای کاورها و نیاز حیرج ینها جهت دسترس

به یبهای یزاد با ظرفیتهای باالی حمر کاال و اشتغال واحدهای سیاس شمال شرا ایران به سواحر
عمان نتایح زیر را به دنیال دارد:
تو ید دریحد  +اشتغال  +توسیه کریدر نواح
ژئوپلیتی

توسیه نیافته شرا کاور  +ابزار ای اد حوازنه

با ای اد انایال در رفتار همساییان و

در برح "یونیدو"س سواحر دریای عمان به عنوان نزدی

تری راج و حسیر انتقال انرزی بی اارج ای

شناآته شدج است و اابهار به عنوان بزرگتری ترحینال حایع سازی اراردادهای دوجانیه ایران-
ترکمنستان و ایران -هندوستان نیز اهمیت نق

ارتیاب ای حنطقه را حورد تاکید بیاتری ارار دادج

است ؛ زیرا حیور بندر عیاس -تهرانس حاهد یا کرحان -حاهد به علت بوالن بودن راج رای
نیروحندی برای دییر حیورها حانند ینعه گاته شد نیستند ارتیابا

اندان

جادج ای به عنوان ح مر

حسیرهای یب دریای و همعنی شاج راج های ارتیاط دهندج ح ان های ت مع انسان نق

برجسته

ای را در توسیه ح ان های جغرافیای بر عهدج دارد
ترور ااواج جدای از حوزج جغرافیای و حیر استقرارشان تروری بابر است ااواج ی
احتیازا

سلسله

و پتانسیر های جدید برای کاور فراه ح کنند ااواج به آودی آود تهدید تلق نم

شوند بل ه هنیاح حنیع تهدید و آطر حیاوند که حؤ اه های ساآتاری و کارکردی دییری در کاور
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ای اد شود که ناظر بر توزیع و توسیه ی نا عادالنه حنابع در کاور باشد محاجیان س 1380س -111
110م
به عقیدج برژینس

حسلمان به نوع با حا ال

تقرییا همه کاورهای با جمییت غا

حذهی

حواجه ح باشند حضور جمییت شییه در کرانه های غرب آلیح فارس برای کاورهای هم وار
دو نوع حسئله ژئوپلیتی
ژئوپلیتی

ح یفریند در وهله اول در نیمه شرا عربستان و احیرنای ها ی

عمدج داآل ای اد ح کند و از برز دییر برای ای دو ت ها حا ر ژئوپلیتی

حسئله
آارج

نیز حطرح ح باشد
از دید دو ت های عرب کاورهای حاشیه آلیح فارس تیو در جهت افزای
شیییان در حنطقه آاورحیانه مغرب یسیام ش ر گرفته و از حنظر ینها ی

ادر ایران و نق
هالل شیی از ینان تا

پاکستان ای اد شدج که ح تواند تیت هدایت جمهوری اسالح ایران ارار گیرد
حسئله وحد س وحد حل س حاظ اتیادس ای جزو وظایف حاستس آطر بزرگ ای است که دو گروج
شییه و سن را نسیت به ه بدبی ح کنندس ای آیل آطر بزرگ استس جلوی ای بدبین را باید
گروج ینعنان که با شییه این ور رفتار ح کندس ای

بییری نه از ین برز شیییان آیال کنند که ی

جیهه اهر تسن است که با اینها حقابله ح کندس نه جیهه اهر سنت تیت تاثیر
ینعه راجع به شییه ح گویند و تهمت های که ح زنند و یت
بییرند باید حراا

باشد و ه سن حراا

باشندس ه شییه حراا

حرز های ینها

افروزی های که ح کنند ارار
باشد ای را بایست در همه

حنابق کاور همه بدانندس ه سن ها بدانند و ه شییه ها بدانند س نیذارند که ای وحدت که احروز
در بی کاور هستماز بی برودم که ی
است برجسته کردن آرولیا
با یت

