
 

 

 

( سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی) ژئوپلیتیکعوامل  تأثیر مقاله پژوهشی:

 جمهوری اسالمی ایرانبر تدوین راهبرد دفاعی  در حوزه دریای عمان مکران سواحل
 1الهنوذریفضل

 82/00/99پذیرش مقاله:                                                       82/08/99دریافت مقاله: 

 چکیده

عنوانبهدریایعمانوكشورهایپيرامونيآنمشتملبرایران،پاكستان،عمانواماراتمتحدهعربيكهحوزه

ناشناختهومغفولدرابعادمختلفژئواستراتژیكاقيانوسهندمحسوبميبخشيازحوزه شود،یكمحيطنسبتاً

ضرورتكهدراینراستامسائلدفاعياستبامرتبطسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميعواملژئوپليتيكازجمله

دفاعيدرحوزه اتخاذراهبرد منظوربهیدریایعمانبرایكشور ازطرفيناپذیراجتنابتأمينمنافعملي، است.

عواملژئوپليتيكویژهدرزمينهبهتدوینراهبرددفاعيمطلوبنيزمستلزمشناختدقيقعواملژئوپليتيكياینحوزه

باشد.ميهابرراهبرددفاعيكشوروروابطباسایربازیگراندراینحوزهتوجهبهتأثيرآنمزبورو

بنابراین با استتا پژوهشحاضرتالشگردیده استفادهدر -توصيفيتحقيقروشاز صورتبهتحليليو

كاربردی و نظری مطالعات انجام ایراشناسيمحيطپساز جنوبشرق سواحل سواحل و كشورهاین

فرهنگيونظاميعواملژئوپليتيكعمان،دریاییحوزه اقتصادی، برتدوینراهبرددفاعيمؤثرسياسي،

شناسایيودرادامهضمنمشاورهبابرخيازافرادخبرهمرتبطباموضوعواخذنظرجمهوریاسالميایران

تحقيقپرسشنامهسپسوطراحيگردید،تنظيمبازسؤالبستهویكسؤال91درقالبایآنان،پرسشنامه

 در و خبره نظرصاحببينافراد بودنفر43كهآمارینمونهجامعه گردیده شمارصورتبهبرآورد تمام

هادادهوتحليلتجزیهاقدامبهآماری،كميهایبااستفادهازروشآناناخذنظروآوریجمعتوزیعوپساز

سؤالدرپاسخبهوگيریاست.درنتيجهشدهپرداختهتحقيقسؤالبندیوارزیابيبهجمعنسبتنهایتاًو

 ژئوپليتيكمؤثرترینتحقيق، نظاميعوامل و فرهنگي اقتصادی، درسياسي، كشور سواحلجنوبشرق

يناولویتميانگبرحسبدارند،تأثيرایرانجمهوریاسالميكهدرتدوینراهبرددفاعيعماندریایحوزه

 ند.اهتعيينگردیدسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميژئوپليتيكمؤثرعامل91قالبدرهاووزنآن
 یدریایعمان.راهبرددفاعی،حوزه،ژئوپلیتیکعوامل،ژئوپلیتیکواژگان کلیدی:

                                                           
.السالم()عليهجامعامامحسيندانشگاهوعلومدفاعيراهبردیاستادیار-9

فصلنامهمطالعاتدفاعیاستراتژیک

1911،پائیز11سالهجدهم،شماره

869-816دهم،ازصفحهدوازمقاله
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 مقدمه

آنازگذشته بنادر دریایعمانو هایوقدرتاستعمارگرهایدولتموردتوجههایبسياردور

دوره در و پرتغاليدریایيبوده انگليسيهاینفوذ و موقعيتها از دریایپارس، در اعتباروها

اهميتدریایعمانسياسي،نظاميواقتصادیویژه اقتصادیوازلحاظایبرخورداربودهاست.

منطقه و ایران سياسي و آبي گلوگاه همواره و مسلّم و محرز ارزندهمنابع، فعالای دنيای در

دسترسيبهكشورهایآسيایيودستيابيازلحاظباشد.ایندریااقتصادیوجهانسياسيامروزمي

سرزمين به و راهیكعنوانبههایجنوبغربآسيا ارزشراهبردیونقلحملآبيو دریایي،

بودنظرفيت دارا با سواحلمكران و جنوبشرقایران العادهكفوقهایژئوپليتيزیادیدارد.

قدرتیتوليدكنندهالمللي،واجدكاركردهایایوبيناقتصادی،امنيتي،دسترسي،ارتباطاتمنطقه

بودنظرفيتباوجودوشدهواقعموردغفلتتاكنوندركشورونظامجهانياستكه هایدارا

 از یكي محيترینماندهعقبمذكور، و اجتماعي اقتصادی، لحاظ به كشور محسوبمناطق طي

مي ازظرفيتگردد. استفاده با تواندبخشمكرانميسواحلدرهایارتباطيجمهوریاسالميایران

طریقازدریایعمانمنتقلوازاینبهحوزهفارسخليجاعظميازتعامالتخودراباسایركشورهااز

تنگه اتكایبه و تنگنا و پيونددادنكشورهایشمالایرانوكشورهایبااتصالهرمزخارجشود و

درمنطقهوژئوپليتيكيهایآزاد،جایگاهومنزلتآسيایمركزی(بهآب)خشكيمحصوردر خودرا

هایجدیدیرابرایتضمينایوجهاني،فرصتبرایاجماعمنطقهسازیزمينهجهانافزایشدهدوبا

اصليدراینتحقيقمبتني،مسئلهگفتهپيشباتوجهبهموارددرنتيجهامنيتمليخودفراهمنماید.

 »بر؛ ميزان تعيين و نظاميتأثيرشناسایي و فرهنگي اقتصادی، ژئوپليتيكسياسي، مؤثر عوامل

دریایعمانبرتدوینراهبرددفاعيجمهوریاسالميایراندرحوزهسواحلجنوبشرقكشور

.باشدمي«دراینحوزه

چنينبياننمودكهبادستيابيبهاینمهمتوانمياهميتوضرورتاینتحقيقدرزمينهازطرفي

دریایعمانعيجمهوریاسالميایراندرحوزهگاممؤثریدرجهتكمكبهتدوینراهبرددفا

عدمتوجهبهاینكهدرآیندهتوسطسایرمحققينصورتخواهدگرفت،برداشتهخواهدشدو

هحوزعواملدر ازنقاطقوتوفرصتكشوردریایعمان، دراستفاده ناتوانودرمقابلرا ها

هدفاینپژوهشمبتنيبرخواهدنمود.پذیرآسيبنيزنقاطضعفوتهدیدات)بالقوهوبالفعل(

عواملمؤثرژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميمرتبطبامسائلدفاعيسواحلشناخت
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 درحوزهدریایعمانبرتدوینراهبرددفاعیجمهوریاسالمیایران

جن كشورهایحوزهوبشرمكراندر قایرانو اینتأثيرتعيينميزانهمچنيندریایعمانو

 اینحوزه در دفاعيجمهوریاسالميایران تدوینراهبرد اینراستاباشدميعواملبر در كه

عبارتاستاز؛سؤال نيز نظاميتحقيق و فرهنگي اقتصادی، ژئوپليتيكسياسي، مؤثر عوامل

مسائلدفاعي مرتبطبا در كشور كدامحوزهسواحلجنوبشرق وادریایعمان ند اینتأثير

حوزهبهچهميزاناست؟ایندرعواملبرتدوینراهبرددفاعيجمهوریاسالميایران

تحليليواكتشافيبودنمطالعات–دراینپژوهشباتوجهبهاستفادهازروشتحقيقتوصيفي

ومحدودنمودنتحقيقدراینزمينه،خوددارینمودهودرادامه،سازیفرضيهمحيطي،نگارندهاز

همچنينپژوهشدنبالشدهاست.سؤالمسئلهمحوروبراساسهدفوصورتبهروندتحقيق

دراینتحقيقعواملژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميسواحلمكرانوكشورهای

حوزه عمان مسعنوانبهدریای نيزمتغير ایران اسالمي جمهوری دفاعي راهبرد تدوین و تقل

است.قرارگرفتهمدنظرمتغيروابستهعنوانبه

 مبانی نظری

 :تحقیقپیشینه  -

سابقهوتحقيقعلميمستقلمشابهباگونههيچومطالعهمنابعموجود،آمدهعملبههایبررسيبا

 ليكن نگردید. پژوهشمشاهده این رسالهازآنجاكهعنوان از بخشي از مستخرجه حاضر مقاله

 تحتعنوان؛ »دكترینگارنده دریایعمانو تدوینتأثيرتعيينعواملژئوپليتيكحوزه بر آن

 دفاعي –راهبرد اسالمي جمهوری ایرانامنيتي باشدمي« مطالعاتلذا، و تحقيقات از برخي

متغيرهایكهبهنحویبابرخيازهاحوزهقالبرسالهپيرامونژئوپليتيكدرسایردرشدهانجام

 :ازاندعبارت،باشندمياینپژوهشمرتبط

دكترایغالمعليرشيدتحتعنوانرسال- »ه راهبرد مطالعه)دفاعينقشعواملژئوپليتيكدر

پذیرفتهودر9416كهدرسال(«موردیایراننسبتبهعراق تربيتمدرسانجام دانشگاه در

لحاظ،گيرینتيجه و توجه مستلزم عراقرا نسبتبه دفاعيمناسببرایایران طراحيراهبرد

.انددانستهقوت،ضعف،فرصتوتهدید()ژئوپليتيكيچهارگانهعواملهاینقشنمودن

نقشاستراتژیكشرقتنگههرمزدرامنيتمليو»الهرضایيتحتعنوانرسالهدكترایكرم-

ودردانشگاهعاليدفاعمليانجامپذیرفته9411كهدرسال«تدوینسياستدفاعيمرتبطباآن

اشارهنمودهاستكهایرانبایددرزمانصلحوجنگباكسبآمادگيبتواندقبلگيرینتيجهدر
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رسيدنتهدید  راآمرویژهبهایمنطقهفرااز دفاعيخود بنيه دریایعمان در هرمز، تنگه به یكا

متناسبانتخابومستقرنماید.

