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 چکیده
های گونااگونی  با توجه به دارا بودن اهمیت راهبردی از جهت ژئوپلیتیکی دچار بحران فارسجیخلمنطقه 

 ها گردد.تواند موجب اخالل در وضعیت عادی و فرآیندهای فضای جغرافیایی و زیستگاه انساناست که می

هاای  شاه هاا و ری گیفارس با بررسی ویژهای ژئوپلیتیکی در حوزه خلیجهدف از این تحقیق شناخت بحران

روش ای باا رویکارد آمیهتاه کاه باه ایان من اور از        . روش تحقیق موردی زمینهاستبحران در این منطقه 

و تعیاین عواما    هاا  وتحلیا  داده برای تجزیهها استفاده شد. برای گردآوری دادهو روش میدانی  یاکتابهانه

 های کالن ژئوپلیتیکی در ابعااد ببیعای،  مؤلفهفارس در قالب خلیجهای منطقه بر بحران گذارتأثیر کیتیژئوپل

 ناماه آماری در قالب پرسا   معهشده از جاآوریهای جمعانسانی، اقتصادی، سیاسی و ن امی، بر اساس داده

وتحلیا  هریاک از   توصیف و تجزیاه  ، به2 یخهای آماری توصیفی و آزمون با استفاده از روش تجمیعی و

فاارس را در پانج   های اصالی ژئاوپلیتیکی خلایج   است. نتایج تحقیق ویژگی هشدپرداختهعوام  ژئوپلیتیکی 

هاای  و ریشاه  سات اها بحث انرژی و منابع سرشار نفت و گاز ایان منطقاه   آن ترینمهمویژگی شناسایی که 

 هگرانا مداخلاه هاا حضاور و سیاسات    آن تارین مهام در بیست عام  مهتلف شناساایی کاه    عمدتاًبحران را 

عنوان اصلی  7فارس را در های ژئوپلیتیکی خلیجبحران تیهادرنای تبیین و ای و منطقهمنطقههای فرا قدرت

نیروهای بیگانه، تالش غرب و عربساتان جهات بارهم زدن     بلبانهگرانه و سلطهخلهها حضور مداکه اهم آن

 اند.گردیدهشناسایی و تبیین فارس در حوزه خلیج...  و موازنه قوا، منازعات قومی و مذهبی

 بحران، حوزه ژئوپلیتیکی، منابع انرژی :واژگان کلیدی
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 مقدمه
اسات. ماا کشاورهای     فاارس خلایج منفعات مشاترک کشاورهای     فاارس خلایج  امنیت منطقاه »

ما است.  ایم، امنیت اینجا به نفع همهمنفعت مشترکی داریم، ما همسایه فارسخلیجوحوش حول

کنیم و اگار نااامن باشاد بارای هماه      ما از این امنیت استفاده می امن باشد، همه فارسخلیجاگر 

کاه بایاد ایان امنیات را      یکساان آنناامن برای همه ناامن خواهد بود اما  فارسخلیجناامن است. 

است؛  هاآن است، خانه هاآناست، متعلّق به  هاآنمال  فارسخلیجحفظ کنند، کسانی هستند که 

بکناد، یاارگیری بکناد.     اظهاارن ر  فارسخلیجمسائ   است که بیاید اینجا درباره کارههچآمریکا 

دنبال امنیت نیستند، دنبال منافع خودشان هستند و اگر الزم بدانند یک نقطه را ناامن کنناد   هاآن

 1«کنند.ناامن کننده حمایت می و از کنندیم

 هاا بحرانن است که از ای مهتلفی ژئوپلیتیکی هایبحران در منطقه غرب آسیا دچار اسالم جهان

 جاوار، هام  کشورهای بین کشمک  و تکفیری، رقابت هایتوان به مواردی ن یر ظهور گروهمی

 بحاران ایان   قاوع واشاره کرد.  فرهنگی هایگسست ها وقومیت بحرانایدئولوژیکی،  هایرقابت

 نماوده  یسات یترور یهاا انجریا  رشاد  خانمانی وبی جنگ، بحران دچار را منطقه مدتکوتاه در

منجار باه    کاه  داشات  خواهاد  دنبال به تریگسترده مراتببه یامدهایپ زین بلندمدت درو  است

و تغییارات   تار کوچاک  و تار ضاعیف  هایمحدوده به یاسالم یکشورها ی شدنتالشم و هیتجز

 یک تصرف و اخلهمد ، کنترل،هابحران این عام  وقوعشود. می غرب آسیاژئوپلیتیکی در منطقه 

 مسایر  تی،صاادرا  بازار قومی، قلمرو، اقلیت منابع، آب، موقعیت، فضا، مکان، ن یر ارزش چند یا

 (14: 1394ناورانی،  ) .اسات  آن ن ایر و مکان مذهبی مرز، خط تنگه، جزیره، انرژی، کاال، انتقال

 بحاران  یدرون وانفعاالتفع  و بحران یستیچابالع از  ،یکیتیژئوپل هایبحرانبررسی  از هدف

 هاای شارز بار  مشاتم   کاه  اسات  بحران نهیزم ،بحران یستیچ معرف ریمتغ ترینمهم لذا. است

 اسات  یاقتصااد  یایجغراف و یفرهنگ یایجغراف ،یاسیس یایجغراف جملهمن ییایجغراف مهتلف

 یاسا یس تیا موجود دیتهد با هاآن دیتهد و هستند میمستق دیتهد معرض در ،بحران بستر در که

 (8: 1394، زادهولی قلی) .دارد یمیمستق ارتباط یملت هر

                                                                 

 62/2/49 العالی(ظله)مد بیانات مقام مع م رهبری  -1
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 و نیاز شناساایی   هاا بحران تاریهی تکوین سیر بررسی مستلزم ژئوپلیتیکی هایبحران یابیریشه

 درون یاسای س باازیگران  و هاا دولت نق  واکاوی ژئوپلیتیکی، هایبحرانوقوع  بر مؤثر عوام 

 نقا   بررسای  و شناسایی ،ایفرا منطقه گرمداخله بازیگران و هادولت شناخت نق  ای،منطقه

 از یکای  راهباردی،  لحاا   باه  .اسات  اجتمااعی  و فرهنگای  سیاسای، ن اامی،   ماذهبی،  نهبگان

 ؛اسات  نبحارا  تیماه و عتیبب از ن ری معرفت داشتن، هابحران وقوع از پیشگیری هایروش

 دنگیر قرار وتحلی تجزیه و موردمطالعه تردقیق و بیشتر هابحران مهتلف ابعاد زانیم هر به یعنی

تاری از علا  وقاوع    کاما   و بهتار  شاناخت  د،نشاو  یاابی ریشه ترعمیق هاآن یوجود تیهو و

های دفاعی که نتیجه عملی آن، استفاده هوشمندانه در تدوین راهبرد شد خواهد حاص  هابحران

 (21. )همان: است

خادا   درراهشمارا چه شده که »فرماید: قرآن مجید که می هشریف آیهجمهوری اسالمی ایران برابر 

گویند: پروردگارا جنگید؟ آن مستضعفانی که همواره میو کودکان مستضعف نمی وزنانو مردان 

ما را از این شهری که اهل  ستمکارند بیرون ببر و از سوی خود، سرپرستی برای ما بگمار و از 

و مرزهاای   دفااع منطقاه  دفاع از مردم م لوم مسلمان و بای  ،1«جانب خود برای ما یاوری قرار ده

ر مقاب  ستم ن ام مستکبر جهانی و حفظ ثغور، ثبات و امنیت کشورهای اسالمی، آرمانی خود، د

 یافتاه های گسترده و سازمانوبئهاصولی با ت ند و برای دفاع از خود و مقابلهداخود را مسئول می

-خلی و محیط خارجی، عوام  و ریشاه محیط دا بایستیمیاش، یشبرد اهداف متعالیپدشمنان و 

دقات شناساایی کارده و    را باه  فاارس حوزه ژئوپلیتیک خلیجکشورهای اسالمی  ایهبحران های

ی قرار دهاد تاا زمیناه    موردبررسهای ژئوپلیتیکی کشورهای این حوزه را الهصوص ویژگیعلی

 دورازباه صاورت گیارد و    موقاع باه بینای تهدیادات   تدوین راهبردهای دفاعی مناساب و پای   

 ه حفظ و ارتقاء یابد.غافلگیری آمادگی دفاعی کشور هموار

ز اشاناخت کاافی    در خصاوص مناد  نباود کاار علمای و ن اام    ، مقالاه ایان  در مسئله اصلی  لذا

انجاام   باه دنباال   باشد که این تحقیقفارس میحوزه ژئوپلیتیکی خلیجر دیتیکی ژئوپل هایبحران

 آن است.

