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Abstract 
Tension and conflict between two countries or political units in different 

dimensions of domestic, national, regional and international have a history as long 

as human age. Undoubtedly, one of the most important factors of tension and 

conflict between political units is the geography and geopolitics. The statesmen 

(rulers) of countries facing geopolitical constraints; try to change this situation, have 

often developmental views and are prone to tension and conflict. The Iraqi eight- 

year war against Iran is also one of the most important contemporary wars, which 

has largely influenced from the factor of geopolitics and geography. The purpose of 

this research is to investigate and explain the geopolitical factors of tension and 

conflict in the incite of Iraq's imposed war against Iran according to the tension and 

conflict theory. In fact, the present study seeks to answer the question of which are 

the most important geopolitical factors of tension and conflict between Iran and Iraq 

based on tension and conflict theory? This research based on its nature and method, 

is a descriptive-analytic one. The information required has been collected by the 

documentary method and referral of resources such as books, articles and valid 

reports. The findings of the research show that according to Peter Hagat, John M 

Collins, Edward Lotavak, Samuel Hententgton and Mohammad Reza Hafez Nia’s 

tension and conflict, the most important factors in the tension and conflict between 

Iran and Iraq that has caused imposed war, were Territory and realm, geo- 

economics, geo-culture, hydro-politic, political and geo-strategies. 
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چکیده
 قدمتی گهانی و ایم(طقه ملی، داالی، مختلف ابعاد در سیاسی واحدهای یا و کشور دو میان م(ازعه و ت(ش

 سیاسی، واحدهای میان م(ازعه و ت(ش مهم عوامل از یکی تتدید بدون. دارد شتب عمت درازای به ایسابقه و اوالنی

 این تغییت بتای هست(د؛ روروبه ژئوپلیتیکی هایمحدودیت با که کشورهایی متداندولت. است ژئوپلیتیک و گغتافیا

 ایتان علیه عتاق سالههشت گ( . هست(د م(ازعه و ت(ش وقوع مستعد و داشته البانهتوسعه هایدیدگاه غالباً وضعیت،

. است بوده گغتافیا عامل و ژئوپلیتیک از متیثت زیادی حد تا که است معاصت دوره هایگ(  تتینمهم از یکی نیز

 ابن بت ایتان علیه عتاق تحمیلی گ(  بتوز در م(ازعه و ت(ش ژئوپلیتیکی عوامل تبیین و بترسی پژوهش، این هدف

 ژئوپلیتیکی عوامل تتینمهم که است سسال این به به دنبال پاسخ حاضت پژوهش واقع،در . است م(ازعه و ت(ش نظتیات

 روش، و ماهیت بتاساس پژوهش این کدام(د؟ م(ازعه و ت(ش نظتیات بتاساس عتاق و ایتان میان م(ازعه و ت(ش

 و مقاالت کتب، چون م(ابعی به متاگعه با و اس(ادی شیوه به نیاز مورد ااالعات. شودمی محسوب تحلیلی -توصیفی

 پیتت م(ازعه و ت(ش نظتیات بتاساس که دهدمی نشان پژوهش هاییافته. است شده گتدآوری معتبت هایگزارش

 قلمتویی، و ستزمی(ی عوامل نیا؛حافظ محمدرضا و هانتی(گتون ساموئل لوتواک، ادوارد کالی(ز، ام گان هاگت،

 بوده عتاق و ایتان میان م(ازعه و ت(ش عوامل تتینمهم ژئواستتاتژی و سیاسی هیدروپلتیک، ژئوکالچت، ژئواکونومیک،

.است شده تحمیلی گ(  بتوز باع  و

م(ازعه و ت(ش تحمیلی، گ(  عتاق، ایتان، ژئوپلیتیک، :هاواژه دیکل
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 مقدمه د 1

 اول در و انسان آفتی(ش ابتدایهمان  از هاانسان میان گ(  و م(ازعه ناسازگاری، ااتالف، تضاد،

 از و گوناگون یهاشکل به است. گاهی این تضادها بوده مداوم و متسوم تاریخی، مختلف یهادوره

 داده رخ کشورها و هاحکومت ،هاملت میان کالن سطح تا اگتماعی یهاگتوه و افتاد میان اتد سطوح

 ابعاد در انسانی گوامع ام(یت در آن تیثیتات و زمان و عصت هت در م(ازعه تداوم و فتاگیتی ویژگی .است

 و دانش در بترسی و پژوهش قابل موضوعی به را پدیده این گهانی، یا یالمللنیب و یام(طقه ملی، محلی،

 و بترسی علم، تحوالت تاریخ آغاز از  .235: 2337نیا و همکاران، حافظ) است کتده تبدیل متتبال علوم

 تیثیتات کاهش یا رفع و صلح استقتار پیشگیتانه، رهایراهکا به دستیابی و ناام(ی با مقابله هدف با آن تحلیل

 اگتماعی، اقتصادی، سیاسی، تحوالت با و زمان متور به و داشته وگود انسانی زندگی بت آن بارانیز

 عاملبدون تتدید،  همان .) است شده افزوده زمی(ه این در علمی یهاشتفتیپ بت ...و ف(اورانه فته(گی،

 و کارش(اسان .ک((دیم ایفا هاگ(  و م(ازعه وقوع در را انکارناپ یتی نقش ژئوپلیتیک و گغتافیا

 قدمت اندازابه نیز و ام(یت قلمتو، بتای انسان گستجوی قدمت اندازهبه  را ژئوپلیتیک قدمت ،نظتانصاحب

 تتیناملک در اما ؛است شده متعددی تعاریف ژئوپلیتیک از .انددانسته تتس و حسادت استتاتژی، دیپلماسی،

 از ناشی هایک(ش و سیاست و قدرت گغتافیا، متقابل روابال مطالعة علم ژئوپلیتیک را توانیم تعتیف؛

 را مهمی نقش م(طقه هت ژئوپلیتیک و به اعتقاد بسیاری از کارش(اسان، گغتافیا .دانست یکدیگت با هاآن تتکیب

 گفت توانمی که یاوربه .است نموده ایفا رگواهم فضایی ا سیاسی واحدهای میان م(اقشه و ت(ش بتوز در

 و م(طقه آن ژئوپلیتیک و موقعیت وضعیت، در ریشه م(طقه، هت هایثباتیبی و هاناآرامی از بسیاری ریشه

 این تغییت بتای هست(د، روروبه ژئوپلیتیکی یهاتیمحدود با که کشورهایی دولتمتدان .دارد آن کشورهای

 و هات(ش از بسیاری ستم(شی امت این و دارند اود همسایگان به نسبت یاالبانهتوسعه یهادگاهید غالباً  وضعیت،

 .است شده م(ازعات

 اول در .است پ یتفته تیثیت ویژگی این از همواره ،اشیکیتیژئوپل موقعیت لحاظ بهنیز  ایتان کشور

 بتای گ رگاهی ةم(زل به زمانی و غتب و شتق یهاتمدن ارتباای پل ةم(زل به گاهی ایتان تاریخ،

 که حمالتی است؛ گتفته قتار گوارهم کشورهای حمله و تجاوز مورد ،شتق بدوی قبایل و اقوام

 موانع از یکی و داشته همتاه به کشور این بتای را س(گی(ی مالی و گانی یهااسارت همواره

 مقتدر یهاحکومت تشکیل بتای الزم فته(گی و اگتماعی اقتصادی، یهاتسااتیز یتیگشکل
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 هدف ،ژئوپلیتیکش یهایژگیو دلیل به بار چ(دین ایتان نیز، گدید عصت در .است بوده

 شمالی، متزهای در دوران این در .است گتفته قتار اود گوارهم کشورهای یهایالبتوسعه

 نامهتیوص بتاساس گتم، یهاآب به دستتسی عدم دلیل به قدرتم(د، یکشور مقام در روسیه

 اود یالبتوسعه هدف آزاد، دریاهای به رسیدن بتای مسیت نیتتم(اسب ةم(زل به را ایتان پطتکبیت،

 از وسیعی یهابخش نیز، نهایت در و بتد پیش کشور تجزیه هآستان تا را سیاست این و داد قتار

 استعمارگتی یهاقدرت حضور دلیل به نیز، گ(وبی متزهای در .نمود گدا ایتان از را شمالی م(اان

 .شد گدا کشور این از ایتان به متعلن متصتفات و گزایت از تعدادی انگلیا، و پتتغال چون

 یهایالبتوسعه مورد آاتین توانیم را سالههشت گ(  یاندازراه و ایتان به عتاق تجاوز

 تا اما داشت، قتار مختلفی عوامل تیثیت تحت هتچ(د که تجاوزی کتد؛ ع(وان گوارهم کشورهای

 .گتفتیم ستچشمه یکیتیژئوپل عوامل از زیادی اندازه

 موقعیت به توگه با ؛دارد ایتان با را زمی(ی متز بیشتتین که کشوری ع(وانبه عتاق کشور

 مسیت ت(ها و است بتاوردار آن از فارس،یال سواحل به دستتسی در ژهیوبه که نام(اسبی ژئوپلیتیک

 ادعاهای همواره دارد، قتار ایتان با مشتتک حاکمیت در نیز فارس،یال به آن دستتسی

 پیوستگی نوعی همواره عتاق، استقالل از پیش تا .است کتده مطتح ایتان به نسبت را یاالبانهتوسعه

 بتای از در پیوستگی این داشت. وگود عتاق و میان دو کشور ایتان تاریخی وابستگی و گغتافیایی

 و گغتافیایی هاینابتابتی اما با استقالل عتاق، ؛شدمی یلتبد ژئوپلیتیک وابستگی به تاریخی، هایبتهه

 حداک ت از م(افع اود، نیتیمژئوپلیتیک بیشتت اود را نشان داد. از این رو، این کشور ناگزیت بود بتای  ت(گ(ای

 ژئوپلیتیک بزرگ چالش به تبدیل وابستگی این ک(د، استفاده همسایگانش علیه اود ژئوپلیتیک کدهای

 .شد

 به شاه(شاهی نظام از گ ار ةمتحل در که تتیتف و ایتان در اسالمی انقالب پیتوزی لیلد به

 اود یهایالبتوسعه به تا شدند تتغیب بغداد حاکمان آمد، پدید کشور در اسالمی گمهوری نظام

 اول سال هشت مدت به که را یسوزاانمان گ(  ب(ابتاین، بپوشان(د؛ عمل هگام ایتان ادربار

 .کتدند یزیریپ گ اشت، بتگای را یشماریب یهایاتاب و هاسارتا و کشید

 عوامل مشخص اور به م(ازعه، ی ت(ش وکیتیژئوپل یهاهینظت بترسی با تا کوشدیم پژوهش این

 واکاوی بت اساس نظتیات این حوزه مورد ایتان علیه عتاق تحمیلی گ(  بتوز ت(ش و م(ازعه را در یکیتیژئوپل
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 یها(هیزم ،گوارهم سیاسی واحد دو میان م(ازعه و ت(ش بتوز در گغتافیایی مسثت عوامل تبیین با و داده قتار

 ارائه راهکارهایی کشور، دو میان سیاسی روابال آی(ده به نگاهی با و بترسی را تحمیلی گ(  بتوز یکیتیژئوپل

ی ت(ش و م(ازعه میان کیتیژئوپلعوامل  نیتتمهم که است این پژوهش این اصلی پتسش ب(ابتاین نماید.