مليعالیقژئوپليتيكوراهبرد»تحتعنوانآبادیدولترسالهدكترایسيدمحمودرضاشمس-

دردانشگاهعاليدفاعمليانجامپذیرفته9411كهدرسال«(مورد:ایراننسبتبهآسيایمركزی)

بهبرخيازمواردتجانسیاعدمتجانسساختاریباكشورهایآسيایمركزیگيرینتيجهودر

منظوربه مشترک روابط توسعه بين ازایران برخي به سپس و پرداخته مزبور كشورهای با

دردسترسكشوراشارهنمودهاست.هایفرصت

دراینتحقيقازبرخيالگوهایتوانميفوقومواردمشابهآنهایپيشينهسوابقوبندیجمعبا

بندیتقسيم هادادهوتحليلآوریجمعخاصهایروشعواملژئوپليتيكي، ورفعافزایيدانش،

بخشيازنيازهایمطالعاتيپژوهشحاضرنيزاستفادهنمود.

 مفهوم شناسی -

 دستيابيبهمنظوربههایمحيطجغرافيایيدرکواقعيتژئوپليتيكعبارتاستاز:ژئوپلیتیک:

 منافعمليوحياتمليراكهنحویبهقدرت، بازیجهانيشدو باالترینسطحوارد بتواندر

استازعلممطالعهژئوپليتيكعبارت»:گویدمي(.حافظنيادراینرابطه9411:1عزتي،)كردحفظ

9412نيا،)حافظ.«یكدیگرباهاهایناشيازتركيبآنجغرافيا،قدرت،سياستوكنشمتقابلروابط

اینوصف،(41: اینپژوهشبهتعریفبا دليلجامعيتنسبيفوقمنتخبدر سایربه آننسبتبه

.شوداستنادميتعاریف،

ژئوپلیتیک: ازجملهعوامل موقعيتژئوپليتيكميشدهشناختهعوامل به استراتژیكوتوان های

موقعيت وضعيتژئواستراتژیك، ساحلي، دریایي، ارتباطي، نظامي،های سياسي، اقتصادی، های

،كيفيتمنابعانسانيو...اشارهكرد.تمامكميتاجتماعيوفرهنگيونوعوميزانمنابعطبيعي،

.يبرروندطراحيواجرایراهبرددارندتوجهقابلراینعواملژئوپليتيكبادرجاتمختلفتأثي

 عواملجغرافيایيدرتدویناهدافوسياستلذا اقتصادی،هایامنيتملي، كنارسایرعواملسياسي، در

قرارموردتوجهتملي،دهندهقدرترینعواملشكلیكيازمهمعنوانبهاجتماعي،فرهنگيونظاميهمواره

(93:همان)گيرند.مي

دفاعی: دفاعيراهبرد دولتبرایاستفادهنقشهعنوانبهراهبرد تماميیكملتیا هماهنگاز

حافظشود)اهدافامنيتمليتعریفمييبدرتعق(يرنظاميوغنظاميكشور)ابزارهایقدرت
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 درحوزهدریایعمانبرتدوینراهبرددفاعیجمهوریاسالمیایران

دیگران، و 9416نيا :99) تعبير به از:. است عبارت دفاعي راهبرد ودیگر، توزیع چگونگي

(94)همان:منابع،مقدوراتوابزارهایمليبرایتأميناهدافدفاعي.يریكارگبه

جغرافيایياستكهدرجنوبشرقيكشورجمهوریاسالميایرانیكمنطقهدریایعمان:حوزه

تاریخي،درازلحاظ.گرددميفارسمحسوبخليجمكملژئوپليتيكيحوزهعنوانبهاستوشدهواقع

ایاززمان،ودربرههناميدندميرادریایپارسفارسخليجهایگذشتهمجموعدریایعمانوزمان

مكراندرجنوبشرقایران،ازایندریاریایعماندركنارسواحلگستردهشدندواقعبهباتوجه

یایعمان،چهاركشورپيرامونيدرحوزه(.9416:91است)افشار،شدهميدریایمكرانیادعنوانبه

هایآنمتعلقبهایران،عمان،اماراتمتحدهعربيوپاكستاناست.اینكهسرزمينشودميخودراشامل

.شوندميكشورهاازطریقدریایعمانبهاقيانوسهندمتصل

 چارچوب نظری
 سوی از كه مختلفي دربارهنظرانصاحبالگوهای مختلف دانشمندان متغيرو و هایعوامل

تأثيرگذار قدرتملي ميشدهارائهبر نشان است، كه طوربهدهد قبيل:مواردیمشخصبر از

شاملمنابعانرژی،منابعمعدنياعماززیرزمينيموقعيتراهبردی،موقعيتژئوپليتيكي،...،منابع

درارتباطبانيرویانسانيوضعكمّيوكيفيجمعيتوملتوپراكندگيراهبردیوغيرراهبردی،

معتقداست،دانآمریكایيجغرافي«هربرتكریل»(.9412:416حافظنيا،)استجغرافياتأكيدشده

كه به انساني فعاليتوتحليلتجزیهجغرافيای و انسان وپراكندگي اقتصادی فرهنگي، اجتماعي، های

:نویسدميجغرافياحسينشكویيدركتابفلسفه(.ازطرفي9414:44شكویي،)پردازدسياسياومي

اجتماترینعمده جغرافيای بر جمعيت،عيتقسيماتاصليجغرافيایانسانيمشتمل مطالعه به كه

فعاليتهایشهریوروستایيوفعاليتسكونتگاه از سياسيهایاجتماعيكهجدا هایاقتصادیو

هایانسانيدرتوليدومصرفطالعهپراكندگيفعاليتكهبهمجغرافيایاقتصادیوپردازدمياست،

تراكمجمعيتوعواملجغرافيایطبيعيپردازدميكاالوخدمات خوردهگرهوبيشازهمهبا

ازواحدهایسياسيسيارهاستوجغرافيایسياسي هایسياسيدریزمينونقشفعاليتكه

كهازپراكندگيجمعيتوفرهنگجغرافيایفرهنگيوكندغرافيایانسانيواقتصادیبحثميمسائلج

(43-46:)همان.نمایدمي،برشماریكندميهابحثازاصولوعواملوابستهبهآنهمچنينهاوآن

درنتيجه نظامي و فرهنگي اقتصادی، ژئوپليتيكسياسي، كشورهایسواحلمكرانوسایرعوامل

حوزه از برخي با عمان آنهایشاخصدریای حاصلژئوپليتيكي كه زیر قالبجدول در ها،
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جمع  از نظراتپيشبخشي ژئوپليتيسينبندی و اندیشمندان گفته دكتری رساله در جانباینها

مي عنوانبهباشد، ادامه در و انتخاب تحقيق نظری مطالعهعنوانبهچارچوب محيطيمبنای

تحليلواقعيمحقرارگرفته پساز كامليطژئوپليتيكياستتا درکدرستو حوزهو تریاز

سواحلمؤثرعواملژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميهایشاخص،سایرموردمطالعه

یدریایعمانمرتبطبامسائلدفاعياحصاءوتعيينگردد.كشوردرحوزهجنوبشرق
:چارچوبنظریتحقيق9جدول

ژئوپليتيكيیهاشاخصژئوپليتيكعواملكالنردیف

9
داخليو)ياسيس

خارجي(

اختالفاتمرزیوادعاهایارضي-4حكومتونظامسياسيساختار-9

عضویتبازیگراندر-3سياستخارجيوروابطدوجانبهبازیگران-4

الملليایوبينهایمنطقهسازمان

اقتصادی4
صنعتيوخدماتي(یاقتصادی)كشاورزی،هاظرفيت-4انرژی-9

وخطوطانتقالكاالوانرژیونقلحملهایارتباطيشبكه-4

فرهنگي4
 انسجاماجتماعي،فرهنگيوسياسيملت-9

مذهبيمتجانسونامتجانس–هایقومياقليت-4

نظامي3
توانكمّيوكيفينيروهایمسلح-9

هایدفاعيپيماننظاميوعضویتدرمعاهداتوهایقرارداد-4


کشورهایحوزهسواحلمکرانوسیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامیژئوپلیتیکشناسیمحیط

حکومت: سیاسی نظام و ایرانازلحاظساختار اسالمي جمهوری تردید بدون سياسي نظام

اینحيثدارایبرتریمقایسهقابل از عربينيستو اماراتمتحده عمانو كشورهایپاكستان، با

باشد.درپاكستانباتوجهبهوجودنظامفدرالي،نگرشیكپارچهویكسانيبرفضایميتوجهيقابل

بادولتهمچنينهاوورقابتبينایالتنظراختالفوپذیریتجزیهباشدوخطراینكشورحاكمنمي

گردد.ساختارحكومتدرعمانمبتنيهایمهمنظامسياسياینكشورمحسوبميمركزیازشاخصه

باشد.نظامهایعاليحكومتيدراختيارشخصسلطانميبرنظامسلطنتياستوتقریباًتماميجایگاه

تالفاتارضيوفدراليوباحفظسننگذشتهاست.اخبرساختسياسياماراتمتحدهعربيمبتني

هایطبقاتيدرزمينهوقيوشكافادعاهایحقهمچنيناینكشوروهاینشينشيخمرزیمتعددبين

هایمهموبرجستهشاخصهازجملههایاینكشوراقتصادی،سياسي،اجتماعيوفرهنگيبينامارت
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مسلطهوابستههستندهایجهانيونظاباشدودربعدخارجينيزبهقدرتنظامسياسياماراتمي