ئااوپلیتیکی حااوزه ژژئااوپلیتیکی جهااان اسااالم در  هااایبحاارانشناسااایی  ایاان تحقیااقاهمیاات 

 یاساالم  یجمهاور راهبردهای دفاعی  کنندگاننیتدواین تحقیق به همچنین  بوده و فارسخلیج

                                                                 

 75سوره نساء، آیه  -1
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 کندیمکمک این منطقه ی دفاعی امنیتی هاحوزهدر  ژهیوبهی تهدیدهای آینده نیب یپایران برای 

ژئاوپلیتیکی باالقوه و بالفعا      هاای بحرانهای با درک صحیح و عمیق از ریشه راهبرد پردازانو 

جمهاوری  ، راهبردهاای دفااعی   فاارس حاوزه ژئاوپلیتیکی خلایج   کشورهای اسالمی  موجود در

 تدوین خواهند نمود.ایران را  اسالمی

ژئوپلیتیکی در  هایبحرانهای عدم توجه عمیق و صحیح به ریشه همچنین ضرورت این تحقیق

هاوری  تای جم هاای دفااعی امنی  هاا و مزیات  به از بین رفتن فرصات  بوده که فارسخلیجمنطقه 

ن منطقاه،  ژئوپلیتیکی در ایا  هایبحراندر صورت عدم شناخت  ضمناًاسالمی ایران منجر شود، 

عادم  جمهوری اسالمی ایاران تادوین نماود و     رایبتوان راهبردهای دفاعی قوی و مناسبی نمی

ساالمی  جمهوری ا راهبردیموجب غافلگیری  رسفاحوزه ژئوپلیتیکی خلیج هایبحرانشناخت 

 .دگردیمامنیتی  -دفاعی  از من ر ژهیوبهایران در برابر تهدیدات 

و اهداف فرعی آن  فارسی در حوزه خلیجهای ژئوپلیتیکشناخت بحراناین تحقیق  هدف اصلی

 عبارت است از:

 فارسه خلیجهای ژئوپلیتیکی کشورهای حوزشناخت ویژگی -

 فارسخلیج های بحران در حوزه ژئوپلیتیکریشهتبیین  -

های ژئوپلیتیکی جهان اساالم در حاوزه   بحراناصلی این تحقیق عبارت است از:  سؤالهمچنین 

 باشند:فرعی نیز به شرح زیر می سؤاالتو  ؟اندماکدفارس ژئوپلیتیکی خلیج

 باشند؟فارس چه میهای حوزه خلیجهای ژئوپلیتیکی کشورویژگی -

 ؟اندماکدفارس های بحران در حوزه ژئوپلیتیکی خلیجریشه -

 مبانی نظری
 :تحقیقپیشینه  -

 ایران: و سعودی عربستان تقاب " عنوان: تحت خود رساله ، در1غاده غنیم رشید الغنیم -1

 ،2014 سال در ،"خاورمیانه در کشور دو مثبت گذاریتأثیر از کننده ممانعت مهم عوام  بررسی

 کی یبرا زیآمصلح یحلپژوه  به ارائه راه نیدر ا :نویسدمی گونهاین خود تحقیق نتایج در

 زیآمح  صلحراه نیا تی. اهمه استاست پرداخته شد دهیکه چند دهه به بول انجام یاسیتقاب  س

                                                                 

1- Ghadah Ghunaim Rashid Alghunaim 
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استحصال هدف  ی. براشودیم یناش یو اجتماع یاسیس یکارهادادن به بحران با راه انیاز امکان پا

 نیتهاصم ب انیپا یبرا یاری. تاکنون محققان بسدشون بیترک گریکدیبا  دیدو عام  با نیا یینها

 یعزم تقابل کیعوام  گوناگون از من ر  یاند اما با بررسداده شنهادیح  پراه رانیعربستان و ا

روابط دوجانبه  تیتقاب  و تقو نیا یجیو تدر زیآمح  مسالمت یبرا یاسیس-یاجتماع یبرح

 .نگردیدحاص  

انداز مقام مع م ایران در چشم یامسائ  منطقه" در مقاله خود تحت عنوان: حصون  مجله -2

در جنوب  کند:گیری مینتیجه گونهاینفارس حوزه خلیج در خصوص ،"1385 در سال رهبری

، اقتصادی، سیاسی و ن امی آن راهبردیفارس است که با توجه به اهمیت ایران بحث خلیج

های استعماری است و این با پیدای  نفت در این منطقه وارد هاست که مورد بمع قدرتقرن

مرحله نوینی شده است. حضور دو استعمارگر انگلیس و آمریکا همواره عاملی در جهت چپاول و 

فارس اختالفات بین کشورهای ساحلی و ناامن کردن منطقه مهم خلیجغارت منابع و دامن زدن به 

شده بود با  از قب  بوده است. تمام موارد فوق که با ظهور انقالب اسالمی بسیار شدیدتر

تاکنون علیرغم ایجاد  ،ه(رحمت ا... علی) خمینیبعد از امام  العالی()مد ظله های مقام مع م رهبریرهبری

 .توانسته برای دنیای غرب دستاوردی خاص داشته باشدهای مقطعی نخسارت

 هاای فرصات  و هدیادها : تفاارس خلیج ژئوپلیتیک"ای با عنوان: در مقاله سارمان لو پیری اژدر -3

ساهم   باه  توجاه  گیری نموده که باا گونه نتیجهاین 1394در سال  ،"ایران اسالمی جمهوری فراروی

 آن دنباال  به آمریکا که انزوا مهمصه از را ایران تواندمی که راهکاری بهترین منطقه، در ایران زیاد

 کشاورها  این با دوستانه روابط .است عربی کشورهای با روابط دوستانه برقراری سازد، رها است،

 و مناافع  اشاتراکات  درک باه  هادولت میان اعتماد شود،می هادولت بین اعتماد ساز فضای به منجر

 امنیات  پیماان  سااز زمیناه  تواناد مای  خاود  نوباه باه  درک این و انجامدمی مشترک تهدیدات خطر

 برقاراری  باعاث  جمعی،دسته امنیت پیمان یک مشترک هایزمینه به یافتن باشد. دست جمعیدسته

 عام  به توجه شود. بامی منطقه در خارجی عوام  شدن و ناکارآمد منطقه کشورهای توسط امنیت

 بارای  ن اام  ترینمنطقی فارس،کشورهای خلیج همه میان مشترکراهبردی  و اقتصادی جغرافیایی،

 شرکت های   بدون را ایکرانه کشورهای همه که بود خواهد یهاسامان منطقه، امنیت از پاسداری

 .برگیرد در دیگری کشور

https://hawzah.net/fa/Magazine/List
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ی ژئااوپلیتیکی بحااران آب در کشااورهای منطقااه "ای بااا عنااوان:در مقالااه جاات مهکااوییح -4

فارس، منابع آب شیرین و ژئوپلیتیکی خلیج که در منطقهگیرد نتیجه می 1392در سال  "فارسخلیج

 .استفاده برای جمعیت این کشورها وضعیت مناسبی را نداردقاب 

های ژئاوپلیتیکی و ارائاه راهکارهاای مناساب در     بحران"ابراهیم رومینا در مقاله خود با عنوان:  -5

بحاران ژئاوپلیتیکی در کشاورهای     گیاری نماوده اسات:   نتیجاه  1395ه سال ب "کشورهای اسالمی

افزای  هزینه و به مهابره انداختن شهروندان سااکن   سرمایه و هدر رفتاسالمی باعث تهریب و 

تاوان در  های تن  و منازعه بین کشورهای اسالمی را مای ریشه کشورها شده است. منابع واین  در

ایان متغیرهاا اشاکال     .مذهب رابطه قدرت در سطوح مهتلف دانسات  سه متغیر فقر، ایدئولوژی و

راهکار ح  بحاران ژئاوپلیتیکی نیاز مساتلزم      دهند.بحران ژئوپلیتیکی را شک  میجمله مهتلفی از 

اراده سیاسای مکما  متغیرهاای مرکاب و      یک اراده سیاسای اسات.   تقسیم وکات قاب وجود مشتر

آراما  باین    داشاته باشاد امکاان برقاراری صالح و      چنانچه این رویکرد وجاود  تقسیم است.قاب 

 مسلمانان وجود دارد.

