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علی اکبر اخگر

چکیده
مورد تاکید قرار هاي دینی نیز در آیات و روایات متعددي در آموزه اهمیت بهره برداري از دریا و منافع آن نه تنها در جوامع بشري همواره مطرح بوده است بلکه 

ایجاد شبکه هاي ارتباطی از طریق دریا همانند . گردیدموجب دستیابی به سواحل دوردست ،دریادر استفاده مورددانش بشري در تهیه ابزارهاي توسعه . استگرفته 
وجادیبه امنجرسفرهاي اکتشافی و تجاريتدریج از حالت ت باین ارتباطا. بشري گردیدشبکه هاي اجتماعی اینترنتی کنونی موجب برقراري ارتباط بین جوامع 

ازمنابع و منافع راهبردي ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی خود از نادرترین کشورهاي جهان است که مجموعه اي . ا. کشور ج. شدریق دریا اعمال قدرت از ط
فیت به اقیانوس هند دریاي عمان و اشرایاي خزر و در جنوب در خلیج فارس،در دراز آنجاییکه کشور ایران با توجه به سواحل گسترده در شمال . در برداردراجهان 

قدرت دریایی بخش .می باشدیک کشور دریایی محسوب می گردد لذا بمنظور استحصال منافع خود الزمه دارا بودن یک قدرت دریایی متوازن با توسعه ملی 
موقعیت و ویژگیهاي آن و همچنین دسترسی توسعه سواحل جنوب شرق کشور با توجه به. اقتدار کشور استمهمی از قدرت ملی است و در دریا نیز نشان دهنده

طقه خصوصاً در سواحل مکران می تواند گامهاي منتوجه به آمایش سرزمینی . استو پشتیبان قدرت دریاییآسان به آبراههاي بین المللی از ضرورتهاي توسعه ملی
.مهم و اساسی در این رابطه باشد

خلیج فارس، سواحل مکرانگان نظامی، دریاي عمان و قدرت دریایی، اقتدار ملی، ناو: واژه هاي کلیدي

مقدمه- 1
موزه آدر . یا نزدیکی دریا می زیستند بوده استبرداري از منابع و منافع دریا از دیرباز مورد توجه جوامع بشري خصوصاً جوامعی که در کنار وبهره 

ه می اشاره نمود کسوره نحل از14آیه عنوان مثال می توان بهه ب؛ن مطرح گردیدهآیا چگونگی استفاده از ي از اهمیت ودیات متعدآهاي دینی 
یورهاي آن استخراج کرده و تن را بیارایید زو هم او خداییست که دریا را براي شما مسخر کرد تا از گوشت ماهیان حالل آن تغذیه کنید و از[فرماید 

نیزر عظیم الشان اسالماحادیثی از پیامب.]، باشد که شکر خدا را بجاي آوریدسفر از فضل خدا روزي طلبیدجارت ورا در آن برانید تا به تو کشتی ها
مرز دریایی را حفظ ،اگر کسی در کنار ساحل و دریا[نقل گردیدهدر حدیثی از ایشان . شده استروایتاري از ساحل و دریا در مورد حفاظت و پاسد

کتاب کنزالعمال نقل کرده ا اهل سنت در این حدیث ر] سالهزاریک شب حفاظت دریا افضل است از عبادت .سالهزاربهتر است از عبادت ،دکن
.اند
کارگیري ابزارهاي گوناگون بی در دریا، تولید و کسب تجربه و دانشیتحوالت رو به رشد بشري در زمینه ابزار استفاده در تحرك و جابجاتوجه به با 

د و فاصله گرفتن از سواحل و امکانات سفر و افزایش بره است ی، به سرعت توسعه یافتیغذامعدنی واز منظور استحصال منابع طبیعی دریایی اعمه ب
.ه استبه سایر سرزمین ها براي ایجاد ارتباط بین جوامع بشري و بهره گیري از منابع خدادادي را در سطح کره زمین فراهم ساخت

