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مقاله پژوهشی :تأثیر عوامل ژئوپلیتیک (سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی)
سواحل مکران در حوزه دریای عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران
فضلالهنوذری

دریافت مقاله99/08/82 :

1

پذیرش مقاله99/00/82 :

چکیده
حوزه دریایعمانوكشورهایپيرامونيآنمشتملبرایران،پاكستان،عمانواماراتمتحدهعربيكهبهعنوان

بخشيازحوزه ژئواستراتژیكاقيانوسهندمحسوبميشود،یكمحيطنسبتاًناشناختهومغفولدرابعادمختلف
ازجملهعواملژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميمرتبطبامسائلدفاعياستكهدراینراستاضرورت
بهمنظور تأمينمنافعملي،اجتنابناپذیر است.ازطرفي
اتخاذراهبرددفاعيدرحوزهیدریایعمانبرایكشور 

بهویژهدرزمينهعواملژئوپليتيك
تدوینراهبرددفاعيمطلوبنيزمستلزمشناختدقيقعواملژئوپليتيكياینحوزه 
مزبوروتوجهبهتأثيرآنهابرراهبرددفاعيكشوروروابطباسایربازیگراندراینحوزهميباشد .
بهصورت
بنابراین در پژوهش حاضر تالش گردیدهاستتابا استفاده ازروش تحقيق توصيفي  -تحليلي و  
محيطشناسي سواحل جنوب شرق ایران و سواحل كشورهای
كاربردی پس از انجام مطالعات نظری و  
حوزهی دریایعمان ،عواملژئوپليتيك سياسي،اقتصادی،فرهنگيونظامي مؤثر برتدوینراهبرددفاعي

جمهوریاسالميایرانشناسایيودرادامهضمنمشاورهبابرخيازافرادخبرهمرتبطباموضوعواخذنظر
آنان،پرسشنامهایدرقالب 91سؤال بستهویكسؤال بازتنظيم وطراحيگردید،سپس پرسشنامه تحقيق

بهصورت تمام شمار
صاحبنظر جامعه نمونهآماریكه 43نفر برآورد گردیده بود  

در بين افراد خبرهو 
دادهها
تجزیهوتحليل 

بااستفادهازروشهایكميآماری،اقدامبه

جمعآوریواخذنظرآنان
توزیعوپساز 
است.درنتيجهگيریودرپاسخبهسؤال

پرداختهشده 

ونهایتاً نسبت بهجمعبندیوارزیابيسؤال تحقيق
تحقيق ،مؤثرترین عوامل ژئوپليتيك سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و نظامي سواحل جنوب شرق كشور در
حوزهدریایعمانكهدرتدوینراهبرددفاعيجمهوریاسالميایرانتأثيردارند،برحسباولویتميانگين
ووزنآنهادرقالب91عاملمؤثرژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميتعيينگردیدهاند.

راهبرددفاعی،حوزهیدریایعمان.

واژگان کلیدی:ژئوپلیتیک،عواملژئوپلیتیک،


(عليهالسالم) .
-9استادیارعلومدفاعيراهبردیودانشگاهجامعامامحسين
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مقدمه
وقدرتهای

دولتهایاستعمارگر 
دریایعمانوبنادرآنازگذشتههایبسياردورموردتوجه  

دریایي بوده و در دورههای نفوذ پرتغاليها و انگليسيها در دریای پارس ،از موقعيت و اعتبار
سياسي،نظاميواقتصادیویژهایبرخورداربودهاست.اهميتدریایعمانازلحاظ اقتصادیو

منابع ،محرز و مسلّم و همواره گلوگاه آبي و سياسي ایران و منطقهای ارزنده در دنيای فعال
اقتصادیوجهانسياسيامروزميباشد.ایندریاازلحاظدسترسيبهكشورهایآسيایيودستيابي

حملونقل دریایي ،ارزش راهبردی
یكراه آبي و  
بهعنوان  
به سرزمينهای جنوب غرب آسيا و  
زیادی دارد .جنوب شرق ایران و سواحل مكران با دارا بودن ظرفيتهای ژئوپليتيك فوقالعاده
توليدكنندهی قدرت

ایوبينالمللي،واجدكاركردهای


اقتصادی،امنيتي،دسترسي،ارتباطاتمنطقه
دارابودنظرفيتهای

واقعشده وباوجود 
دركشورونظامجهانياستكهتاكنون موردغفلت 
ماندهترین مناطق كشور به لحاظ اقتصادی ،اجتماعي و محيطي محسوب
عقب 
مذكور ،یكي از  
ميگردد .جمهوری اسالمي ایران بااستفادهازظرفيتهایارتباطيدر سواحل مكران ميتواندبخش

اعظميازتعامالتخودراباسایركشورهاازخليجفارسبهحوزهدریایعمانمنتقلوازاینطریقاز
تنگنا و اتكای بهتنگه هرمز خارجشودوبااتصال وپيونددادن كشورهای شمالایران و كشورهای
آسيایمركزی)بهآبهایآزاد،جایگاهومنزلتژئوپليتيكي خودرادرمنطقهو

محصوردرخشكي (
ایوجهاني،فرصتهایجدیدیرابرایتضمين


برایاجماعمنطقه
جهانافزایشدهدوبازمينهسازی 
،مسئله اصليدراینتحقيقمبتني

امنيتمليخودفراهمنماید .درنتيجه باتوجهبهمواردپيشگفته
بر؛ «شناسایي و تعيين ميزان تأثير عوامل مؤثر ژئوپليتيك سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و نظامي
درحوزهدریایعمانبرتدوینراهبرددفاعيجمهوریاسالميایران

سواحلجنوبشرقكشور
ميباشد .
دراینحوزه» 
ميتوان چنينبياننمودكهبادستيابيبهاینمهم
ازطرفيدرزمينه اهميتوضرورتاینتحقيق 
عيجمهوریاسالميایراندرحوزهدریایعمان

گاممؤثریدرجهتكمكبهتدوینراهبرددفا
كهدرآیندهتوسطسایرمحققينصورتخواهدگرفت،برداشتهخواهدشدوعدمتوجهبهاین
رادراستفادهازنقاطقوتوفرصتهاناتوانودرمقابل

عواملدرحوزه دریایعمان،كشور 
آسيبپذیر خواهدنمود .هدفاینپژوهشمبتنيبر

نقاطضعفوتهدیدات(بالقوهوبالفعل)نيز
شناختعواملمؤثرژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميمرتبطبامسائلدفاعيسواحل

تاثیرعواملژئوپلیتیک(سیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامی)سواحلمکران 
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مكران در جنوب شرق ایران و كشورهای حوزه دریای عمان و همچنين تعيين ميزان تأثير این
ميباشد كه در این راستا
عوامل بر تدوین راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران در این حوزه  
سؤال تحقيق نيز عبارت است از؛ عوامل مؤثر ژئوپليتيك سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و نظامي
حوزه دریای عمان كداماند و تأثير این
مرتبط با مسائل دفاعي سواحل جنوب شرق كشور در  
عواملبرتدوینراهبرددفاعيجمهوریاسالميایراندراینحوزهبهچهميزاناست؟ 
دراینپژوهشباتوجهبهاستفادهازروشتحقيقتوصيفي– تحليليواكتشافيبودنمطالعات
فرضيهسازیومحدودنمودنتحقيقدراینزمينه،خوددارینمودهودرادامه،

محيطي،نگارندهاز
بهصورت مسئلهمحوروبراساسهدفوسؤال پژوهشدنبالشدهاست.همچنين
روندتحقيق 
دراینتحقيقعواملژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميسواحلمكرانوكشورهای
حوزه دریای عمان بهعنوان متغير مستقل و تدوین راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ایران نيز

بهعنوانمتغيروابستهمدنظرقرارگرفتهاست .

مبانی نظری
 -پیشینه تحقیق:

هيچگونه سابقهوتحقيقعلميمستقلمشابهبا
عملآمده ومطالعهمنابعموجود ،
به 
بررسيهای  

با
عنوان این پژوهش مشاهده نگردید .ليكن ازآنجاكه مقاله حاضر مستخرجه از بخشي از رساله
دكتری نگارنده تحت عنوان؛ «تعيين عوامل ژئوپليتيك حوزه دریای عمان و تأثير آن بر تدوین
ميباشد ،لذا برخي از تحقيقات و مطالعات
راهبرد دفاعي – امنيتي جمهوری اسالمي ایران»  
حوزهها كهبهنحویبابرخيازمتغيرهای
انجامشده درقالبرسالهپيرامونژئوپليتيكدرسایر 

عبارتانداز:

ميباشند،
اینپژوهشمرتبط 
 رساله دكترای غالمعلي رشيد تحت عنوان «نقش عوامل ژئوپليتيك در راهبرد دفاعي (مطالعهموردیایران نسبتبهعراق)» كه درسال 9416در دانشگاهتربيتمدرسانجام پذیرفتهو در
نتيجهگيری  ،طراحي راهبرد دفاعي مناسب برای ایران نسبت به عراق را مستلزم توجه و لحاظ

دانستهاند .