 ؟ام(دکدایتان و عتاق بتاساس نظتیات ت(ش و م(ازعه 

 شناسیپیشینه د 2
ی هاهینظتبترسی مفهوم م(ازعه در »ی با ع(وان امقاله  در 2333نژاد و همکاران )ریباز قتبانی

ب در چارچو هادولتی بتوز م(ازعه میان هاستچشمهبه بترسی « کیتیژئوپلو  المللنیبروابال 

 .اندپتدااتهو ژئوپلیتیک  المللنیبی روابال هاهینظت

ی ت(ش در کیتیژئوپلتبیین الگوی عوامل »  در مقاله دیگتی با ع(وان 2336) نژادریباز قتبانی

ی هایکاستی پیتت هاگت و بیان نواقص و «های پوتیتکا»ضمن نقد و بازبی(ی مدل « روابال کشورها

ی ت(ش و م(ازعه در روابال کشورها را ارائه نموده هاچشمهستآن، الگوی گدیدی در رابطه با 

ی ژئوکالچت، ژئواکونومیک، زات(شو نتای، این پژوهش، عوامل و متغیتهای  هاافتهاست. ب(ا به ی

 .اندشدهی ژئوپلیتیکی ت(ش میان کشورها معتفی هاستچشمهاستتاتژی و ... به ع(وان  کیتیژئوپل

بترسی و تحلیل سیت تحول در »ی با ع(وان امقاله  در 2337) همکارانتبار و میتزایی

سیت  اود، همکاران که از رساله دکتتی اویش استختا  کتده است با کمک «ی م(ازعههاهینظت

ی علوم هاهینظتی وقوع م(ازعه در چهار گتوه هاشهیرنظتیه مهم را در موضع ریشه یا  22تحول 

 .انددادهمورد بترسی و تحلیل قتار  کیتیژئوپلگغتافیای و  المللنیبی، روابال ش(اسگامعهسیاسی، 

ی گغتافیای سیاسی هاستچشمهتبیین »ی با ع(وان امقاله  در 2337) همکاراننژاد و قتبانی

 هایستچشمه بترسی و تبیین به« پوتیتکات(ش و م(ازعه عتاق علیه ابتان بتاساس الگوی های

 هاگت پیتت ی« پوتیتکاهای» الگوی پایه بت ایتان علیه عتاق م(ازعه و ت(ش سیاسی گغتافیای

که عوامل گغتافیایی و ژئوپلیتیکی نظیت مسئله  دهدیمی این پژوهش نشان هاافته. یاندپتدااته

ی انتژی مشتتک هاحوزه، فارس،یالمتزها، قومیت و م هب، ادعاهای ستزمی(ی، متز دریایی در 

 ازعه میان ایتان و عتاق ایفا کتده و اواهد کتد.ی را در بتوز ت(ش و م(اعمدهنقش  ...و 

علیتغم پتدااتن به مسائل ژئوپلیتیکی بتوز گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان در مقاالت علمی، 
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تاک(ون پژوهشی به صورت مستقل به عوامل ژئوپلیتیکی ت(ش و م(ازعه در بتوز  رسدیمبه نظت 

 مطتح ت(ش و م(ازعه نپتدااته است.ی هاهینظتگ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان بتاساس 

 روش تحقیق د 3

این پژوهش مبت(ی بت روش توصیفی ا تحلیلی است. روش گتدآوری مطالب و ااالعات 

و مقاالت،  هامجله، هاکتابی اعم از اکتابخانهمورد نیاز نیز، از اتین مطالعه اس(اد و م(ابع 
 . دراستع پژوهش و مباح  متتبال با آن در اصوص موضو شدهنوشتهی هارسالهو  هانامهانیپا

توصیف  روشبتای گتدآوری ااالعات و از  اوانی س(د بتداری،فیش ابزارهای این پژوهش، از
 ااالعات استفاده شده است. لیوتحلهیتجزلیل عقالنی بتای استدالل و تحمبت(ی بت تفکت، 

 چارچوب مفهومی و نظری پژوهش د 0

 شناسیمفهوم د 1 د 0

ژئوپلیتیک مفهومی تتکیبی اسات کاه در آن ساه ع(صت اصلی گغتافیا، قدرت : 1تیکژئوپلی
مورد توگه ژئوپلیتیک  هایو پدیاده ماوضوعات ،مسائل ،واقع درو سیاست اصلتی ذاتی دارند. 

موضوع ژئوپلیتیک را روابال ماتقابل  ،رونیا ازنمای(د. سه ع(صت ارتباب پیدا می این با یاگونهبه
 از مطالعه روابال متقابل است عبارت» ژئوپلیتیکتعتیف ب(ابتاین،  ؛دهدتشکیل می هاآنین با

. قالب مدل سه وگهی زیت قابل تبیین و توضیح است در تاعتیف انیا« و سایاست. قدرت، گغتافیا

       نیا،ظ)حاف گتفته اسات قتار مورد توگه هاانسانو  محیالفضا،  حوزهدر سه  گغتافیادر این مدل، 
2363 :66.  

 
  66: 2363نیا، حافظ) ژئوپلیتیک تعتیف مدل -  2شکل )

 

2  - Geopolitics 
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عبارت است از ایجاد وضعیت بتای دولت یا  پلیتیکیچالش ژئو ژئوپلیتیکی: چالش

 تهاییتغکتدن سیاست آن کشور با استفاده از متیثتی و کیتیژئوپل تیمتغکشوری بت پایه عوامل ثابت و 

کتدن سیاست و استتاتژی ملی دیگت کشورها با کاربتد عوامل و . به عبارتی، م(فعلو عوامل گغتافیا

  .223: 2363نیا، حافظ) ی گغتافیایی یا کاربتد گغتافیا علیه کشورهای رقیبهاارزش

عبارت است از وابستگی م(افع و اهداف ملی یک کشور یا ک(شگت ی: کیتیژئوپلوابستگی 

: 2365نیا، گغتافیایی کشورها و ک(شگتان سیاسی دیگت )حافظ یهاتیمزو  هاارزشسیاسی به 

ی عمل قتار دارد. آزاد، وابستگی در نقطه مقابل قدرت و استقالل و کیتیژئوپل . در م(طن 297

ی هاتیمزفاقد عوامل و  کهی صورت دری گغتافیایی دیگتان، هاتیمزکشورهای وابسته به 

و سیاست ملی و  تندیگیمباش(د؛ در موضع ضعف قتار ک((ده و متوازن بخشتعادلگغتافیایی 

 گتددیمبا چالش و تهدید مواگه  هاآنو م(افع و اهداف ملی  شودیمم(فعل  هاآناارگی 

  .77: 2363فت و همکاران، پیشگامی)

گتوه و مجموعه انسانی  کی آنبه وضعیت و شتایطی اشاره دارد که در م(ازعه  :منازعه

ی یا قومی به الهیقباز م هبی، فته(گی، زبانی، سیاسی، اگتماعی، اقتصادی،  مشخص و معین، اعم

ی انسانی هاگتوهبا یک گتوه یا  هاارزشدلیل تعارض و ناسازگاری واقعی یا ظاهتی اهداف و 

ک(ش متقابل و تعامل افتاد و  نوعیمعین دیگت، تعارض و تضاد آگاهانه دارند. در حقیقت، م(ازعه 

شود نمی شانیبا ابیعت و محیال زندگ هاآن ةو ماقابل کدیگت اسات که شامل مبارزهکشورها با یا

  .276: 2333نژاد و همکاران، )قتبانی

 2697سال  در «گاکومو دوراندو»واژه ژئواستتاتژی نخستین بار توسال  :ژئواستراتژی

 :دادئواستتاتژی ارائه دو بتداشت متفاوت از ژ ارتشی بود، وی که یک ژنتال .مطتح گتدید یالدیم

انسانی است که اود  یهاتیثیت عوامل گغتافیایی بت سااتار گتوه سو، ژئواستتاتژی نگتان از یک

هدف اصلی ژئوپلیتیک باشد و از سوی دیگت، ژئواستتاتژی دارای مفهوم و مع(ای کامالً  تواندیم

: 2337 شهالیی و دیگتان،) زدپتدایبترسی م ها بهنظامی است که درباره تیثیت گغتافیا در گ( 

 هایگغتافیایی را در تدوین استتاتژ نقش عوامل محیال واقع، ژئواستتاتژی علمی است که در  .225

  .6: 2366، عزتی) ک(دیاور ااص مطالعه م نظامی به یهایاور اعم و استتاتژ به
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(ده گایگاه و ک(در گهان امتوز، قدرت اقتصادی یکی از عوامل مهم و تعیین :ژئواکونومی

های صتفاً نظامی تغییت الملل است، زیتا مفهوم س(تی قدرت بت پایه قابلیتنقش کشورها در نظام بین