ار بخ

هاس وحد

اوح و دحیدن در یت

حذاه

شییه و سن و وحد

ااواج

اوج گرای س کارهای آطرناک استس بازی

استس به ای ه باید توجه ب نند محقاج حیظ رهیری 1392/12/15م

بر اساس الر یازده اانون اساس جمهوری اسالح ایران اهداز سیاست آارج جمهوری
اسالح ایران را در حیورهای زیر به عنوان کدهای ژئوپلیتی

برح شمارد:

-1تالش در جهت حاکمیت احت واحدج جهان محقدحه و الر  11اانون اساس م
-2حمایت از حستضیای در برابر حست یری
الر یازده اانون اساس جمهوری اسالح ایران نیز اشیار دارد:
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احتاند و دو ت جمهوری اسالح ایران حوظف است سیاست کل آود را بر

پایه ائتالز و اتیاد بی ا ملر اسالح ارار دهد و کوش

پیییر به عمر یورد تا وحد

سیاس س

ااترادی و فرهنی جهان اسالج را تیقق بخاد"
عمق استراتژیک

ایران در سواحر و یبهای جنوب شرا دارای عمق استرات،ی
کاور را در برآورد با اا

های ژئواسترات،ی

ح تواند باعث حر شدن اا

وی،ج ای استس که ح تواند توان

ارتقاء دهد عمق استرات،ی

های ژئو استرات،ی

حوجود در ای حنطقه

حوجود بی ایران و دییر کاور های هم وار

گردد محافظ نیا و روحیناس 5-20 :1384م
جایگاه سواحل مکران در اقتصاد مقاومتی

همانیونه که اشارج شد سواحر ح ران با دارا بودن حواییت ژئوپلیتی

از ظرفیت های با قوج حتنوع

ااترادیس بازرگان س ترانزیت س لنیتس کااورزیس گردشیری و دفاع برآوردار است و از همه
حهمتر به د یر دسترس ارتیابا

حنطقه ای و بی ا ملر واجد کارکردهای تو ید ادر

در کاور

است ای اهمیت بارها از سوی حقاج حیظ رهیری حورد تاکید ارار گرفته است:
"حا در سا های گذشته از سواحر بوالن دریای عمان بهرج الزج و کاف نیردج ای ذهنمان همه اش
حتوجه آلیح فارس بودجس اهمیت دریای عمان از نظر حا حغاول حاندجس ای نیاج جدید که نیاج به
دریای عمان است ح تواند کارهای بزرگ را ان اج دهد ای برای حنطقه جنوب شرا کاور ی
حوهیت استس بنابرای دو ت و دستیاج های حختلف اه وزار
حرتی

با ای

کارندس همه باید به پیارفت ای

کار کم

دفاعس اه وزارتخانه های دییر که
کنند"مبیانا

حقاج حیظ رهیری

1388/11/30م
حیظ ه در ی

سخنران دییر انی فرحودج اند:

"سواحر گستردج جمهوری اسالح و به وی،ج ساحر دریای عمان و عقیه ین در حنطقه ح رانس ثرو
عظی حل است اگر دو ت و دییر حسئوالن بت نیاج راهیردی به حنابق دریای س به کم

بیایندس ای

حنطقه عظی و حه س ح تواند توانای های بسیاری برای جمهوری اسالح پدید یورد" مبیانا

حقاج

حیظ رهیری1391/9/7م
برح توسیه پایدار سواحر ح ران اادر است با زدودن حیروحیت ها و فراه سازی شی ه ارتیابس
حناس س حوج

آلق تقاضاس پویای و تیرک در عرله های اجتماع س سیاس و ااترادی در ای
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حنطقه شود و با ای اد حنطقه ای اح برای جذب سرحایه های داآل و آارج س استغالس حیارزج با
ااااا کاال و حواد حخدر و تو ید احنیت پایدار را به ارحغان یورد
از دیدگاج ژئوپلیتی