 :مفهوم شناسی -

ی اسات کاه   شاکل فرایناد دگرگاونی باه    ، کاه در آن  دانسات  وضعیتی توانبحران را مای بحران:

افتاد و ضارورت اقادام هار چاه      ای نامطمئن به خطر مای و با نتیجه تشد استواری و تعادل به

بحران ازلحا  سطح به محلی،  شود.احساس می ،یاا بارقراری ن م مجدد آن اعاده برای ترعیسر

لای، ملای،   شود. انواع ساطوح مداخلاه در بحاران نیاز مح    المللی تقسیم میای و بینملی، منطقه

اناواع اصالی    .هاای جهاانی( اسات   ای )ساازمان ، جهانی و کروی و سازهیافرا منطقهای، منطقه

فرهنگای   ،اقتصاادی  ،ن اامی  ،سیاسای )حاکمیات، مشاروعیت(    ،اند از: امنیتای عبارت نیز بحران

       سااازمانی. و (یا اجتماااعی )مشااارکت سیاساای  ،ژئوپلیتیااک ،اجتماااعی ،)هویاات، ابااالق( 

 (169: 1373)مستقیمی، 

هاای  ژئوپلیتیکی عبارت اسات از منازعاه و کشامک  کشاورها و گاروه      بحران :بحران ژئوپلیتیکی

ا فضایی و بازیگران سیاسی بر سر کنترل و تصرف یک یا چناد ارزش و عاما     متشک  سیاسی

ج ها و انواع مهتلاف دارناد و ازلحاا  کاارکردی موجاب خارو      ها سرچشمهجغرافیایی. بحران

هاای فضاای جغرافیاایی و    سامانه از حالت تعادل و بروز اخاالل در وضاعیت عاادی و فرآیناد    

 (372: 1375)هاگت،  .شوندها میزیستگاه انسان

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%AC%D8%AA&queryWr=%D9%85%D9%87%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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ژئوپلیتیک عبارت است از علم مطالعاه رواباط متقابا  جغرافیاا، قادرت و سیاسات و        ژئوپلیتیک:

 (37: 1385نیا، )حافظ ها با یکدیگر است.های ناشی از ترکیب آنکن 
فاارس شاام    در این تحقیق، کشورهای اسالمی حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس:حوزه ژئوپلیتیکی خلیج

 امارات متحده ی ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر،اسالم یجمهورکشورهای 
 باشند.عربی و عمان می

فاارس  پلیتیکی هر یک از کشورهای حوزه خلیجهای ژئوویژگی فارس:های ژئوپلیتیکی حوزه خلیجویژگی
 گردد:بیان می اختصاربهاقتصادی و انسانی  ،در ابعاد ببیعی، ن امی، سیاسی

جمهوری اسالمی ایران در منطقه واسطه بین سه قاره آسیا، اروپا و  جمهوری اسالمی ایران: (1 
تی غارب باه شارق و شامال باه      عنوان چهارراه مواصالهای دور بهآفریقا قرار دارد و از گذشته

ر باه  ابریشم( مطرح بوده است. این کشو جادهغرب )جنوب و مسیر ببیعی تجارت بین شرق و 
راهبردی هرمز، دارای موقعیت گذرگاهی است همچنین نسابت باه    لحا  در اختیار داشتن تنگه

، ی)ناورر  .  برخوردار بودن از سواح  مناساب برتاری جغرافیاایی دارد   کشورهای منطقه به دلی
هاای  های رایج شام  زبان فارسی با گاوی  ، زبانکیلومترمربع 1648000 کشور مساحت (1391

درصاد   61آرری، کردی، گیلکی، مازندرانی و بلوچی و در منابق محدودی عربی، نژادها شام  
درصاد   2درصد عرب،  2درصد بلوچ،  2درصد لر،  6درصد کرد،  10درصد آرری،  16فارس، 

مسلمان درصد  98یج در کشور نفر، ادیان را 82913906یت جمعدرصد سایر اقوام،  1ترکمن و 
 یاایی )ساازمان جغراف  درصد زرتشتی، یهاودی و مسایحی   2درصد سنی( و  9درصد شیعه،  89)
قاوی   نیاروی ن اامی  و دارای ، (1394پژوهای جهاان اساالم،    مسلح و موسساه آیناده   یروهاین

باشاد.  مای  )با توجه به توان رزمی موجود در ارتا  و ساپاه(   (2017، یرپاورگلوبال فا ی)تارنما
باود و تماام    شاده میتقسا انقالب اسالمی ایران آن هنگام که جهان به دو بلاوک غارب و شارق    

و باا   ازآنپاس ایران دریکی از این دو بلوک وجود داشتند حادث شاد.   ازجملهکشورهای جهان 
دار بنیان نهادن یک گفتمان جدیاد در ساطح جهاان    ره داعیهایران هموا ،توجه به ماهیت انقالب

رخاایر نفات    ازن رین منابع انرژی را تربزرگایران ( 2: 1391و همکاران،  ایحافظ ن) .بوده است
بندی جهانی ایاران رتباه دوم در رخاایر گااز و چهاارم در      و گاز ببیعی در جهان دارد. در رتبه
کشاور برتار    5کشاور برتار تولیدکنناده نفات و      10باین  رخایر نفتای را دارد. ایاران همچناین    

کاناال   تارین مهام تولیدکننده گاز ببیعی در جهان است. تنگه هرماز در ساواح  جناوبی ایاران     
آید. تنگه هرماز  فارس به شمار میصادرات و واردات برای ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج

 تقریبااً همچناین   وبشکه نفات خاام و فارآورده شاده      هامای  عرض دارد که روزانه میلیون 21
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ماای  )تارنگاردد.  ع از بریق این تنگاه صاادر مای   تریلیون فوت مربع گاز ببیعی مای 9/3روزانه 
 (2014سازمان ابالعات انرژی، 

های رایج شام  عربی، کردی )در مناابق  ، زبانکیلومترمربع 427128 کشور مساحت ( عراق:2 
درصاد   5درصاد کارد،    15-20درصاد عارب،    75-80نی، نژادها شام  کردنشین(، آشوری ارم
 65-60مسالمان ) درصاد   97نفر، ادیان رایج در کشاور   39309783یت جمعترکمن یا آشوری، 
نیروی  64000 درمجموعمسیحی و سایر ادیان، درصد  3درصد سنی(،  37تا  32درصد شیعه و 

ارتا  ایان    شاده گذاشاته های پشت سر گن امی در این کشور حضور دارند که با توجه به جن
پژوهی جهاان  مسلح و موسسه آینده یروهاین یایی)سازمان جغراف .استکشور در حال بازسازی 

کیلومتر است که در مقایساه باا    18/5المللی های بینمیزان دسترسی عراق به آب (1394اسالم، 
اسات. درنتیجاه عاراق در دام     پوشای چشام قابا  فارس بسیار کم و کشورهای کرانه خلیج سایر

است. حکام پیشین عراق برای رهایی از ایان مشاک ،    گرفتارشدهجغرافیای سیاسی دشوار خود 
باه درآماد نفتای     شادت بهقتصاد عراق ا(. Razavi, 1977: 197)اند تجارب تلهی را آزموده
درآمد ناشی از صادرات نفت  2014المللی پول در سال ار صندوق بینوابسته است. بر اساس آم

میلیاارد   49عراق باه میازان    2015شد. در سال درصد از ک  درآمد دولت عراق را شام  می 93
کااه    2014میلیارد دالر نسبت باه ساال    35دالر از بریق صادرات نفت درآمد کسب کرد که 

مان )تارنماای سااز   .صادرات نفت افزای  داشته استداشته است. این در حالی است که حجم 
 (2016ابالعات انرژی امریکا، 

فارس و دریاای سارخ   واسطه دسترسی به خلیجکشور عربستان سعودی به ( عربستان سعودی:3
چهارم رخایر نفتی جهان از موقعیت ممتاز جغرافیایی برخوردار است. ایان شارایط   و داشتن یک

 .ونقا  دریاایی اساتفاده شاود    این امکان را فراهم آورده تا از دو سوی این کشاور بارای حما    
 90رایج عربی، نژادها شاام    ، زبانکیلومترمربع 2149690 کشور مساحت (35: 1380، ی )اتوتا

مسلمان  %100نفر، دین رایج  34268528یت جمعآسیایی،  -درصد آفریقایی  10درصد عرب و 
نیاروی ن اامی    ،(1394پژوهی جهان اسالم، مسلح و موسسه آینده یروهاین یایی)سازمان جغراف

ای نزدیاک باه دو ماورد از    عربستان ساعودی در منطقاه   (2017، یرپاورگلوبال فا ی)تارنماقوی 
های نفتای از بریاق   است و بیشترین نفت خام و فراورده شدهواقعهای جهان ترین گلوگاهشلوغ

فارس، دریای عمان و دریای عرب را به یکادیگر متصا    شود. تنگه هرمز که خلیجآن صادر می
عباوری در باول تنگاه     یهاانیجرمجموع  2016گلوگاه جهان است. در سال  ترینمهمکند می

ای تنگاه  های منطقهمیلیون بشکه در روز رسید. یکی دیگر از گلوگاه 5/18هرمز به رکورد باالی 
کند. این آبراه یک نقطاه  المندب است که خلیج عدن و دریای سرخ را به یکدیگر متص  میباب
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جریاان عباوری نفات خاام و      میاان دریاای مدیتراناه و اقیاانوس هناد اسات.       راهبردیاتصال 
میلیاون   8/4میالدی  2016متحده و آسیا در سال های نفتی به کشورهای اروپایی، ایاالتفراورده

 (2017مان ابالعات انرژی امریکا، )تارنمای ساز ه است.بشکه در روز برآورد شد

نماود.  فارس بررسای  خلیج راهبردیکویت را باید در قالب اهمیت  راهبردیاهمیت  ( کویت:4
فاارس و قارار   ترین نقطه شمال غربی خلیجآن در نهایی شدنواقعموقعیت ژئوپلیتیکی کویت و 

گرفتن این کشور میان سه قدرت بزرگ منطقه یعنی جمهوری اسالمی ایران، عربساتان و عاراق   
جغرافیایی اهمیت خاصی به آن بهشیده است. در میان ش  کشاور شاورای همکااری     ازلحا 
 کشاور  مسااحت  (6: 1390، ی)بهراما  .ترین مرز آبی را باا ایاران دارد  یت نزدیکفارس کوخلیج
درصاد کاویتی،    45رایج عربی )رسمی(، انگلیسی، نژادها شاام    هایکیلومترمربع، زبان 17818