هاي اقیانوس ها بوده است و بآشاید بتوان گفت اولین شبکه سخت افزاري جهانی، راههاي ارتباطی دریایی بین جوامع بشري خصوصاً در دو سوي 
بهره گیري از شبکه ارتباط دریایی اهدافند همانند شبکه هاي وب کنونی باه ادکشورهاي مجاور دریا که از موقعیت خاص جغرافیایی بهره مند بو

وناگون موجب رخنه و اعمال سلطه گري از طریق گبا اشکال نفوذگرهاو با استفاده از ند ه ا، اقتصادي و نظامی خود را دنبال کردسیاسی،اجتماعی
Towards the(ریا طرف ده باز واژهبا استفادهدر گذشته. شده اندهمین شبکه ارتباطات دریایی  sea(حضور و استفاده از منابع دریایی توجیه

From the(قدرت هاي دریایی سلطه گر از واژه از دریا در چند دهه گذشتهولیمی گردید sea ( جهت اعمال قدرت به سایر سرزمین ها در تامین
.می نمایندبهره برداريخواسته هاي خود 

خاص از یکسو و نیاز و انگیزش هاي حکومتی و ملت ها يگیري از ویژگی هابهرهمجاور دریا باعبارت دیگر موقعیت جغرافیایی کشورهاي ه ب
ن مشاهده اکثر شهرهاي توسعه یافته و پرجمعیت در آکه نمونه بارز ه انده تنها در سرزمین خود گردیدموجب ایجاد تحرك و توسعه ن،از سوي دیگر

.شده اندکنار دریا است، بلکه موجب انتقال و اعمال قدرت به سایر سزمین هاي دیگر نیز 
زمینه هاي خاص جغرافیایی در هاياز مولفه،همسایه15ضمن دارا بودن که می باشدترین کشور هاي جهان له نادرایران از جم. ا. کشور ج 

ایران نه تنها .ا.لذا ج. اشرافیت دارددر جهان نیزراهبرديبر دو منطقه دریایی و تنگه مهم و برخوردار استکالچريژئو،یکی، ژئواکونومیژئوپلیت
بعد منابع و خطوط انتقال انرژي که تپنده قلب صنعت کشورهاي در سطح جهانی خصوصاً در نقشی مهم داراي نقش کلیدي در تحوالت منطقه بلکه 

منابع حساس در محیط ملی و منطقه اي و جهانی و ایفاي نقش مقتدرانه در راستاي تامین و صیانت از منافع و توسعه.داردغرب استشرق و
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دریایی که در ارتباط مستقیم با قدرت که همان اقتدار ملی در ارتقاي قدرتمستلزم توسعه و پیشرفت هاي جهشی در ابعاد و مولفه هاي تاثیرگذار
).1شکل (است می بایست حرکت نمود

قدرت ملینقش قدرت دریایی در عناصر -1شکل 

:قدرت دریایی–2
بایستی به میویش از دریا است در می یابیم که خحقری یک ملت در استحصال منافع بیبا نگاهی گذرا به مفهوم عام قدرت دریایی که نشانگر توانا

صد سال از یکاصطالح قدرت دریایی را با نام آلفرد ماهاناغلب استراتژیست هاگر چه ا. ی توجه نمودییعنی منافع و توانار و ارتباط آن هادو متغی
در مقاطع دریایی در توسعه قدرت ملیگر تاثیرات مثبت و منفی نقش قدرتساله دریانوردي ایرانیان نشان5000ولی تاریخ پیش پیوند زده اند

لیج فارس و دریاي عمان در ایران در طی مدت هشت سال دفاع مقدس در خ. ا. جبارز آن توان و قدرت دریایی که نمونه مختلف تاریخ بوده است 
قیت انجام قوه الهی با موفوحوله که به استبودعت از فعالیت دریایی دشمنبا حفاظت خطوط کشتیرانی خودي و حفظ منافع و قطع و ممانرابطه 