نقشهایچهارگانهعواملژئوپليتيكي(قوت،ضعف،فرصتوتهدید)
نمودن 
 رسالهدكترایكرمالهرضایيتحتعنوان «نقشاستراتژیكشرقتنگههرمزدرامنيتمليوتدوینسياستدفاعيمرتبطباآن»كهدرسال 9411دردانشگاهعاليدفاعمليانجامپذیرفتهو
نتيجهگيری اشارهنمودهاستكهایرانبایددرزمانصلحوجنگباكسبآمادگيبتواندقبل
در  
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منطقهای بهویژه آمریكا به تنگه هرمز ،در دریای عمان بنيه دفاعي خود را
از رسيدن تهدید فرا  
متناسبانتخابومستقرنماید .
دولتآبادی تحتعنوان «عالیقژئوپليتيكوراهبردملي
 رسالهدكترایسيدمحمودرضاشمس (مورد:ایراننسبتبهآسيایمركزی)»كهدرسال 9411دردانشگاهعاليدفاعمليانجامپذیرفته
نتيجهگيری بهبرخيازمواردتجانسیاعدمتجانسساختاریباكشورهایآسيایمركزی
ودر 
بهمنظور توسعه روابط مشترک بين ایران با كشورهای مزبور پرداخته و سپس به برخي از

فرصتهایدردسترسكشوراشارهنمودهاست .

ميتوان دراینتحقيقازبرخيالگوهای
پيشينههای فوقومواردمشابهآن  

جمعبندی سوابقو
با 
دانشافزایي و رفع
دادهها ،
جمعآوری وتحليل 
روشهای خاص 
تقسيمبندی عواملژئوپليتيكي ،

بخشيازنيازهایمطالعاتيپژوهشحاضرنيزاستفادهنمود .
 -مفهوم شناسی

بهمنظور دستيابي به
ژئوپلیتیک :ژئوپليتيك عبارت است از :درک واقعيتهای محيط جغرافيایي  
نحویكه بتوان در باالترین سطح وارد بازی جهاني شد و منافع ملي و حيات ملي را

قدرت  ،
به
ژئوپليتيكعبارتاستازعلممطالعه

ميگوید«:
حفظكرد(عزتي.)1:9411،حافظنيادراینرابطه 
(حافظنيا9412،

روابط متقابل جغرافيا،قدرت،سياستوكنشهایناشيازتركيبآنها بایكدیگر» .
 ،)41:با این وصف در اینپژوهش بهتعریف منتخب فوق به دليل جامعيتنسبي آننسبت به سایر
استنادميشود .

تعاریف،
عوامل ژئوپلیتیک :ازجمله عوامل شناختهشده ژئوپليتيك ميتوان به موقعيتهای استراتژیك و
ژئواستراتژیك ،موقعيتهای ارتباطي ،دریایي ،ساحلي ،وضعيتهای اقتصادی ،سياسي ،نظامي،
اجتماعيوفرهنگيونوعوميزانمنابعطبيعي،كميت ،كيفيتمنابعانسانيو...اشارهكرد.تمام
قابلتوجهيبرروندطراحيواجرایراهبرددارند.
اینعواملژئوپليتيكبادرجاتمختلفتأثير 
درتدویناهدافوسياستهایامنيتملي،عواملجغرافيایي دركنارسایرعواملسياسي،اقتصادی،

لذا
ترینعواملشكلدهندهقدرتملي،موردتوجه قرار


یكيازمهم
بهعنوان 
اجتماعي،فرهنگيونظاميهمواره 
ميگيرند(.همان )93:

نقشه یك ملت یا دولت برای استفاده هماهنگ از تمامي
بهعنوان  
راهبرد دفاعی :راهبرد دفاعي  
اهدافامنيتمليتعریفميشود(حافظ

ابزارهایقدرتكشور(نظاميوغيرنظامي)درتعقيب 

تاثیرعواملژئوپلیتیک(سیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامی)سواحلمکران 
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نيا و دیگران .)99 :9416،به تعبير دیگر ،راهبرد دفاعي عبارت است از :چگونگي توزیع و
بهكارگيریمنابع،مقدوراتوابزارهایمليبرایتأميناهدافدفاعي(.همان )94:

یكمنطقه جغرافيایياستكهدرجنوبشرقيكشورجمهوریاسالميایران

حوزه دریایعمان:

ميگردد.ازلحاظتاریخي،در
خليجفارسمحسوب 
مكملژئوپليتيكيحوزه 

واقعشدهاستوبهعنوان

ودربرههایاززمان،

ميناميدند
خليجفارسرادریایپارس 
زمانهایگذشتهمجموعدریایعمانو 

ریایعماندركنارسواحلگستردهمكراندرجنوبشرقایران،ازایندریا

بهواقع شدند
باتوجه 
حوزه دریایعمان،چهاركشورپيراموني
بهعنوان دریایمكرانیادميشده است(افشار  .)91:9416،

كهسرزمينهایآنمتعلقبهایران،عمان،اماراتمتحدهعربيوپاكستاناست.این

ميشود 
خودراشامل 
ميشوند .
كشورهاازطریقدریایعمانبهاقيانوسهندمتصل 
چارچوب نظری
صاحبنظران و دانشمندان مختلف درباره عوامل و متغيرهای

الگوهای مختلفي كه از سوی 
بهطور مشخص بر مواردی از قبيل:
ارائهشده است ،نشان ميدهد كه  
تأثيرگذار بر قدرت ملي  
موقعيتراهبردی،موقعيتژئوپليتيكي،...،منابعزیرزميني شاملمنابعانرژی،منابعمعدنياعماز
راهبردیوغيرراهبردی،وضعكمّيوكيفيجمعيتوملتوپراكندگينيرویانسانيدرارتباطبا
جغرافيدانآمریكایي ،معتقداست

جغرافياتأكيدشدهاست (حافظنيا«.)416: 9412،هربرتكریل» 
كه جغرافيای انساني به تجزیهوتحليل پراكندگي انسان و فعاليتهای اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و
مينویسد:
حسينشكویيدركتابفلسفه جغرافيا 

سياسياوميپردازد (شكویي.)44:9414،ازطرفي

عمدهترین تقسيمات اصلي جغرافيای انساني مشتمل بر جغرافيای اجتماعي كه به مطالعه جمعيت،

سكونتگاههایشهریوروستایي وفعاليتهای اجتماعي كه جداازفعاليتهایاقتصادیو سياسي
طالعهپراكندگيفعاليتهایانسانيدرتوليدومصرف

ميپردازدوجغرافيایاقتصادیكهبهم
است ،
گرهخورده
ميپردازد وبيشازهمهباتراكمجمعيتوعواملجغرافيایطبيعي 
كاالوخدمات 
استوجغرافيایسياسي كهازواحدهایسياسيسيارهیزمينو نقشفعاليتهایسياسي در
مسائلجغرافيایانسانيواقتصادیبحثميكندوجغرافيایفرهنگيكهازپراكندگيجمعيتوفرهنگ
مينماید(.همان )43-46:
هاوهمچنينازاصولوعواملوابستهبهآنهابحثميكند،برشماری 
آن 

درنتيجه عوامل ژئوپليتيك سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و نظامي سواحلمكرانوسایر كشورهای
شاخصهای ژئوپليتيكي آنها ،در قالب جدول زیر كه حاصل

حوزه دریای عمان با برخي از 
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اینجانب
بخشي از جمعبندی نظرات پيشگفته اندیشمندان و ژئوپليتيسينها در رساله دكتری  
بهعنوان مبنای مطالعه محيطي
ميباشد ،بهعنوان چارچوب نظری تحقيق انتخاب و در ادامه  

قرارگرفته است تا پس از تحليل واقعي محيط ژئوپليتيكي و درک درست و كاملتری از حوزه
شاخصهای مؤثرعواملژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميسواحل

موردمطالعه،سایر
كشوردرحوزهیدریایعمانمرتبطبامسائلدفاعياحصاءوتعيينگردد .

جنوبشرق
جدول:9چارچوبنظریتحقيق 
ردیف 
9

عواملكالنژئوپليتيك 
سياسي(داخليو
خارجي) 

4

اقتصادی 

4

فرهنگي 

3

نظامي 

شاخصهایژئوپليتيكي 
-9ساختارونظامسياسيحكومت-4اختالفاتمرزیوادعاهایارضي 
 -4سياستخارجيوروابطدوجانبهبازیگران -3عضویتبازیگراندر
ایوبينالمللي 

سازمانهایمنطقه

ظرفيتهایاقتصادی(كشاورزی،صنعتيوخدماتي) 

-9انرژی-4
حملونقلوخطوطانتقالكاالوانرژی 
شبكههایارتباطي 
 -4
-9انسجاماجتماعي،فرهنگيوسياسيملت
اقليتهایقومي–مذهبيمتجانسونامتجانس 
 -4
-9توانكمّيوكيفينيروهایمسلح 
-4قراردادهاینظاميوعضویتدرمعاهداتوپيمانهایدفاعي 



محیطشناسیژئوپلیتیکسیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامیسواحلمکرانوکشورهایحوزه 

ساختار و نظام سیاسی حکومت :ازلحاظ نظام سياسي بدون تردید جمهوری اسالمي ایران
قابلمقایسه باكشورهایپاكستان ،عمانواماراتمتحده عربينيست واز این حيثدارای برتری