هم واری سواحر ح ران با کاورهای پاکستان و افغانستانس ظرفیت های

ارتیاب ای سواحر به پهنه اایانوس هند و اح ان اترال کاورهای یسیای حرکزی به دریاهای یزاد
بستر حناسی برای گسترش تیاحال

حنطقه ای و بی ا ملل فراه نمودج است بخ

اابر حالحظه

ای از عرضه و تقاضا عظی جهان س حتوجه حنطقه گستردج ای حاتمر بر یسیای حرکزی و اروپای
شرا است که ایران در حرکز توجه ای حنابق ح باشدس از ای رو بررس ظرفیت های داآل و
اابلیت های با قوج بوح به حنظور دستیاب به تدابیز اابر حرول برای تیاحر ااتراد حنطقه ای
اهمیت اساس داردس اراکه با توجه به نیاز کاورهای حیرور در آا

اون کاورهای یسیای

حرکزی به یب های یزاد ای سواحر فرلت های حناسی را در راستای توسیه حناسیا
و جذب سرحایه برای تو ید در حنطقه جنوب شرا کاور دارد وااییت ین است که ح
حیادال

بی ا ملل
بزرگ از

جهان کاال و انرژی حتوجه ای حنطقه استس بنابرای دسترس به یبهای یزاد و حسیرهای

کوتاج ایم و ارزانس برای کاورهای حنطقه به وی،ج کاورهای یسیای حیانه که حیرور در آا
هستند از دییر ابیاد اهمیت سواحر ح ران استس از ای رو توسیه سواحر ح ران به وی،ج ظرفیت
های بندر اابهار و شی ه های ارتیاب حنته به اابهارس پاسخیوی ای نیازهای گستردج است که با
توجه به راهیرد کالن ااترادی حقاوحت س انتظار بر ین است که دو تمردان با نیاج درون زا و توجه به
استیداد و ظرفیت های داآل در حسیر تو ید ادر

و ش وفای ااترادی گاج برداشته تا حنافع

عظیم را برای حلت ایران تیریر نمایند بدون ش

با ات ا به راهیرد ااتراد حقاوحت و با ت یه بر

توان و ظرفیت های داآل ح توان در حقابر ترفندهای پسابرجاح دو ت یحری ا حقابله نمودد و راج
هرگونه اآالل در نظاج ااترادی کاور را حسدود نمودس بنابرای از جنیه حو اه های بی ا ملل س
سواحر ح ران به عنوان ی
توسیه پایدار نق

از دروازج های ت ار

حنطقه ای ح تواند با اهتماج دو تمردان در حسیر

حیوری آود را در آلیح فارسس دریای عمان و اایانوس هند بازیاب کند و

جمهوری اسالح ایران به اعتیار همی ظرفیت های حل و بهرج گیری از فرلت های فراوان ناش
از سیاست های ااتراد حقاوحت در ح

عظی حیادال

کاال و ترانزیت انرژی جهان و یثار گستردج

توسیه ااترادیس سیاس و اجتماع سهی گردد و حنافع حل را تاحی نماید در ای راستا ح توان
ااداج های زیر را نیز حد نظر ارار داد:
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-1تراک جمییت در سواحر ح ران حیادل 10درلد حیانیی تراک جمییت کاور در سایر حنابق
است و نرخ رشد شهرناین در ای سواحر به شد

پایی است به حنظور گسترش و جذب

جمییتس ح توان شهرک های برای آانوادج های نظاح س کارکنان لنایع و کارآانه ها ساآت
 -2بهیود وضع اشتغال و کس

آدحا

و کار تاکنون حیدود به اابهار و کنارک و عمدتا بخ

و

لید و لیادی بودج است برای بهیود بیاتر حییات و اشتغال ح توان بنادر تخلیه و بارگیریس اس له
ها و انیارها را گسترش داد
-3بخا از اشتغال ساحر ناینان و پس رانه های ین در حوزج کااورزی است در غرب ای سواحر
و نزدی