.مه دارده تري در اقیانوس هند ادادر سطح گستردو هم اکنون نیز با قوت
آیا می توان ،ماهیت منازعات آتیتوجه به روند تحوالت سیاسی و اقتصادي کنونی و آینده انگاري خصوصاً در زمینه تامین و انتقال انرژي و تغییر با

حفظ و صیانت از آیا بعنوان مثال مچون گذشته پایبند بود؟ن هآت دریایی و راهبردهاي مرتبط با یات ماهان در مورد مولفه هاي قدرپیرو تمامی نظر
توجه به سایر عناصر قدرت ملی و یا اقتدار تسلیحات دریایی بدون ل دریایی در سراسر آبهاي جهان کنترو منابع حساس در دریا با اعمالمنافع ملی

؟ستامکان پذیر اتحوالت بین المللیتعامل با شرایط و دارا بودن زیرساخت هاي قابل اتکا و و شناخت و
مین و چگونگی اشرافیت آن بر طبیعی و وسعت سرزشکلیشامل وضعیت جغرافیاریایی را منتج از دو عامل کلیديشکل گیري قدرت داگر اصول

یا پیشه وجدید سیاست هاي دریااستفاده از واژهدانست لذاو رهبریت بعنوان حکومت همچنین عامل انسانی اعم از جمعیت بعنوان ملتو دریا
و اعمال راهبردهاي نقش پذیر فرصتو همچنین تفکر)Maritime/marine policy(یتایم و مارین پالسیجاي ماره ب)Sea policy(سی پالسی ژئو

انتظار دور اززمینه هاي اقتصادي و نظامی دانستدر ه و محیط بین الملل که می توان دریاهاي آزاد و اقیانوس ها را بستر آن خصوصاً محور در صحن
.)2شکل (نیست     

اقتدار ملی

قدرت ملی

قدرت دریایی

نظامیاقتصاديسیاسیاجتماعی
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فرصت هاي بهره برداري از دریا-2شکل 

ش گفته به این باور رسید که ایجاد و توسعه یک قدرت دریایی از ساحل به سمت دریا خواهد بود بعبارت دیگر با ینکات پاز این رو باید با توجه به
دنبال آن ایجاد ه رزمینی و بسایجاد زیرساخت هاي الزم در نقطعه شروع با بهره گیري از دو عامل کلیدي سرزمین و انسان در قالب یک آمایش 

ی در ابعاد ملی، منطقه اي و یبا محوریت دریا می تواند زمینه ساز موفقیت هاییف توسعه و آبادانی ملی و ایجاد فرصت هاي با هدرآمایش استقرا
.جهانی براي کشور ما باشد

و فرهنگیاقتصادي،از عناصر قدرت ملی شامل سیاسی،یایهقدرت دریایی در صحنه دریا فقط متکی بر عناصر دریانورد نبوده بلکه مجموعه
صورت تلفیقی از حضور ناوگان هاي تجاري و ه اجتماعی و نظامی یک ملت است که نمایش این عناصر در صحنه و محیط دریاها و اقیانوس ها ب

که توان یک ملت اراده واین حضور می تواند نشانگر عزم و. جنگی و صنایع دریایی فراساحل به معرض نمایش در دید افکار جهانی قرار داده می شود
.)3شکل (بازگوکننده قدرت و اقتدار آن است، باشد

عوامل موثر در قدرت دریایی-3شکل 

هر کس "ز نظریات ماهان است که می گوید جمله امریکا در خصوص اهمیت دریا و قدرت دریایی نشات گرفته ااز تفکر و راهبرد قدرت هاي غربی 
باید اذعان نمود اهمیت دارا بودن قدرت دریایی از جمله نکات قابل "در سیطره قدرت خود داشته باشدمی خواهد بر دنیا حکومت کند باید دریا را 

راهبردي یکی ورد که بسیاري از نظریه پردازان ژئو پلیتاین مسئله تا آنجا اهمیت دا. باشدمیژئوپلیتیکی و راهبردي ارائه شدهتوجه در مباحث 
. براي تسلط دیگران تبدیل خواهد شده تمایل طمعتقدند که بدون وجود دریا و قدرت دریایی هر کشوري به سرعت به نق