یات  جمعساایر کشاورها،    درصاد  7درصاد ایرانای،    4درصد جنوب آسایا،   9درصد عرب،  35
 درصاد  15درصد شایعی( و   30درصد سنی،  70درصد مسلمان ) 85، ادیان رایج نفر 4207083

هاا را  باشند که عماده آن نیروی ن امی در این کشور فعال می 15500مسیحی هندی، درمجموع 
پژوهای جهاان   مسلح و موسسه آینده یروهاین یاییجغراف)سازمان  .دهدنیروی زمینی تشکی  می

هاای نفتای در ساال    کویت دهمین کشور بزرگ صادرکننده نفت و سایر فاراورده  (1394اسالم، 
میلیارد دالر از مح  صادرات نفت درآماد   40حدود  2015بوده است. این کشور در سال  2015

د وابسته به نفت خود، تالش برای اکتشاف و من ور تنوع بهشیدن به اقتصاداشته است. کویت به
های گاز ببیعی خود را آغاز نموده اسات. افازای  تولیاد گااز ببیعای باه بها         توسعه میدان

یااز در سااعات اوج مصارف    موردنصنعت برق این کشور که در حال حاضر قادر به تأمین برق 
درصاد در   34کویات از   کند. سهم استفاده از گاز ببیعی در مصرف انارژی در کمک می ،نیست
ی، )تارنمای ساازمان ابالعاات انارژ    .است افتهی یافزا 2015درصد در سال  43به  2009سال 
2016) 

کوچاک اسات، دارای ماوقعیتی     یاری الجزاازلحا  ژئوپلیتیکی، بحرین اگرچه مجمعبحرین:  (5
فارس، منزلت ژئاوپلیتیکی ایان   جنوبی خلیج یهاقرار گرفتن این کشور در کرانه. راهبردی است

المللی افازای  داده اسات. ایان کشاور، از     ای و بینکشور و اهمیت آن را برای بازیگران منطقه
هاای خاارجی باوده    ویژه در صید مروارید، مح  تردد کشاتی دلی  ثروت سرشار آن، به قدیم به

عناوان  راه کشورهای منطقاه باا هناد، باه    دلی  موقعیت مناسب بر سر  است. ازن ر تجاری نیز به
کرد. با توسعه مناسبات تجاری و رشد اقتصادی منطقه، ایان کشاور   مرکز تجاری ایفای نق  می

 (153: 1391، یرعباداللهیان )ام .المللای در منطقاه اسات   اکنون مرکز تجارت و امور پولی بینهم
 یسای، فارسای، اردو، نژادهاا شاام     انگل رایج عربی، هایکیلومترمربع، زبان 760 کشور مساحت
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درصاد   2/81، ادیاان رایاج   نفار  1641172یات  جمعدرصد غیر بحرینی،  6/67بحرینی و  4/32
نیاروی   8200ادیان، درمجموع درصد سایر  8/9درصد مسیحی،  9مذهب،  مسلمان سنی و شیعه

)ساازمان   .دهاد ها را نیروی زمینای تشاکی  مای   باشند که عمده آنن امی در این کشور فعال می
منابع گاز ببیعای و نفات    (1394پژوهی جهان اسالم، مسلح و موسسه آینده یروهاین یاییجغراف

شود، این سازمان چندین شرکت تابعاه خاود   فت و گاز مدیریت میبحرین توسط سازمان ملی ن
ها شام  شرکت نفت خام بحارین، شارکت گااز ببیعای بحارین و      کند این شرکترا کنترل می

 (2016مای سازمان ابالعات انرژی، )تارن .شرکت نفت خام تتویر هستند

عنوان چهارمین کشور بزرگ تولیدکننده گاز ببیعای شاناخته شاد    به 2013قطر در سال  ( قطر:6

 کننده گااز ماایع ببیعای   ترین صادربزرگ 2006متحده، روسیه و ایران( و از سال بعد از ایاالت)

از سهم باازار را در اختیاار داشات. قطار همچناین       درصد 31، 2014ای که در سال گونهشد، به

هاای گاازی   ترین مرکز تأسیسات میعانهای گازی است؛ این کشور بزرگد میعانپیشرو در تولی

با افازای  تولیاد مجماوع     2000از سال  خصوصبهدر جهان است. رشد تولید گاز ببیعی قطر 

هاا محصاول جاانبی فرایناد تولیاد گااز       این فراورده چراکه ؛های مایع همراه بوده استفراورده

 11586 کشاور  مسااحت  (2015مای ساازمان ابالعاات انارژی،    ارن)ت .روندببیعی به شمار می

درصد عرب،  40رایج عربی )رسمی(، انگلیسی )زبان دوم(، نژادها شام   هایکیلومترمربع، زبان

یات  جمعدرصاد ساایر نژادهاا،     14درصد ایرانای و   10درصد پاکستانی،  18درصد هندی،  18

درصد سایر ادیان،  14درصد مسیحی و  5/8و درصد مسلمان  25/77نفر، ادیان رایج  2832067

هاا را نیاروی زمینای    باشند که عماده آن نیروی ن امی در این کشور فعال می 11800درمجموع 

 (1394پژوهی جهان اساالم،  مسلح و موسسه آینده یروهاین یایی)سازمان جغراف .دهدتشکی  می

میلیارد بشکه و تولید روزانه آن نیم میلیون بشکه است. درآمد حاصله از نفات و   نفت قطر چهار

دهد. رخایر جدید نفت نیز تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکی  می درصد 90گاز بی  از 

است. قطر ضامن تأسایس صانایع کوچاک مثا  صانایع غاذایی،         شدهییشناسادر سواح  قطر 

سازی باه احاداث صانایع پتروشایمی و فاوالد اقادام       و پالستیکسازی، مبلمان ساختمانی، چرم

نموده است. بهشی از درآمد قطر صرف رفااه اجتمااعی، مساکن، تصافیه و تاأمین آب و بارق       

شود. صادرات دوباره کاالهای وارداتی گذاری مییهسرماشود و مقداری هم در ممالک غربی می

ارد و صاید میگاو و مرواریاد در قطار انجاام      از منابع درآمد قطر است. کشاورزی آن رونقی ند

 (192: 1390)زواره،  .شودمی
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دساتی باه سار    کشور امارات قب  از پیدای  نفت در گرسنگی و تناگ ( امارات متحده عربی: 7
که در ابوظبی و دوبی نفت کشف شد، درآمدهای کالن ناشی از نفت، این کشور را برد تا اینیم

گذاری عمرانی و خرید تجهیزات زیااد جنگای میلیاردهاا دالر از    یهسرماقادر ساخته تا عالوه بر 
گذاری کند. تولید بی  از دو میلیون بشاکه نفات در روز و   یهسرمامازاد ارزی خود را در خارج 

های غرب از ایان کشاور، قادرت    رآمد ارزی حاص  از صدور آن، جمعیت محدود و حمایتد
 مسااحت  (186: 1390)اکبار،   .اسات  بااالبرده فارس سیاسی امارات را در میان کشورهای خلیج

و، هنادی و ارد  ،رایج عربای )رسامی(، فارسای، انگلیسای     هایکیلومترمربع، زبان 83600 کشور
درصاد   8درصد آسیای جنوبی و  50درصد ایرانی و عرب،  23درصد اماراتی،  19نژادها شام  

درصد  16درصد مسلمان ) 96نفر، ادیان رایج  9770529یت جمعخاور دور و کشورهای غربی، 
باشند نیروی ن امی در این کشور فعال می 51000درصد هندو و مسیحی، درمجموع  4شیعه( و 

مسالح و موسساه    یروهاای ن یایی)سازمان جغراف .دهدرا نیروی زمینی تشکی  می هاکه عمده آن
هاای  امارات متحاده عربای یکای از اعضاای ساازمان کشاور       (1394پژوهی جهان اسالم، آینده

تشااف عماده   به آن ملحق شد. احتماال کلای اک   1967نفت است که ابوظبی از سال  صادرکننده
بارای   ی جدیاد هاا یاورفنا نفت پایین است، اما امارات متحده عربی برای بهبود بازیابی نفت از 

کند. استفاده از گاز ببیعای در  های نفتی کام  کشور استفاده میافزای  میزان استهراج از میدان
های وراین کشور یکی از اعضای شورای کش هرچندامارات متحده عربی در حال افزای  است. 