به هرحزگان وضع نسی حناسی در کااورزی دیدج ح شود احا حا ر الل هنوز ک یب

است کهیا ای اد تاسیسا

یب شیری ک حداار اابر استاادج برای احور کااورزیس پاکسازی و

ترحی ااج های حوجود ح توان تا حدودی کااورزی را رونق بخاید
از توان های حییط

پس رانه

-4برای تیقق ااتراد حقاوحت باید ارزش افزودج ای اد کرد که ی

های ح ران حنابع غن حیدن است که حتاساانه به علت ضیف فناوری داآل به لور

آاج لادر

ح شود در حا

که ح توان با توان و استیداد نخییان لنیت دانایاج ها ا یوی بوح را براح

و وارد ارآه تو ید کرد
-5از ظرفیت بندر اابهار در حال حاضر تنها 15درلد استاادج شدج که بسیار ناایز است و انتظار
ح رود با فیال شدن حسیر شمال-جنوب از بریق اابهارس ح موع کاالهای ترانزیت ایران به بی
از  500حیلیون ت در سال افزای
و تو یدا

پیدا کند با ای حال باید تیداد اس له ها و حیزان لادرا

پتروشیم های همی سواحر به بازارهای حررز افزای

غیرنات

یابد

تجزیه و تحلیل
در ای پ،وه

به حنظور ت زیه و تیلیر یحاری دادج های جمع یوری شدج از بریق پرساناحه به

تیداد  73نارس از دو بخ

یحار تولیا و یحار استنیاب استاادج شدج است در بخ

یحار تولیا

با استاادج از جدول های فراوان و تولیا س به تولیف دادج های تیقیق ح پردازی و در بخ
یحار استنیاب نیز از یزحون های مناسب آماری استفاده میکنیم .درزیر نمودار فراوانی مربوط به
میزان تحصیالت پاسخگویان ثبت شده است.
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جدول  :2فراوانی جامعه ی آماری تحقیق

میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کارشناس ارشد

15

20/5

20/5

دکتری

58

79/5

100

کر

73

100

همانبور که در جدول فوا حااهدج ح شودس تقرییا  80درلد پاسخیویان دارای حدرک دکتری
بودج و حابق افراد دارای حدرک کارشناس ارشد بودجاند در زیر نمودار دایرجای حربوط به جدول
فوا رس شدج است

نمودار  :1نمودار دایرهای میزان تحصیالت پاسخگویان

سواحل مكران

شاآصهای که برای حو اهی سواحر ح ران بررس شدجاند عیار
ح ران بر همیرای اوح س همیرای حذهی س ادر

از تاثیرگذاری توسیه سواحر

دریای ایرانس احنیت پایدار حنطقه جنوب شرا

و ترانزیت پایدار انرژی ح باشد درجدول زیر فراوان حربوط به ای  5عاحر و حیزان تاثیر ینها بیان
شدج است
جدول  :3جدول فراوانی نقش شاخص های مولفه سواحل مکران

عامل

نقش عامل
ضعف
فراوانی 45

قدرت

تهدید

فرصت

1

27

0
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تاثیرگذاری عدم توسعه سواحل مکران بر