:حمل و نقل دریایی- 3
از محور عمده فعالیت هاي دریایی انرژي و معدنی از دریاسو و رویکرد روز افزون به استخراج منابعدر زمانی که تجارت و حمل و نقل دریایی از یک

قابل ذکر . یا با واسطه افزوده و به آن توجه خاص می نمایداست هر کشور براي تامین منافع خود بر قدرت دریایی خود به اشکال مختلف مستقالً
دریایی از طریق الحاق تی قدرت هاي غیری که حید تا جاوشمی قدرت روز به روز بیشتر شناخته ياست نقش و اهمیت بهره برداري از دریا در ارتقا

انسان جغرافیا

دریا

سیاست هاي 
دریاپیشه

فرصت

ناوگان نظامی

قدرت دریایی

ناوگان تجاري
زیرساخت 
توسعه ملی

صنعت دریایی دانش دریایی

ناوگان ماهیگیرينفتکشتجار ي
دریایی

پایگاههاي 
دریایی

تسهیالت بندري
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صورت نیابتی می ه هاي تجاري و اقتصادي منطقه اي و سرمایه گذاري در صنعت حمل و نقل دریایی خواهان کسب قدرت دریایی حتی ببه سازمان
.باشند

ها در طی دو جنگ جهانی و دوران جنگ سرد تر از همه رقابت قدرت هاي نظامی در صحنه دریاوري در دانش و صنعت دریایی و مهمارشد علم و فن
نقل و تجارت دریایی و افزون افزایش حجم ترافیک دریایی در حمل ونظامی،و بدنبال آن مناقشات منطقه اي افزایش ناوگان ها دریایی خصوصاً

از سرزمینی و ضرورت شناخت و بهره برداري يشدن ادعاهاي کشورهاي مشرف بر دریا بر مالکیت هر چه بیشتر در فضا و سطح و زیر سطح دریا
. رددارافعالیت ها در محیط دریاعهاقیانوس ها همگی بر ضرورت توسوهامنابع زیر آب و زیر بستر دریا

نقل و بهر یی در زمینه حمل وبه صنعت دریانشانگر میزان باالي وابستگی تجارتنجام می گیرد که این امرصد تجارت کشور از طریق دریا ادر93
اساحل در زمینه صنایع دریایی عالوه بر کشتی سازي شامل حوزه هاي دیگر نظیر صنایع فر. می باشداستفاده از صنایع کشتی سازي وگیري

ایانه نادر و پ، ساخت بوناگون و همچنین کارخانه هاي تولیدکننده تجهیزاتساخت شناورهاي دریایی مختلف با کاربرد هاي گ،خراج نفت و گازتاس
رو توسعه صنعت دریایی عالوه بر آناز این. نیز استسایر موارد و بیمه اي وآن ارائه خدمات و امور وابسته نظیر موسسات مالیهاي نفتی و بدنبال

می ایفازاییاشتغالو ر از نظر تولید در سایر صنایع در اقتصاد کشونیز ی ینقش بسزا،استساخت در قدرت دریاییامل موثر و زیرعوکه یکی از 
قابل ذکر است. د صنعت است یک صنعت مادر در کشورها دریایی محسوب می شودبیش از یکصز متشکل اه رو صنعت دریایی کاز این.نماید

ر سایر امور اقتصادي می کند به طوري که امکان مانور و ابتکار عمل بیشتر را دفراهم امکانات وسیعی نیز را براي دولتموقعیت هاي ایجاد شده
آبزي در ییبستر و زیربستر دریا علی الخصوص منابع غذا،منابع ثروت،حمل و نقل،ا در ارتباط با سطح و زیر سطحنکه دریاهآضمن . نمایدپیدا می 
.]1[برخوردار خواهد بودباالتريقدرت ازدریا داشته باشد یقیناًبه یت فوق العاده اي پیدا می نمایند کشوري که دسترسی بیشتري آینده اهم