است، تقاضای داخلی احتمالی از سوی منابع گااز ببیعای اماارات متحاده عربای       استهراج گاز
هاای  است. در حال حاضر، امارات واردات و صادرات گاز ببیعی مایع و لولاه  شدهمیترس کامالً

مشترک گاز ببیعی با قطر و عمان دارد. اماارات متحاده عربای همچناین یکای از پیشاتازان در       
هاای اماارات بارای توساعه     ی جدید است. با افزای  تقاضای گاز ببیعی، برحهافناستفاده از 

 اماارات  های گاازی اسات.  ی جدید برای چاههافنیری کارگبهیله سوبهداخلی تولید گاز ببیعی 
توجهی گوناگون اقتصادی از بریاق گردشاگری، تجاارت و صانعتی     پیشرفت قاب  متحده عربی

 (2017ای سازمان ابالعات انرژی، )تارنم .ایجاد کرده است

هرماز،   نوبی تنگاه های جو کرانه« مسندم» جزیرهاهمیت راهبردی عمان عالوه بر شبه ( عمان:8
، عمان دارای جزایر «مسقط»این کشور در غرب اقیانوس هند است. افزون بر بندر  موقعیت ویژه

و جزایار  « مصایره »بزرگ  ها، جزیرهآن ترینمهمدیگری در بول سواح  خود بوده که  راهبردی
المللای در ایان   هرمز و خطوط کشاتیرانی باین   مسندم بر تنگه جزیرهاست. شبه« کوریا و موریا»

حاکمیت عماان   آید.می حساببهالجیشی جهان ناحیه مسلط بوده، یکی از نقاط حساس و سوق
دهاد و  ای قارار مای  راهبردی در وضعیت ویاژه  ازن رهرمز، این کشور را  بر به  جنوبی تنگه
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ه نحوی باه نفات و   اهمیت آن برای تمامی کشورهای منطقه، حتی برای کشورهای خارجی که ب
 مسااحت  (139: 1391، ی)ناورر  .فارس وابستگی دارند، تردیدناپذیر استخلیج بازارهای منطقه

هاای  رایج عربی )رسمی(، بلوچی، اردو، انگلیسی، گوی  هایکیلومترمربع، زبان 309500 کشور
 75یاج  ، ادیان رانفر 4974986یت جمعیقایی، آفرهندی، نژادها شام  عرب، بلوچ، جنوب آسیا، 

نیروی ن امی در این کشور فعاال   34200مسیحی، درمجموع  درصد هندو و 25درصد مسلمان، 
مسالح و   یروهاای ن یایی)سازمان جغراف .دهدها را نیروی زمینی تشکی  میآن باشند که عمدهمی

 (1394پژوهی جهان اسالم، موسسه آینده
 :فارسژئوپلیتیک خلیجدر حوزه  بحرانهای ریشه 

ی هاا سالمشکالت اقتصادی در : اقتصادی و پائین بودن سطح رفاه و آسای  مردم مشکالت( 1
فراگیر شده است. بیکاری، فساد ماالی، سارقت و ... در حاال     شدتبهاخیر در کشورهای منطقه 

اناد و  مباارزه کارده   یوادارهای منطقه تا حدودی با فساد مالی افزای  است. گرچه سران دولت
کااه  جادی چناین     کنای یاا حتای   اند، اما واقعیت این است که ریشاه هایی نیز داشتهموفقیت
ی در توان دولت نیست. رشد فزاینده نرخ بیکاری و فقار، برخای جواماع را در آساتانه     معضالت

خیریه اسالمی فرصت داده اسات تاا    مؤسساتانفجار قرار داده است. این وضعیت به احزاب و 
اناان  های سکوالر منطقه را به باد انتقااد بگیرناد. جواناان و نوجو   های دولتازپی  سیاستی ب

، اناد دادهازدسات شاان را  ها در رفع مشکالت اقتصادیبیکار که امیدشان به توانایی دولت عمدتاً
باه   بعضااً اناد. ایان جواناان    خیریه اسالمی را تنها پناهگاه واقعی خود یافتاه  مؤسساتاحزاب و 

. ناد یدرآهاای تکفیاری   خابر تأمین زندگی خود و خانواده به استهدام احزاب جهادی و گاروه 
 احازاب  انقالبای  و تندروانِ شعارهای مجذوب را کشور فقیر مردم و جوانان شرایط، این تداوم

 دارانزماین  اساتثمار  و بیکااری  فسااد،  باا  مبارزه اقتصادی، و اجتماعی عدالت اسالمی همچون

  است. کرده بزرگ
 ماذهبی  -قاومی  مشکالت حاکمیت و منطقه در مهتلف مسائ  پیچیدگیه: انیگراقوم ( نگرش2

 قومی اختالفات تشدید به منجر منطقه، این در مثبت هرچند هرگونه تحولی که است شده باعث
 از منطقاه  گاذار  بارای  فراوانای  امیاد  کاه  عارب  مردمی دنیاای  اخیر هایخیزش. شود مذهبی و

 از ماوجی  ایجااد  و ماذهبی  اختالفاات  باه تقویات   منجار  خاود  آوردند، پدید را فعلی وضعیت
 و اناد کارده  تضاعیف  را هاای گذشاته  دولت ها،جنب  این برفیک. ازشد اسالمی گراییافراط
 باعاث  دیگار  از برف و اندآورده فراهم شدهسرکوب نیروهای رشد برای را فراوانی هایفرصت
را  سیاسای  سااختار  و صاحنه  از هاا آن حاذف  بار  مبنی مذهبی افرابی هایگروه خطر احساس
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 بارای  مناساب  فضاایی  به منطقه و کشاند صحنه به را هاآن عوام  این مجموعه که کرده تشدید
 .شد تبدی  مذهبی گراییتشدید افراط

هاا  در برخی از کشورهای اسالمی، حکومات : ساالریحکومتی نامناسب و عدم مردم ( ساختار3
برخای از قبایا  در ایان کشاورها قادرت       . درنتیجهاندگرفتهشک ای بر اساس ساختارهای قبیله

اند ساختار دولت و چگونگی تعیین مرزهاا  ها توانستهعربستان، قبیله یرهجزارند. در شبهزیادی د
درنتیجاه ایان شارایط، موازناه باین عناصار        (59: 1383)میرحیادر،   .قارار دهناد   تأثیررا تحت 

معیاوب باوده، قاادر باه      هاا آنواحدهای سیاسی وجود ندارد و سااختار سیاسای    دهندهی تشک
ناکارآمادی رویکردهاای    ،فضا به شیوه مطلوب نیستند. درآمد این وضاعیت  سیاسیدهی سازمان

یافتگی نیز باعث انزوای اقتصاادی،  و عدم توسعه استیابی به توسعه اداره سرزمین و عدم دست
 .دآورهای واگرایی را فراهم میاجتماعی و سیاسی شده، یکی از زمینه

درصد نفت خام دنیاا در   66: کشورهای اسالمی هسرمای ازسودجویانه برداری و بهره ( استعمار4
بستان ساعودی، ایاران، عاراق و    فارس قرار دارد. چهار کشور عراختیار ش  کشور حوزه خلیج

سومین کشور دنیاا باه    چنین ایران دومین و قطرباشند. همبیشترین منابع انرژی را دارا می کویت
نوع بشر، هنوز موفق به یاافتن جاایگزینی    کهییلحا  دارا بودن رخایر گاز ببیعی هستند. ازآنجا

هایی چاون دریاای   مطمئن برای نفت و گاز نشده است و از برفی، منابع هیدروکربنی در حوزه
فاارس، بای حاداق  رباع     خلیج یتیکمنطقه ژئوپل درنتیجه ،شمال و کارائیب در حال اتمام است

 قارار  موردتوجاه خااص  جهاانی،   از نیازهاای اقتصااد   یاآینده به علت تأمین به  عماده قرن 
 .داشت خواهد

المللای، لطماات   های بینحضور این اختالفات در عرصه: بر سر مرزهای استعماری ( اختالف5
سیاسی و اقتصادی فراوانی به این کشورها وارد کرده و در مواردی باعث برافروخته شدن جنگ 

بها  جهاان اساالم باا ماوارد       تارین عنوان حسااس فارس بهمنطقه خلیج. شده است هاآنمیان 
راز نگردیاده  حا باشد. مرزهای دریایی اکثار کشاورهای منطقاه، ا   ای از این قبی  مواجه میعدیده
 .است
هر کشوری بیشاتر بتواناد از   که این قاعده  بر اساس: برداری از منابع مشترکدر بهره ( اختالف6

کا    دنیته کشا ین برداشت، به مشترک برداشت کند، برنده ماجراست. حتی اگر ا هادانیمحجم 
گاذاری بیشاتر در   است که با سرمایه یکس باحق  بازهمنفت و گاز موجود در میدان منجر شود، 

متعادد   یهاا دانیا مامر استهراج، برداشت بیشتری داشته است. ایاران از کشاورهایی اسات کاه     
ر کشاور  مشاترک در بیاف متناوعی د    یهاا دانیا ممشترک نفتی و گازی با همساایگان  دارد.  