(.ایندرحالياستكهالگوینظامحكومتيدرایرانتكساختوبسيطاستو9419:411)نوذری،

نظامسياسيآنازوحدتساختاریوتشكيالتي،وحدتانسانيواجتماعيووحدتسرزمينينيز

(9419:421)حافظنيا،.باشدبرخوردارمي

ادعاهایارض ی:اختالفاتمرزیو ایران همسایگانداشتنباوجودكشور مرزهایطوالنيو

 جزبهمتعدد، با معدود، یاكدامهيچموارد و ندارد مرزی و اختالفارضي خود همسایگان از

دریایعمانازاختالفاتكمتریبرخورداراست.باتوجهداقلنسبتبهسایركشورهایحوزهح

ایرانيبوموسي،تنببزرگوتنبكوچك،كشورگانهسهبهمحرزبودنحاكميتایرانبرجزایر

نمایدوبههميندليلاماراتمتحدهعربيباادعایواهي،درخواستمالكيتجزایرفوقرامي

تحدیدحدودمرزدریایيبينایرانودوبي(جزبهمرزهایدریایيبينایرانواینكشور)تاكنون

بهدليلدونقطهوعمانتحدیدحدودشدهاستوتنهادرنشدهاست.مرزهایدریایيبينایران

 و شارجه و است.چنينهماختالفبينعمان نشده حدود تحدید رأسالخيمه، و عمان بين

پاكستاناختالفعمده ایرانو ليكندرزمينهایهرچند مرزهایمسئلهمرزهایخشكيندارند،

.نرسيدهوتحدیدحدودنگردیدهاستبهسرانجامدرخليجگواترهنوزكشوردودریایيبيناین

(9419:419)نوذری،

تاریخروابطسياسيایرانوپاكستانبيش:کشورهایحوزهدوجانبهسیاستخارجیوروابط

 سال21از اكثر اینروابطدر و قدمتدارد است.سال بوده دوستانه مثبتو بسيار هایخود

بهاشتراكاتفراوانفرهنگي،مذهبي ،جغرافيایي،تاریخيوحتينژادی،مردمدوكشورراعميقاً

همپيونددادهوحتيدرمقاطعيكهروابطسياسيایرانوپاكستانچندانگرمنبوده،ازعشقو

 نشده كاسته یكدیگر نسبتبه كشور دو مردم 413: 9411نامي،)استعالقه روابطاقتصادی(.

دوجانبه بوده برخوردار رشدی به رو روند از پاكستان و ایران وهمكاریرغمبهوميان ها

درهاینامهموافقت كشور دو این پاكستان، و ایران كشور دو ميان فرهنگي و تجاری سياسي،

.حمایتدولتپاكستانازگروهطالبان،دارندهایمتفاوتيچونموضوعافغانستان،دیدگاهمسائلي

روابطدوكشورمواردیبودكهازجملههایایرانيدرپاكستانوافغانستان،اعودیپلماتتروراتب

دهه اواخر در قراردادتأثيرميالدیتحت9111را كشوراكنونهم. در جمهوریاسالميایران
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پيشاوروكویتهداردو  پاكستانغيرازسفارتخانه،چهاركنسولگریدرشهرهایكراچي،الهور،

(12-9412:16)فالحزاده،كستاننيزغيرازسفارتخانه،دوكنسولگریدرمشهدوزاهداندارد.پا

 نوزدهم قرن اوایل به عمان و روابطسياسيوگرددبازميروابطایران كشور ایندو زمان آن از .

 یكدیگر با نزدیكي كردهبرقراراقتصادیبسيار وروندمثبتروابطدوكشورطيچندسالاخيرازاند.

ایبرخورداربودهاست.همسایگي،مسلمانبودن،اشتراکنظردرقبالامنيتمنطقه،صدورنفت،عضویتدردوستانه

الملليجزءنقاطاشتراکروابطوبينایالملليواشتراکنظردراغلبمسائلمنطقهایوبينهایمنطقهسازمان

هایوسفرهایمتقابلمتعددیبينمقاماتدوكشوردرزمينهخيرمراوداتهایاناست.طيسالسياسيایرانوعما

(964-9411:963المللي،وبين)دفترمطالعاتسياسي.صورتگرفتهاستامنيتيوسياسي،اقتصادی،نظامي

(.درحالحاضر9413:21است)معاونتاطالعاتسپاه،برقراردرسطحسفيرایرانواماراتروابطبيندوكشور

گردد.هایاقتصادیایرانمحسوبميترینطرفدوبي،یكيازمهمنشينشيخویژهبهاماراتمتحدهعربيو

هایباشد.ایندرحالياستكهتالشطيچندسالاخيرسردميویژهبه،روابطسياسيدوكشورباوجوداین

(.9414:31)معاونتاطالعاتآجا،ياماراتعليهایرانطيچندسالگذشتهشدتیافتهاستتبليغاتيوسياس

ایرانيوهمسویيآنكشورباگانهسهروابطدوكشوربهدليلادعایواهياماراتبرسرمالكيتجزایراكنونهم

فشارسياسيواقتصادیعليهتكفيریتروریستيواعمالهایگروهعربستانسعودیدرجنگیمنوحمایتاز

تالشجدیازسویمقاماتاینكشوربرایبهبودسطحروابطگونههيچایران،دروضعيتمناسبيقرارنداردو

شود.اقتصادیباایران،مشاهدهنمي

پسازعربستانسعودیدرجایگاهفارسخليجنفتدرمنطقهشدهكشفميزانذخایرازلحاظایرانانرژی:

ميزانذخایرگازدراینمنطقهدارایمقاماوّلاستودرسطحجهانبعدازروسيهدرازنظردومقرارداردو

دریایعمانهایحوزهفتوگازدربينكشورميزانذخایرنازلحاظبنابراینایران؛گيردجایگاهدومقرارمي

دریایهایحوزهفتوگازدربينكشورميزانذخایرنازلحاظد.اماراتمتحدهعربيدرجایگاهاوّلقراردار

ميزانذخایرنفتيدرجایگاهسوموازنظرگيردوبهدنبالآنعمانعمانپسازایراندرجایگاهدومقرارمي

پاكستانقرارميازلحاظ پساز چهارم جایگاه گازیدر توليداتداخلي(4جدول)گيردميزانذخایر .

آنكشوراستوبههميندليلپاكستاننيازمندوارداتموردنيازمصرفدرصد91گویپاكستانتنهاپاسخ

بهخارجوابستهاست.ازطرفيچنانچهمنابعنفتيجدیدیدركشورعمانشدتبهانرژیفسيلياستو

كشفنشود نفتاینكشورتمامخواهدشدولذسال42تا ميآینده دولتعماننگرانآینده باشد.ا

(9419:414)نوذری،
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دریایعمانهایحوزهنفتوگازكشورشدهاثبات:ميزانذخایر4جدول

(مترمكعبتریليون)گازميلياردبشكه()نفتكشورها

9414/41ایران
112/1اماراتمتحدهعربي

2/22/131/1عمان
411/16/162/1پاكستان

اقتصادی:ظرفیت محدودیتنظرصرفهای از و اقليمي جغرافيایي، مناسبهایزیرساختهای

وگذاریسرمایههایبسيارباالیيبرایجذبفرهنگيواجتماعيدرسواحلجنوبشرقایران،ظرفيت

وكشتيراني،خدماتسازیكشتيباشد.ظرفيتباالیگسترشبنادروصنعتتوسعهاقتصادیموجودمي

،صنعت(توریسمگردشگردی)بههمراهفرآوریمحصوالتدریایي،صنعتپروریآبزیدریایي،صنعت

ریزیبرنامهباشدكهدرصورتهایاقتصادیمنطقهميهاوظرفيتجاذبهازجملههایآننفتوفرآورده

امنيت و پایدار توسعه در ایفاینقش، بر مناسبعالوه اجرای و مؤثرنيز بود. هایفعاليتخواهد

هرمزگانوسيستانوبلوچستاندرسهبخشكشاورزی،هایاستاناقتصادیمردماینمنطقهدر

بيشترینجمعيتایندواستاندربخشخدماتاشتغالدارند.كهصنعتيوخدماتمتمركزاست

استان فعاليتاقتصادیدر سهبخشعمده هرمزگانوسيستانوهایتوزیعجمعيتشاغلدر

استان.(9411مركزآمارایران،)استشدهدادهشرح4قالبجدولدر9412بلوچستانطيسال

منابعمعدنيغنياستوعالوهبرنفتوگاز،معادنكروميتوخاکسرخایناستانمشهورازنظرهرمزگان

(دراینسازیكشتيوسازیقایق)دریایيدوصنعتوابستهبهدریایعنيشيالتوصنایعهمچنينباشد.مي

جنوبایرانباداشتنصيادیوهایصيدترینقطبیكيازمهمعنوانبهاستانهرمزگان.استانرونقدارند

(911-911)همان:باشد.بندرمهمصيادیمطرحميكيلومترنوارساحليوتعدادشش111بيشاز
9412انوسيستانوبلوچستاندرسالهایهرمزگوبيشتراستانساله91:درصدتوزیعشاغالن4جدولشماره

نامشخصخدماتصنعتكشاورزیاستان

12/4944/4444/2331/4هرمزگان

91/9114/4213/2413/4سيستانوبلوچستان

تشكيلميترینبزرگفعاليتكشاورزی را پاكستان بخشاقتصاد بيشاز كل11دهد. از درصد

بهاینجمعيت كشورباكشاورزیارتباطدارندواینبخشبيشازنيميازنيرویكاركشوررا
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درصدصنایع11،(66ـ11:المللي،همان)دفترمطالعاتسياسيوبينخوداختصاصدادهاست. 