:ابعاد توسعهتوازن در - 4
مانند (ساخت ها نظامی و زیر،ي ناوگان تجاري، لذا توازن در توسعه مولفه هایایی از اهمیت خاصی برخوردار استایجاد توازن در مولفه هاي قدرت در

تناژ کشتی عنوان مثال می توان به ه ب. دمی بایستی مورد توجه باش)و غیرهی مانند بنادر تجاري، نظامی، ماهیگیري یصنعت و تسهیالت زیربنا،دانش
ریکا و یا روسیه بیشتر تناژ کشتی هاي تجاري با پرچم اممیلیون تن می باشد و از مجموعه 90اشاره نمود که بیش از هاي تجاري ژاپنی و یا یونانی 

و نظامی ائتالفیاقتصادي،سیاسیگر چه با کسب قدرت ا؟ دریایی به حساب آورد یا خیرتمند این کشورها را یک کشور قدرآیا می توانحال. هستند
،هم پیمانيوگان هاي تجاري سایر کشورهانظیر استفاده از نا؛ن مولفه هاي قدرت دریاییدل در توازتعاایجادموجبتا حدودي می توان 

. خواهد شدسلطه پذیري ه حلی موجب وابستگی و اما کسب چنین رادیگرددریاییکشورهاي قدرتمندائتالف هاي حمایتی سیاسی و نظامی
.خارج از موارد فوق الذکر استجانبه با رعایت اصل تساوي حقوقیا چندقابل ذکر است همکاري هاي دو و

:دریاییتوان رزمی-5
تسلط ،ییهاي نظامی دریایی در تحلیل نهاانگنقش اصلی و خاص ی. کنندگان اصلی قدرت دریایی هستندحافظ و اعمالنظامی در حقیقت ناوگان

آن ییدر صورت لزوم می باشد و هدف نهاقطع ارتباطات دریایی دشمن ییدفاع از ارتباطات خودي و توانااین تسلط شامل. بر ارتباطات در دریاست
را وري هاي نوین تسلیحاتی امکان تسلط بر دریاافن،یی تا حدودي محدود شدهه سیطره دریاالبته امروز. بین بردن مقاومت نیروي دشمن استنیز از

مر این اورد وستفاده دشمن از آن سخن به میان آاز بین برده است و دیگر نمی توان از سلطه بر دریا براي استفاده انحصاري خود یا جلوگیري از ا
ویژگی جنگ هاي آتی و گسترش و پیچیدگی صحنه هاي رزم در محیط هاي دریایی هرگونه عملکردي را .ناي محدودي قابل توجیه استفقط در مع

زیر سطح و ،سطحهوا،،در زمینه تسلیحات دریا پایه در فضاموجود خصوصاًوري هاي اگفته می شود با توجه به فن.سازداز حالت قطعیت خارج می 
.ی قادر به ایفاي نقش خود نیستیاصلی قدرت در دریا دیگر به تنهاستر دریا عاملب

می شود و دفاع دفاع ملیتوسعه ملی سبب پیشرفتپذیر است وکشور تفکیک ناد توسعه ملی گونه که راهبرد دفاع ملی از راهبربدیهی است همان
قدرت دریایی کشور نیز نمی تواند از سایر راهبردهايقدرت دریایی بایستی اذعان نمودرو در بحث از اینلی از توسعه ملی محافظت می نمایدم

.اخت هاي دریایی تفکیک پذیر باشددر زمینه توسعه زیرسراهبردهاي توسعه ملی خصوصاً
:نگاهی به آینده- 6

جنگ دریایی انگلستان و فارس و دریاي عمان،خلیجدر هشت سال دفاع مقدس در هاي چند دهه اخیر در دریا خصوصاًبحرانبا بررسی تحوالت و
مزاحمت هاي دریایی ناشی از منطقه اي در خلیج فارس علیه نیروهاي رژیم بعث عراق و ایجادي نیروهاي دریایی منطقه اي و فراعملیات ها،آرژانتین