قابلتوجهي ميباشد.درپاكستانباتوجهبهوجودنظامفدرالي،نگرشیكپارچهویكسانيبرفضای

ورقابتبينایالتهاوهمچنينبادولت

اختالفنظر

تجزیهپذیریو
اینكشورحاكمنميباشدوخطر 
هایمهمنظامسياسياینكشورمحسوبميگردد.ساختارحكومتدرعمانمبتني

مركزیازشاخصه
برنظامسلطنتياستوتقریباًتماميجایگاههایعاليحكومتيدراختيارشخصسلطانميباشد.نظام
سياسياماراتمتحدهعربيمبتنيبرساخت فدراليوباحفظسننگذشتهاست.اختالفاتارضيو
هایطبقاتيدرزمينه


وقيوشكاف
نشينهای اینكشوروهمچنين ادعاهایحق
شيخ 
مرزیمتعددبين 
شاخصههایمهموبرجسته

اقتصادی،سياسي،اجتماعيوفرهنگيبينامارتهایاینكشورازجمله 

تاثیرعواملژئوپلیتیک(سیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامی)سواحلمکران 
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باشدودربعدخارجينيزبهقدرتهایجهانيونظامسلطهوابستههستند


نظامسياسياماراتمي
(نوذری.)411:9419،ایندرحالياستكهالگوینظامحكومتيدرایرانتكساختوبسيطاستو
نظامسياسيآنازوحدتساختاریوتشكيالتي،وحدتانسانيواجتماعيووحدتسرزمينينيز
برخوردارميباشد(.حافظنيا )421:9419،

اختالفات مرزی و ادعاهای ارضی :كشور ایران باوجود داشتن مرزهای طوالني و همسایگان
هيچكدام از همسایگان خود اختالف ارضي و مرزی ندارد و یا
بهجز موارد معدود ،با  
متعدد  ،
حداقلنسبتبهسایركشورهایحوزهدریایعمانازاختالفاتكمتریبرخورداراست.باتوجه
بهمحرزبودنحاكميتایرانبرجزایرسهگانه ایرانيبوموسي،تنببزرگوتنبكوچك،كشور
اماراتمتحدهعربيباادعایواهي،درخواستمالكيتجزایرفوقرامينمایدوبههميندليل

بهجزمرزدریایيبينایرانودوبي)تحدیدحدود
تاكنون مرزهایدریایيبينایرانواینكشور( 
نشدهاست.مرزهایدریایيبينایران وعمانتحدیدحدودشدهاستوتنهادردونقطه بهدليل
همچنين بين عمان و رأس الخيمه ،تحدید حدود نشده است.
اختالف بين عمان و شارجه و  
درزمينه مرزهای خشكي ندارند ،ليكن مسئله مرزهای

هرچند ایران و پاكستان اختالف عمدهای 
دریایيبينایندو كشوردرخليجگواترهنوزبهسرانجامنرسيدهوتحدیدحدودنگردیدهاست.
(نوذری )419:9419،
کشورهایحوزه :تاریخروابطسياسيایرانوپاكستانبيش

سیاستخارجیوروابطدوجانبه 
از  21سال قدمت دارد و این روابط در اكثر سالهای خود بسيار مثبت و دوستانه بوده است.
اشتراكاتفراوانفرهنگي،مذهبي،جغرافيایي،تاریخيوحتينژادی،مردمدوكشورراعميقاًبه
همپيونددادهوحتيدرمقاطعيكهروابطسياسيایرانوپاكستانچندانگرمنبوده،ازعشقو
عالقه مردم دو كشور نسبت به یكدیگر كاسته نشده است (نامي .)413 :9411،روابط اقتصادی
همكاریها و

بهرغم 
دوجانبه ميان ایران و پاكستان از روند رو به رشدی برخوردار بوده و  
نامههای سياسي ،تجاری و فرهنگي ميان دو كشور ایران و پاكستان ،این دو كشور در
موافقت 

چونموضوعافغانستان،دیدگاههایمتفاوتيدارند.حمایتدولتپاكستانازگروهطالبان،

مسائلي
اعودیپلماتهایایرانيدرپاكستانوافغانستان،ازجمله مواردیبودكه روابطدوكشور

تروراتب
هماكنون جمهوری اسالمي ایران در كشور
را در اواخر دهه  9111ميالدی تحت تأثير قرارداد  .
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پاكستانغيرازسفارتخانه،چهاركنسولگریدرشهرهایكراچي،الهور،پيشاوروكویتهداردو
پاكستاننيزغيرازسفارتخانه،دوكنسولگریدرمشهدوزاهداندارد(.فالحزاده )12-16:9412،
روابط ایران و عمان به اوایل قرن نوزدهم بازميگردد .از آن زمان این دو كشور روابط سياسي و
كردهاند .روابطدوكشورطيچندسالاخيراز روندمثبت و
اقتصادی بسيار نزدیكي با یكدیگر برقرار  
دوستانهایبرخورداربودهاست.همسایگي،مسلمانبودن،اشتراکنظردرقبالامنيتمنطقه،صدورنفت،عضویتدر

هایمنطقهایوبينالملليو اشتراکنظردراغلبمسائلمنطقهای و بينالملليجزءنقاطاشتراکروابط


سازمان
سياسيایرانوعماناست.طيسالهایاخيرمراوداتوسفرهایمتقابلمتعددیبينمقاماتدوكشوردرزمينههای
سياسي،اقتصادی،نظاميوامنيتيصورتگرفتهاست(.دفترمطالعاتسياسيوبينالمللي )964-963:9411،
روابطبيندوكشورایرانواماراتدرسطحسفيربرقراراست(معاونتاطالعاتسپاه.)21:9413،درحالحاضر
هایاقتصادیایرانمحسوبميگردد.


ترینطرف

دوبي،یكيازمهم
شيخنشين 
بهویژه  
اماراتمتحدهعربيو 
باشد.ایندرحالياستكهتالشهای


طيچندسالاخيرسردمي
بهویژه
باوجوداین،روابطسياسيدوكشور 
تبليغاتيوسياسياماراتعليهایرانطيچندسالگذشتهشدتیافتهاست(معاونتاطالعاتآجا.)31:9414،
سهگانهایرانيوهمسویيآنكشوربا
هماكنونروابطدوكشوربهدليلادعایواهياماراتبرسرمالكيتجزایر 

گروههایتكفيریتروریستيواعمالفشارسياسيواقتصادیعليه
عربستانسعودیدرجنگیمنوحمایتاز 
هيچگونهتالشجدیازسویمقاماتاینكشوربرایبهبودسطحروابط
ایران،دروضعيتمناسبيقرارنداردو 
اقتصادیباایران،مشاهدهنميشود .

خليجفارسپسازعربستانسعودیدرجایگاه
كشفشدهنفتدرمنطقه 
انرژی:ایرانازلحاظميزانذخایر 
دومقرارداردوازنظرميزانذخایرگازدراینمنطقهدارایمقاماوّلاستودرسطحجهانبعدازروسيهدر
فتوگازدربينكشورهایحوزهدریایعمان

جایگاهدومقرارميگيرد؛بنابراینایرانازلحاظميزانذخایرن

هایحوزهدریای


فتوگازدربينكشور
درجایگاهاوّلقراردارد.اماراتمتحدهعربيازلحاظميزانذخایرن
عمانپسازایراندرجایگاهدومقرارميگيردوبهدنبالآنعمانازنظرميزانذخایرنفتيدرجایگاهسومو

جدول .)4توليدات داخلي

ازلحاظ ميزانذخایر گازی در جایگاه چهارم پس از پاكستان قرارميگيرد (
پاكستانتنهاپاسخگوی91درصدمصرفموردنيازآنكشوراستوبههميندليلپاكستاننيازمندواردات

بهشدت بهخارجوابستهاست.ازطرفيچنانچهمنابعنفتيجدیدیدركشورعمان
انرژیفسيلياستو 
ادولتعماننگرانآیندهميباشد.

كشفنشود تا 42سال آیندهنفتاینكشورتمامخواهدشدولذ
(نوذری )414:9419،

تاثیرعواملژئوپلیتیک(سیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامی)سواحلمکران 
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هایحوزهدریایعمان 


نفتوگازكشور
اثباتشده
جدول:4ميزانذخایر 
كشورها 

نفت(ميلياردبشكه) 

گاز(تریليونمترمكعب) 

ایران 
اماراتمتحدهعربي 
عمان 
پاكستان 

 941
 11
 2/2
 1/411

 41/4
 1/2
 1/131/2
 1/162/6

زیرساختهای مناسب

ظرفیتهای اقتصادی :صرفنظر از محدودیتهای جغرافيایي ،اقليمي و 

فرهنگيواجتماعيدرسواحلجنوبشرقایران،ظرفيتهایبسيارباالیيبرایجذبسرمایهگذاریو
توسعهاقتصادیموجودميباشد.ظرفيتباالیگسترشبنادروصنعتكشتيسازیوكشتيراني،خدمات
دریایي،صنعتآبزیپروریبههمراهفرآوریمحصوالتدریایي،صنعتگردشگردی(توریسم)،صنعت
هایاقتصادیمنطقهميباشدكهدرصورتبرنامهریزی