(926ـ9411:921)نامي،بهبخشدولتيتعلقدارد.درصد41وبخشخصوصيپاكستانبه

درصد43وحدودتأمينشدهدرصدتوليدناخالصداخليكشورعمانازبخشكشاورزی4/4حدود

درصدتوليدناخالص4/41حدودباشند.نيرویكاراینكشوردربخشكشاورزیمشغولبهكارمي

داخلياینكشور معادن و صنایع شود.ميينتأماز 9411)معاونتاطالعاتآجا، و(33-34:

(.34:همان)شودميتأميندرصدتوليدناخالصداخلياینكشورازبخشخدمات6/21حدود

قراردارد،صنعتي،ابوظبيهایاقتصادیاماراتجداازبخشنفتكهعمدهذخایرآندرامارتترینبخشمهم

درتجارتوجنوبغربآسيااینكشورقطباصلياكنونهمگردشگری،خدماتوصادراتمجدداست.

(9411:1)سازماناطالعاتسپاه،.دریایيوهوایياستونقلحمل

شبکه ارتباطی انرژی:ونقلحملهای و کاال انتقال خطوط مناسبو ایران وكشور ترین

زمينيهوایي،دریایيوونقلحملیدرزمينهسيربينشمالوجنوبوشرقوغربترینمكوتاه

استوجاده) ایراندارایازلحاظهمچنينایوریلي( ارتباطالكترونيكيوخطوطلوله شبكه

ایكنندهتعيينایوجهانينقشموقعيتارتباطيدرشبكهمنطقهازنظرفضایمناسباست.ایران

مي ایفا ميرا ایران بهرهكند. و استفاده با ظرفيتتواند از برداری ضمنونقلحملهای دریایي،

گرددمندارتقاءجایگاهژئوپليتيكيخوددرمنطقهوجهان،ازرشدوشكوفایياقتصادینيزبهره

( 9419نوذری، نزدیك411: ایران .) مقرون و كشورترینصرفهبهترین ارتباطي آسيایهراه ای

درجنوب(.469-9411:464تقویاصل،)استمركزیوقفقازبهدریاهایآزادوبازارجهاني

آهناروپارابهآسيایتواندخطراهبهخطوطریليپاكستانميبااتصالشرقنيزخطوطریلياززاهدان

صورتبهظرفيتوازلحاظآبيدركشورونقلحملشبكهچنينهمجنوبيوجنوبشرقيمتصلكند.

ایران.ازطرفي(9413سازمانبنادروكشتيرانيایران،زمستان)داردبالقوهدرسطحبسيارخوبيقرار

مي گاز نفتيو انتقالمواد با بهشرقتنگهخطلوسيلهبهتواند فعالكردنووله با نيز و هرمز

جاسكوكنارکازوابستگيخودبهتنگهویژهبنادرچابهار،توسعهبنادرسواحلدریایعمانبه

 حافظ)بكاهدهرمز 9419نيا، كرانهبنابراینظرفيت؛(423: در مكران ارتباطيسواحل هایهای

منجردرنتيجههرمزشودوازتنگناووابستگيبهتنگهتواندموجبرهایيایراندریایعمانمي

 و گاز انتقالانرژینفتو تسهيلدر نقاطمختلفلونقحملبه طریقدریایعمانبه كاالاز
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مي آینده در امر این كه گردد فراهمجهان را اقتصادیكشور رونق موجباتشكوفایيو تواند

.نماید

تاریخيایرانوانسجامفرهنگيوباتوجهبهپيشينهانسجاماجتماعی،فرهنگیوسیاسیملت:

يوموقعيتاینسرزمين،اندیشهسياسيناسيوناليسمهایجغرافيایقوميآنوباعنایتبهویژگي

 دورهگرایيمليو در و تاریخ ابتدای از داشته ملتوجود ميان مختلفدر حافظ)استهای

درآفرینوحدتوعالوهبرآن،دینومذهبنيزازعواملپایدارانسجامبخشو(9419:42نيا،

بنابراینكشور؛(9416:11رشيد،)آیدميحساببهرانایجادواحيایآرمانسياسيدرميانملتای

 ميباسابقهایران حالیدربرگيرندهتواندتمدّنكهنخود در دینيباشد. اصليمليو نماد دو

 یكي دهندهحاضر انسجام عوامل مؤثرترین واز اقوام مشاركتمتوازن ملت، تركيبي ساختار

كنوني جامعه در بایداذعانداشتكه البته است. مليكشور امور سرنوشتو اجزایملتدر

كهتعاململيبينبخشمركزیكشورایگونهبهشود.ایران،الگویمتوازنمشاركتمشاهدهنمي

حافظنيا،)شودبرقرارنميخوبيبهننامتجانس،درمناطقاقليتنشيویژهبههایپيراموني،بابخش

9419 :912 نابرابری(. جنوببرایمثال در فرهنگيموجود اجتماعيو سياسي، هایاقتصادی،

 واگرایي الگوهای با همراه كشور درزمينهشرق زبان، مذهبو انزوایتنهانهقوميت، موجب

بلكهدرص است، ازكشورشده ممكناستموجبجغرافيایياینمنطقه یافتنآن، ورتادامه

(9411:914)عبدی،.وسيعينسبتبهمركزكشورشودهایجویيانتقامایجادوشيوعنفرتو

هایقوميوقوموگروه44درایرانحدودمذهبیمتجانسونامتجانس:–هایقومیاقلیت

هابهعلتاستقرار(.وليایناقواموجمعيت9416:14رشيد،)هستندتفكيكقابلفرهنگخرده

هایهویتمروربهدرطولزمان،دادهرخساليانمتمادیدركنارهموتحوالتفرهنگيوقومي

استوهایقوميآنمليوسرزمينيبرهویت عنوانبهدینومذهبازطرفيهاچيرهگردیده

:9419حافظنيا،)شودتلقيمينيزهویتبرایملتایرانمنشأترینعاملانسجاموپيوندومهم

درجنوبشرقكشور،بلوچستانایرانوپاكستاندرسهمتغيرمذهب،زبانوقوميتچنينهم(.41

 متغير سه این و تجانسدارند یكدیگر عنوانبهبا موجب نيرومند، الگویگيریشكلزیربنایي

ب كنشمتقابل عدم و واگرایي شده ایران بخشمركزی سكونت(.921:همان)استا وضعيت

اقليت ایران ایناقليتایگونهبههایقوميدر نيزاستكه ماورایمرزهایسياسيایران در ها

هایكشورهایهمسایههایمذهبي،قوميوزبانيباجمعيتگسترشجغرافيایيداشتهوتجانس
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نپاكستانوسنينشيوجنوبشرق(ایرانباناحيه)شرقكهبخشسنيمذهبایگونهبه،دارند 

ناحيهافغانستانوبخشسني با سنيمذهبآسيایمركزیپيوستگينشينشمالشرقيایران

 سواحل و جزایر در ساكن سنت اهل نيز، كشور جنوب در سنتفارسخليجدارد، اهل با

جزیرهشبه در كه فارسخليجهایآبسویآنعربستان تجانسدارند. الگویازنظرواقعاست،

نشينبلوچدیگرهستهلوچدرجنوبشرقيایرانبانيمههایقومينيز،گروهقوميباستقرارگروه

مرزفاقددولتمستقلاست،سویآنكند.گرچهاینقومدردرپاكستانپيوستگيفضایيپيدامي

چارچوبساختاحالبااین در پاكستان سطحیكایالتبلوچستان تا كشور آن سياسيفدرال ر

همان)استپيداكردهارتقاء :929 ترینچالشپيشرویكشورامارات،مهاجرانكشورهایمهم(.

قوميبابخشمركزیاینازنظردهندودرصدجمعيتاینكشورراتشكيلمي11دیگرهستندكه

 آننامتجانسكشور طرفيبخشياز از و لحاهستند به جمعيتها با نيز بودن( ظمذهبي)شيعه

قوميازنظرخواهندبودومناطقظفاروالبوریميعماننيزبابخشمركزیعماننامتجانسامارات

(9419:411)نوذری،است.نامتجانس

كلفرماندهيستادشامل:ایرانمسلحنيروهایكليساختارتوانکمّیوکیفینیروهایمسلح:

ارتش زميني،نيروهایباایراناسالميجمهوریقوا، و هوایي هوایي، سپاهدریایي،پدافند

انتظامينيرویبسيج،سازمانوهوایيدریایي،زميني،نيروهایبااسالميانقالبپاسداران

جمهوریطوركليبه.باشدميمسلحنيروهایپشتيبانيودفاعوزارتوایراناسالميجمهوری

ومردميهایحمایتازبرخورداریباوقویمسلحنيروهایداشتناختياردرباایراناسالمي

برخوردارباالیيتوانازبسيج،ميليونيبيستارتشقالبدرمردميبسيجنيروهایسازماندهي

باشدمي قدرتوبازدارندگيتوانبرعالوهایراناسالميجمهوریمسلحنيروهایچنينهم.