تفکرات و راهبردهاي کشورهاي صاحب ،تحوالت آتیرینبه محتمل تبا نگاهی آینده پژوهمنجمله تروریسم دریایی و همچنینه هاي مختلفپدید
.دنخود می باشمنظور تامین امنیت دریایی ه قدرت در دریا ببا گسترش و اعمال ،بر توسعه اهداف ملی و امنیتی خودمبتنی ،ی حضور در دریایتوانا
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گسترش نیروهاي توسعه وهند وهندوستان در اقیانوس کشورو هند،می توان به راهبردهاي دریایی آتی امریکا در اقیانوس آرامعنوان مثال ه ب
.ور چین و کره جنوبی اشاره نموددریایی کش

نعت در امر صی و زمینی و انتقال منابع انرژي از طریق حامل هاي مختلف کماکان این یهوا،ت عظیم در صنعت حمل و نقل دریاییعلیرغم تحوال
تقاضاي جهانی براي 2010سال در. شتداخواهدفرصت ها و تهدیدات خود قراری در چند دهه آتی به همراه یت باالدر اولویتجارت و انتقال انرژي 

میلیون بشکه و در سال 2/90به مقدار 2020این مصرف تا سال 9/0میلیون بشکه در روز بوده است که برآورد می گردد با نرخ 3/80مصرف نفت 
ی سایر کاالهاي تجاري دیگر یاز جابجانظرهفصر،انتقال و چرخش این میزان موادقدر مسلم .]3[روز افزایش یابدن بشکه درمیلیو4/98به 2030

تردد تنگه هرمز و یاکشتی ازفروند17000در حال حاضر تردد بیش از .ها در خطوط دریایی که ارزان ترین راه انتقال از طریق دریا استبین کشور
به همراه با خودرادر آبراه هاي محدود در آیندهخصوصاًاز ترافیک دریایی باالییحجمتصور ،در سالقه شمال اقیانوس هندفروند در منط30000

،خطوط کشتیرانی به دالیل سیاسی و یا نظامیی ازیهابخشین مختلف مورد تهدید و یا در تواند به عناواین ترافیک دریایی می.خواهد داشت
.مورد تعرض قرار گیردیا متوقف و

:قدرت دریاییيشرق کشور در ارتقابنقش جنو- 7
،ایجاد تسهیالت در ابعاد اقتصاديگذاري در بهره برداري از منابع و یانقش تاثیرکه بتوانگرددی زمانی مطرح می ییک منطقه جغرافیااهمیت 

. گذاري در توان و قدرت ملی گرددنیتی موجب تاثیرماقتصادي و یا دفاعی و اياز سوي دیگر اعمال محرومیت ها.را عنوان نمودسیاسی و نظامی 
.]2[وانی برخوردار استاپتانسیل هاي فرفعالیت هاي اقتصادي از کیلومتر براي780کشور به طول تقریبی موقعیت سواحل جنوب شرق
که موجب کیلومتري1700کاهش فاصله،ارائه خدمات دریایی،و سریع به مسیرها و خطوط دریاییدسترسی آسان ،افزایش سطح تجارت دریایی

از عوامل و فرصت هاي کاال در مسیر دریاي عمان و خلیج فارس و تسریع در امر ترانزیت کاال در مسیر جنوب به شمالزمان و هزینه در انتقال تقلیل 
ه هاي نفتی در خارج از خلیج نه مسائل انتقال انرژي با تاسیس پایاندر زمیمنطقهتوجه تحوالت چند دهه اخیر در باهمچنین.اقتصادي می باشد

ساخت هاي بلکه ضرورت تامین زیرمطرح است بعاد مختلف و همچنین با نگاهی به آینده اهمیت این منطقه نه تنها از منظر توسعه ملی در افارس
همچنین توجه به دانش دریایی و تولید تجهیزات و گسترشساختدر زمینه توسعه صنایع دریایی در قالبخصوصاً ضروري توسعه قدرت دریایی 