61.6

درصد

37

1.4

0

همگرایی قومی
فراوانی 42

تاثیرگذاری عدم توسعه سواحل مکران بر
همگرایی مذهبی

درصد

تاثیرگذاری عدم توسعه سواحل مکران بر

فراوانی 43

57.5

قدرت دریایی ایران

درصد

تاثیرگذاری عدم توسعه سواحل مکران بر امنیت

فراوانی 41

58.9

پایدار منطقه جنوب شرق

درصد

تاثیرگذاری عدم توسعه سواحل مکران بر

فراوانی 51

ترانزیت پایدار انرژی

56.2

درصد

همانبور که در جدول فوا حااهدج ح شودس نق

69.8

3

28

0

4.1

38.4

0

1

29

0

1.4

39.7

0

1

31

0

1.4

42.5

0

1

21

0

1.4

28.8

0

هر پنح عاحر در ابتدا ضیف و سپس تهدید

شناآته شدج است
جدول  :4جدول فراوانی میزان تاثیر شاخص های مولفه سواحل مکران

میزان تاثیر

عامل

خیلی

کم

متوسط

زیاد

کم

خیلی
زیاد

تاثیرگذاری توسعه سواحل

فراوانی

0

3

10

21

39

مکران بر همگرایی قومی

درصد

0

4.1

13.7

28.8

53.4

تاثیرگذاری توسعه سواحل

فراوانی

6

4

16

23

24

مکران بر همگرایی مذهبی

درصد

8.2

5.5

21.9

31.5

32.9

تاثیرگذاری توسعه سواحل

فراوانی

0

1

7

25

40

مکران بر قدرت دریایی ایران

درصد

0

1.4

9.6

34.2

54.8

تاثیرگذاری توسعه سواحل

فراوانی

0

0

5

33

35

مکران بر امنیت پایدار منطقه

درصد

0

0

6.8

45.3

47.9

جنوب شرق
فراوانی

0

2

7

31

33

بررسی عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر همگرایی قومی-مذهبی منطقهی جنوب شرق کشور

139

به منظور ایفای نقش مهم ایران در گذر از پیچ تاریخی بزرگ

درصد

تاثیرگذاری توسعه سواحل

2.7

0

42.5

9.6

45.2

مکران بر ترانزیت پایدار انرژی

همانبور که در جدول فوا حااهدج ح شودس بی

از  82درلد پاسخیویان حیتقد بودجاند که حیزان

تاثیرگذاری توسیه سواحر ح ران بر همیرای اوح س در حد زیاد یا آیل زیاد ح باشد همعنی
از  64درلد پاسخیویان حیتقد بودج اند که حیزان تاثیرگذاری توسیه سواحر ح ران بر همیرای

بی

حذهی س در حد زیاد یا آیل زیاد ح باشد افزون بر ای  89درلد پاسخیویان حیتقد بودج اند که
حیزان تاثیرگذاری توسیه سواحر ح ران بر ادر
همعنی بی

دریای ایرانس در حد زیاد یا آیل زیاد ح باشد

از  93درلد پاسخیویان حیتقد بودج اند که حیزان تاثیرگذاری توسیه سواحر ح ران
از 89

بر احنیت پایدار حنطقه جنوب شراس در حد زیاد یا آیل زیاد ح باشد و در نهایت بی

درلد پاسخیویان حیتقد بودج اند که حیزان تاثیرگذاری توسیه سواحر ح ران بر ترانزیت پایدار
انرژیس در حد زیاد یا آیل زیاد ح باشد
بررسی پایایی پرسشنامه

برای بررس پایای پرساناحهس از ضری
ضری

ی اای کرونیاخ استاادج ح شود حقادیر باالی  0 7برای ای

بیانیر پایای باال و حقادیر بی  0 5تا  0 7ای ضری س بیانیر پایای حورد ایول ح باشد

حنظور از پایای پرساناحه ای است که اگر ابزار اندازج گیری را در ی
بار و به گروج واحدی از افراد بدهی س نتایح حالر نزدی
حیان ی
بر ی

ح موعه از نمرا

و ح موعه دییری از نمرا

فالله زحان کوتاج اندی

به ه باشدس به عیار
در ی

دییر"همیستی

یزحون حیادل که به لور

حستقر

گروج یزحودن بدست یحدج است" اقدر استس بنابرای در پرساناحه تیقیقس ای حاهوج باید

برای اسمت "حیزان اهمیت یا تاثیر عواحر" بررس شود
در زیر جدول حربوط به حییث یوردج شدج است
جدول  :5ضریب آلفای کرونباخ
متغییر

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

میزان اهمیت یا تاثیر

35

0.945

همانطور که در جدول فوا حااهدج ح شودس پایای پرساناحه در حد باال گزارش شدج است
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آزمون نرمال بودن داده ها