درزمينهوباشندميبرخورداركافيتجربهوباالدفاعيآمادگيوانگيزهقوی،روحيهازباال،نظامي

(431)همان:.استبرخوردارمناسبيموقعيتازنظاميپيشرفتهفناوریوصنایع

سياستخارجيپاكستانطوركليبههایدفاعی:پیماننظامیوعضویتدرمعاهداتوهایقرارداد

وابستگي اساس كشورها این و است عربستان و آمریكا چين، با روابط بر راهبردیمبتني

آورده(استراتژیك) اقتصادیبهوجود سياسيو ازجهتنظامي، اینراستاپاكستانرا اندودر

دادهایمتعددیهایاخيرقرارپاكستانباكشورهایمزبوروبرخيازكشورهایاروپایيطيسال

دریایعمان،اماراتدربينكشورهایحوزهخریدتسليحاتوتجهيزاتمنعقدنمودهاست.درزمينه
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 درحوزهدریایعمانبرتدوینراهبرددفاعیجمهوریاسالمیایران

هایامنيتيباكشورهایمنطقهوقدرت–هایدفاعيندارایبيشترینپيمانمتحدهعربيوسپسعما

شورایایمنطقهفرابزرگ عضویتدر )مانند فارسخليجهمكاریهستند هایتوافقاتهمكاریو

هایهایاخيرقراردادطيسالچنينهمباآمریكا،انگليس،فرانسه،آلمانو...(.دوجانبهامنيتي–دفاعي

خریدتسليحاتوتجهيزاتنظاميبيناماراتمتحدهعربيوعمانباكشورهایغربي درزمينهمتعددی

(416:همان)نيروهایمسلحایندوكشوربودهاست.منعقدگردیدهكهبعضاًبيشازظرفيتمنطقهو

مدلمفهومیتحقیق

گيریازنتایجكيفيوبابهرهگفتهپيششناسيچارچوبنظریومطالعاتمحيطاساسبردرادامه

 وضعيتژئوپليتيكي تطبيقي بررسي از ژئوپليتيكسياسي،99هایشاخصحاصل عوامل گانه

كشاقتصادی نظامي و فرهنگي افرادهایحوزهور، از برخي با مشاوره پساز و عمان دریای

صاحب موضوع، مرتبطبا عوامل91درنهایتنظروخبره عاملوشاخصژئوپليتيكيمرتبطبا

نظ فرهنگيو اقتصادی، كشورهایحوزهژئوپليتيكسياسي، دریایعماناميسواحلمكرانو

 تحقيق روند ادامه در تا گردید نوانعبهاحصاء مطالعاتميداني گيرد.مورداستفادهمبنای قرار

گانهژئوپليتيكيفوقدرقالبمدلمفهوميتحقيقبهشرحزیرترسيم91هایشاخصدرنتيجه

گردیدهاست؛
 

 

 

 

 

 

 

 



  مدلمفهوميتحقيق:9شكل

 كشورميزان همگرايي مردم جنوب شرق 

 ايران قبايل و طوايف( با حكومت)

 پايين بودن ميزان سطح سواد و ضعف

در سواحل جنوب شرق فرهنگي موجود 

 ايران

قومي ـ مذهبي  هایاقليتوجود  تجانس

در  جوارهمكشورهای  متجانس با اقوام

 جنوب شرق ايران

 قومي ـ مذهبي متجانس با  هایاقليتوجود

اقوام ايران در كشورهای حوزه دريای 

 عمان

 قدرت نظامي و توان كمّي و كيفي نيروهای

 مسلح ايران

 و صنايع  يساتتأسبرخورداری ايران از

 دفاعي یپيشرفتهنظامي داخلي و فناوری 

 ويژهبهوضعيت امنيت داخلي ايران 

تدوین 

راهبرد 

دفاعی 

ج.ا.ایرا

 كشاورزی، صنعتي و  ازجملهاقتصادی  هایظرفيتوضعيت و

 هرمز یتنگهخدماتي ايران در سواحل مكران و 

 واقع در سواحل جنوب شرق كشور زيرزمينيمنابع طبيعي، انرژی و معادن 

 در جنوب شرق ايران انرژیو خطوط انتقال كاال و ا  ونقلحملارتباطي  هایشبكه 

ایجادهارتباطي و  هایشبكهمانند )موجود  زيرساختي هایظرفيت ،

 و...( در سواحل جنوب شرق ايران هااسكله، بنادر، هانيروگاه

 معضل بيكاری، تورم و فقر اقتصادی در جنوب شرق

 كشور

 از حجم صادرات و واردات  ایعمدهوابستگي بخش

 هرمز یتنگهبه دريای عمان و  كشور

 وجود معضل قاچاق كاال و مواد مخدر در جنوب

 شرق ايران

 وجود اختالفات مرزی و ادعای ارضي امارات نسبت

 ايراني گانهسهبه جزاير 

 ،كارآمدی و موفقيت سياست وضعيت تحرك

 خارجي ايران در سطح منطقه و حوزه دريای عمان

 نقش سنتي پشتيباني راهبردی ايران از پاكستان در

 هند كشورمقابل 
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شناسی روش

شدهانجام«تحليلي-توصيفي»روشتحقيق،بهروشوازلحاظ«كاربردی»نوعتحقيق،ازنظرپژوهشحاضر

است همچنين. محدودیتوجود تحقيقو تخصصيبودنموضوع به توجه ونظرانصاحببا خبرگان ،

دریایعمانوحوزهاقتصادی،فرهنگيونظاميسياسي،كارشناسانمتخصصمرتبطبامسائلژئوپليتيك

دستگاه و مسلح نيروهای سطح در مكران داسواحل مراكز و كشوری جامعههای براینشگاهي، آماری

اینتحقيقنيزكهبتواندنيازهایعلميآنرابرآوردهسازد،باتوجهبهمشورتباافرادومصاحبهنامهپرسش

آماری،لذاباتوجهبهحجممحدودجامعه.استشدهنفربرآورد43مرتبطبااینموضوع،نظرصاحبخبرهو

استودارایرجوعشدههاآنتمامشماربهصورتبهآماریاستكههمانجامعهتحقيقنيزنمونهجامعه

درسطوحكشوریو)سرتيپيخدمتدرمشاغلراهبردیویادرجایگاهشغليازقبيل:سابقههایيویژگي

مناسببامسائلراهبردیوژئوپليتيك ولشكری(،مدرکتحصيليكارشناسيارشدوباالتر،آشنایينسبتاً

حوزه مناسببا موردمطالعهآشنایينسبتاً نيز باشندمي، روشگردآوری. از استفاده با تحقيق این در

ایكتابخانهصورتبهاطالعات بررسيبرداریفيشمقاالتبهروشازطریقمطالعهكتبو با و

 پژوهشيو مدارکعلمي، و درهاینقشهاسناد مدارکكتابخانهجغرافيایيموجود و اسناد و ها

سازمان نزد نهادهایرسميموجود و ژئوپليتيكربطذیها مسائل ودر فرهنگي اقتصادی، سياسي،

كشورحوزهنظامي دفاعي امور و عمان دریای تحقيق حوزه با مرتبط موردنيازاطالعات

شدهگردآوری ازروشهمچنيناست. استفاده با با گيریبهرهتحقيقاتميدانيو افراداز با مصاحبه

نظرصاحب توزیع و تهيه با دفاعيو امور مسائلژئوپليتيكو بينجامعهنامهپرسشمرتبطبا

مشاهداتميدا از استفاده با آماریو نمونه مناطقجنوبوجنوبشرقكشورنيزنيمحققدر

 است.شدهآوریجمعموردنيازاطالعات

هایيازجغرافيایمكاني،شاملسواحلمكراندرجنوبشرقایرانوبخشازنظرقلمروتحقيق

باشدكهعمقوایعمانميسواحلكشورهایپاكستان،عمانواماراتمتحدهعربيدرپيراموندری

فاصله تا دریا از سواحل كهجایياین سواحل خشكي ازنظرفضای جغرافيای سياسي،عوامل

.یابدميباشد،امتدادمتقابلميتأثيرمرتبطبادریاودارایاقتصادی،فرهنگيونظامي

دراینتحقيقبهبررسيعواملژئوپليتيكازنظر فرهنگيوقلمروموضوعي، اقتصادی، سياسي،

قلمروزمانيبافرضوجودازنظراستوشدهپرداختهراهبرددفاعيتدویننبرآتأثيرونظامي

.باشدمياستفادهقابلثباتنسبيدرشرایطمحيطي،نتایجاینتحقيقتاحدوددهسالآینده
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 درحوزهدریایعمانبرتدوینراهبرددفاعیجمهوریاسالمیایران

وهایآماریجداولتوصيفي،ازروشSPSSوEXELهایافزارازنرمگيریبهرهباهادادهدرتحليل

برایاستوسپسشدهاستفادههاآنومحاسبهميانگينهادادهتوزیعفراوانياستنباطيهاینمودار

نامهپرسشسؤاالتنمونهآماریبهپاسخجامعهبودنمعنادارازسطحبياندرصدميزاناطمينان

)تحقيق ضریباطمينان 12با زیر خطایحداكثر با و %2،)% روشآماریآزمون و4خياز

ژئوپليتيكمؤثرعواملسازینرمال،وزندهيوبندیرتبهازروشفریدمنبرایاحصاءهمچنين

سواحلجنوبشرقكشوردرحوزهدریایعمانبرتدوینسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظامي

است.شدهاستفادهاهبرددفاعيجمهوریاسالميایرانر

در و تهيه و مصاحبه انجام خصوصچگونگي آن،نامهپرسشتوزیع پایایي و روایي ابتداو

سياسي،ژئوپليتيكيمتناظرباعواملژئوپليتيكشناسيمحيطهایمطالعاتنظریوبراساسیافتهاینامهپرسش

دریایعماندرقالباعيسواحلمكرانوكشورهایحوزهمرتبطبامسائلدفاقتصادی،فرهنگيونظامي

نظرمرتبطباموضوعواخذنظرپسازمصاحبهبابرخيازافرادخبرهوصاحببازسؤالبستهویكسؤال91

نظاميهریكازعواملژئوپليتيكتأثيرآنانبرایبررسيميزان فرهنگيو اقتصادی، سواحلسياسي،

مهپسازیدریایعماندرتدوینراهبرددفاعيكشورطراحيگردیدودرادامكرانوسایركشورهایحوزه

هاوپيرومشورتومصاحبهآوریوبررسيپاسخآننمونهآماریوجمعبينافرادجامعهنامهپرسشتوزیع

افرادصاحب برخياز با پيشنهادیكهتوسطبرخيازمجدد بينموارد از موضوع، مرتبطبا نظروخبره

پاسخ قالب در آماری جامعه پرسشسؤالدهندگان گباز مطرح عواملنامه احصاء به نسبت بود، ردیده

بازتنظيمومجدداًبينجامعهسؤالبستهویكسؤال91نامهدومباژئوپليتيكيجدیداقدامودرقالبپرسش

هاواستخراجنامهآوریپاسخپرسشنمونهآماریجهتاخذنظرآنانتوزیعشدودرادامهمحققپسازجمع

سياسي،اقتصادی،ژئوپليتيكمؤثرهایآمارینسبتبهتعيينعواملستفادهازروشهاباادادهوتحليلتجزیهو

برتدوینراهبردهاآنتأثيریدریایعمانوميزانسواحلجنوبشرقكشوردرحوزهفرهنگيونظامي

دفاعيكشوراقدامگردید.