کتده و امتوزه توانایی اقتصادی و تک(ولوژیک نیز از ضتوریات مفهوم گدید قدرت به حساب 

در اواات دهه   ژئوپلیتیک اقتصادی« )ژئواکونومی»واژه   .25: 2366 ولدانی،گعفتی )آی(د می

ژئواستتاتژی از راه »در مقاله اود تحت ع(وان « بتژی(سکی» ،در این رابطه. مطتح شد 2332

م(ااقی با اهمیت  ،م(اان ژئواکونومیک . 2: 2365عزتی، )به این موضوع پتداات « ژئواکونومی

 هست(د.ک((ده اقتصادی باال و تعیین

از سوی  میالدی 62ته(گی در اواات دهه یا ژئوپلیتیک ف« ژئوکالچت»مفهوم  :ژئوکالچر

در این راستا، ژئوکالچت مفهومی  .ش(اس مارکسیست آمتیکایی مطتح شدگامعه« تینشامانوئل والت»

ژئوکالچت مفهومی است که . گای سیاست، بت فته(  تمتکز داردمت(اظت با ژئوپلیتیک است که به

بت کشورهای پیتامون و نیمه پیتامونی بتای ای های هستهبت تحمیل الگوهای فته(گی از سوی قدرت

در دوران گدید  ،تین از ژئوکالچتشدر تصور والت. ها اشاره داردهای بومی آنسااتن فته( زایل

المللی ندارد، بلکه واگد ابعاد فته(گی و المللی دیگت صتفاً ابعاد نظامی یا بینهای بینکشاکش

 دادن به ع(اصتیاهمیت ژئوکالچت به مع(ای . 262: 2336)ااهتی و همکاران،  مع(وی نیز هست

 در نظت والتاشتاین،. است عوامل ژئوپلیتیک و م هب در ک(ار سایت فته( ، زبان، قومیت چون

و ژئوکالچت است  ژئواکونومیک کالسیک، ژئوپلیتیک از مفاهیم تتکیبی نوین، ژئوپلیتیک

  .23: 2366روشن و همکاران، )

ی و سایت تدولتیغ، بازیگتان هادولتروابال  ک به مطالعة سامانم(دهیدروپلیتی هیدروپلتیک:

. در پتدازدیمی المللنیبی هاآبی انحصاری از بتداربهتهع(اصت مان(د نهادهای فتادولتی درباره 

ی، تدولتیغبازیگتان دولتی و  هیدوسو  بترسی ارتباب 2دارد:  دیتیکواقع، این تعتیف بت موارد زیت 

ی انحصاری از بتداربهته  کوشش بتای 3ازیگتان و نهادهای درون و بیتون کشورها، بت ب دیتیک  2

ی گوناگون بت رودهایی که کارکتدی ملی و هاتیحاکم  اعمال 9 ، 2363زاده، آب )سعید

  .23: 2336مختاری هشی و همکاران، ) ی دارندالمللنیب
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 ای تنش و منازعه میان کشورهکیتیژئوپلی هاهید نظر 2 د 0

 پیتت توسال «پوتیتکا های» یالگو میالدی : 1772پیتر هاگت ا« های پوتیتکا»نظریه 

 و م(ازعه گغتافیایی علل درباره را اود الگوی هاگت .شد ارائه میالدی 2362در سال  هاگت

 به دستتسی از دور به و اشکی در محصور فتضی کشور قالب در کشورها و ت(ش فشار نقاب

 موگب آن ااتصاصی یهایژگیو و وضعیت که کتد ارائه «پوتیتکا های» نع(وا آزاد با یهاآب

هاگت این مدل   .293: 2337نیا و همکاران، حافظ) شودیم همسایه کشورهای آن و میان م(ازعه

 دوازده داد و به ارائه« نو یبیتتکگغتافیا: »در چا  اول کتاب  م 2362را بتای اولین بار در سال 

 اشاره کتده است: زاشت( گغتافیایی عامل

بتای دستتسی  داالنی حقوق و آزاد یهاآب به دستتسی عدم و اشکی در بودنمحصور  2

 همسایه؛ کشور ااک اتین از کشور محصور در اشکی به دریا

 متزهای یا در آب تقسیم اال تفسیتنحوه  و دقین موقعیت تعیین درباره ااتالف بتوز  2

 ی؛کوهستان

 ی متغیت میان کشورها؛اروداانهی للالمنیبااتالف درباره متز   3

 و یک آبتاه یا مشتتک دریاچه یک ساحل دو بین متز دقین تعیینااتالف درباره   9

 آن؛ م(ابع از یبتداربهتهچگونگی 

 وارد باالدست کشور قلمتو از آن سفالی که رودی گتیاناستفاده از  ست بت ااتالف  5

 ؛شودیم

گستتش ستزمی(ی و فضایی آن به ااک  و متز امتداد در زبانی اقلیت گتوه یک استقتار  7

 کشور همسایه؛

 ؛یالمللنیب متز اتف دو امتداد در قومینژادی و  اقلیت گتوه یک استقتار  6

 بتای گستجوی یالمللنیب متز سوی دو در نینشکوچ دارانرمه فصلی ییگاگابه و کوچ  6

 فصلی؛ متاتع

 کشور؛ درون در یالبییگدا یاهشیگتا با مختلف یالهیقب و قومی یهاتیاقل وگود  3
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 فته(گی نظیت م(بع یک یا و اورانیوم نظیت مهم راهبتدی م(بع از کشور یک بتاورداری   22

 داشته را آن تصاحب و مالکیت ادعای دیگت کشورهای که م هبی مقدس یاهمکان

 باش(د.

 و حیاتی بتتت موقعیت حفظ بتای همسایه ستزمین از بخشی به نسبت کشور یک ادعای   22

 اود؛ متزی م(ابع و م(اان

 بارش در ایجاد و کشور باران تیمین بتای ابتها مص(وعی باروری ست بت قانونی م(ازعات   22

  .362: 2332 )هاگت، ابتها ییگاگابه اثت در همسایه کشور قلمتو

آفتین میان و م(ازعه زات(شعامل گغتافیایی  دوازدهپوتیتکا پیتت هاگت و های مدل  ،2)شکل در 

 نشان داده شده است. هالتدو

 
  366: 2332 )هاگت،« های پوتیکا» یالگو  -  2 شکل)

 اود نظتیه «ادوارد لوتواک» :میالدی  1772ا لوتواك ادوارد ژئواکونومیک نظریه

 م(اقشه، تا ژئواکونومی: م(طن ژئوپلیتیک از» مقاله در م(ازعات علل و ماهیت با ارتباب در را

به   .259: 2337نیا و همکاران، حافظکتد ) مطتح میالدی 2332 سال در «تجارت دستورالعمل

 امور با ارتباب در را نظامی یهاییتوانا از بتاورداری اهمیت ،ستد گ(  پایان اعتقاد لوتواک،

 گدید نظام آمدن از لوتواک . 263: 2332 کاست )لوتواک، صورت مداوم به دنیا گاری

 نظامی اهداف گایگزین اقتصادی، عوامل آن، در که دهدیم ابت میالدی 32دهه  در یالمللنیب
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 عامل یک ت(شی، هت ک(ار در بلکه ؛نیست گ شته موضوعات دیگت ،عامل م(ازعات و شودیم

  .259: 2337نیا و همکاران، )حافظوگود دارد  اقتصادی

 میالدی 2333ساموئل هانتی(گتون در سال  میالدی : 1773نظریه ساموئ( هانتینگتون ا

ها را به ع(وان ها و فته( ، اطوب گسل میان تمدن«هاتمدنبتاورد »ی با ع(وان امقالهبا نگارش 

عامل گدید م(ازعه و ت(ش میان کشورها معتفی کتد. به اعتقاد او، ستچشمه ب(یادین تعارض در 

 های عمده در میانگهان پا از گ(  ستد، ایدئولوژیکی یا اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه شکاف

نژاد و ها، عوامل فته(گی اواهد بود )قتبانینوع بشت و ستچشمه اصلی م(اقشات و تعارض

ها قدرتم(دتتین ک(شگتان در امور هانتی(گتون، کشور ا ملت  . از دیدگاه262: 2333همکاران، 

های هایی از تمدنها و گتوهگهان باقی اواند ماند؛ اما تعارضات اصلی سیاست گهانی میان ملت

  .263همان: ) ها حد و متز م(اقشات آی(ده اواهد بودلف رخ اواهد داد. بتاورد تمدنمخت

یکی دیگت از  دیکسون هامت توماس :میالدی  1770دیکسون ا هامرد توماس نظریه

 وقوع با ی راطیمحستیز یا زیستی م(ابع تختیب است که م(ازعه وحوزه ت(ش  پتدازانهینظت

 م(ابع کمبود» :سدینویم نظتیه این تشتیح در وی .داندیممتتبال  زیآماشونتم(ازعات 

 اشونت به تواندیم ا ک(میم معتفی یطیمحستیز کمبود م(ابع ع(وان به آنچه من یا تجدیدپ یت ا

 یطیمحستیز م(ابع کمبود اگتچه ک(د. کمک قومی یهایتیدرگ و هاشورش گمله از داالی

 ییهااشونت چ(ین شیوع آی(ده، یهادهه در ،است شده گ شته در اشونت اغلب موگب

 از بسیاری در هاگ(گل و شیتین آب زراعی، یهانیزم کمبود زیتا یافت؛ اواهد افزایش احتماالً

 چ(ین در م(ابع کمبود نقش ،حال نیا با .شودیم بدتت ،توسعه حال در گهان یهابخش

 ... و اقتصادی سیاسی، عوامل با تعامل در که مع(ا این به ؛است اغلب غیتمستقیم ییهااشونت

نیا و همکاران، )حافظ «شودیم م(جت م(ازعه تولید به که ک(دیم ایجاد اگتماعی زیانباری تیثیتات

 . Homer-Dixon, 2333: 266 به نقل از 256: 2337

 بتای نظامی گغتافیای»کتاب  در کالی(ز :میالدی  1778کالینز ا ام جان نظریه

 اصطالح ،چارچوب ژئوپلیتیک در هاآن تشتیح و م(ازعات بیان در «متدم و هایاحتفه
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 گمله از ژئوپلیتیکی اصطکاک بیشتتین: »سدینویم وی .بتدیم کار به را« 2ژئوپلیتیکی اصطکاک»

 گوامع هاآندر  که دهدیم رخ ساحلی یهامکان امتداد در یا  اشکی (زمین در هاگ( 

 گغتافیایی یهاشهیرناآرام،  و حساس نقاب از بسیاری .ک((دیم دنبال را متضادی اهداف انسانی،

 «باشد هاآن نیتت،یرااز  یطیمحستیز م(ازعات و انهیگوزهیست ارضی ادعاهای شاید و دارد
(Collins, 2991: 112). 