برای بررس نرحال بودن حتغییرها از یزحون کو موگروز اسمیرنوز استاادج ح کنی فرض لار
در یزحون نرحال بودنس نرحال بودن حتغییرهاست بنابرای

اگر فرض لار در سطح  0 05رد

ناودمحقدار حین داری بیاتر از  0 05باشدم نتی ه ح شود که دادج های حربوط به حتغییر یزحون
شدجس از توزیع نرحال پیروی ح کنند و فرض نرحال بودن را زیر سوال نم برند همعنی اگر فرض
لار در سطح  0 05رد ناودمحقدار حین داری کمتر از  0 05باشدم نتی ه ح شود که دادج های
حربوط به حتغییر یزحون شدجس از توزیع نرحال پیروی نم کنند و دادج ها نرحال نیستند اهمیت بررس
نرحال بودن دادج ها در ای احر است که انتخاب یزحون پاراحتری یا ناپاراحتری بسته به نرحال بودن یا
نیودن دادج ها دارد به ای ترتی

که اگر دادج ها از توزیع نرحال پیروی کنندس ینیاج برای بررس

فرضیه ها ح توان از یزحون های پاراحتری استاادج کرد و در غیر اینرور

باید از یزحون های

ناپاراحتری استاادج کرد
در پرساناحه تیقیق نرحال بودن حتغییر "حیزان اهمیت یا تاثیر عواحر" را حورد بررس ارار ح دهی
برای ای حنظورس نرحال بودن پاسخ های دادج شدج به هری

از عواحر را یزحون ح کنی

جدول حربوط به ای یزحون برای  35عاحر یوردج شدج است
جدول  :6نرمال بودن پاسخ های داده شده

توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر همیرای اوح تاثیرگذار ح

736 2

0 001

باشدد
توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر همیرای حذهی تاثیرگذار ح

918 1

0 001

باشدد
توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر ادر

دریای ایران تاثیرگذار

856 2

0 001

ح باشدد
توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر احنیت پایدار حنطقه جنوب

635 2

0 001

شرا تاثیرگذار ح باشدد
توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر ترانزیت پایدار انرژی
تاثیرگذار ح باشدد

339 2

0 001

در زیر
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آزمون فریدمن

در ا داحه باید بررس کرد که ییا بی عواحر او ویت بندی وجود دارد یا آیرد در وااع باید بررس
شود که کداج عواحر از درجه اهمیت باالتری برآوردار هستند برای ای حنظور از یزحون فریدح
استاادج شد فرض لار درای یزحون عدج وجود اآتالز در بی عواحر است و اگر ای فرض در
سطح  0 05رد شودس نتی ه آواهی گرفت که در بی عواحر او ویت بندی وجود دارد و برآ از
عواحر هستند که از او ویت بیاتری برآوردار هستند در اداحه جدول حربوط به ای یزحون یوردج
شدج است
جدول  :7آزمون فریدمن
تیداد

کای-اس ویر

Df

Asymp. Sig

73

245 503

34

0 001

با توجه به جدول باال حااهدج ح شود که فرض عدج وجود اآتالز در عواحر در سطح 0 05رد
شدج است و در نتی ه در بی نق
تیوال

عواحر ژئوپلیتی

س ژئواسترات،ی س ژئوکا عر و ژئواکونوحی

در

سریع نظاج بی ا ملر او ویت بندی وجود دارد برای این ه دریابی کداج عواحر از او ویت

بندی بیاتری برآوردار هستندس باید از حیانیی رتیه ها استاادج کنی جدول حربوط به ای حوضوع
در زیر ارائه شدج

است.
جدول  :8میانگین رتبه ها

عاحر

حیانیی رتیه ها

او ویت

توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر همیرای اوح تاثیرگذار ح

46 19

9

باشدد
توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر همیرای حذهی تاثیرگذار ح

12 14

33

باشدد
توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر ادر

دریای ایران تاثیرگذار ح

11 20

6

باشدد
توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر احنیت پایدار حنطقه جنوب شرا