هاوظرفيت
نفتوفرآوردههایآنازجمله 
جاذبه
فعاليتهای

و اجرای مناسب عالوه بر ایفای نقش ،در توسعه پایدار و امنيت نيز مؤثر خواهد بود .
استانهای هرمزگانوسيستانوبلوچستاندرسهبخشكشاورزی،
اقتصادیمردماینمنطقهدر 
صنعتيوخدماتمتمركزاستكهبيشترینجمعيتایندواستاندربخشخدماتاشتغالدارند.
توزیع جمعيت شاغل در سه بخش عمده فعاليت اقتصادی در استانهای هرمزگان و سيستان و
دادهشده است (مركزآمارایران.)9411،استان
بلوچستانطيسال 9412درقالبجدول 4شرح 
هرمزگانازنظرمنابعمعدنيغنياستوعالوهبرنفتوگاز،معادنكروميتوخاکسرخایناستانمشهور
كشتيسازی)دراین
قایقسازیو 
ميباشد.همچنيندوصنعتوابستهبهدریایعنيشيالتوصنایعدریایي( 

ترینقطبهایصيدو صيادی جنوبایرانباداشتن


یكيازمهم
بهعنوان 
استانرونقدارند.استانهرمزگان 
بندرمهمصيادیمطرحميباشد(.همان )911-911:

كيلومترنوارساحليوتعدادشش

بيشاز111
جدولشماره:4درصدتوزیعشاغالن91سالهوبيشتراستانهایهرمزگانوسيستانوبلوچستاندرسال 9412
استان 

كشاورزی 

صنعت 

خدمات 

نامشخص 

هرمزگان 

 49/12

 44/44

 23/44

 4/31

سيستانوبلوچستان 

 91/91

 42/14

 24/13

 4/13

بزرگترین بخش اقتصاد پاكستان را تشكيل ميدهد .بيش از  11درصد از كل
فعاليت كشاورزی  
جمعيتاینكشورباكشاورزیارتباطدارندواینبخشبيشازنيميازنيرویكاركشوررابه
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(دفترمطالعاتسياسيوبينالمللي،همان 11:ـ 11 ،)66درصدصنایع

خوداختصاصدادهاست .
پاكستانبهبخشخصوصيو41درصدبهبخشدولتيتعلقدارد(.نامي921:9411،ـ )926
حدود4/4درصدتوليدناخالصداخليكشورعمانازبخشكشاورزیتأمينشدهوحدود43درصد
نيرویكاراینكشوردربخشكشاورزیمشغولبهكارميباشند.حدود 41/4درصدتوليدناخالص
ميشود( .معاونت اطالعات آجا )34-33 : 9411 ،و
داخلي این كشور از صنایع و معادن تأمين  
ميشود(همان.)34:
حدود21/6درصدتوليدناخالصداخلياینكشورازبخشخدماتتأمين 
ترینبخشهایاقتصادیاماراتجداازبخشنفتكهعمدهذخایرآندرامارتابوظبيقراردارد،صنعتي،


مهم
هماكنوناینكشورقطباصليجنوبغربآسيادرتجارتو
گردشگری،خدماتوصادراتمجدداست .
حملونقلدریایيوهوایياست(.سازماناطالعاتسپاه )1:9411،

حملونقل و خطوط انتقال کاال و انرژی :كشور ایران مناسبترین و
شبکههای ارتباطی  

حملونقلهوایي،دریایيوزميني
درزمينهی 

كوتاهترینمسيربينشمالوجنوبوشرقوغرب

جادهایوریلي)استوهمچنين ازلحاظ شبكه ارتباط الكترونيكيوخطوطلولهایراندارای
( 
كنندهای
تعيين 
موقعيتارتباطيدرشبكهمنطقهایوجهانينقش 

فضایمناسباست.ایرانازنظر 
حملونقل دریایي ،ضمن
را ایفا ميكند .ایران ميتواند با استفاده و بهرهبرداری از ظرفيتهای  
ارتقاءجایگاهژئوپليتيكيخوددرمنطقهوجهان،ازرشدوشكوفایياقتصادینيزبهرهمندگردد

صرفهترین راه ارتباطي كشورهای آسيای
به 
(نوذری .)411 :9419 ،ایران نزدیكترین و مقرون  
مركزیوقفقازبهدریاهایآزادوبازارجهانياست (تقویاصل.)469-464:9411،درجنوب
تواندخطراهآهناروپارابهآسيای


بهخطوطریليپاكستانمي
شرقنيزخطوطریلياززاهدانبااتصال
بهصورت
شبكهحملونقلآبيدركشورازلحاظظرفيتو 
همچنين 
جنوبيوجنوبشرقيمتصلكند .
بالقوهدرسطحبسيارخوبيقراردارد(سازمانبنادروكشتيرانيایران،زمستان.)9413ازطرفيایران
بهوسيله خط لوله به شرق تنگه هرمز و نيز با فعال كردنو
ميتواند با انتقال مواد نفتي و گاز  

جاسكوكنارکازوابستگيخودبهتنگه

توسعهبنادرسواحلدریایعمانبهویژهبنادرچابهار،

حافظنيا)423 :9419 ،؛ بنابراین ظرفيتهای ارتباطي سواحل مكران در كرانههای
هرمز بكاهد ( 
ازتنگناووابستگيبهتنگه هرمزشودودرنتيجه منجر

دریایعمانميتواندموجبرهایيایران 

حملونقل كاال از طریق دریای عمان به نقاط مختلف
به تسهيل در انتقال انرژی نفتو گاز و  

تاثیرعواملژئوپلیتیک(سیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامی)سواحلمکران 
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جهان گردد كه این امر در آینده ميتواند موجبات شكوفایي و رونق اقتصادی كشور را فراهم
نماید .
باتوجهبهپيشينه تاریخيایرانوانسجامفرهنگيو

انسجاماجتماعی،فرهنگیوسیاسیملت :
قوميآنوباعنایتبهویژگيهایجغرافيایيوموقعيتاینسرزمين،اندیشهسياسيناسيوناليسم

مليگرایي از ابتدای تاریخ و در دورههای مختلف در ميان ملت وجود داشته است (حافظ
و 
وحدتآفرین در

نيا )42:9419،وعالوهبرآن،دینومذهبنيزازعواملپایدارانسجامبخشو
ميآید(رشيد)11:9416،؛بنابراینكشور
ایجادواحيایآرمانسياسيدرميانملتایرانبهحساب 
دربرگيرندهی دو نماد اصلي ملي و دیني باشد .در حال

باسابقه تمدّن كهن خود ميتواند 

ایران 
حاضر یكي از مؤثرترین عوامل انسجام دهنده ساختار تركيبي ملت ،مشاركت متوازن اقوام و
اجزای ملت در سرنوشت و امور ملي كشور است .البته باید اذعان داشت كه در جامعه كنوني
گونهای كهتعاململيبينبخشمركزیكشور
به 
ایران،الگویمتوازنمشاركتمشاهدهنميشود .

برقرارنميشود(حافظنيا،

بهخوبي
بهویژهدرمناطقاقليتنشيننامتجانس ،
بابخشهایپيراموني ،

 .)912 :9419برای مثال نابرابریهای اقتصادی ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي موجود در جنوب
نهتنها موجب انزوای
شرق كشور همراه با الگوهای واگرایي درزمينه قوميت ،مذهب و زبان  ،
جغرافيایياینمنطقهازكشورشدهاست،بلكه درصورتادامهیافتنآن،ممكناستموجب
انتقامجویيهایوسيعينسبتبهمركزكشورشود(.عبدی )914:9411،
ایجادوشيوعنفرتو 
قوموگروههایقوميو

اقلیتهایقومی– مذهبیمتجانسونامتجانس :درایرانحدود 44

).وليایناقواموجمعيتهابهعلتاستقرار

قابلتفكيك هستند (رشيد14:9416،
خردهفرهنگ  

هویتهای

بهمرور 
رخداده درطولزمان ،
ساليانمتمادیدركنارهموتحوالتفرهنگيوقومي 
هایقوميآنهاچيرهگردیدهاستوازطرفيدینومذهببهعنوان


مليوسرزمينيبرهویت
تلقيميشود (حافظنيا:9419،

مهمترینعاملانسجاموپيوندو منشأ هویتبرایملتایراننيز 

همچنيندرجنوبشرقكشور،بلوچستانایرانوپاكستاندرسهمتغيرمذهب،زبانوقوميت
 .)41
بهعنوان زیربنایي نيرومند ،موجب شكلگيری الگوی
با یكدیگر تجانس دارند و این سه متغير  
واگرایي و عدم كنش متقابل با بخش مركزی ایران شده است (همان .)921:وضعيت سكونت
اقليتهای قومي در ایران بهگونهای است كه این اقليتها در ماورای مرزهای سياسي ایران نيز

هایمذهبي،قوميوزبانيباجمعيتهایكشورهایهمسایه


گسترشجغرافيایيداشتهوتجانس
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وجنوبشرق)ایرانباناحيهسنينشينپاكستانو

گونهای كهبخشسنيمذهبشرق(
به 
دارند ،
افغانستان و بخش سني نشين شمال شرقي ایران با ناحيه سني مذهب آسيای مركزی پيوستگي
خليجفارس با اهل سنت
دارد ،در جنوب كشور نيز ،اهل سنت ساكن در جزایر و سواحل  
خليجفارس واقع است ،تجانس دارند .ازنظر الگوی
آبهای  
آنسوی  
جزیره عربستان كه در  