 متضاد، حاکمیتی ادعاهای متزی، م(اقشات را زمی(ه این در مسثت عوامل نیتتمهم کالی(ز

 آن، از ناشی گتس(گی و اشکسالی ابیعی، م(ابع کمبود گمعیت، رشد افسارگسیخته

 شتایال و یالهیقب قومی نژادی یهات(ش دی(ی، یهایدشم( ،یگمعدسته یهامهاگتت

  .266همان: ) ک(دیم معتفی تیناپ تحمل یطیمحستیز

 :ک(دیم تقسیم دسته پ(، را در ژئوپلیتیکی) م(ازعات) یهااصطکاکوی 

 2ستزمی(ی؛ )متزهایی )هامحدوده ست بت اصطکاک  2

 3راهبتدی؛ اصطکاک  2

 9اقتصادی؛ اصطکاک  3

 5فته(گی؛ اصطکاک  9

  .265 ا 322)همان:  7یطیمحستیز اصطکاک  5

 نظتیه این: میالدی  2221ا نیاحافظ کشورها بین منازعه یهاسرچشمه نظریه

 شده ارائه مدرس تتبیت دانشگاه ژئوپلیتیک و سیاسی گغتافیای استاد ،نیاحافظ محمدرضا توسال

 و عوامل است معتقد م(ازعه و گ(  بتوز یهازهیانگ و عوامل با ارتباب در نیاحافظ است.

 قبیل از ملی م(افع و هاارزش ع(وان به که عواملی دارد؛ اساسی نقش گغتافیایی یهاارزش

 و تمایز تموگبا که عواملی ؛شودیم نگتیسته آن به و... آب معدنی، م(ابع فضا، متز، ستزمین،

 

2  - Geopolitical Friction 

1  - Territorial Limits 

6  - Strategic Friction 

4  - Economic Friction 

2  - Cultural Friction 

3  - Environmental Friction 
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 و موگودیت مسئله همچ(ین و آوردیم وگود به را نژادی و م هبی قومی، یهاگتوهنظیت  تفاوت

 یهااسیمق در سیاسی گغتافیای وضعیت تغییت یا تیسیا و فضا سیاسی سااتار یب(دشکل

 سیاسی هدف ع(وان به هاحکومت و سیاسی بازیگتان نظت از عمدتاً گهانی و یام(طقهمحلی، 

 به اشاره ضمن همچ(ین یو  .272: 2337نیا و همکاران، )حافظ شودیم تعیین و م(ازعه گ( 

 عوامل که دارد باور م(ازعه و گ(  وقوع در یش(ااتروان و فطتی یهاگ(به وگود احتمال

 م(افع و هاارزش بتداشت هاآن از که است ییهاآن عی(ی اوربه ،گ(  اساسی تولیدک((ده

 گ(گی اقدام به هاآن از تهدید رفع یا ک(تتل تصتف، بتای که دیآیم عمل گمعی به و حیاتی

 ایدئولوژی و سیاست گغتافیا، یهاحوزه در ب(یادین یهاارزش و این عوامل .شودیم مبادرت

 معموالً ک(دیم تیکید اود نظتیه اصلی بخش در نیاحافظ . 399: 2332 نیا،حافظد )دار قتار

، اود قلمتو درون یا بیتون انسانی یا ابیعی گغتافیایی ا عوامل یبه بتا نسبت هاحکومت

 چ(ین در که دارند گهانی یا یام(طقه یهاقدرت یا همسایگان با دیدگاه ناسازگار یدگاهید

 این در تیثیتگ ار گغتافیایی عوامل نیتتعمده . ویک(دیم بتوز هاآن میان مشاگته حالتی

 :ک(دیمع(وان  زیت شتح به را م(ازعات

همسایگان  ستزمین به امع چشم معموالً  وسعت کم و تتیقو کشورهایفضا:  و ااک  2

 .ازندییم دست هاآن اراضی تصتف به حتی و دارند تتفیضع

 دارند. بتای نیاز اار  دنیای با ارتباب به اشکی در محصور کشورهای :ارتباای مسیت  2

در  که نیازم(دند ییهات(گه و هاهآبتاه به گ(گی و تجاری یهایکشت وآمد رفت بتای هم

 تالش و ها(هیزم این به دستتسی بتای نیازم(د کشورهای تالش ل ا نیست؛ هاآن قلمتو

 .شودیم ت(ش باع  بیشتت، یم(دبهته بتای هاگ رگاهدارندگان 

کشور  دو متز در یادهیپد چ(ین که ه(گامی: هاروداانه ستچشمه و آب تقسیم اال  3

 ااتالف و ت(ش آن پیامد و دارد دنبال به را متز ییگاگابهرود،  تتبس فتسایش باشد،

 و گ رندیم کشور چ(د از اود مسیت در که ییهاروداانه است. همسایه دو کشور متزی

 نقش کشورها این میان ییزات(ش در ،ک((دیم سیتاب را هت ستزمین از بخشی یا تمام

 آب در یکاردست هت و هست(د «آب حن» مدعی هت کشور، شهتوندان چون دارند؛
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 دامن ااتالفات به تواندیم و... مسیت تغییت بیشتت، یبتداربهتهسد،  احداث مان(د هاروداانه

 بزند.

 ؛شودیم مشخص دریاها حقوق ک(وانسیون مفاد بتاساس گتچه ،مشتتک دریایی متز  9

 تصتف یا مالکیت شیوه نیز و آبزیان ذاایت قاره، فالت یهایکان از یبتداربهته چگونگی

 شود. نفعیذ کشورهای میان ت(ش باع  تواندیمگزایت 

 است. آفتینمسئله کشورها میان ،آن زیتین سطوح در یااچهیدر متزهای تعیین   5

چ(انچه  ؛است کتده پیدا گستتش متز اال سوی دو در که متزی رونده زیتزمی(ی م(ابع  7

 به تواندیم نشود، حاصل توافقی هاآن از یبتداربهته اشیو ست بت نفع ذی کشورهای میان

 بیانجامد. هاآن ت(ش میان

ام(یتی  حاشیه شدنقائل آن دنبال به و متز با کشور هت بزرگ شهت یا پایتخت مجاورت  6

 آن. بتای

و  ک(دیم دگتگون را نظامی قدرت موازنه ،آن از بتاورداری که راهبتدی موقعیت یک  6

 بگ ارد. فشار تزی را رقیب کشور تواندیم آن دارنده

قدرتم(د  کشورهای یا همسایه کشور که غ(ی و چشمگیت سواتی یا کانی ذاایت  3

 .کوش(دیم آن از یبتداربهته یا تصتف بتای و دوزندیم چشم آن به گهانی و یمتزبتون

 روروبهکشورهایی  اعتتاض با است ممکن گ رنده ابتهای کتدن زاباران مص(وعی روش   22

 یابهته و سهم ابتها این راوبتی ذایته از ابیعی و س(تی شکل به ساله همه که شود

 .اندداشته

 به بقای اود و حیات ادامه بتای که عشایتی :یالمللنیب متز سوی دو در عشایت ییگاگابه  22

قشالق  و ییالق نم(اا زارهایعلف به هم هاآن دامی زندگی و هست(د متکی یپتوردام

 باشد. زات(ش تواندیم یالمللنیب متز سوی دو در هاآن ییگاگابه دارد، بستگی

 مستقتند، چ(انچه کشور حاشیه در که م هبی یا قومی یهاتیاقل: اواهییگدا اقلیت گتوه  22

کمک  هاآن به نیز بیتونی عوامل و باش(د بتاوردار کافی ژئوپلیتیکی وزن و اندازه از

 یا محتک کشورهای با آن بالروا بت و باش(د مادر کشور با ت(ش م(شی تواندیم ک(د،

 بگ ارد. م(فی تیثیت پشتیبان اود
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 مادر کشور اشکی در محاب اقلیت گتوه  23

 متجانا دولت یک پشتیبانی از بتاورداری بدون متز سوی دو در پتاک(ده اقلیت گتوه  29

 اقلیت حاشیه یهاگتوه بتای :دیگت کشور به کشور یک از یافتهگستتش اقلیت گتوه  25

چ(انچه  و دارند تجانا آن با و هست(د دیگت کشور ملت دنباله یاگونه به کشورها

 و استفاده همسایه علیه فشار اهتم ع(وان به هاآن از توان(دیم بخواه(د، مادر یهاحکومت

 ک((د. تشوین اود به پیوستن و کشور آن از گدایی را به آنان یا

دی(ی  و فته(گی یهایژگیو علت به همسایه یهاملت گاهی :هویتی و فته(گی تضادهای   27

 نیا،حافظد )ک(یم کمک کشمکش و ااتالف به پدیده این و ندارند سازگاری هم با

  .236 ا 222: 2363

 ی تنش و منازعه میان کشورهاهاهینظری هاشاخص -  1اجدول 

عوام( تنش و 

 منازعه

 نظریه

 هاگت

 نظریه

 لوتواك

نظریه 

 هانتینگتون

نظریه 

هامرد 

 دیکسون

 نظریه

م جان ا

 کالینز

 نظریه

 نیاحافظ

عوام( 

 سرزمینی

ا 

بودن محصور

 در اشکی

ا عدم 

دستتسی به 

ی هاآب

 آزاد

   