 .اندشدهپراکنده
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 در هماواره  ژئوپلیتیاک  و ژئواستراتژیک جغرافیایی محدوده عنوانبه فارس: خلیجگرایی( فرقه7

 ایان  در ماذهبی  زباانی،  قومی، هایتفاوت وجود دارد. قرار قتصادیا -توجهات سیاسی  کانون

 تماام  نکاه یباوجودااسات.   شده منطقه کشورهای میان های اساسیچال  وجود باعث محدوده

نیساتند.  با یکدیگر  مطلوبی روابط دارای ولی ن هستندمسلما جغرافیایی محدوده این کشورهای
 جهات  فرصاتی  باه  تواناد مای  یونددهندهپ عام  یک عنوانبه منطقه کشورهای در شیعه مذهب

 .درآید آن پیروان برای تحوالت
 کالمای، ازلحاا    تکفیار  بحاران  اساتگاه وخی: گفتمان سازاز بریق  ژئوپلیتیکی بحران جادی( ا8

 بان  محماد خصاوص  باه  پیاروان او  و تیمیاه ابن. است شرک و توحید از تیمیهابن خاص تفسیر
 انجام کارهاایی  و الهی اولیاء از تجلی  و احترام هرگونه شرک، تعریف در توسعه با عبدالوهاب،

. خوانناد می مشرک را آن دهندگان انجام و دانندمی شرک را است نشدهانجام پیامبر دوران در که
 .است مبتنی اساس همین بر تکفیریان اعمال و شدهرفتهیپذنیز  معاصر دوران در این تفسیر

های تروریساتی و رشاد تروریسام در    فعالیت گروه: های تکفیری تروریستیی گروهانداز( راه9
ثبااتی  بای  ازجملاه جهاان اساالم    هایبحرانمیان کشورهای اسالمی خود منشأ بسیاری دیگر از 
های های اقتصادی کشورها و حضور قدرتسیاسی، مهاجرت و آوارگی، از بین رفتن زیرساخت

یک عام  نبوده است؛ بلکاه عواما     تأثیرها تحت گیری این گروهبوده است. شک  ایفرا منطقه
 باه وجاود  باعاث   مهتلف سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و ژئوپلیتیکی در پیوند و تقویت یکادیگر 

 .های تروریستی شده استآمدن گروه
هاای  اختالفات سیاسی میاان دولات  : های منطقهرقابت و اختالف سیاسی میان دولت ( وجود10

 قرارگرفتاه بارداری نیروهاای خاارجی    پذیری مهمی است که همواره مورد بهاره اسالمی، آسیب
هم میان کشاورهای اساالمی و اتهاار    است. این اختالفات مانع بزرگی بر سر راه همکاری و تفا

 میا رژجهاانی اسات. اشاغال فلساطین، شکسات اعاراب از        مساائ  مواضعی مشترک در قباال  
هایی است کاه جهاان اساالم بابات     تنها بهشی از هزینه و هرزگوین ، فاجعه بوسنییستیونیصه
 قه و اختالفات درونی پرداخته است.تفر

 مفهومیچارچوب 
در جلسات خبرگی متعدد و با توجه به مبانی ن ری و مطالعات پس از بحث و بررسی 

مه تحقیق تهیه آن پرسشنا برمبنایچارچوب مفهومی تحقیق به شک  زیر براحی و  آمدهعم به
 توزیع گردید. موردن رو در جامعه 
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 تحقیق : چارچوب مفهومی1شک  

 شناسیروش

 صاورت  درزماانی   ازن رقلمرو تحقیق ای، تحقیق کاربردی، روش تحقیق موردی زمینهاین نوع 
و  فاارس خلایج حاوزه  مکانی شاام  کشاورهای    ازن رو  1404تا افق  متغیرهاثابت بودن نسبی 
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باا  جامعاه آمااری   . گیارد برمیرا در  فارسخلیج یی ژئوپلیتیکهابحرانموضوعی شناخت  ازن ر
ن ر مارتبط باا مساائ     وع تحقیق، محدودیت افراد خبره و صاحبتوجه به تهصصی بودن موض

ژئوپلیتیک در حوزه موردن ر، از بین خبرگان ن امی و غیرن امی و متهصصان جغرافیای سیاسی 
با توجه به اینکاه حجام    انتهاب گردیدند. ی مرتبطهاسازماندر سطح نیروهای مسلح، کشور و 

باا توجاه باه    لذا از روش تمام شامار اساتفاده و    است نفر 100محدود و کمتر از جامعه آماری 
امه توجیاه و از همگای آناان    می  پرسشننفر از خبرگان نسبت به تک 36 دسترسی محققین تعداد
بارای گاردآوری   و روش میادانی   یاناه اروش کتابهدر این تحقیق از  پاسهنامه دریافت گردید.

میادانی ن ار خبرگاان و متهصصاان امار باا        درروشها ها استفاده شد. ابزار گردآوری دادهداده
 یانااهاکتابه درروشهااا و اباازار گااردآوری داده بسااته و باااز پرسشاانامهو مصاااحبه ابزارهااای 

 یناه یدرزمهاای علمای و تهصصای    کتااب  مقطاع دکتاری،  هاای  رسااله  کلیاه  ازبارداری  فی 
رسامی،   یهاا ناسازم، آرشیو اولدستموردپژوه ، مقاالت علمی و پژوهشی، اسناد و مدارک 

در ایان پاژوه     قارار گرفات.   مورداساتفاده  های منطقاه و نقشه یدانشگاهاینترنتی های ایتس
، اقادام باه مصااحبه باا مسائولین      من ور ابمینان از روایی ابزار سنج  و گردآوری ابالعاتبه
آوری ابالعات مرتبط با موضوع پژوه  گردیاد.  و افراد متهصص و خبره جهت جمع ربطری
ژئوپلیتیکی عوام  متناظر با  سؤالها ، از میان دهجلسات خبرگیحضوری و  با مصاحبهنین همچ
 موردمطالعاه  شناسای ژئاوپلیتیکی حاوزه   ی و محایط های مطالعات ن ار حاص  از یافتهزا بحران
یک مجموعاه از   ،ن ر و خبرهپس از حصول اجماع نسبی ن رات افراد صاحب تیدرنها، تحقیق

نسبت  باخکرونتن یم شد و با استفاده از آلفای  امهشنپرسباز در قالب  سؤالو یک  سؤاالت بسته
 پایایی احصا گردید.

 هانامهپرس  پایایی محاسبه :1 جدول

 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه
لاذا روش   ؛گردیاد های کمای و کیفای اساتفاده    از دادهها در این تحقیق وتحلی  دادهبرای تجزیه

 هاای بحاران بار   گذارتأثیر کیتیژئوپلتحلی  با رویکرد آمیهته بود. برای ارزیابی و تعیین عوام  

 شدهمحاسبه کرونباخمقدار آلفای  عوام  عنوان ردیف

عوام   1

حوزه 

ژئوپلیتیک 

 فارسخلیج

 901/0 عوام  ن امی

 923/0 عوام  سیاسی

 720/0 عوام  اقتصادی

 862/0 عوام  انسانی

 850/0 عوام  ببیعی
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هاای کاالن ژئاوپلیتیکی در ابعااد ببیعای، انساانی، اقتصاادی،        در قالب مؤلفه فارسخلیجمنطقه 

ی ناماه ی آمااری در قالاب پرسا    از جامعه شدهآوریجمعهای داده بر اساسسیاسی و ن امی، 

 وتحلیا  تجزیه ، به توصیف و2 خیهای آماری توصیفی و آزمون با استفاده از روش تجمیعی و

های توزیع درصد فراوانی و آزماون کاای   هریک از عوام  ژئوپلیتیکی در قالب جداول و نمودار

اسات و باه دنباال آن نسابت باه       شاده پرداختاه  آید،( به شرحی که در ادامه می2 خی) اسکوئر

 .گردید سازی عوام  ژئوپلیتیکی اقداماستاندارد

 :ی آماریهای جامعهتوصیف ویژگی

 تحصیالت میزان برحسب گویانپاسخ فراوانی توزیع جدول :2 جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

میزان 

 تحصیالت

 37.1 37.1 37.1 13 ارشد کارشناسی

 45.7 8.6 8.6 3 یدکتر یدانشجو

 100.0 54.3 54.3 19 دکتری

  100 100 35 جمع ک 

درصاد   37.1کاه  ناوع تحصایالت جامعاه آمااری اسات      پراکنادگی   دهناده نشاان  فوقجدول 

دانشجوی دکتری درصد  8.6 کارشناسی ارشد، ان جامعه آماری دارای مدرک تحصیلییگوپاسخ

 .باشندمیدکتری  تحصیلی مدرک درصد دارای 54.3و 

 :تحقیق هاییافته آماری تحلیل

هاای  در قالب مؤلفه فارسجیخلژئوپلیتیک  یهابر بحران گذارتأثیربرای ارزیابی و تعیین عوام  

هاای  داده بار اسااس   سای و ن اامی  کالن ژئوپلیتیکی در ابعااد ببیعای، انساانی، اقتصاادی، سیا    

هاای  باا اساتفاده از روش   ی تجمیعای و ناماه ی آماری در قالب پرس از جامعه شدهیآورجمع

وپلیتیکی هریاک از عواما  ژئا   وتحلیا   تجزیاه ، باه توصایف و   2 یخآماری توصیفی و آزمون 

 ساؤاالت ی آمااری باه   داری پاساخ جامعاه  درصد ابمینان معنای  تعیین برای .است شدهپرداخته