04 20

7

تاثیرگذار ح باشدد
توسعه سواحل مکران تا چه اندازه ای بر ترانزیت پایدار انرژی
تاثیرگذار می باشد؟

18.35

19
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جدول  :9آزمون اختالف میانگین با عدد 3
عاحر

حیانیی

)Sig(2-Tailed

نتی ه

توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر همیرای اوح

32 4

0 001

عاحر حوثر
است

تاثیرگذار ح باشدد
توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر همیرای حذهی

3 75

0 001

تاثیرگذار ح باشدد

عاحر حوثر
است

توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر ادر

دریای ایران

42 4

0 001

تاثیرگذار ح باشدد

عاحر حوثر
است

توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر احنیت پایدار حنطقه

41 4

0 001

جنوب شرا تاثیرگذار ح باشدد

عاحر حوثر
است

توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر ترانزیت پایدار

43

0 001

انرژی تاثیرگذار ح باشدد

عاحر حوثر
است

با توجه به جدول فوا نتایح زیر حالر ح شوند:
 .1توسیه سواحر ح ران تا حد زیادی بر همیرای اوح تاثیرگذار است
 .2توسیه سواحر ح ران تا حد زیادی بر همیرای حذهی تاثیرگذار است
 .3توسیه سواحر ح ران تا حد زیادی بر ادر

دریای تاثیرگذار است

 .4توسیه سواحر ح ران تا حد زیادی بر احنیت پایدار حنطقه جنوب شرا تاثیرگذار است
 .5توسیه سواحر ح ران تا حد زیادی بر ترانزیت پایدار انرژی تاثیرگذار است
تعیین نقش عوامل

در ای حرحله حاخص ح شود که هر ی

از ای  35عاحر اه نقا مفرلتستهدیدساو سضیفم

دارند برای ای حنظور از جدول های فراوان تاثیر ای عواحر استاادج آواهد شد به ای ترتی
اگر عاحل در ی

از نق

ها بی

از نیم از نظرا م 37نارم را دارا باشدس برای ین عاحرس نق

حورد نظر س در نظر گرفته ح شود در زیر جدول فراوان تاثیر ای عواحر بیان شدج است

که
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جدول  :10آزمون اختالف میانگین با عدد 3
عاحر

ضیف

او

تهدید

فرلت

عدج توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر

45

1

27

0

نقش
عامل
ضعف

همیرای اوح تاثیرگذار ح باشدد
عدج توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر

42

3

0

28

ضعف

همیرای حذهی تاثیرگذار ح باشدد
عدج توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر
ادر

43

1

0

29

ضعف

دریای ایران تاثیرگذار ح باشدد

عدج توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر احنیت

41

1

0

31

ضعف

پایدار حنطقه جنوب شرا تاثیرگذار ح باشدد
عدج توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر

51

1

0

21

ضعف

ترانزیت پایدار انرژی تاثیرگذار ح باشدد

جدول  :11فرصت ها ،تهدیدها ،قوت ها و ضعف ها
حاتریس ارزیاب عواحر داآل IFE
ضیفمWم
عدج توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر همیرای اوح

0 074

2

0 148

تاثیرگذار ح باشدد
عدج توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر همیرای حذهی

0 066

2

0 132

تاثیرگذار ح باشدد
عدج توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر ادر

دریای ایران

0 058

1

0 058

تاثیرگذار ح باشدد
عدج توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر احنیت پایدار حنطقه

0 046

1

0 046

جنوب شرا تاثیرگذار ح باشدد
عدج توسیه سواحر ح ران تا اه اندازج ای بر ترانزیت پایدار انرژی
تاثیرگذار ح باشدد

0 054

1

0 054
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با ت زیه و تیلیر دادج های حیدان حیزان تاثیر توسیه سواحر ح ران بر همیرای اوح بیانیر ای
حطل