اصطکاک 

ژئوپلتیکی بت 

ست 

ی هامحدوده

 متزی

ا ااک و 

 فضا

ا مسیت 

 ارتباای

ا 

بودن محصور

 در اشکی

ا متز دریایی 

 مشتتک

عوام( 

 ژئواستراتژی
    

اصطکاک 

 راهبتدی

مجاورت 

پایتخت با 

 متز

عوام( 

 هیدروپلتیک

ا اال تقسیم 

 آب
    

اال تقسیم 

 آب
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ا روداانه 

به ع(وان متز 

 یالمللنیب

ستچشمه 

 هاروداانه

عوام( 

 ژئواکونومیک

بتاورداری 

از م(ابع 

راهبتدی 

 مهم

ااتالفات و 

ی هاکشمکش

 اقتصادی

  
اصطکاک 

 اقتصادی

کانی  تیذاا

 و معدنی

عوام( 

 ژئوکالچر

استقتار یک 

گتوه اقلیت 

نی، قومی زبا

در امتداد 

 متز

ا کوچ و 

یی گاگابه

 عشایت

ا 

بتاورداری 

از م(ابع 

 فته(گی

 

ااتالفات 

 فته(گی

)بتاورد 

 ها تمدن

 
اصطکاک 

 فته(گی

یی گاگابه

عشایت در دو 

 سوی متز

ا تضادهای 

فته(گی و 

 هویتی

 عوام(

 یطیمحستیز

ا باروری 

مص(وعی 

 ابتها

  

ا تختیب 

 م(ابع زیستی

ا کمبود م(ابع 

 یطیمحستیز

ا دستتسی 

نابتابت به 

 م(ابع ابیعی

اصطکاک 

 یطیمحستیز

روش 

مص(وعی 

 زاباران

 کتدن ابتها

 عوام( سیاسی

ی هاتیاقلا 

قومی با 

گتایش 

 البانهگدایی

    

ی هاگتوه

اقلیت 

 اواهییگدا
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 مدل مفهومی پژوهش د 5 د 3

ی اود، به بیان هااهدگیدحوزا ژئوپلیتیک با اتح بتای از نظتیات و  پتدازانهینظت

. در میان اندپتدااتهی بتوز م(ازعه و درگیتی میان دو واحد سیاسی کیتیژئوپلدالیل  نیتتیاصل

  تا حدودی سعی کتده است نگاهی 2362هاگت )، پیتت هادولتت(ش و م(ازعه میان  پتدازانهینظت

ی اود به هاهینظتدر  ی به قضیه ت(ش و م(ازعه میان کشورها داشته باشد وعدبُ چ(دگامع و 

ی مختلفی چون مسائل ژئواستتاتژیک، فته(گی، اقتصادی و هیدروپلتیک اشاراتی داشته تهایمتغ

. داندیمعوامل بتوز م(ازعه و گ(   نیتتیاصلعامل اقتصادی را از    ت(ها2332لوتواک )است. 

. داندیمرا عامل م(ازعه ها، عوامل فته(گی   با اشاره به بتاورد تمدن2333ساموئل هانتی(گتون )

پ یت، ی، تختیب و کاهش م(ابع تجدیدطیمحستیز  نیز با اشاره به عوامل 2339) کسونیدهامت 

محیطی و ... این عوامل را باع  بتوز م(ازعه و گ(  میان دو افزایش تقاضا بتای م(ابع زیست

 اصطکاکی، کیتیژئوپلاک کتدن اصطک  نیز با مطتح2336) (زیکال. گان ام داندیمکشور همسایه 

عوامل بتوز ااتالف  نیتتیاصلی را از طیمحستیزی متزی، فته(گی، اقتصادی و هامحدودهبت ست 

  نیز به عوامل ستزمی(ی، 2222) اینی م(ازعه حافظهاستچشمهنظتیه  در .داندیمدر میان کشورها 

 ازاست.  شده اشارهم(ازعه ی بتوز ت(ش و طیمحستیزژئواستتاتژی، فته(گی، اقتصادی، ابیعی، 

ی هاشهیری ت(ش و م(ازعه، این پژوهش با ارائه مدلی سعی دارد کیتیژئوپلبا توگه به نظتیات  رونیا

 ب(ابتاین عوامل؛ ی فوق بترسی ک(دهاهینظتم(ازعه و بتوز گ(  میان ایتان و عتاق را بتاساس 

،  ژئوکالچت)فته(گینیز در ذیل عوامل ا ژئوپلیتیکی ایجادک((ده ت(ش و م(ازعه در روابال کشااورها

 و ، هیدروپلیتیکژئواستتاتژی، سیاسی،  )قلمتوی ی(ی)ژئواکونومیک ، ستزم یاقتصاااد

 .شودیمی ب(ددسته یطیمحستیز
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 مدل مفهومی پژوهش -  3)شکل 

 ی پژوهشهاافتهی د 0

 تحمیلی گ(  بتوز در م(ازعه و ت(ش ژئوپلیتیکی بتاساس مدل مفهومی پژوهش، عوامل

 :تدیگیمایتان به شتح زیت مورد بترسی قتار  علیه عتاق

 ملی قدرت بت تگ اریتیث عوامل از کشور یک گغتافیایی موقعیت عوام( سرزمینی و قلمرویی:

 وضعیت هم و گغتافیایی وضعیت هم ،گغتافیایی موقعیت از مقصود. گتددیم محسوب آن

 یهاقدرت ءگز کشور یک ک(دمی مشخص که است گغتافیایی موقعیت. است استتاتژیک

و  نیالعابدنیز) است بودنساحلی امتیاز از بتاورداری یا و اشکی در محصور کشورهای دریایی،

 غیت یکشورها با اوالنی اشکی متز که است عتبی کشور نیتتیشتق  . عتاق97: 2363 ،همکاران
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 نیا. ک(دیم معتفی عتب گهان یشتق دروازه نگهبان را اود همواره و داشته آسیا در عتب

 ل ا است، بوده آفتیقا و اروپا به آسیا اده(داتصال یتهایمس از یکی دور، یهاگ شته از ستزمین

 اقار شبه متکزی، آسیای مسلمانان یبتا  )مکه ادا اانه زائتان عبور بتای اشکی راه نیتتکوتاه

 عتاق ارتباای موقعیت آن، ک(ار در .شودیم محسوب صغیت آسیای و قفقاز حتی و تانیا ه(د،

 که مسیتی هت از ،اار  دنیای با ارتباب م(ظور به که است کتده ایجاد کشور این بتای را شتایطی

 به ازین است، نام(اسب بسیار هم آن که فارس،یال در کشور این سواحل یاست (ابه ک(د انتخاب

 ستی یک ک(ار در عتاق که گفت توانیم پا. دارد همسایه کشور چ(د یا یک ااک از عبور

 شده گتفتار ارتباای ت(گ(ای یک در و نداشته م(اسبی ارتباای موقعیت یاورکلبه ،ارتباای مزایای

از سویی دیگت، عتاق از دیتباز بت ست متز با ایتان به ع(وان کشور همسایه   .332: 2363، نامی) است

 نیتوم(د امپتااوری ااک از بخشی ع(وانبه ک(ونی عتاق که زمان آن اود ااتالف داشته است. از

 نیز دریایی موقعیت لحاظ از .داشت وگود کشور دو میان متزی ااتالفات شد،می محسوب ع مانی

اما این  ؛دارد ارتباب آزاد یهاآب با فارس،یال اتین از اود شتقی گ(وبسمت  از عتاقکشور 

 از یکی مسئله همینل را دارد. ی آزاد کمتتین ساحهاآبکشور ت(ها کشوری است که با 

 که یاگونهبه ؛است استتاتژیک و نظامی ارتباای، اقتصادی، حی  از عتاق ت(گ(اهای نیتتبزرگ

 ساحل  .256: 2332، نیاحافظ)بوده است  تگ اریتیثآن کشور  نظامی -سیاسی رفتارهای بتهمواره 

 اور الیهم(تهی در القصتام ب(در تا و شده شتوع اروندرود دهانه در فاو دهانه از فارس،یال در عتاق

 لحاظ از آن بودننام(اسب و سواحل کوتاهی. دارد ادامه کیلومتت 56 اول به کویت متز و عبداهلل

 به  .33: 2362 پور،کتیمی) شودیم محسوب کشور این گغتافیایی ت(گ(ای نیتتبزرگ کاربتدی،

 به کشور این آزادانه دستتسی مانع کویت و نایتا که ک(دمی ادعا همواره عتاق ،دلیل همین

 .هست(د فارس،یال

در میان کشورهای م(طقه همیشه مورد  ایتان و است (ایی ژئوپلیتیک موقعیتاز سویی دیگت، 

 م(طقه غتب آسیاگغتافیایی و فته(گی، قلب  م(ظتایتان از گمهوری اسالمی  توگه بوده است.

هویت همچ(ین سایت کشورهای م(طقه و  در مقایسه باتان فته(گی ای عظیم . پیشی(هشودیممحسوب 

شده است تا این کشور همواره اقتصادی و عملی ایتان موگب  یهاتیقابلآن و بتآمده از م هبی 

به ع(وان پل  تانیا به ع(وان یکی از بازیگتان اصلی م(طقه مورد توگه قتار گیتد. قابلیت گ رگاهی
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. این قتار داشته استدنیا  ی بزرگهاتمدندیتباز مورد توگه ارتباای میان شتق و غتب عالم از 

 یهامحمولهو ت(گه هتمز که محل تتانزیت  فارس،یالو مجاورت با  یاقارهانیمنقش ارتباای 

کشف  سویی دیگت،از  . 52: 2369)حیدری،  است نفتی است، بت اهمیت و نقش مسثت ایتان افزوده

بت ارزش و اعماق ااک کشورهای م(طقه  فارس،یالتت فسیلی در بس یهاسواتذاایت عظیم 

ژئواستتاتژی ایتان افزوده است. تتدد ش(اورهای حامل سوات بتای انتقال آن به گهان ص(عتی، 

موقعیت ژئوپلیتیکی ایتان را تبدیل به یک  ،همین امت نقش این م(طقه را حیاتی کتده است.

ممتاز  یهاتیموقعکه تعامل و انطباق  یاگونهبه ؛موقعیت ژئواستتاتژیکی در گهان سااته است

استتاتژیکی در ژئوپلیتیکی و ژئواستتاتژیکی ایتان در این م(طقه، کشور ایتان را به یکی از نواحی 

 گهان تبدیل نموده است.