، بارای هریاک از   فارسجیخلحوزه  زایبحران یکیتیژئوپلنامه در خصوص تعیین عوام  پرس 

ارائاه گردیاده   ه در قالب  جادول زیار   ک شدهاستفاده، 2عوام  مزبور از روش آماری آزمون خی

 است:
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 فارسخلیج حوزه در اسالم جهان ژئوپلیتیک هایبحران :3 جدول

 زاعوامل ژئوپلیتیکی بحران

میانگین 

عامل 

 زابحران

درصد 

 تأثیرمیزان 

عامل در 

حد زیاد و 

 خیلی زیاد

 بحران ژئوپلیتیک

 میانگین کل

اهمیت 

 عوامل

 زابحران

از  یبرداربهرهتالش آمریکا برای 

حضور و نفور در منطقه از بریق 

 ژهیوبه فارسخلیجشورای همکاری 

 عربستان

57/4 29/94 

حضور نیروهای 

 تیبا محور گانهیب

 مریکاآ

60/4 
منطقه  در آمریکا استمرار حضور

 به بهانه ایجاد امنیت فارسخلیج
60/4 57/88 

حضور غرب در منطقه به بهانه 

 مبارزه با جریان تکفیری
62/4 43/91 

تالش غرب جهت ایجاد شکاف قومی 

بین شیعیان و اه   منطقهمذهبی در 

 سنت

71/4 43/91 
منازعات قومی و 

 مذهبی

 

 

 

 

 

 

 

 

36/4 

و منازعات قومی و  هارقابتوجود 

مذهبی بین ساکنین کشورهای 

 فارسخلیججنوبی حاشیه 

02/4 14/77 

به جنگ مستقیم با  ورود عربستان

برخی کشورهای منطقه جهت 

 تقویت و تبلیغ اسالم وهابی

60/4 57/88 

مطالبه تاریهی کردها برای جدایی از 

 عراق
11/4 14/77 

تالش آمریکا برای تسلط بر بازار 

 مصرف منطقه
11/4 29/74 

تالش برای تسلط 

و منابع  بر اقتصاد

 حیاتی انرژی منطقه

08/4 

برای تسلط بر منابع انرژی تالش آمریکا 

 منطقه

 

48/4 57/88 

منطقه بر سر  یکشورهااختالف بین 

 مشترک نفت و گاز هادانیم
80/3 57/68 
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 زاعوامل ژئوپلیتیکی بحران

میانگین 

عامل 

 زابحران

درصد 

 تأثیرمیزان 

عامل در 

حد زیاد و 

 خیلی زیاد

 بحران ژئوپلیتیک

 میانگین کل

اهمیت 

 عوامل

 زابحران

تالش ترکیه جهت دستیابی به منابع 

اقتصادی و انرژی موجود در عراق 

 منابع نفتی در کرکوک خصوصاً

94/3 43/71 

جهت  عربستان روزافزونتالش 

 ارتقاء نامتعارف توان ن امی
60/4 57/88 

 

 

 

 

 

 

 

تالش غرب و 

عربستان جهت 

برهم زدن موازنه 

از بریق  قوا

 سازی،ائتالف

رقابت تسلیحاتی و 

کاه  نفور 

 در منطقه ج.ا.ایران

 

57/4 

گسترش روابط اقتصادی رژیم 

عرب  یکشورهااشغالگر قدس با 

 منطقه

45/4 57/88 

 عربستان براعمال قدرت سیاسی 

کشورهای عضو شورای همکاری 

فارس و همچنین از بریق خلیج

بر این  آ اوپکسازمان اوپک و 

 کشورها

40/4 43/91 

اختالف حاد بین کشورهای عربی 

به سرکردگی عربستان و  فارسخلیج

 یامنطقه یهابروز جنگاحتمال 

45/4 57/88 

برقراری ارتباط برخی از کشورهای 

با رژیم صهیونیستی با عرب منطقه 

 محوریت عربستان

74/4 14/97 

اجرای پروژه ایران هراسی توسط 

غرب جهت مقابله با جریان بیداری 

 اسالمی در کشورهای منطقه

57/4 43/91 

حضور در  من وربهتالش آمریکا 

 باهدفکشورهای عربی منطقه 

 تضعیف ج.ا.ایران

65/4 29/94 
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 زاعوامل ژئوپلیتیکی بحران

میانگین 

عامل 

 زابحران

درصد 

 تأثیرمیزان 

عامل در 

حد زیاد و 

 خیلی زیاد

 بحران ژئوپلیتیک

 میانگین کل

اهمیت 

 عوامل

 زابحران

عربستان با ایران  زیآمخصومترفتار 

در سطح منطقه با پشتوانه آمریکا 

ی امنطقهمن ور تضعیف قدرت به

 ج.ا.ایران

60/4 29/94 

سازی تالش آمریکا با قصد ائتالف

 نیابتی در منطقه
68/4 43/91 

های تاریهی ایران و عراق در اختالف

 اروندرودخصوص 
82/3 71/65 

ارضی و  بحران

 مرزی
15/4 

تاریهی عراق برای توسعه تمای  

سرپ  و دسترسی بیشتر به ساح  در 

 فارسشمال خلیج

22/4 86/82 

گانه ایرانی مسئله جزایر سه

 فارس و ادعای مالکیت اماراتخلیج
41/4 86/82 

های بحران مشروعیت و ضعف دولت

فارس و افزای  عربی حاشیه خلیج

های خارجی در این مداخالت قدرت

 هادولت

37/4 57/88 

مشروعیت  بحران

 حاکمان
 فرهنگی ،سیاسی فقدان ن ام اجتماعی، 20/4

ساالر در برخی کشورهای عربی 

 در عربستان و بحرین ژهیوبهمنطقه 

00/4 29/74 

گسست و شکاف نسلی در کشورهای 

 عربستان خصوصبهعربی 
22/4 86/82 

آبی در تمامی الی و کمخشکس

 ببیعی( منشأی منطقه )با کشورها
00/4 29/74 

آب و  بحران

 محیطیزیست
95/3 

کاه  ورودی رودخانه فرات به علت 

 احداث سد در ترکیه
14/4 29/74 

در  گردهازیرتغییرات اقلیم و بحران 

 کشورهای این حوزه )با منشأ انسانی(
71/3 14/57 
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 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :گیرینتیجه -الف

تحقیاق باه شارح     هاای دادهرویبار   شاده انجاام   یا وتحلهیا تجزهای پژوه  و یافته بر اساس

شناسی ژئوپلیتیکی و تحقیقاات میادانی   گفته که حاص  مطالعات ن ری و محیطپی  مندرجات

 تحقیق به شرح زیر پاسخ داده شد: سؤاالتباشند، به می فارسژئوپلیتیکی خلیجدر منطقه 

  :چه  فارسجیخلحوزه کشورهای های ژئوپلیتیکی ویژگیپاسخ به سؤال فرعی اول تحقیق

 ؟باشندمی

ی این حوزه شام  کیتیژئوپلهای ، ویژگیو جلسات خبرگیصورت گرفته  تحقیقبا توجه به 

 د:نباشموارد زیر می

در این بارزترین ویژگی کشورهای این حوزه بحث انرژی و منابع سرشار نفت و گاز موجود 

 چندین برابر کرده است. آن راالمللی ای و بینمنطقه است که اهمیت منطقه

شاهراه عبور منابع انرژی  عنوانبهفارس، وجود تنگه هرمز جیخلحوزه  ژئوپلیتیکی گرید یژگیو

 ست.در این حوزه ا

یکی دیگر از خصوصیات ژئوپلیتیکی در این حوزه، وجود اشتراکات دینی میان کشورهای 

 باشد.می فارسجیخلوزه ح

آب و  بحران فارسجیخلخصوصیت ژئوپلیتیکی مشترک دیگر در میان کشورهای حوزه 

 مشکالت ناشی از کمبود آب است.

 عام  اثرگذار دیگر در کشورهای این حوزه، عام  قدرت ن امی است.