شبه
بلوچنشين
دیگرهسته 

لوچدرجنوبشرقيایرانبانيمه

استقرارگروههایقومينيز،گروهقوميب

آنسویمرزفاقددولتمستقلاست،
درپاكستانپيوستگيفضایيپيداميكند.گرچهاینقومدر 

بااینحال بلوچستان پاكستان در چارچوب ساختار سياسي فدرال آن كشور تا سطح یك ایالت

مهمترینچالشپيشرویكشورامارات،مهاجرانكشورهای
ارتقاءپيداكرده است (همان .)929:
درصدجمعيتاینكشورراتشكيلميدهندوازنظرقوميبابخشمركزیاین

دیگرهستندكه11
كشور نامتجانس هستند و از طرفي بخشي از آنها به لحاظ مذهبي (شيعه بودن) نيز با جمعيت
اماراتنامتجانسخواهندبودومناطقظفاروالبوریميعماننيزبابخشمركزیعمانازنظرقومي
نامتجانساست(.نوذری )411:9419،
توانکمّیوکیفینیروهایمسلح :ساختار كلي نيروهای مسلح ایران شامل :ستاد فرماندهي كل
قوا ،ارتش جمهوری اسالمي ایران با نيروهای زميني ،پدافند هوایي ،هوایي و دریایي ،سپاه
پاسداران انقالب اسالمي با نيروهای زميني ،دریایي ،هوایي و سازمان بسيج ،نيروی انتظامي
بهطوركلي جمهوری
ميباشد  .
جمهوری اسالمي ایران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح  
حمایتهایمردمي و

اسالمي ایران با در اختيار داشتن نيروهای مسلح قوی و با برخورداری از 
بيستميليوني بسيج ،از توان باالیي برخوردار

سازماندهي نيروهای بسيج مردمي در قالب ارتش 
همچنين نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران عالوه بر توان بازدارندگي و قدرت
ميباشد  .

ميباشندودرزمينه
نظاميباال،ازروحيهقوی،انگيزهوآمادگيدفاعيباالوتجربهكافيبرخوردار 
صنایعوفناوریپيشرفتهنظاميازموقعيتمناسبيبرخورداراست(.همان )431:
بهطوركليسياستخارجيپاكستان
پیمانهایدفاعی :
قراردادهاینظامیوعضویتدرمعاهداتو 
مبتني بر روابط با چين ،آمریكا و عربستان است و این كشورها اساس وابستگي راهبردی
(استراتژیك) پاكستانراازجهت نظامي،سياسي واقتصادیبهوجود آوردهاندو دراینراستا
پاكستانباكشورهایمزبوروبرخيازكشورهایاروپایيطيسالهایاخيرقراردادهایمتعددی

درزمينهخریدتسليحاتوتجهيزاتمنعقدنمودهاست.دربينكشورهایحوزهدریایعمان،امارات

تاثیرعواملژئوپلیتیک(سیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامی)سواحلمکران 
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متحدهعربيوسپسعماندارایبيشترینپيمانهایدفاعي – امنيتيباكشورهایمنطقهوقدرتهای
بزرگ فرا منطقهای هستند (مانند عضویت در شورای همكاری خليجفارس و توافقات همكاریهای
هایاخيرقراردادهای


طيسال
دفاعي– امنيتيدوجانبه باآمریكا،انگليس،فرانسه،آلمانو.)...همچنين 
متعددیدرزمينه خریدتسليحاتوتجهيزاتنظاميبيناماراتمتحدهعربيوعمانباكشورهایغربي
منعقدگردیدهكهبعضاًبيشازظرفيتمنطقهونيروهایمسلحایندوكشوربودهاست(.همان )416:
مدلمفهومیتحقیق 
پيشگفتهوبابهرهگيریازنتایجكيفي
چارچوبنظریومطالعاتمحيطشناسي 

درادامهبراساس
شاخصهای  99گانه عوامل ژئوپليتيك سياسي،

حاصل از بررسي تطبيقي وضعيت ژئوپليتيكي 
ورهای حوزه دریای عمان و پس از مشاوره با برخي از افراد
اقتصادی ،فرهنگي و نظامي كش 
صاحبنظروخبرهمرتبطباموضوع،درنهایت  91عاملوشاخصژئوپليتيكيمرتبطباعوامل

ژئوپليتيك سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و نظامي سواحل مكران و كشورهای حوزه دریای عمان
بهعنوان مبنای مطالعات ميداني مورداستفاده قرار گيرد.
احصاء گردید تا در ادامه روند تحقيق  
شاخصهای   91گانهژئوپليتيكيفوقدرقالبمدلمفهوميتحقيقبهشرحزیرترسيم

درنتيجه 
گردیدهاست؛ 
 ميزان همگرايي مردم جنوب شرق كشور

 وضعيت و ظرفيتهای اقتصادی ازجمله كشاورزی،صنعتي و
خدماتي ايران در سواحل مكران وتنگهی هرمز

نيروگاهها،بنادر ،اسكلههاو)...درسواحلجنوبشرقايران


معضل بيكاری ،تورم و فقر اقتصادی در جنوب شرق
كشور



وابستگي بخش عمدهای از حجم صادرات و واردات
كشور به دريای عمان و تنگهی هرمز



وجود معضل قاچاق كاال و مواد مخدر در جنوب
شرق ايران



وجود اختالفات مرزی و ادعای ارضي امارات نسبت
به جزاير سهگانه ايراني



وضعيت تحرك ،كارآمدی و موفقيت سياست
خارجي ايران در سطح منطقه و حوزه دريای عمان



نقش سنتي پشتيباني راهبردی ايران از پاكستان در
مقابل كشور هند

عوامل ژئوپلیتیک سیاسی و اقتصادی سواحل حوزه دریای عمان

 شبكههایارتباطيحملونقلوخطوطانتقالكاالوانرژیدرجنوبشرقايران
 ظرفيتهایزيرساختيموجود(مانندشبكههایارتباطيوجادهای،

تدوین
راهبرد
دفاعی
ج.ا.ایرا



شكل:9مدلمفهوميتحقيق

عوامل ژئوپلیتیک فرهنگی و نظامی سواحل حوزه دریای عمان

 منابعطبيعي،انرژیومعادنزيرزمينيواقعدرسواحلجنوبشرقكشور

(قبايل و طوايف) با حكومت ايران
 پايين بودن ميزان سطح سواد و ضعف
فرهنگي موجود در سواحل جنوب شرق
ايران
 تجانس وجود اقليتهای قومي ـ مذهبي
متجانس با اقوام كشورهای همجوار در
جنوب شرق ايران
 وجود اقليتهای قومي ـ مذهبي متجانس با
اقوام ايران در كشورهای حوزه دريای
عمان
 قدرت نظامي و توان كمّي و كيفي نيروهای
مسلح ايران
 برخورداری ايران از تأسيسات و صنايع
نظامي داخلي و فناوری پيشرفتهی دفاعي
 وضعيت امنيت داخلي ايران بهويژه

416

فصلنامهمطالعاتدفاعياستراتژیك-سالهجدهم،شماره،19پائيز9411

روششناسی 

انجامشده
پژوهشحاضرازنظرنوعتحقيق«،كاربردی»وازلحاظروشتحقيق،بهروش«توصيفي-تحليلي» 
صاحبنظران ،خبرگان و

است .همچنين با توجه به تخصصي بودن موضوع تحقيق و محدودیت وجود 
حوزهدریایعمانو
كارشناسانمتخصصمرتبطبامسائلژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظامي 
سواحل مكران در سطح نيروهای مسلح و دستگاههای كشوری و مراكز دانشگاهي ،جامعه آماری برای
ومصاحبهاینتحقيقنيزكهبتواندنيازهایعلميآنرابرآوردهسازد،باتوجهبهمشورتباافراد

پرسشنامه

لذاباتوجهبهحجممحدودجامعهآماری،

صاحبنظرمرتبطبااینموضوع43،نفربرآوردشدهاست.