ی و است (ایی ایتان در میان کشورهای م(طقه، کیتیژئوپلگفت که موقعیت  توانیمب(ابتاین 

بودن عتاق در اشکی، ین موقعیت در ک(ار موقعیت گغتافیایی عتاق، محصوربت ا تسلالدستتسی و 

ی ارضی حاکمان رژیم بع ، ااتالفات متزی میان البتوسعهی آزاد، هاآبعدم دستتسی عتاق به 

دو کشور، ناپایداری قتاردادهای متزی میان دو کشور، تجزیه استان اوزستان، مسئله روداانه 

ی عوامل ستزمی(ی و قلمتویی در بتوز گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان هااصهشا گمله ازاروند و ... 

نیا به عوامل ستزمی(ی اشاره ت(ش و م(ازعه، هاگت و کالی(ز و حافظ پتدازانهینظت. در میان است

 .اندکتده

 با قیاس در عتاق کشور ابیعی گغتافیای وضعیت و موقعیت عوام( هیدروپلتیک:

 تتکیه گ(وبی یهاک(اره و ایتان غتبی یهاک(اره گاری هایآب که است یاگونهبه همسایگانش

 لحاظ به ایتان و تتکیه کشور دو عبارتی، به .شوندیم ستازیت نیال(هتنیب پست ستزمین یسوبه

 از فتات و دگله یهاروداانه بتاوردارند. عتاق به نسبت باالدستی موقعیت از هیدروپلیتیکی

 نیال(هتنیب فته(گی و سیاسی اگتماعی، اقتصادی، اتیح در را مهمی اربسی نقش دور یهاگ شته
از  بیش دارد، قتار عتاق قلمتو در روداانه دو شبکه درصد 62حدود  کهی حال در .اندنموده ایفا
 کشورهای امت، همین و شودیم وارد عتاق متزهای از اار  از روداانه دو این آب درصد 62

 عتاق به نسبت فتادستی موقعیت در را ایتان و سوریه و تتکیه وصالخصیعل و عتاق همسایه

 آب تقسیم ست بت سوریه و تتکیه عتاق، کشورهای بین را همیشگی ااتالفات و است داده قتار
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 بین متزی یهاروداانه یا و ستحدی یهاآب . 2337هاشمی، ) است شده موگب فتات و دگله

 ااتالف مورد یهاموضوع ازهمواره  الوند و چمک(جان ند،ارو یهاروداانه گمله از عتاق و ایتان
 و موردتوگه هاروداانه این آب از استفاده نحوه قتنمین به قتیب و ه استبود کشور دو روابال در

ه بود کشور دو متکزی مقامات نیز و متزها سوی دو محلی مقامات متعدد م اکتات و اعتتاضات
  .223: تایبنژاد، قتبانی) است
وضعیت توپوگتافی عتاق، وابستگی هیدروپلتیکی عتاق به ایتان،  توانیمی کل اورهب

بت روداانه  تسلالفتودستی هیدروپلتیکی عتاق نسبت به ایتان، وگود م(ابع آب شیتین در ایتان، 
ی متزی و نحوه استفاده هاروداانهی ستحدی، ااتالف درباره میزان آب هاروداانهاروند، مسئله 

ی عوامل هیدروپلتیک در بتوز گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان هاشااصهو ... را از گمله  هاآناز 
نیا به عوامل هیدروپلتیک به ع(وان یکی از عوامل مهم ت(ش و م(ازعه میان بتشمتد. هاگت و حافظ

 اند.کشورها اشاره کتده

. دارد و داشته وگود کشورها، در متدم میان همواره فته(گی یهاتفاوت عوام( ژئوکالچر:
...  و زبان م هب، قومیت، از ناشی فته(گی هایتفاوت دلیل به هانیستزم و م(اان بتای در

 ،ییگتایمل احساسات با همتاه فته(گی یهاتفاوت .است گتفته شکل ییهایتیدرگ و هاچالش
  .77: 2332 ،مجتهدزاده) شوندیم انهیگتایمل یهاگ(بش ایجاد به م(جت

پا از پیتوزی  »اسالمی انقالب ایدئولوژی» گیتیشکلبسیاری از کارش(اسان،  به اعتقاد 
 در انقالب، صدور از همسایه کشورهای بتای تتس وه.ش  2356انقالب اسالمی در بهمن ماه 

 اسالمی انقالب  .96: 2367 ، سالمی) داشت مهمی نقش عتاق و ایتان میان گ(  گیتیشکل
 اصوصبه و م(طقه حکام مشتوعیت ،داشت م(طقه در که المیاس ایدئولوژی ااات به ایتان

 حداقل یا انقالب بتدنبین از  در سعی نیز آنان رونیا از. بود هبتد سسال زیت را سعودی عتبستان

 کشورهای تمام اتف از عتاق کشور حمایت که گایی تا. داشت(د متزهایش در آن کتدنمحدود
 فتوش با فتانسه که کشور اصوصبه غتبی کشورهای تاک تی و سوریه و لیبی گز به عتبی،

 ،پارسادوست) نمود مجهز ایتان به حمله بتای را کشور این ارتش ،عتاق به اود نظامی تسلیحات
 نفوذ از تتس ااات به ایتان ضد بت اگماعی چ(ین که است نکته این گویای اود ، 72: 2373

 در آن کتدنمحدود ،جهینت در و ایتان زهایمت از اار  به ایتان اسالمی انقالب ایدئولوژی
 .بود متزهایش
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 ایدئولوژی م(طقه، در ایتان اسالمی انقالب ایدئولوژی رقیب تتینقوی ای(که دیگت، ذکت قابل نکته

 عتب ملت از دفاع دعوی ؛«االدا رسالة ذات واحدا عتبیة امة» رشعا ستدادن با که بود بع  حزب

 نیز اک(ون و انددادهمی تشکیل را واحدی ملت همیشه اعتاب که بودند قدمعت آنان. کتدمی تبلیغ را

 ده(د تشکیل را واحدی ملت مجدداً اعتاب و شود بتداشته عتبی کشورهای میان متزهای باید

 به را مسلمانان تمام ایتان که اسالمی انقالب ایدئولوژی وصف، این با  .55: 2373 ،پارسادوست)

 یک با اسالم، دنیای در که چتا نبود؛ تحمل قابل بع  حزب بتای اواند،می یکپارچگی و وحدت

 را بزرگ عتبی کشور یک یا عتب کشورهای اتحاد بتنامه که بود شده مواگه قدرتم(د رقیب

 و دولت هویت تیناپ ییگدا بخش ایتانی، ضد احساسات اصوصبه ؛بود کتده تغییت دستخوش

 ع(وان به اود اتح اگتای درصدد ت(هانه ایتان، به حمله با عتاق بع  رژیم. بود عتاق بع  حزب

 در ایتان فته(گی و سیاسی نفوذ از ناشی عمین رنجش واسطهبه بلکه بود، فارس،یال ژاندارم

  .63: 2366 ،مقدمادیب) بود اسالمی انقالب کتدننابود دنبال به ،فارس،یال

ه به ع(وان یک م(بع مهم ت(ش میان دو اصوص مسئله کتدها نیز هموار، بههاتیقوممسئله 

ی حزب بع  با انقالب دئولوژیارقابت از  توانیمب(ابتاین به اور اگمال  ؛کشور بوده است

اسالمی، رشد ناسیونالیسم عتبی و پان عتبییسم در تفکتات حاکمان رژیم بع  عتاق، تعارضات 

دو کشور، مسئله کتدها و نزدیکی قومی و هویتی میان دو کشور، تعارضات م هبی و اعتقادی میان 

شیعه و عدم انسجام م هبی  کیتیژئوپلی آنان، البییگداآنان به ایتان، مسئله گتیان الن عتب و 

ی انقالبی در م(طقه در مقابل پان دئولوژیای تیگشکل در عتاق، نزدیکی شیعیان عتاق به ایتان،

ی هاانیگتالملل، رشد (طقه و فضای بینی ایتان در کشورهای مدئولوژیاعتبیسیم، نفوذ فته(گی و 

ی هاشااصه نیتتمهمبه ع(وان  توانیمشیعی در م(طقه بعد از پیتوزی انقالب اسالمی و ... را 

در حوزه عوامل ژئوکالچت در بتوز گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان یاد کتد. هاگت،  بح قابل

ع(وان یکی از عوامل مهم ت(ش و م(ازعه میان  نیا به مسئله ژئوکالچت بهکالی(ز، هانتی(گتون و حافظ

 .اندکتدهکشورها اشاره 

ی دوقطبو  ستد گ(  او  در ایتان در اسالمی انقالب عوام( سیاسی و ژئواستراتژی:

 انقالب پیتوزی. رسید پیتوزی به آمتیکا و غتب به پهلوی شاه محمدرضا وابستگی وبودن گهان 

 در. آورد وگود به ایتان، اارگی روابال نیز و حکومتی هایسااتار همه در اساسی تحولی اسالمی،
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 رژیم دوران با ها،دولت سایت نیز و سلطه گهان با تعامل و ارتباب نوع ،ایتان گدید حکومت

 در ایتان ملت اساسی شعارهای از یکی ع(وانبه« استقالل» انقالب، در. بود متفاوت بسیار شاه(شاهی

 و آمتیکا پشتیبانی و حمایت حوزه از ایتان. گتفت تارق کشور اارگی سیاست کار دستور

 سیاسی در صح(ه مستقل قدرتی و کشور ع(وانبه و اار  کشور این با همتاهی و همسویی

عالیی، ) گ اشت وگود عتصه به پا کتد،می تجتبه حکومت بتای را گدیدی نظتیه که ااورمیانه

2335 :36.  