توجهبهتخصصيبودنموضوعتحقيقومحدودیتوجودافرادص نظروخبرهاحببنابراینبا

موضوعوحوزه دستگاهدرسطحنيروهایمسلحموردمطالعهیمرتبطبا هایكشوریومراكز،

نامهدردونوبتپرسشسؤاالتآماریوطراحيوتوزیعبودنجامعهدانشگاهيونيزتمامشمار

مزبورازاعتباروروایيپرسشنامهسؤاالتگيرینمودكهتوانبادرصداطمينانباالیينتيجهمي

مينسبتاً برخوردار باشد.باالیي طرفي از پایایي بردن باال بهنامهپرسشبرای توجه با تحقيق،
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هاتادرخصوصبعضيازدادههاآنهایجامعهنمونهآماریومصاحبهمجددبابرخيازویژگي 

اشباع، سؤاالتچنانچهحد زمانایگونهبهمزبور در و نظردیگر به هایمختلفمطرحگردد،

تقریباًهاپاسخرسدمي ایننظر از كه توانميیكسانخواهدبود نمود تحقيقنامهپرسشاظهار

.باشدميباالیيبرخوردارنسبتاًحاضرازپایایي

 های تحقیق یافتهو  ها داده وتحلیل تجزیه

سياسي،عواملمؤثرژئوپليتيكشناسایي»تحقيقمبنيبرسؤالبرایارزیابيودستيابيبهپاسخ

تأثيردریایعمانوتعيينميزانميسواحلجنوبشرقكشوردرحوزهاقتصادی،فرهنگيونظا

هایابتدابراساسداده،«اینعواملبرتدوینراهبرددفاعيجمهوریاسالميایراندراینحوزه

ازروشنامهآماریدرقالبپرسشازجامعهشدهآوریجمع استفاده هایآمارینهایيتحقيقبا

هریكازعواملمؤثرژئوپليتيكوتحليلتجزیه،بهتوصيفو4خيتوصيفي،استنباطيوآزمون

فرهنگيونظا اقتصادی، دریایعماندرقالبميسواحلجنوبشرقكشوردرحوزهسياسي،

(بهشرحيكهدرادامه4خي)كوئراسهایتوزیعدرصدفراوانيوآزمونكایجداولونمودار

مي تمامي4خياستوسپسجدولتوزیعدرصدفراوانيومحاسبهآزمونشدهپرداختهآید،

عواملژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميمزبوردرقالبجدولدریكنگاهبهترتيب

 است. عواملاستانداردسازینسبتبهبهدنبالآناولویتميانگينهریكازعواملارائهگردیده

عواملوتعيينعددشاخصكهازميانگينكلازبينميانگينهمهتعيينهمچنينژئوپليتيكيو

ژئوپليتيكيوشناسيمحيطوسپسباتوجهبهمطالعاتگردیدهاقدام،استآمدهدستبهرابطهزیر

 ميداني شدهانجامتحقيقات مصاحبه و محقق وگرفتهصورتتوسط خبره افراد از برخي با

صاحب آماریو جامعه آزمونهمچنيننظر نتایجمحاسبه به توجه دارای4خيبا وعوامليكه

دوینراهبرددفاعيكشوردرحوزهكميدرتتأثيرميانگينزیرعددشاخصمزبورهستندوازميزان

آوردنعددشاخصدستبهاند.برایعاملحذفگردیده4باشند،تعداددریایعمانبرخوردارمي

 است:شدهاستفادهزیرازرابطه





 411 
تاثیرعواملژئوپلیتیک)سیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامی(سواحلمکران

 درحوزهدریایعمانبرتدوینراهبرددفاعیجمهوریاسالمیایران

(،درقالبعامل91)بودندمتعاقبآنكليهعواملژئوپليتيكيكهدارایميانگينباالیعددشاخص

دریایحوزهسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميسواحلجنوبشرقكشوردرعواملژئوپليتيك

ترتيباولویتميانگينبرحسب،باشندميمؤثرعمانكهبرتدوینراهبرددفاعيكشوردراینحوزه

عاملهرهایعوامل،وزنباتقسيمنمودنميانگينهرعاملبرمجموعكلميانگينهمچنينوهاآن

مشخص ژئوپليتيكسياسي،؛استگردیدهنيز بينعواملمؤثر از براینمونه ادامه بنابرایندر

 نظامي فرهنگيو توصيفو91اقتصادی، به دریایعمان، حوزه در جنوبشرقكشور گانه

،مشتملبرجدولونمودارتوزیع9تحليلیكيازعواملمؤثرژئوپليتيكيفوقتحتعنوانعامل

شود.پرداختهمي(آنبهشرحذیل4خي)ئراسكودرصدفراوانيوآزمونكای

 تأثیرمیزان 1عامل ظرفيت: و وضعيت اقتصادی )مانندازجملههای صنعتي كشاورزی،

هرمزمانندبنادروخدماتدریایي(ایراندرطولسواحلمكرانوتنگهخدماتي)(وسازیيكشت

؟باشدميمؤثردریایعمانحوزهرددفاعيجنوبشرقكشوردربهچهميزاندرتدوینراهب
 درتدوینراهبرددفاعيكشور9عاملتأثيرميزانفراوانيدرصدتوزیع:3لجدو

میانگینفراوانیتراکمیدرصد معتبردرصدفراوانیدرصدفراوانی فراوانی طبقه

 4.1 4.1 4.1 9 كم

3.4631 

 93.1 99.1 99.1 3 متوسط

 22.1 39.4 9339.4 زیاد

 911.1 33.9 33.9 92 زیاد خيلي

  911.1 911.1 43 جمع


 

:1توصیفوتحلیلآزمونعامل

وضعيتوعاملتأثيرآماری،ميزانجامعهگویانپاسخدرصد1/4آناستكهدهندهنشان3جدول

ظرفيت اقتصادی ازجملههای )كشاورزی، صنعتي خدماتيسازیيكشتمانند و و)( بنادر مانند

كشورخدماتدریایي تنگها( و سواحلمكران طول در دفاعيهرمزیران تدوینراهبرد بر را

درصد4/39متوسط،درحدگویانپاسخدرصد1/99یدریایعماندرحدكموكشوردرحوزه

و4خيانجامآزمونبهتوجهباچنينهماند.دانستهخيليزیادحددردرصدآنان9/33زیادودرحد

هایوضعيتوظرفيتعامل،نظرجامعهآماریایناستكهعاملاین(1.119)اسكوئركایبودندارمعني
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سواح  طول در ایران تنگهاقتصادی و مكران هرمزل 11اطمينانضریببا یكعاملعنوانبهدرصد

.باشدميمؤثردریایعمانرددفاعيجنوبشرقكشوردرحوزهتدوینراهبژئوپليتيكيدر
دریایعمانبرتدوینراهبرددفاعيكشوربهترتيبعواملژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميسواحلحوزهتأثيرتوزیعفراواني:2جدول

دریكنگاه()ميانگيناولویت

عوامل ژئوپلیتیك سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و نظامی حوزه

 زياد خیلی زياد متوسط کم کم خیلی
 میانگین

 د ف د ف د ف د ف د ف

قدرت نظامی و توان کمّی و کیفی  -51
 نیروهای مسلح ايران

    1 9.2 5 1..1 92 29.. ..12 

از حجم  یا عمدهوابستگی بخش  -6
به دريای عمان و  صادرات و واردات کشور

 تنگه هرمز

    1 3 1 91.9 95 15.2 ..19 

جايگزينی ساحل دريای عمان برای  -51
صادرات و واردات انرژی و کاالی ايران 

 فارس یجخلجای  به

    3 2.2 2 9..5 99 ...1 ..55 

و  یساتتأسبرخورداری ر ايران از  -56
صنايع نظامی داخلی و فناوری پیشرفته 

 دفاعی

      11 55 11 55 ..5 

 يژهو بهامنیت داخلی ايران  یتوضع -51
 پايداری امنیت در جنوب شرق کشور

    3 2.2 11 39.. 95 52.2 ..5 

و  ونقل حملارتباطی  یها شبکه -3
خطوط انتقال کاال و انرژی در جنوب 

 شرق کشور

  1 9.2 9 5.2 19 35.3 12 55.2 .... 

ايجاد کريدور ترانزيتی و ارتباطی شمال، جنوب با  -51-
خشکی در های محصور در  توجه به ادعای کشور

 آسیای مرکزی، روسیه، هند و...

    3 2.2 13 32.9 12 59.2 .... 