بعنوان قطب منطقه جنوب راچابهار و به طبع آن سواحل مکرانمنطقه کهنمایدقابل اجتناب می را امري غیرمسائل دفاعی و امنیتی منطقه اي
.به یک موقعیت راهبردي نموده استشرق کشور تبدیل

ه باحتماالًییانجام بعضی از اقدامات زیربناآغاز گردیده 70ساله توسعه اقتصادي منطقه چابهار که از دهه 25اجراي طرح علیرغم قابل ذکر است
التی مواجه کبا مشییهوازمینی و،دریاییمطمئن و آسان و مناسب عدم ایجاد خطوط ارتباطی ی ووسعت منطقه استانناشی از دالیل معضالت

.استنموده
در امر کشاورزي و در صورت خصوصاًآبیوخورشیديهاي طبیعی نظیر يتولید و استفاده از انرژنظیرتانسیل ها و ظرفیت هاي موجودخت پشنا

به منظور تسریع در انجام امور از منظر طراحی، اجرا و علت دوري منطقه چابهار و سواحل مکران از مرکز استانه بدر ساختار اداري امکان بازنگري
.باشداز کشور سریع توسعه در این منطقهگشاي می تواند راهنظارت

ملی و منابع حساس صیانت از منافعدر سواحل جنوب شرق کشور به منظورایران . ا. هاي نیروي دریایی راهبردي ارتش جانگیحضور و استقرار 
.طلبداین منطقه میرا در توسعهضرورت تحرکی مضاعف

:نتیجه گیري-8
این موقعیت با توجه . عیت هاي راهبردي در جهان می باشدترین موقو بارزترین نوب غرب آسیا یکی از نادرایران در ج.ا.جکشور ی یموقعیت جغرافیا

دیدگاهگذشته از درچنانچهراهبردي جهان موجب گردید کهمان و مهمترین تنگه موجود و اشرافیت بر خلیج فارس و دریاي عبه منابع نفت و گاز
در سال ژئوپلیتیسن جدید قرار داده بود لوزان ) حاشیه قلب زمین(را در ریملند منطقه ایران و خلیج فارسکهژئوپلیتیسین معروفاسپایکمن 

دریاي افزون منطقه خلیج فارس وین امر نشانگر اهمیت روزد و ادارس هند را قلب زمین در امر ژئوپلیتیک اعالم میخلیج فارس و اقیانو،1994
. باشداقتصادي و امنیتی جهان می،اقیانوس هند در معادالت سیاسیعمان و

کیلومتر ساحل دریایی بدون شک 3000جهان با دارا بودن حدود دو حوزه دریایی مهم و دومین اقیانوس پهناورمجاورت کشور ایران در کنار 
با اعتقاد به .می باشدنه تنها منطقه اي بلکه جهانی ک قدرت دریاییساز ایجاد یزمینه،ییرافیایایی با ویژگی هاي خاص جغکشوري است در

.بودو حفظ و حراست آنها را دارا ی و قابلیت استحصال منافع خود از دریا یتوانامی بایستاین امر 
هاي تجاري و ناوگانلذا پشتیبان و توسعه. ایجاد و مولفه هاي آنها می باشدشالوده اعمال قدرت دریایی مستلزم برقراري ارتباط و توازن بین عوامل

برکت مکران در کنار وجود سواحل پر.ی باشدو صنایع امکان پذیر نمدر دانش ساخت هاي ملی خصوصاًساحلی بدون ایجاد زیرنظامی و ضنایع فرا
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همچنین پشتیبان ر توسعه و آبادانی سواحل کشور و فرصتی مضاعف دو دسترسی آسان آن بر اقیانوس هندو اشرافیت)دریاي عمان(جنوبدریاي
. خواهد بوداست ملی در صحنه بین الملل زمینه ساز اقتدار قدرت دریایی که 

مراجع-9
سمت تهران،ژئوپلیتیک) 1383(محمد رضا حافظ نیا،] 1[
خلیج فارس و امنیت 80مقاله نشریه شماره ،علی اکبر،رستمی]2[
2010دبیر خانه اوپک OWEMگزارش ] 3[