است حیزان تاثیرگذاری توسیه سواحر ح ران بر همیرای اوح در حد زیاد یا آیل زیاد

ح باشد و عدج توسیه سواحر ح ران بر همیرای اوح ابتدا ضیف و سپس تهدید شناآته شدج
است و همعنی حیزان تاثیرگذاری توسیه سواحر ح ران بر همیرای حذهی در حد زیاد یا آیل
زیاد و عدج توسیه سواحر ح ران بر همیرای حذهی ابتدا ضیف و سپس تهدید شناآته شدج است
افزون بر ای حیزان تاثیرگذاری توسیه سواحر ح ران بر ادر
باشد و عدج توسیه سواحر ح ران بر ادر

دریای در حد زیاد یا آیل زیاد ح

دریای ابتدا ضیف و سپس تهدید شناآته شدج است

همعنی حیزان تاثیرگذاری توسیه سواحر ح ران بر احنیت پایدار حنطقه جنوب شرا در حد زیاد و
آیل زیاد ح باشد عدج توسیه سواحر ح ران بر احنیت پایدار حنطقه جنوب شرا ای عاحر ابتدا
ضیف و سپس تهدید شناآته شدج است و در نهایت حیزان تاثیرگذاری توسیه سواحر ح ران بر
ترانزیت پایدار انرژی در حد زیاد و آیل زیاد ح باشد و عدج توسیه سواحر ح ران بر ترانزیت
پایدار انرژی در ابتدا ضیف و سپس تهدید شناآته شدج است
نتیجهگیری
تحوالت ژئوپلیتیکی جهانی و منطقهای سبب شکلگیری شرایطی ناپایدار در منطقه شده است
که تهدیدات و ظرفیتهای را برای جمهموری اسالمی ایران در سواحل جنوب شرق کشور
متصور کرده است .براساس یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده های میدانی ،کتابخانه ای
و اسنادی ،توسعه سواحل مکران با توجه به ظرفیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه
جنوب شرق(سواحل مکران) می تواند موجب همگرایی قومی و مذهبی در منطقه جنوب شرق
 ...تاثیرگذار در امنیت منطقه خواهد شد .همچنین همان گونه که در جدول  4و  5قید گردیده
است 82 ،درصد از متخصصین و صاحب نظران عدم توسعه سواحل مکران در همگرایی قومی
را ابتدا ضعف و سپس تهدید شناخته شده است .میزان تاثیرگذاری توسعه سواحل مکران بر
همگرایی قومی در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد .عدم توسعه سواحل مکران بر همگرایی
مذهبی ابتدا ضعف و سپس تهدید شناخته شده است و میزان تاثیرگذاری توسعه سواحل مکران
بر همگرایی مذهبی در حد زیاد یا خیلی زیاد است.
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افزون بر این عوامل ،عدم توسعه سواحل مکران بر قدرت دریایی ایران ابتدا ضعف و سپس
تهدید شناخته شده است و همچنین میزان تاثیرگذاری توسعه سواحل مکران بر قدرت دریایی
ایران در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد و عدم توسعه ترانزیت پایدار انرژی در ابتدا ضعف و
سپس تهدید شناخته شده است و میزان تاثیرگذاری آن در حد زیاد و خیلی زیاد است.
پیشنهاد و راهکار

 .1تالش در جهت بهیود همیرای اوح
 .2تالش در جهت بهیود همیرای حذهی
 .3بهرج گیری از توسیه بی ا ملل برای ارتقای همیرای حذهی حنطقه
 .4حد نظر ارار دادن تیوال

افغانستان و پاکستان با هوشیاری و یگاه مارا که بستر

فیا یت وهابیون در ای دو کاور فراه ح باشدم
 .5اشراز ابالعات برناوذ تا راتوهاب در بی جوانان و علمای اهر سنترغرب و شرا
کاور و تا یر جلسا
در آروص وحد

حستمر و دعو

از علمای اهر سنت در سمینارها و همای

به حناسیت های حختلف

ها
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