خبرهو
رجوعشدهاستودارای

آنها
بهصورت تمامشماربه 
همانجامعهآماریاستكه 

نمونه تحقيقنيز
جامعه  

ازقبيل:سابقهخدمتدرمشاغلراهبردیویادرجایگاهشغليسرتيپي(درسطوحكشوریو

ویژگيهایي 

لشكری)،مدرکتحصيليكارشناسيارشدوباالتر،آشنایينسبتاًمناسببامسائلراهبردیوژئوپليتيك و
ميباشند .در این تحقيق با استفاده از روش گردآوری
آشنایي نسبتاً مناسب با حوزه موردمطالعه ،نيز  
فيشبرداری و با بررسي
كتابخانهای ازطریق مطالعهكتبو مقاالتبهروش  

بهصورت 
اطالعات  
كتابخانهها و اسناد و مدارک

نقشههای جغرافيایي موجود در 
اسناد و مدارک علمي ،پژوهشي و  
ذیربط در مسائل ژئوپليتيك سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و
رسمي موجود نزد سازمانها و نهادهای  

حوزه دریای عمان و امور دفاعي كشور مرتبط با حوزه تحقيق اطالعات موردنياز
نظامي  
بهرهگيری ازمصاحبه با افراد
بااستفادهازروش تحقيقاتميدانيوبا 

گردآوریشده است .همچنين 

پرسشنامه بين جامعه

صاحبنظر مرتبط با مسائل ژئوپليتيك و امور دفاعي و با تهيه و توزیع 

نمونه آماری و با استفاده از مشاهدات ميداني محقق در مناطقجنوبوجنوبشرقكشورنيز
جمعآوریشدهاست.
اطالعاتموردنياز 
جغرافيایمكاني،شاملسواحلمكراندرجنوبشرقایرانوبخشهایياز

قلمروتحقيقازنظر 
سواحلكشورهایپاكستان،عمانواماراتمتحدهعربيدرپيراموندریایعمانميباشدكهعمقو
فاصله این سواحل از دریا تا جایي كه فضای خشكي سواحل ازنظر عوامل جغرافيای سياسي،

ميیابد .
متقابلميباشد،امتداد 

اقتصادی،فرهنگيونظاميمرتبطبادریاودارایتأثير
ازنظر قلمروموضوعي،دراینتحقيقبهبررسيعواملژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيو
پرداختهشده استوازنظر قلمروزمانيبافرضوجود

نظامي وتأثير آنبرتدوینراهبرددفاعي
ميباشد .
قابلاستفاده 
ثباتنسبيدرشرایطمحيطي،نتایجاینتحقيقتاحدوددهسالآینده 

تاثیرعواملژئوپلیتیک(سیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامی)سواحلمکران 
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،ازروشهایآماریجداولتوصيفيو

افزارهایEXELوSPSS
ازنرم 
بهرهگيری 
دادههابا 
درتحليل 
استفادهشدهاستوسپسبرای

آنها
دادههاومحاسبهميانگين 
نمودارهایاستنباطيتوزیعفراواني 

پرسشنامه

پاسخجامعه نمونهآماریبهسؤاالت 

بياندرصدميزاناطمينانازسطحمعنادار بودن 
تحقيق (با ضریب اطمينان  %12و با خطای حداكثر زیر  ،)%2از روش آماری آزمون خي  4و
نرمالسازی عواملمؤثر ژئوپليتيك
رتبهبندی،وزندهيو 
همچنين ازروشفریدمنبرایاحصاء 
سياسي،اقتصادی،فرهنگيونظامي سواحلجنوبشرقكشوردرحوزهدریایعمانبرتدوین
استفادهشدهاست .

راهبرددفاعيجمهوریاسالميایران
پرسشنامه و روایي و پایایي آن ،ابتدا

در خصوص چگونگي انجام مصاحبه و تهيه و توزیع 
محيطشناسيژئوپليتيكيمتناظرباعواملژئوپليتيكسياسي،
براساسیافتههایمطالعاتنظریو 

نامهای
پرسش 

اعيسواحلمكرانوكشورهایحوزهدریایعماندرقالب

اقتصادی،فرهنگيونظامي مرتبطبامسائلدف
پسازمصاحبهبابرخيازافرادخبرهوصاحبنظرمرتبطباموضوعواخذنظر

91سؤالبستهویكسؤالباز
آنانبرایبررسيميزانتأثير هریكازعواملژئوپليتيكسياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و نظامي سواحل
مكرانوسایركشورهایحوزهیدریایعماندرتدوینراهبرددفاعيكشورطراحيگردیدودرادامهپساز

آوریوبررسيپاسخآنهاوپيرومشورتومصاحبه


نمونهآماریوجمع
بينافرادجامعه

پرسشنامه

توزیع
مجددبابرخيازافرادصاحبنظروخبرهمرتبطباموضوع،ازبينمواردپيشنهادیكهتوسطبرخياز

پاسخدهندگان جامعه آماری در قالب سؤال باز پرسشنامه مطرح گردیده بود ،نسبت به احصاء عوامل

ژئوپليتيكيجدیداقدامودرقالبپرسشنامهدومبا91سؤالبستهویكسؤالبازتنظيمومجدداًبينجامعه

نامههاواستخراج
آوریپاسخپرسش 


نمونهآماریجهتاخذنظرآنانتوزیعشدودرادامهمحققپسازجمع
ستفادهازروشهایآمارینسبتبهتعيينعواملمؤثرژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،

دادههاباا
تجزیهوتحليل 
و 
آنهابرتدوینراهبرد
سواحلجنوبشرقكشوردرحوزهیدریایعمانوميزانتأثير 

فرهنگيونظامي 
دفاعيكشوراقدامگردید .
بنابراینباتوجهبهتخصصيبودنموضوعتحقيقومحدودیتوجودافرادصاحبنظروخبره
،دستگاههای كشوریومراكز

مرتبطباموضوع و حوزهیموردمطالعه درسطح نيروهایمسلح
بودنجامعهآماریوطراحيوتوزیعسؤاالتپرسشنامهدردونوبت

دانشگاهيونيزتمامشمار
پرسشنامه مزبورازاعتباروروایي

توانبادرصداطمينانباالیينتيجهگيرینمودكهسؤاالت 


مي



پرسشنامه تحقيق ،با توجه به

نسبتاً باالیي برخوردار ميباشد .از طرفي برای باال بردن پایایي 
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آنها درخصوصبعضيازدادههاتا
ویژگيهایجامعهنمونهآماریومصاحبهمجددبابرخياز 
گونهای دیگر و در زمانهای مختلف مطرح گردد ،به نظر
به 
حد اشباع ،چنانچه سؤاالت مزبور  
پرسشنامه تحقيق

ميتوان اظهار نمود 
پاسخها تقریباً یكسان خواهد بود كه از این نظر  
ميرسد  

ميباشد .
حاضرازپایایينسبتاًباالیيبرخوردار 
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق

برایارزیابيودستيابيبهپاسخسؤال تحقيقمبنيبر«شناسایيعواملمؤثرژئوپليتيكسياسي،
ميسواحلجنوبشرقكشوردرحوزهدریایعمانوتعيينميزانتأثير

اقتصادی،فرهنگيونظا
ابتدابراساسدادههای

اینعواملبرتدوینراهبرددفاعيجمهوریاسالميایراندراینحوزه»،
نهایيتحقيقبااستفادهازروشهایآماری

نامه 
ازجامعه آماری درقالبپرسش 

آوریشده 
جمع 

تجزیهوتحليل هریكازعواملمؤثرژئوپليتيك

توصيفي،استنباطيوآزمونخي ،4بهتوصيفو
ميسواحلجنوبشرقكشوردرحوزه دریایعماندرقالب

سياسي،اقتصادی،فرهنگيونظا
جداولونمودارهایتوزیعدرصدفراوانيوآزمونكایاسكوئر (خي )4بهشرحيكهدرادامه

پرداختهشده  است و سپسجدول توزیعدرصدفراوانيومحاسبهآزمونخي  4تمامي

ميآید،

عواملژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميمزبوردرقالبجدولدریكنگاهبهترتيب
اولویتميانگينهریكازعواملارائهگردیدهاست.بهدنبالآن نسبتبهاستانداردسازی عوامل
ميانگينكلازبينميانگينهمه عواملوتعيينعددشاخصكهاز

ژئوپليتيكيوهمچنين تعيين 
محيطشناسي ژئوپليتيكيو
دستآمده است،اقدام گردیده وسپسباتوجهبهمطالعات 
به 
رابطهزیر 
انجامشده توسط محقق و مصاحبه صورت گرفته با برخي از افراد خبره و
تحقيقات ميداني  
صاحبنظر جامعه آماری و همچنين با توجه به نتایج محاسبه آزمون خي  4و عواملي كه دارای

دوینراهبرددفاعيكشوردرحوزه

ميانگينزیرعددشاخصمزبورهستندوازميزانتأثيركميدرت
عاملحذفگردیدهاند.برایبهدستآوردنعددشاخص

دریایعمانبرخوردارميباشند،تعداد4

ازرابطهزیراستفادهشدهاست:




تاثیرعواملژئوپلیتیک(سیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامی)سواحلمکران 
درحوزهدریایعمانبرتدوینراهبرددفاعیجمهوریاسالمیایران

411

متعاقبآنكليهعواملژئوپليتيكيكهدارایميانگينباالیعددشاخصبودند ( 91عامل)،درقالب
حوزهدریای
عواملژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميسواحلجنوبشرقكشوردر 
ميباشند،برحسبترتيباولویتميانگين
عمانكهبرتدوینراهبرددفاعيكشوردراینحوزهمؤثر 
باتقسيمنمودنميانگينهرعاملبرمجموعكلميانگينهایعوامل،وزنهرعامل

آنهاوهمچنين

نيز مشخص گردیده است؛ بنابراین در ادامه برای نمونه از بين عوامل مؤثر ژئوپليتيك سياسي،
اقتصادی ،فرهنگي و نظامي  91گانه جنوب شرق كشور در حوزه دریای عمان ،به توصيف و
تحليلیكيازعواملمؤثرژئوپليتيكيفوقتحتعنوانعامل،9مشتملبرجدولونمودارتوزیع
پرداختهميشود .