وجود اختالفات مرزی و ادعای  -51
ارضی امارات نسبت به بخشی از مناطق 

 ايرانی( گانه سهمرزی ايران )جزاير 

  1 9.2 . 11.2 19 35.3 11 55 ..39 

موجود )مانند  يرساختیزهای  ظرفیت -4
ها،  ، نیروگاهیا جادهارتباطی و  یها شبکه

ها و...( در سواحل  سدها، بنادر، اسکله
 جنوب شرق کشور ايران

  9 5.2 9 5.2 1. .1.9 1. .1.1 ..92 

های اقتصادی  وضعیت و ظرفیت -5
مانند صنعتی )کشاورزی،  ازجمله

مانند بنادر و خدماتی )( و سازی یکشت
خدمات دريايی( ايران در طول سواحل 

 ی هرمز و تنگه مکران

  1 9.2 . 11.2 1. .1.9 15 ...1 ..9. 

میزان همگرايی مردم جنوب شرق  -1
 قبايل و طوايف( با حکومت ايرانکشور )

 

    . 11.2 12 59.2 19 35.3 ..93 
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تاثیرعواملژئوپلیتیک)سیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامی(سواحلمکران

 درحوزهدریایعمانبرتدوینراهبرددفاعیجمهوریاسالمیایران

عوامل ژئوپلیتیك سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و نظامی حوزه

 زياد خیلی زياد متوسط کم کم خیلی
 میانگین

 د ف د ف د ف د ف د ف

 وجود معضل قاچاق کاال و مواد مخدر در -55
 کشور جنوب شرق

  1 9.2 9 5.2 95 52.2 11 39.. ..95 

تحرك، کارآمدی و موفقیت وضعیت  -53
سیاست خارجی ايران در سطح منطقه و 

 حوزه دريای عمان

    2 93.5 19 35.3 1. .1.9 ..11 

های قومی ـ مذهبی  و جود اقلیت -1
در  جوار همکشورهای  متجانس با اقوام

 جنوب شرق ايران

    . 11.2 91 .1.2 2 9..5 ..1. 

قومی ـ مذهبی  های یتاقلوجود  -51
متجانس با اقوام ايران در کشورهای حوزه 

 دريای عمان

    2 9..9 1. .2.5 2 91.3 ..53 

معضل بیکاری، تورم و فقر اقتصادی در جنوب  -1
 شرق کشور

1 9.2   . 11.. 12 55.2 2 93.5 3.21 

منابع طبیعی، انرژی و معادن  -1
واقع در سواحل جنوب شرق  يرزمینیز

 کشور

  1 9.2 19 35.3 13 32.9 2 93.5 3.29 

پايین بودن میزان سطح سواد و  -1
ضعف فرهنگی موجود در سواحل جنوب 

 شرق ر ايران

  1 9.2 11 39.. 12 59.2 . 11.2 3.13 

نقش سنتی پشتیبانی راهبردی  -54
 هند  ايران از پاکستان در مقابل

  9 5.2 15 92.. 12 55.2 3 2.2 3..1 



:8خیآزمونبرحسبژئوپلیتیکسیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامیحوزهمؤثرعواملیهاتحلیلداده

نامهدرخصوصتعيينپرسشسؤاالتیآماریبهداریپاسخجامعهدرصداطمينانمعنيتعيينبرای

)كای4املمزبورازروشآماریآزمونخي،برایهریكازعودریایمانحوزهدرژئوپليتيكعوامل

 آشدهاستفادهاسكوئر( نتایج آمدهكه ادامه در كه جدولي شرح به .باشدمين فوقجدولارقاملذا

91شمارههایگویهداریمعنيكهاستآندهندهنشان ،94 96و 12/1آلفایسطحدرداریمعنياز،

داریومعني4آزمونخيازآنجاكه.البتهنيستدارمعنيتفاوتدارایهاگویهاینبهپاسخلذا،استتربزرگ

درحدعواملفوقراتأثيرآماریكهجامعهایندليلبهباشد،ليكنمي12/1ازبيشكایاسكوئراینعوامل

باالیاینعواملوباتوجهبهنظرمثبتافرادخبرهوبيشاززیاددانسته اندوبااستنادبهميانگيننسبتاً

صاحب مورد در تأثيرنظر شناسيژئوپليتيكيایننتایجمطالعاتمحيطاساسبرهمچنيناینعواملو

دریایدوینراهبرددفاعيكشوردرحوزهدرتمؤثرعواملژئوپليتيكيعنوانبهتحقيق،عواملمزبورنيز

عمانمحسوبمي فرهنگيعواملژئوپليتيكعنوانبههاگویهایندرنتيجهشوند. اقتصادی، وسياسي،
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دریایعماننيزمحسوبدرحوزهسواحلجنوبشرقكشوردردفاعيراهبردتدوینبرمؤثرنظامي 

گردند.مي
(4خيیآماری)آزمونپاسخجامعهداریمعني:درصداطمينان6جدول

 داری معنی آزادی درجه اسکوئر کای عوامل ژئوپلیتیکی رديف

1 
( و سازی یکشتکشاورزی، صنعتی )مانند  ازجملههای اقتصادی  وضعیت و ظرفیت

 هرمز  تنگهمانند بنادر و خدمات دريايی( ايران در طول سواحل مکران و خدماتی )
11.592 3 551. 

 .515 3 11..15 واقع در سواحل جنوب شرق کشور يرزمینیزمنابع طبیعی، انرژی و معادن  9

 .555 3 555..9 در جنوب شرق کشور انرژیو خطوط انتقال کاال و  ونقل حملهای ارتباطی  شبکه 3

. 
، سدها، ها یروگاهن، یا جادهارتباطی و  یها شبکهموجود )مانند  يرساختیزهای  ظرفیت

 و...( در سواحل جنوب شرق ايران ها اسکله، بندرها
95.112 3 555. 

 .555 3 95.353 معضل بیکاری، تورم و فقر اقتصادی در جنوب شرق کشور 5

 .555 9 ..92.3 تنگه هرمزبه دريای عمان و  ای از حجم صادرات و واردات کشور بخش عمدهوابستگی  .

 .513 9 .2.15 قبايل و طوايف( با حکومت ايرانکشور )میزان همگرايی مردم جنوب شرق  1

 .555 3 95.353 پايین بودن میزان سطح سواد و ضعف فرهنگی موجود در سواحل جنوب شرق ايران 2

ـ مذهبی متجانس با اقوام اقلیتوجود  2  .551 9 11..13 در جنوب شرق ايران جوار همکشورهای  های قومی 

ـ مذهبی متجانس با اقوام ايران در کشورهای حوزه دريای عمان وجود اقلیت 15  .112 9 55..3 های قومی 

 .555 3 915229 وجود معضل قاچاق کاال و مواد مخدر در جنوب شرق کشور 11

 .555 3 12.2.1 ايرانی( گانه سهجزاير ايران )وجود اختالفات مرزی و ادعای ارضی امارات نسبت به بخشی از مناطق مرزی  19

 .32. 9 1...1 دريای عمان  وضعیت تحرك، کارآمدی و موفقیت سیاست خارجی ايران در سطح منطقه و حوزه 13

 .555 3 91.1.5 کشور هندنقش سنتی پشتیبانی راهبردی ايران از پاکستان در مقابل  .1

 .555 9 11..31 قدرت نظامی و توان کمّی و کیفی نیروهای مسلح کشور ايران 15

 1.555 1 .555 دفاعی ی یشرفتهپو صنايع نظامی داخلی و فناوری  یساتتأسبرخورداری ايران از  .1

 .559 9 19.1.5 پايداری امنیت در جنوب شرق کشور يژهو بهوضعیت امنیت داخلی ايران  11

12 
های محصور در  ايجاد کريدور ترانزيتی و ارتباطی شمال و جنوب با توجه به ادعای کشور

 خشکی در آسیای مرکزی، روسیه، هند و...
15.92. 9 55.. 

 .555 9 1....1 فارس جای خلیج واردات انرژی و کاالی ايران بهجايگزينی ساحل دريای عمان برای صادرات و  12

:حوزهسیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامیژئوپلیتیکمؤثرعواملسازیوتعیینوزننرمال

گردید،ابتدانسبتبهحذفعواملدارای1/4درپيمحاسبهصورتگرفتهبرایتعيينعددشاخصكهمعادلعدد

اقداموسپسسایرعواملژئوپليتيكيدارایميانگين(93و1هایردیفعوامل)ترازعددشاخصفوقميانگينپایين

تصادی،فرهنگيونظاميسواحلجنوبشرقسياسي،اقترازعددشاخصدرقالبعواملژئوپليتيكباال

 بهشرحجدولباشندميمؤثركهبرتدوینراهبرددفاعيكشوریدریایعماندرحوزهكشور پساز1،

ميانگينآنعاملنمودنتقسيمتعيينوزنهرعاملكهباهمچنينهاواولویتميانگينآنبرحسبسازیعواملنرمال

است،تعيينگردیدند.آمدهدستبههایعواملبرمجموعكلميانگين
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تاثیرعواملژئوپلیتیک)سیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامی(سواحلمکران

 درحوزهدریایعمانبرتدوینراهبرددفاعیجمهوریاسالمیایران

ميانگيناولویتووزنبرحسبژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميحوزهمؤثر:عوامل1جدول

 وزن میانگین دريای عمان  حوزهسواحل  سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامیژئوپلیتیك  مؤثرعوامل  رديف

 1.162413 3.11 قدرت نظامی و توان کمّی و کیفی نیروهای مسلح کشور ايران 51

 1.163413 3.14 هرمز ی تنگهبه دريای عمان و  از حجم صادرات و واردات کشور یا عمدهوابستگی بخش  6

 1.164111 3.22 فارس یجخلجای  جايگزينی ساحل دريای عمان برای صادرات و واردات انرژی و کاالی ايران به 51

 1.169411 3.2 دفاعی ی یشرفتهپو صنايع نظامی داخلی و فناوری  یساتتأسبرخورداری کشور ايران از  56