  :؟اندماکدفارس ی خلیجژئوپلیتیک در حوزه بحرانی هاریشهپاسخ به سؤال فرعی دوم تحقیق 

 بر اساس مطالعات ن ری صورت گرفته، نتایج حاص  از جلسات خبرگی و بررسی اسناد و

 از: اندعبارت سؤالاین دارک، موارد مرتبط با پاسخ به م

 موقعیت، مرز با کشور یک پایتهت مجاورت، و خشکی( )آبی مشترک اختالفات مرزی

 های، بحرانتوجهقاب  های فسیلیو سوخت کانی رخایروجود ، موقعیت ژئوپلیتیکی، راهبردی

 کشور خشکی در محاط خواهجدایی اقلیت هایگروه، )ببیعی و مصنوعی( محیطیزیست

، دیگر مستق  کشور به کشور یک از یافتهگسترش و مرز سوی دو درگی پراکند مادر،

، های تروریستیگروه، گراییفرقه، هویتی و فرهنگی های قومی، مذهبی،نگرش و هاتفاوت
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و  مشکالت فراگیر اقتصادی، ایو منطقه ایفرا منطقه هایگرانه قدرتحضور و سیاست مداخله

 ، بحرانایها بر اساس ساختارهای قبیلهحکومتیری گشک ، پائین بودن سطح رفاه اجتماعی

 منطقه. این کشورهای آب در

 جهان اسالم در حوزه ژئوپلیتیکی  های ژئوپلیتیکیپاسخ به سؤال اصلی تحقیق: بحران

 ؟اندماکد فارسجیخل

و همچنین جلسات خبرگی  آمدهعم بهآماری   یوتحلهیتجزبا توجه به تحقیق صورت گرفته و 

 بدین شرح احصا گردیدند: فارسجیخلهای حوزه ژئوپلیتیک بحران ترینمهم

امریکا( در حوزه  تیبا محور) گانهیبنیروهای  بلبانسلطهگرانه و حضور مداخله بحران -1

 فارسجیخل

رتبه ) درصد 4/15آمده و  به وجودزیر  یزابحرانبا توجه به عوام  و عالئق  ادشدهی بحران

 گرفته است: تأثیر بحرانژئوپلیتیک در این حوزه از این  یهابحراناول( از 

برداری از حضور و نفور در منطقه از بریق شورای همکاری تالش آمریکا برای بهره -

 عربستان ژهیوبه فارسجیخل

 به بهانه ایجاد امنیت فارسجیخلمنطقه  در حضور آمریکا استمرار -

 حضور غرب در منطقه به بهانه مبارزه با جریان تکفیری -

سازی، رقابت )از بریق ائتالف تالش غرب و عربستان جهت برهم زدن موازنه قوا بحران -2

 فارسجیخلدر منطقه( در حوزه  ایرانجمهوری اسالمی تسلیحاتی و کاه  نفور 

رتبه ) درصد 3/15و آمده  به وجودزیر  یزابحرانبا توجه به عوام  و عالئق  ادشدهی بحران

 گرفته است: تأثیر بحرانژئوپلیتیک در این حوزه از این  یهابحراناز  (دوم

 جهت ارتقاء نامتعارف توان ن امی عربستان روزافزونتالش  -

 گسترش روابط اقتصادی رژیم اشغالگر قدس با کشورهای عرب منطقه -

از  نیو همچن فارسجیخل یهمکار یعضو شورا یکشورها عربستان بر یاسیاعمال قدرت س -

 کشورها نیبر ا آ اوپکسازمان اوپک و  قیبر

 به سرکردگی عربستان و احتمال بروز فارسجیخلربی حاد بین کشورهای ع اختالف -

 ایهای منطقهجنگ

 ارتباط برخی از کشورهای عرب منطقه با رژیم صهیونیستی با محوریت عربستان برقراری -
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پروژه ایران هراسی توسط غرب جهت مقابله با جریان بیداری اسالمی در کشورهای  اجرای -

 منطقه

جمهوری اسالمی تضعیف  باهدفدر کشورهای عربی منطقه  حضور من وربهآمریکا  تالش -

 ایران

ایران در سطح منطقه با پشتوانه آمریکا جمهوری اسالمی آمیز عربستان با خصومت رفتار -

 ایرانجمهوری اسالمی ای تضعیف قدرت منطقه من وربه

 سازی نیابتی در منطقهآمریکا با قصد ائتالف تالش -

 فارسجیخلی در حوزه و مذهب یمنازعات قوم بحران -3

رتبه ) درصد 6/14و آمده  به وجودزای زیر بحرانبا توجه به عوام  و عالئق  ادشدهی بحران

 گرفته است: تأثیر بحرانهای ژئوپلیتیک در این حوزه از این بحراناز  (سوم

 تالش غرب جهت ایجاد شکاف قومی مذهبی در منطقه بین شیعیان و اه  سنت -

 فارسجیخلها و منازعات قومی و مذهبی بین ساکنین کشورهای جنوبی حاشیه رقابتوجود  -

 عربستان به جنگ مستقیم با برخی کشورهای منطقه جهت تقویت و تبلیغ اسالم وهابی ورود -

 برای جدایی از عراق گردهامطالبه تاریهی  -

در کشورهای عرب حوزه  هاآنهای وابسته به مشروعیت حکام و ضعف ن ام بحران -4

 فارسجیخل

)رتبه  درصد 0/14و آمده  به وجودزای زیر بحرانبا توجه به عوام  و عالئق  ادشدهی بحران

 گرفته است: تأثیر بحرانژئوپلیتیک در این حوزه از این  یهابحرانچهارم( از 

فارس و افزای  مداخالت های عربی حاشیه خلیجمشروعیت و ضعف دولت بحران -

 هاهای خارجی در این دولتقدرت

 ژهیوبهدر برخی کشورهای عربی منطقه  ساالرمردمو  فرهنگی ،سیاسی فقدان ن ام اجتماعی، -

 در عربستان و بحرین

 عربستان خصوصبهگسست و شکاف نسلی در کشورهای عربی  -

 فارسجیخلعارضات ارضی و مرزی در حوزه ت بحران -5

)رتبه  درصد 9/13و آمده  به وجود ریز یزاعالئق بحرانبا توجه به عوام  و  ادشدهی بحران

 گرفته است: تأثیر بحراناین حوزه از  نیدر ا کیتیژئوپل یهابحرانم( از پنج
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 اروندرودهای تاریهی ایران و عراق در خصوص اختالف -

 فارسخلیجتمای  تاریهی عراق برای توسعه سرپ  و دسترسی بیشتر به ساح  در شمال  -

 متحده عربی فارس و ادعای مالکیت اماراتگانه ایرانی خلیجسه جزایرمسئله  -

و منابع حیاتی انرژی  بر اقتصادبرای سلطه  ایای و فرا منطقهتالش کشورهای منطقه بحران -6

 فارسخلیجدر حوزه 

رتبه ) درصد 6/13و آمده  به وجود ریز یزابحرانبا توجه به عوام  و عالئق  یادشده بحران

 گرفته است: تأثیر بحراناین  حوزه از نیدر ا کیتیژئوپل یهابحرانم( از شش

 تالش آمریکا برای تسلط بر بازار مصرف منطقه -

 تالش آمریکا برای تسلط بر منابع انرژی منطقه -

 مشترک نفت و گاز هادانیمهای منطقه بر سر اختالف بین کشور -

منابع نفتی  خصوصاًتالش ترکیه جهت دستیابی به منابع اقتصادی و انرژی موجود در عراق  -

 در کرکوک

 فارسخلیجدر حوزه  محیطیزیستو  آبیکمو  سالیخشک بحران -7

)رتبه  درصد 2/13 وآمده  به وجود ریز یزابحرانبا توجه به عوام  و عالئق  یادشده بحران

 گرفته است: تأثیر بحراناین حوزه از  نیدر ا کیتیژئوپل یهام( از بحرانهفت

 ببیعی( منشأهای منطقه )با آبی در تمامی کشورسالی و کمخشک -

 کاه  ورودی رودخانه فرات به علت احداث سد در ترکیه -

 انسانی( منشأدر کشورهای این حوزه )با  گردها زیر بحرانتغییرات اقلیم و  -

 :هاپیشنهاد -ب 

تفرقه ، یافکناختالف فارسژئوپلیتیک خلیج هایبحرانهای ریشه ترینمهمن ر به اینکه یکی از  (1

و با عنایت به منویات مقام مع م  هستو منازعات مذهبی بین مل  مسلمان این منطقه  ییگرا

جمع مردم استان کردستان بیان در  23/2/88 در( که در سهنرانی ایشان یالعالمدظله) رهبری

گردد تا حوزه علمیه قم و مجمع پیشنهاد می« اختالف بین شیعه و سنی حرام است... ...» فرمودند:

، کشور و امور خارجهفرهنگ و ارشاد اسالمی،  یهاوزارتهانهتقریب مذاهب در تعام  نزدیک با 

کارهای نی  به وحدت بین شیعه و سنی های علوم انسانی کشور نسبت به تعیین و تبیین راهدانشگاه

 اقدام نمایند. فارسحوزه ژئوپلیتیکی خلیجدر و همگرایی بیشتر بین اقوام و ادیان 
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ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در منطقه و پیشگیری از برخوردهای درون  من وربهگردد پیشنهاد می (2

، های ژئوپلیتیکی موجودفیتگیری از ظرفارس با بهرهحوزه خلیجتمدنی در کشورهای اسالمی 

و سازمان میراث فرهنگی و  خارجه امورصنعت، معدن، تجارت، راه و شهرسازی، های وزارتهانه

تجاری و  - نسبت به برقراری تعامالت اقتصادی نیروهای مسلح ستاد ک  همکاریبا گردشگری 

 نمایند.ایران و کشورهای منطقه اقدام گردشگری بین جمهوری اسالمی  - فرهنگی

های تسلیحاتی و برقراری تعادل و موازنه قوا در برای از بین بردن رقابت گرددپیشنهاد می (3

ی هااننسبت به عقد پیم امور خارجهو وزارت  با تعام  بین ستاد ک  نیروهای مسلحمنطقه 

همسو در حوزه ایران و کشورهای پیرامونی جمهوری اسالمی امنیتی و عدم تهاصم بین  -دفاعی

 اقدام گردد. فارسئوپلیتیک خلیجژ
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