)آنبهشرحذیل
درصدفراوانيوآزمونكایاسكوئر(خي4
میزان تأثیر عامل  :1وضعيت و ظرفيتهای اقتصادی ازجمله كشاورزی ،صنعتي (مانند
يسازی)وخدماتي(مانندبنادروخدماتدریایي)ایراندرطولسواحلمكرانوتنگههرمز
كشت 
ميباشد؟ 
حوزهدریایعمانمؤثر 
بهچهميزاندرتدوینراهبرددفاعيجنوبشرقكشوردر 
جدول:3توزیعدرصدفراوانيميزانتأثيرعامل9درتدوینراهبرددفاعيكشور
طبقه

فراوانی

درصدفراوانی  درصدفراوانیمعتبر

درصدفراوانیتراکمی 

كم

9

4.1

4.1

4.1

متوسط

3

99.1

99.1

93.1

زیاد

 93

39.4

39.4

22.1

خيلي زیاد

92

33.9

33.9

911.1

جمع

43

911.1

911.1

میانگین 

3.4631



توصیفوتحلیلآزمونعامل :1

جامعهآماری،ميزانتأثيرعاملوضعيتو

نشاندهندهآناستكه4/1درصدپاسخگویان
جدول 3
يسازی) و خدماتي (مانند بنادر و
ظرفيتهای اقتصادی ازجمله كشاورزی ،صنعتي (مانند كشت 

خدمات دریایي) كشور ایران در طول سواحل مكران و تنگه هرمز را بر تدوین راهبرد دفاعي
كشوردرحوزهیدریایعماندرحدكمو99/1درصدپاسخگویاندرحدمتوسط39/4،درصد
همچنينباتوجهبهانجامآزمونخي4و
دانستهاند .

درحدزیادو33/9درصدآناندرحدخيليزیاد
وضعيتوظرفيتهای

معنيداربودنكایاسكوئر()1.119اینعامل،نظرجامعهآماریایناستكهعامل
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بهعنوان یك عامل
اقتصادی ایران در طول سواحل مكران و تنگه هرمز با ضریب اطمينان  11درصد  
ميباشد .
رددفاعيجنوبشرقكشوردرحوزهدریایعمانمؤثر 

ژئوپليتيكيدرتدوینراهب
جدول:2توزیعفراوانيتأثيرعواملژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميسواحلحوزهدریایعمانبرتدوینراهبرددفاعيكشوربهترتيب
اولویتميانگين(دریكنگاه) 
عوامل ژئوپلیتیك سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و نظامی حوزه 
 -51قدرت نظامی و توان کمّی و کیفی
نیروهای مسلح ايران
 -6وابستگی بخش عمدهای از حجم
صادرات و واردات کشور به دريای عمان و
تنگه هرمز
 -51جايگزينی ساحل دريای عمان برای
صادرات و واردات انرژی و کاالی ايران
بهجای خلیجفارس
 -56برخورداری ر ايران از تأسیسات و
صنايع نظامی داخلی و فناوری پیشرفته
دفاعی
 -51وضعیت امنیت داخلی ايران بهويژه
پايداری امنیت در جنوب شرق کشور
 -3شبکههای ارتباطی حملونقل و
خطوط انتقال کاال و انرژی در جنوب
شرق کشور
-51ايجادکريدورترانزيتیوارتباطیشمال،جنوبباتوجهبهادعایکشورهایمحصوردرخشکیدر
آسیایمرکزی،روسیه،هندو.
 -51وجود اختالفات مرزی و ادعای
ارضی امارات نسبت به بخشی از مناطق
مرزی ايران (جزاير سهگانه ايرانی)
 -4ظرفیتهای زيرساختی موجود (مانند
شبکههای ارتباطی و جادهای ،نیروگاهها،
سدها ،بنادر ،اسکلهها و )...در سواحل
جنوب شرق کشور ايران
 -5وضعیت و ظرفیتهای اقتصادی
ازجمله کشاورزی ،صنعتی (مانند
کشتیسازی) و خدماتی (مانند بنادر و
خدمات دريايی) ايران در طول سواحل
مکران و تنگهی هرمز
 -1میزان همگرايی مردم جنوب شرق
کشور (قبايل و طوايف) با حکومت ايران

خیلی کم
ف

د

کم
ف

متوسط
د

1

9.2

1

9.2

خیلی زياد

زياد

میانگین

ف

د

ف

د

ف

د

1

9.2

5

1..1

92

29..

..12

1

3

1

91.9

95

15.2

..19

3

2.2

2

9..5

99

...1

..55

11

55

11

55

..5

3

2.2

11

39..

95

52.2

..5

9

5.2

19

35.3

12

55.2

....

3

2.2

13

32.9

12

59.2

....

.

11.2

19

35.3

11

55

..39

9

5.2

9

5.2

1.

.1.9

1.

.1.1

..92

1

9.2

.

11.2

1.

.1.9

15

...1

..9.

.

11.2

12

59.2

19

35.3

..93

تاثیرعواملژئوپلیتیک(سیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامی)سواحلمکران 

419

درحوزهدریایعمانبرتدوینراهبرددفاعیجمهوریاسالمیایران
عوامل ژئوپلیتیك سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و نظامی حوزه 
-55وجود معضلقاچاقکاال و مواد مخدر در
جنوب شرق کشور
 -53وضعیت تحرك ،کارآمدی و موفقیت
سیاست خارجی ايران در سطح منطقه و
حوزه دريای عمان
 -1و جود اقلیتهای قومی ـ مذهبی
متجانس با اقوام کشورهای همجوار در
جنوب شرق ايران
 -51وجود اقلیتهای قومی ـ مذهبی
متجانس با اقوام ايران در کشورهای حوزه
دريای عمان
 -1معضل بیکاری ،تورم و فقر اقتصادی در جنوب
شرق کشور
 -1منابع طبیعی ،انرژی و معادن
زيرزمینی واقع در سواحل جنوب شرق
کشور
 -1پايین بودن میزان سطح سواد و
ضعف فرهنگی موجود در سواحل جنوب
شرق ر ايران
 -54نقش سنتی پشتیبانی راهبردی
ايران از پاکستان در مقابل هند

خیلی کم
ف

1

د

متوسط

کم

خیلی زياد

زياد

میانگین

ف

د

ف

د

ف

د

ف

د

1

9.2

9

5.2

95

52.2

11

39..

..95

2

93.5

19

35.3

1.

.1.9

..11

.

11.2

91

.1.2

2

9..5

..1.

2

9..9

1.

.2.5

2

91.3

..53

.

11..

12

55.2

2

93.5

3.21

1

9.2

19

35.3

13

32.9

2

93.5

3.29

1

9.2

11

39..

12

59.2

.

11.2

3.13

9

5.2

15

92..

12

55.2

3

2.2

3..1

9.2


ژئوپلیتیکسیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامیحوزهبرحسبآزمونخی :8

یعواملمؤثر
تحلیلدادهها 

پرسشنامهدرخصوصتعيين

برای تعيين درصداطمينانمعنيداریپاسخجامعهیآماریبهسؤاالت 
عواملژئوپليتيك در حوزه دریایمان،برایهریكازعواملمزبورازروشآماریآزمونخي( 4كای
اسكوئر) استفادهشده كه نتایج آن به شرح جدولي كه در ادامه آمده ميباشد .لذا ارقام جدول فوق
معنيداری در سطح آلفای 1/12
گویههای شماره  94،91و  ،96از  
معنيداری  
نشاندهنده آن است كه  

ومعنيداری

معنيدارنيست.البتهازآنجاكهآزمونخي4
گویههادارایتفاوت 
بزرگتراست،لذاپاسخبهاین 

كهجامعهآماریتأثيرعواملفوقرادرحد

ميباشد،ليكنبهدليل 
این
كایاسكوئراینعواملبيشاز 1/12
بيشاززیاددانستهاندوبااستنادبهميانگيننسبتاًباالیاینعواملوباتوجهبهنظرمثبتافرادخبرهو

صاحبنظر در مورد تأثير این عوامل و همچنين بر اساس نتایج مطالعات محيطشناسي ژئوپليتيكي این

دوینراهبرددفاعيكشوردرحوزه دریای

بهعنوان عواملژئوپليتيكيمؤثر درت
تحقيق،عواملمزبورنيز 
بهعنوان عواملژئوپليتيكسياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و
گویهها  
عمانمحسوبميشوند.درنتيجه این  
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درحوزهدریایعماننيزمحسوب

نظاميمؤثربرتدوینراهبرددفاعيدرسواحلجنوبشرقكشور
ميگردند .

معنيداریپاسخجامعهیآماری(آزمونخي )4
جدول:6درصداطمينان 
رديف

عوامل ژئوپلیتیکی

کای اسکوئر

1

وضعیت و ظرفیتهای اقتصادی ازجمله کشاورزی ،صنعتی (مانند کشتیسازی) و
خدماتی (مانند بنادر و خدمات دريايی) ايران در طول سواحل مکران و تنگه هرمز

درجه آزادی

معنیداری

11.592

3

.551

9

منابع طبیعی ،انرژی و معادن زيرزمینی واقع در سواحل جنوب شرق کشور

15..11

3

.515

3

شبکههای ارتباطی حملونقل و خطوط انتقال کاال و انرژی در جنوب شرق کشور

9..555

3

.555

.

ظرفیتهای زيرساختی موجود (مانند شبکههای ارتباطی و جادهای ،نیروگاهها ،سدها،
بندرها ،اسکلهها و )...در سواحل جنوب شرق ايران

95.112

3

.555

5

معضل بیکاری ،تورم و فقر اقتصادی در جنوب شرق کشور

95.353

3

.555

.