باع  ایجاد یک  شیپ از شیبآن،  گ ارانیب(سی ی سیاهاشهیاندوقوع انقالب اسالمی و 

آغاز گ(  ایتان  زمانی گهان شد. در دوقطبو سااتار  المللنیبهتاسی گستتده در فضای انقالب

 ،سو کی از آنان .داشت قتار تانیا بتابت در یتعارض وضع درآمتیکا  اصوصبهغتب و عتاق، 

 به گتید اتف از و تندیبگ دهیناد یام(طقه تیم(ا در را تانیا یکیتیژئوپل تیموقع توانست(دینم

شواهد بسیاری وگود  .نداشت(د یلیتما یاسالم یگمهور یرفتار یالگوها و یاسیس اهداف تشیپ 

و موافقت دو  المللنیبنطفه بتوز گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان در سطح  دهدیمدارد که نشان 

 ابتقدرت شتق و غتب بسته شد.

 یهاقدرت بحتان تیتیمد ای توافن ازم(دین م(طقه یهابحتان یتیگشکل ی،دوقطب سااتار در

 ،سو کی از که کتد مالحظه ییهانشانه توانیم ،تانیا هیعل عتاق گ( بتوز  در .است بزرگ

 عاوضا گتید یسوکی از و داشت قتار کایآمت اریاات در تانیا هیعل ینظام ک(ش یبتا عمل ابتکار

متقی، ) است بوده گ(  تداوم موافن هزعم(ا موضوع درباره زین یشورو اتحاد که دهدیم نشان

2363 :77.  

 کیاستتاتژ یهاتیمطلوب و هاتیقابل با توانست المللنیبگفت که فضای  توانیم واقع در

 محدودک((ده اقدامات. آورد فتاهم تانیا هیعل یتیام( و ینظام اقدامات یبتا را الزم یها(هیزم ،اود

ی غتب ساز(هیزمو ... از گمله  کودتا (هیزمکتدن فتاهم ی،داال یهابحتان یسازفعال ،تانیا هیعل

غتب و شتق از  ابتقدرتاول گ(  نیز، دو  در بتای بتوز گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان بود.

 حمایتی از دشمن متجاوز فتوگ ار نکتدند. گونهچیه

 کشورهای ام(یتی سااتار اوردن هم بت ع با ایتان اسالمی انقالب پیتوزیاز سویی دیگت، 

 انقالب از قبل تا فارس،یال حساس م(طقه نسبی ام(یت . 223: 2332کستایی، ) شد نیز م(طقه
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 توسال ،یاافتهینظام اور به شد کهمی حفظ سعودی عتبستان و ایتان مکمل نقش ایفای با ایتان،

 تانیا یاسالم انقالب گفتمان .یافتمی یتمشتوع ستونی دو قاعده بتاساس و آمتیکا متحدهاالتیا

 دینما جادیا یتحول توانست تانیا .داشت قتار یگهان استیس یهایب(دشکل با مقابله گهت دراما 

 یباز قواعد ،گتید یسو از .نشوند یتلق یگهان صح(ه (انیآفتنقش ت(ها هادولت ،آن موگببه که

 ینقد توانست تانیا انقالب ،گتیدعبارتبه .نک((د اگتا و یاتاح بزرگ یهاقدرت صتفاً را

 جادیا انهیااورم در یام(طقه یکشورها تیمشتوع و یالمللنیب یهاقدرت متاتبسلسله در تیفتاگ

  .229: 2363متقی، ) دینما

تحمیلی، از  گ(  آغاز تا انقالب پیتوزی از پا ایتان ام(یتی و سیاسی با بترسی وضعیت

در متزهای ایتان، ااتالفات  ضدانقالبی هاگتوهک البانههیتجزو  ی مسلحانههاتیفعالگمله 

ی تتاز اول انقالب، هاتیشخصسیاسی و حزبی در انقالبیون، تتور و ح ف فیزیکی بسیاری از 

ااتالفات سیاسی ایتان با آمتیکا در پی تسخیت النه گاسوسی و قطع ارتباب با آمتیکا، ااتالفات 

ی انقالب اسالمی، صدور دئولوژیای تیگشکلون، وقوع کودتا، وقت با انقالبی گمهورایرئ

به ع(وان عوامل سیاسی بتوز گ(   توانیمانقالب در اندیشه سیاسی رهبت گمهوری اسالمی و ... 

 ا سیاسی تحمیلی عتاق علیه ایتان در سطح ملی ایتان را احصاء نمود. از سویی دیگت، وضعیت

 نظام سیاسی ی و تغییت حاکمیت در آن کشور، تغییتدرپیپای عتاق، وقوع کودتاه نظامی و ام(یتی

 انقالب پیتوزی از پا بع  حزب اقدامات و بع ، دیدگاه حزب آمدن کار روی و عتاق بت حاکم

عتاق، وسعت و عمن کم استتاتژیکی عتاق، ناسیونالیسم  گمهورایرئ البانهگاهی اهایرؤاسالمی، 

ان عتاق، فعالیت متگعیت شیعه در عتاق و نزدیکی به در تفکتات حاکم سمیعتبپانعتبی و 

محتومیت شیعیان در سااتار سیاسی عتاق و سوءظن به ایتان در راستای  گمهوری اسالمی ایتان،

ی ستان حزب بع ، درگیتی بل(دپتواز، ضعف آرمان سیاسی در رژیم بع  و هاآنحمایت از 

ی عوامل سیاسی و استتاتژی هاشااصه. از گمله به ایتان و .. هاآنکتدها با رژیم بع  و نزدیکی 

 در بتوز گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان در سطح ملی عتاق هست(د.

اسالمی و همچ(ین به اور اگمال، اگماع کشورهای عتبی م(طقه بتای ستنگونی انقالب 

هتاسی بی احتمالی کشورهای م(طقه از آن، انقالتیتپ یتیثوقوع انقالب اسالمی و تسلال بت ایتان، 

ی زیستغتبدر میان کشورهای م(طقه، گلوگیتی از صدور انقالب در م(طقه، گستتش مقاومت و 
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اعتماد کشورهای م(طقه به صدام بتای ستنگونی  .ا.ا،  با پیتوزی انقالب اسالمی در م(طقه،

ی در ام(طقه فتای هاقدرتی و نفوذ حزب بع  در میان کشورهای م(طقه، نفوذ تگ اریتیث

ارهای م(طقه از گمله عوامل سیاسی و استتاتژی بتوز گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان در ساات

، گلوگیتی از صدور انقالب در دنیا، گستتش المللنیبهتاسی در فضای انقالب ای؛ وسطح م(طقه

، بتهم اوردن توازن قدرت المللنیبی با پیتوزی انقالب اسالمی در فضای زیستغتبمقاومت و 

ی هااستیس ،هاابتقدرتو م(افع ایتان با  هااستیسبا پیتوزی انقالب، تصادم اهداف و  در م(طقه

ی آن روی تگ اریتیثانقالب اسالمی، حوادث سیاسی در ایتان و  استکبارضد استعماری و ضد 

ی آمتیکا در م(طقه، تعامل نظام دوقطبی بتای ستنگونی انقالب هایاستتاتژروابال با دنیا، شکست 

ی هاتیحما، هاابتقدرتم(طقه از سوی  کارمحافظهام(یت استائیل و کشورهای  نیتیم، اسالمی

تسلیحاتی کشورهای غتب و شتق از رژیم بع  عتاق، تحتیم تسلیحاتی ایتان از سوی 

عوامل سیاسی و  نیتتمهم، رقابت تسلیحاتی دو ابتقدرت گهانی در م(طقه و ... از هاابتقدرت

 پتدازانهینظتهست(د. در میان  المللنیبتحمیلی عتاق علیه ایتان در سطح  ژئواستتاتژی بتوز گ( 

 .اندکتدهنیا به عوامل سیاسی و استتاتژی اشاره ت(ش و م(ازعه، هاگت و کالی(ز و حافظ

یکی از اهداف عمده عتاق از بتپایی گ( ، تسلال بت استان  عوام( ژئواکونومیک:

 ژئوپلیتیکی، موقعیت نظت از اوزستان استانااک اود بود. کتدن این استان به اوزستان و ضمیمه

 سایت بین در اشیتیقوم بافت نیز و کشاورزی مساعد یهانیزم از بتاورداری نفت، ستشار م(ابع

 نیتتیاتیح ایتان، انیتکشتی قابل رود ت(ها ع(وان به اروندرود. دارد بسزایی اهمیت کشور م(اان

 از که آبادان و اتمشهت مان(د شهتهایی اقتصادی حیات و است استان این بتای اقتصادی شتیان

 سوی از. است وابسته رود این به زیادی اانداز تا ،روندیم شمار به ایتان صادراتی ب(ادر نیتتمهم

 بتای فتاوانی اهمیت نظت، این از و شده واقع استان این در ایتان نفتی م(ابع از زیادی بخش دیگت،

  .76: 2333ولدانی، فتی گع) دارد کشور این

به موقعیت ارتباای ایتان، تجزیه استان اوزستان و تسلال بت  توانیمب(ابتاین به اور اگمالی 

 ذاایت شدنبلوکهی اقتصادی ایتان از سوی غتب و شتق، هامیتحتنفت،  کیتیژئوپلآن،  تیذاا

و نابسامانی اقتصادی در ، کاهش درآمدهای نفتی ایتان، آشفتگی آمتیکا یهابانک در ایتان ارزی

 یهاکمک اود، ارتش توسعه و تقویت گهت آن صتف وعتاق  نفتی عواید افزایشو  ایتان
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نفت در م(طقه و  کیتیژئوپلی، ام(طقهی هامانیپانعقاد ، عتاق به عتب کشورهای مالی و اقتصادی

میک آمتیکا در م(طقه، م(افع ژئواکونو نیتیمی در م(طقه، رانیکشتثبات گتیان نفت و  نیتیمگهان، 

و ... را  المللنیب، رقابت اقتصادی دو ابتقدرت در سطح هاابتقدرتتحتیم اقتصادی ایتان از سوی 

ی عوامل ژئواکونومیک در بتوز گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان ع(وان نمود. هاشااصهبه ع(وان 

یکی از عوامل مهم ت(ش و  نیا به مسئله ژئواکونومیک به ع(وانهاگت، کالی(ز، لوتواک و حافظ

 .اندکتدهم(ازعه میان کشورها اشاره 

 ی و پیشنهادات:ریگجهینت د 5

 گ(  و آمیزاشونت م(ازعة ماهیت و ها، عاللریاشه ماورد در مختلفی نظتی هایدیدگاه

عامل گغتافیا و ژئوپلیتیک نقش ، کیتیژئوپلبه اعتقاد بسیاری از کارش(اسان حوزه  .دارد وگود

 یهاتیمحدوددولتمتدان کشورهایی که با  .ک(دیمایفا  هاگ( انکارناپ یتی را در وقوع 

نسبت به  یاالبانهتوسعه یهادگاهیدهست(د، بتای تغییت این وضعیت، غالباً  روروبهژئوپلیتیکی 

ژگی ، همواره از این ویاشیکیتیژئوپلو کشور ایتان نیز با توگه به موقعیت  دارند اودهمسایگان 

از دیدگاه نظتیات  توانیمرا  سالههشتگ(   یاندازراهتیثیت پ یتفته است. تجاوز عتاق به ایتان و 

 ژئوپلیتیکی ت(ش و م(ازعه، مورد تحلیل و بترسی قتار داد.