 1.169411 3.2 پايداری امنیت در جنوب شرق کشور يژهو بهوضعیت امنیت داخلی ايران  51

 1.161311 3.33 در جنوب شرق کشور و خطوط انتقال کاال و انرژی ونقل حملارتباطی  یها شبکه 3

 1.161311 3.33 های محصور در خشکی در آسیای مرکزی، روسیه، هند و... ايجاد کريدور ترانزيتی و ارتباطی شمال و جنوب با توجه به ادعای کشور 51

 1.121112 3.44 ايرانی( گانه سهوجود اختالفات مرزی و ادعای ارضی امارات نسبت به بخشی از مناطق مرزی ايران )جزاير  51

 1.121312 3.41 ها و...( در سواحل جنوب شرق ،، بنادر، اسکلهها یروگاهن، یا جادهارتباطی و  یها شبکهمانند )موجود  يرساختیز های یتظرف 4

5 
ايران در  ( کشوردريايیمانند بنادر و خدمات خدماتی )( و سازی یکشتکشاورزی، صنعتی )مانند  ازجملههای اقتصادی  وضعیت و ظرفیت

 هرمز  تنگهطول سواحل مکران و 
3.46 1.121112 

 1.121613 3.44 ايران قبايل و طوايف( با حکومتکشور )میزان همگرايی مردم جنوب شرق  1

 1.121413 3.41 وجود معضل قاچاق کاال و مواد مخدر در جنوب شرق کشور 55

 1.126113 3.91 دريای عمان ی حوزهوضعیت تحرك، کارآمدی و موفقیت سیاست خارجی ايران در سطح منطقه و  53

ـ مذهبی متجانس با اقوام های یتاقلوجود  1  1.126314 3.93 در جنوب شرق کشور ايران جوار همکشورهای  قومی 

ـ مذهبی متجانس با اقوام ايران در کشورهای  های یتاقلوجود  51  1.123114 3.13 دريای عمان ی حوزهقومی 

 1.123111 4.11 معضل بیکاری، تورم و فقر اقتصادی در جنوب شرق کشور 1

 1.124161 4.14 واقع در سواحل جنوب شرق کشور يرزمینیزمنابع طبیعی، انرژی و معادن  1

 9 14.3439 جمع



:تحقیقسؤالمرتبطباهایدادهارزیابیتحلیل

 به توجه تبيينعواملوتحليلتجزیهبا نظاميمؤثرفوقو فرهنگيو اقتصادی، ژئوپليتيكسياسي،

اینعواملدرتدوینراهبردتأثيریدریایعمانوتعيينميزانسواحلجنوبشرقكشوردرحوزه

بندینمودكهمواردتوانچنينجمعگفته(،ميپيش1مزبور)بهشرحجدولدفاعيكشوردرحوزه

تحقيقمبنيبرچيستيعواملمؤثرژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،سؤالپاسخمناسبيبهدرواقعفوق

اینتأثيرتعيينميزانچنينهمنودریایعماميسواحلجنوبشرقكشوردرحوزهفرهنگيونظا

باشد.عواملبرتدوینراهبرددفاعيكشوردراینحوزهمي
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  پیشنهادو  گیری نتیجه

 :نتیجه گیری -الف

مرتبطبامسائلدفاعيسواحلسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميعواملمؤثرژئوپليتيك»تحقيق:سؤال

اینعواملبرتدوینراهبرددفاعيجمهوریتأثيرندواكدامجنوبشرقكشوردرحوزهدریایعمان

مطالعاتنظری،باتوجهبهفوق،سؤالدرپاسخبه«حوزهبهچهميزاناست؟ایندراسالميایران

دریایعمانوسواحلمكرانيقاتميدانيصورتگرفتهدرحوزهشناسيژئوپليتيكيوتحقمحيط

 یافتهچنينهمو به توجه با پژوهشو پيششدهانجاموتحليلتجزیههای موارد شرح گفته،به

سواحلجنوبمرتبطبامسائلدفاعيسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميعواملژئوپليتيكمؤثرترین

گفته(خواهدپيش1)بهشرحجدولعاملژئوپليتيكي91درقالبدریایعمان حوزهشرقكشوردر

برحسبمزبور،اینعواملبرتدوینراهبرددفاعيجمهوریاسالميایراندرحوزهتأثيرهميزانبودك

قدرتنظامي»كهعاملایگونهبهوزنواولویتميانگينهریكازعواملنيزتعيينگردیدهاست.

ميانگين«وتوانكمّيوكيفينيروهایمسلحكشورایران دارایبيشترین162413/1ووزن1/3با

تأثيرميزان عامل؛ انرژیومعادن»و با«واقعدرسواحلجنوبشرقكشوریرزمينيزمنابعطبيعي،

برتدوینراهبرددفاعيكشوردراینتأثيرميزانترینكمدارای124161/1ووزن1/4ميانگين

.باشندميحوزه

 : پیشنهاد -ب 

قصدتبه سایرپژوهشگرانيكهدرآینده یا دوینراهبرددفاعيكشوردرطراحاندفاعيكشور

جلوگيریمنظوربهباالیاینتحقيقودقتبهشودباتوجهدریایعمانرادارند،پيشنهادميحوزه

رجهتآمدهدراینتحقيقددقتبهتوانندازنتایجازاتالفزمانوعدمتكرارمسيرطيشده،مي

تدوینراهبردمزبوراستفادهنمایند.

 

 

 

 

 

 

 



 412 
تاثیرعواملژئوپلیتیک)سیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامی(سواحلمکران

 درحوزهدریایعمانبرتدوینراهبرددفاعیجمهوریاسالمیایران

 :منابع
 سوره،تهرانانتشارات،"جغرافیایتاریخیدریایپارس"(،9416)ایرجسيستاني(،)افشار

 ـاراتچاپسوم،،"ژئوپلیتیکجدیدایران:ازقزاقستانتاگرجستان"(،9411)تقویاصل،عطا وزارتامـورانتش

 خارجه،تهران

 ـاپونشـرعالمـه)سـمتانتشارات،"هرمزونقشاستراتژیکتنگهفارسخلیج"(،9419نيا،محمدرضا)حافظ چ

 ،تهرانطباطبایي(

 انتشاراتسمت،تهران"جغرافیایسیاسیایران"(،9419)نيا،محمدرضاحافظ، 

 مشهدپاپليانتشارات،"اصولومفاهیمژئوپلیتیک"(،9412)حافظنيا،محمدرضا،

 الگوینظری"(،9416)محمدحسينافشردی،پرهيزكار،اكبر،،رشيد،غالمعلي،نيا،محمدرضاحافظ

پژوهشي(،-يعلم)ژئوپليتيكالملليبينیفصلنامه،"طراحیراهبرددفاعیمبتنیبرعواملژئوپلیتیکی

 یدوم،تهرانسالسوم،شماره

 تهرانانتشاراتوزارتامورخارجه،"عمان"(،9411)الملليبيندفترمطالعاتسياسيو،

 رساله،"یموردی؛ایراننسبتبهعراق(مطالعه)دفاعیژئوپلیتیکدرراهبردنقشعوامل"(،9416)رشيد،غالمعلي

،تهراندكتریجغرافيایسياسي،دانشگاهتربيتمدرس

 (9411سازماناطالعاتسپاه،)"تهران"برآوردتهدیداماراتمتحدهعربی،

 نقشبنادرایراندرمنطقهوجهاندردهسالآیندده"(،9413)وكشتيرانيجمهوریاسالميایرانسازمانبنادر"،
 .تهران

 گيتاشناسيانتشاراتچاپهشتم،،"فلسفهجغرافیا"(،9414)شكویي،حسين 

 مسـائل،مجموعهمقاالتنگاهيبـه"امنیتیجمهوریاسالمیایرانمسائلترینمهم"(،9411)عبدی،عباس

 امنيتيایران،پژوهشكدهمطالعاتراهبردی

 تهرانانتشاراتسمت،"ژئوپلیتیکدرقرنبیستویکم"(،9411)الهعزتي،عزت،

 فرهنگـيمطالعـاتومؤسسـه،"(پاکستان5)اسالمیهایآشناییباکشور"(،9412)محمدهادیزاده،فالح

،تهرانالملليابرارمعاصرتحقيقاتبين

 تهران"کشوراماراتمتحدهعربی82برآورداطالعاتراهبردیشماره"(،9414)معاونتاطالعاتآجا،

 تهران"عماننشینسلطانکشور12برآورداطالعاتراهبردیشماره"(،9411)معاونتاطالعاتآجا،

 تهران"کشورپاکستان93برآورداطالعاتراهبردیشماره"(،9411)معاونتاطالعاتآجا،

 تهران"اماراتمتحدهعربی"(،9413)معاونتاطالعاتسپاه، 
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 نتایجکلیاستانسیستانوبلوچسدتان-1915سرشماریعمومینفوسومسکن"(،9411دی)مركزآمارایران"،

تهران،المللوروابطعموميمركزآماراموربين

 امـور،"نتایجکلیاسدتانهرمزگدان-1915سرشماریعمومینفوسومسکن"(،9411اسفند)ركزآمارایرانم

،تهرانالمللوروابطعموميمركزآماربين

 سـازمانانتشـارات،"جغرافیایکشورپاکسدتانبداتأکیددبدرایالدتبلوچسدتان"(،9411)نامي،محمدحسن

هایمسلح،تهرانجغرافيایينيرو

 امنیتدی–راهبدرددفداعیوتأثیرآنبرتدوینتعیینعواملژئوپلیتیکحوزهدریایعمان"(،9419)الـه،نوذری،فضل

 ،تهراندانشگاهعاليدفاعمليكتریعلومدفاعيراهبردی،درساله،"جمهوریاسالمیایران







































 