وابستگی بخش عمدهای از حجم صادرات و واردات کشور به دريای عمان و تنگه هرمز

92.3..

9

.555

1

میزان همگرايی مردم جنوب شرق کشور (قبايل و طوايف) با حکومت ايران

2.15.

9

.513

2

پايین بودن میزان سطح سواد و ضعف فرهنگی موجود در سواحل جنوب شرق ايران

95.353

3

.555

2

وجود اقلیتهای قومی ـ مذهبی متجانس با اقوام کشورهای همجوار در جنوب شرق ايران

13..11

9

.551

15

وجود اقلیتهای قومی ـ مذهبی متجانس با اقوام ايران در کشورهای حوزه دريای عمان

3..55

9

.112

11

وجود معضل قاچاق کاال و مواد مخدر در جنوب شرق کشور

915229

3

.555

19

وجود اختالفات مرزی و ادعای ارضی امارات نسبت به بخشی از مناطق مرزی ايران (جزاير سهگانه ايرانی)

12.2.1

3

.555

13

وضعیت تحرك ،کارآمدی و موفقیت سیاست خارجی ايران در سطح منطقه و حوزه دريای عمان

1...1

9

..32

1.

نقش سنتی پشتیبانی راهبردی ايران از پاکستان در مقابل کشور هند

91.1.5

3

.555

15

قدرت نظامی و توان کمّی و کیفی نیروهای مسلح کشور ايران

31..11

9

.555

1.

برخورداری ايران از تأسیسات و صنايع نظامی داخلی و فناوری پیشرفتهی دفاعی

.555

1

1.555

11

وضعیت امنیت داخلی ايران بهويژه پايداری امنیت در جنوب شرق کشور

19.1.5

9

.559

12
12

ايجاد کريدور ترانزيتی و ارتباطی شمال و جنوب با توجه به ادعای کشورهای محصور در
خشکی در آسیای مرکزی ،روسیه ،هند و...

15.92.

9

.55.

جايگزينی ساحل دريای عمان برای صادرات و واردات انرژی و کاالی ايران بهجای خلیجفارس

1....1

9

.555

نرمالسازیوتعیینوزنعواملمؤثرژئوپلیتیکسیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامیحوزه:




درپيمحاسبهصورتگرفتهبرایتعيينعددشاخصكهمعادلعدد4/1گردید،ابتدانسبتبهحذفعواملدارای
ردیفهای1و)93اقداموسپسسایرعواملژئوپليتيكيدارایميانگين
ميانگينپایينترازعددشاخصفوق(عوامل 

باالترازعددشاخصدرقالبعواملژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميسواحلجنوبشرق

ميباشند ،بهشرحجدول 1پساز
كشور در حوزهی دریای عمان كهبرتدوینراهبرددفاعيكشورمؤثر  
نرمالسازیعواملبرحسباولویتميانگينآنهاوهمچنينتعيينوزنهرعاملكهباتقسيمنمودنميانگينآنعامل

دستآمدهاست،تعيينگردیدند .
برمجموعكلميانگينهایعواملبه 
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اولویتميانگين 

جدول:1عواملمؤثرژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميحوزهبرحسبوزنو
رديف

عوامل مؤثر ژئوپلیتیك سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی سواحل حوزه دريای عمان

51

قدرت نظامی و توان کمّی و کیفی نیروهای مسلح کشور ايران

3.11

6

وابستگی بخش عمدهای از حجم صادرات و واردات کشور به دريای عمان و تنگهی هرمز

3.14

51

جايگزينی ساحل دريای عمان برای صادرات و واردات انرژی و کاالی ايران بهجای خلیجفارس

3.22

1.164111

56

برخورداری کشور ايران از تأسیسات و صنايع نظامی داخلی و فناوری پیشرفتهی دفاعی

3.2

1.169411

51

وضعیت امنیت داخلی ايران بهويژه پايداری امنیت در جنوب شرق کشور

3.2

1.169411

3

شبکههای ارتباطی حملونقل و خطوط انتقال کاال و انرژی در جنوب شرق کشور

3.33

1.161311

51

ايجاد کريدور ترانزيتی و ارتباطی شمال و جنوب با توجه به ادعای کشورهای محصور در خشکی در آسیای مرکزی ،روسیه ،هند و...

3.33

1.161311

51

وجود اختالفات مرزی و ادعای ارضی امارات نسبت به بخشی از مناطق مرزی ايران (جزاير سهگانه ايرانی)

3.44

1.121112

4

ظرفیتهای زيرساختی موجود (مانند شبکههای ارتباطی و جادهای ،نیروگاهها ،،بنادر ،اسکلهها و )...در سواحل جنوب شرق

3.41

1.121312

5

وضعیت و ظرفیتهای اقتصادی ازجمله کشاورزی ،صنعتی (مانند کشتیسازی) و خدماتی (مانند بنادر و خدمات دريايی) کشور ايران در

میانگین

وزن
1.162413
1.163413

3.46

1.121112

1

میزان همگرايی مردم جنوب شرق کشور (قبايل و طوايف) با حکومت ايران

3.44

1.121613

55

وجود معضل قاچاق کاال و مواد مخدر در جنوب شرق کشور

3.41

1.121413

53

وضعیت تحرك ،کارآمدی و موفقیت سیاست خارجی ايران در سطح منطقه و حوزهی دريای عمان

3.91

1.126113

1

وجود اقلیتهای قومی ـ مذهبی متجانس با اقوام کشورهای همجوار در جنوب شرق کشور ايران

3.93

1.126314

51

وجود اقلیتهای قومی ـ مذهبی متجانس با اقوام ايران در کشورهای حوزهی دريای عمان

3.13

1.123114

1

معضل بیکاری ،تورم و فقر اقتصادی در جنوب شرق کشور

4.11

1.123111

1

منابع طبیعی ،انرژی و معادن زيرزمینی واقع در سواحل جنوب شرق کشور

4.14

طول سواحل مکران و تنگه هرمز

جمع

14.3439

1.124161

9


دادههایمرتبطباسؤالتحقیق :
ارزیابیتحلیل 
با توجه به تجزیهوتحليل فوق و تبيين عوامل مؤثر ژئوپليتيك سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و نظامي
سواحلجنوبشرقكشوردرحوزهیدریایعمانوتعيينميزانتأثير اینعواملدرتدوینراهبرد

پيشگفته)،ميتوانچنينجمعبندینمودكهموارد
دفاعيكشوردرحوزه مزبور(بهشرحجدول  1
فوقدرواقع پاسخمناسبيبهسؤال تحقيقمبنيبرچيستيعواملمؤثرژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،
ميسواحلجنوبشرقكشوردرحوزه دریایعمانوهمچنين تعيينميزانتأثير این

فرهنگيونظا
عواملبرتدوینراهبرددفاعيكشوردراینحوزهميباشد .
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نتیجهگیری و پیشنهاد
الف -نتیجه گیری:

سؤالتحقيق«:عواملمؤثرژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميمرتبطبامسائلدفاعيسواحل
جنوبشرقكشوردرحوزهدریایعمانكداماندو تأثيراینعواملبرتدوینراهبرددفاعيجمهوری
اسالميایراندراینحوزهبهچهميزاناست؟»درپاسخبهسؤالفوق،باتوجهبهمطالعاتنظری،
يقاتميدانيصورتگرفتهدرحوزهدریایعمانوسواحلمكران

محيطشناسيژئوپليتيكيوتحق

انجامشده به شرح موارد پيشگفته،
تجزیهوتحليل  

همچنين با توجه به یافتههای پژوهش و 
و 
مؤثرترینعواملژئوپليتيكسياسي،اقتصادی،فرهنگيونظاميمرتبطبامسائلدفاعيسواحلجنوب
شرقكشوردرحوزه دریایعماندرقالب 91عاملژئوپليتيكي(بهشرحجدول1پيشگفته)خواهد
اینعواملبرتدوینراهبرددفاعيجمهوریاسالميایراندرحوزهمزبور،برحسب

بودكهميزانتأثير
گونهایكهعامل«قدرتنظامي
وزنواولویتميانگينهریكازعواملنيزتعيينگردیدهاست.به 
وتوانكمّيوكيفينيروهایمسلحكشورایران» باميانگين 3/1ووزن 1/162413دارایبيشترین
ميزان تأثير و عامل؛ «منابعطبيعي،انرژیومعادنزیرزميني واقعدرسواحلجنوبشرقكشور» با
كمترین ميزانتأثير برتدوینراهبرددفاعيكشوردراین
ميانگين 4/1ووزن 1/124161دارای 
حوزهميباشند .
ب -پیشنهاد:

بهطراحاندفاعيكشوریاسایرپژوهشگرانيكهدرآیندهقصدتدوینراهبرددفاعيكشوردر
بهمنظورجلوگيری
بهدقتباالیاینتحقيقو 
دریایعمانرادارند،پيشنهادميشودباتوجه 

حوزه

بهدقتآمدهدراینتحقيقدرجهت
ازاتالفزمانوعدمتكرارمسيرطيشده،ميتوانندازنتایج 

تدوینراهبردمزبوراستفادهنمایند .
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