 شمال غتب و مشتتک، در شمال متز کیلومتت 2956داشتن  با عتاق و ایتان کشور دو

 ،فارس،یال غتب شمال در ساحلی اال کیلومتت 56داشتن  با . عتاقاندشده واقع فارس،یال

 را آبی متز بیشتتین ،فارس،یال شمال در ساحلی اال کیلومتت 2253داشتن  با ایتان و کمتتین

 متز دارای فارس،یال در عتاق که آنجا ازاند. داده ااتصاص اود به استتاتژیک الی، این در

 واردات و انتژی صادرات م(ظوربه فارس،یال به آن کامل وابستگی ،است محدودی دریایی

 حاکمان یهایبل(دپتوازباع   امت همین. رسدیم نظت به بدیهی کامالً  امتی اساسی، کاالهای

 م(ظوربه و کویت ایتان داالی یهاآب به دستیابی گهت مختلف زمانی هایبتهه در عتاق

 کشورهای روابال سایت به نسبت اسیتحس و اتف کی از گغتافیایی ت(گ(ای این از یافتنرهایی

 در ویژه عتاق گغتافیایی سااتار است. از اتفی دیگت، شده دیگت اتف از فارس،یال ساحلی

 شده همسایه کشورهای با م(اقشه و ت(ش بتوز یساز(هیزم باع  اوداودبه انسانی، و ابیعی ابعاد
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 به محدود داالی، دستتسی اهمگنن فته(گی و انسانی سااتار همسایگان، با قومیتی تداال .است

 نسبت ادعاهای ستزمی(ی ایتان، و تتکیه به هیدروپلیتیکی وابستگی ،فارس،یال در آزاد یهاآب

 و ایتان، کویت با متزی ااتالفات داالی، قومیتی و م هبی یهاکشمکش ایتان، و کویت به

 توسال این کشور بودنسااتگی تتمهم همه از و ایتان و عتبستان با یام(طقه یهارقابت عتبستان،

 از و ... ت(ها بخشی یسازملت پتوسه زیآمتیموفق نکتدنای و اول گهانی از گ(  بعد بتیتانیا

 ی گوناگونهاشکل به که روندیم شمار به عتاق ژئوپلیتیکی و گغتافیایی مشکالت و ت(گ(اها

 داده است. نشان گانهمسای با دوستانه یا و اصمانه روابال بتقتاری در را اود تیثیت

با توگه به موقعیت  ،کشوری که بیشتتین متز زمی(ی را با ایتان داردع(وان به  کشور عتاق

از آن بتاوردار است و ت(ها مسیت  فارس،یالدر دستتسی به سواحل  ژهیوبهژئوپلیتیک نام(اسبی که 

واره ادعاهای نیز در حاکمیت مشتتک با ایتان قتار دارد، هم فارس،یالدستتسی آن به 

را نسبت به ایتان مطتح کتده است. به دلیل پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان و  یاالبانهتوسعه

گمهوری اسالمی در کشور پدید آمد، حاکمان  نظامبهگ ار از نظام شاه(شاهی  ةتتی که در متحلتف

ان(د؛ ب(ابتاین، گ(  عمل بپوش هایتان گام ااود دربار یهایالبتوسعهبغداد تتغیب شدند تا به 

را بتگای  یشماریب یهایاتابو  هااسارترا که به مدت هشت سال اول کشید و  یسوزاانمان

در بتوز گ(   المللنیب. در این میان، حمایت کشورهای م(طقه و کتدند یزیریپگ اشت، 

 است. تیملقابلتحمیلی عتاق علیه ایتان بسیار مهم و 

 از ایتان نشی(یعقب عدم دادنقتار دستاویز با حسین صدام یفتمانده به عتاق بع  ارتش

 اوربه 2353 شهتیورماه 32 تاریخ در آن، اتفهیک لغو و 2365 قتارداد بتاساس متزی نقاب بتای

به اعتقاد بسیاری از  .نمود آغاز ایتان اسالمی گمهوری ااک به را اود گانبههمه تهاگم رسمی

 بت مطلن حاکمیت ایتان، استقتار هیعلحلیلگتان گ(  تحمیلی عتاق و ت پژوهانخیتارکارش(اسان، 

 نظام اوزستان، ستنگونی استان تجزیه و متکزی گبهه در ایتان اراضی از قسمتی اروندرود، تصتف

 تحقن بتای عتب و کوشش گهان رهبتی و م(طقه ژاندارمی شدن دارایتان، عهده اسالمی گمهوری

  کوچک ت(ب بزرگ، ت(ب ابوموسی،) فارسالی، در ایتانی زایتگ حاکمیت تغییت چون ایدعاوی

 اسالمی گمهوری ااک به تجاوز از عتاق اهداف و هاانگیزه تتین ، از عمده39: 2332سوداگت، )

که این پژوهش بترسی کتده است، گ(   اورهمان، هازهیانگاما سوای این اهداف و  ؛هست(د ایتان
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رسی نظتیات ژئوپلیتیکی ت(ش و م(ازعه قابل تحلیل و بترسی است. در تحمیلی عتاق علیه ایتان با بت

ی ت(ش و م(ازعه کیتیژئوپلعوامل  نیتتمهماحصاء  ی این پژوهش، پا ازهاافتهادامه و با توگه به ی

و پیش(هادهایی بتای گلوگیتی  راهکارها در بتوز گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان در قالب مدل زیت،

 .گتددیمی مشابه ارائه هاگ( باره و یا از بتوز گ(گی دو

 
 عوامل ژئوپلیتیکی ت(ش و م(ازعه در بتوز گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان -  9)شکل  

 

 ارائه راهکار و پیشنهاد:

. استی آزاد هاآبیکی از ت(گ(اهای مهم عتاق، عدم دستتسی به  حوزه عوام( سرزمینی:  2

اما هدفم(د عتاق تت دستتسی آسانشدن فتاهم و کشورهمکاری و همگتایی میان دو  بدون تتدید،
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ی ارضی حاکمان عتاق را تا حدود زیادی البتوسعهسودای  تواندیم، ایتان توسال فارس،یبه ال

 مدیتیت ک(د.

دور، مسئله مهم هیدروپلتیک  چ(داننهی ا(دهیآکه در  رسدیمبه نظت  حوزه هیدروپلتیک:  2

 اصلی یهاتیاولو از آی(اده در شودیم ی(یبشیپ عه گدی گتدد.میان دو کشور محل م(اقشه و م(از

 موقعیت دلیل به. باشدآن کشور هیادروپلیتیک  ، مسئلهعتاق اارگی سیاست زیبتانگچالش

 .دارد قاتار هایادروپلیتیکی تا(گ(اای در و اسات مواگه گدی تهدید با عتاق آبی م(ابع گغتافیایی،

ا کارگتوه ااصی متشکل از متخصصین و نظامیان ابته در وزارت دفاع ت شودیمپیش(هاد  رونیا از

ی احتمالی را احصاء هابحتاناز  رفتبتونی هاراهتشکیل و ضمن بترسی تخصصی این مسئله، 

 نمای(د.

و پیوند عمین گمعیت عتاق شیعیان از  یدرصد 72حدود با توگه به سهم  حوزه ژئوکالچر:  3

یثیت متگعیت عالی شیعیان در عتاق در نوع نگاه عتاق به ملت و آنان با ایتان، ت ایدئولوژیک

 از بتوز ااتالفات م هبی و ایجاد بحتان گلوگیتی ک(د. تواندیمبوده و  مسثتحکومت ایتان بسیار 

بتای احقاق حقوق بیشتت  گدید یاندازهاچشم ایجاددر عتاق عالوه بت  شیعیان یابیقدرتهمچ(ین 

ی شیعیان در عتاق، ابیساز بوده است. قدرتعتبی، بتای ایتان نیز فتصت شیعیان در سایت کشورهای

فتای(دهای گدید ام(یتی در سطح  یتیگگدیدی بتای تغییت سااتار قدرت و شکلی هاتیظتف

دولتمتدان ایتان با دیپلماسی موفن، راه به قدرت رسیدن  شودیمپیش(هاد  .ک(دیمفتاهم  م(طقه

 تت ک((د.شیعیان در عتاق را هموار

م(افع اود نگتیسته است.  ک((دهنیتیمبه ع(وان عتاق آمتیکا همواره به  حوزه ژئواستراتژی:  9

گمهوری  ک(تتلبت روند صلح اعتاب و استائیل،  یگ اراثتتضمین ام(یت گتیان صدور نفت، 

 ییهادر شمال عتاق و م(طقه کتدستان، فتصتاین کشور  ی(یآفتنقش گلوگیتی از اسالمی ایتان و

عتاق بتای آمتیکا  یکیتیبا استفاده از موقعیت ژئوپل فارس،یاند که پا از گ(  دوم البوده

عتاق، عامل انسانی و موقعیت گغتافیایی در  یکیتیت(گ(ای ژئوپل. از سویی دیگت، شده است فتاهم

ایجاد بزرگ از آن در  یهااند که قدرتبوده ییحائل شدن بین ایتان و گهان عتب همواره بستتها
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ی سیاسی و دیپلماسی در دولت عتاق، (یآفتنقشبا  .اندنموده یبتدارت(ش در روابال دو کشور بهته

 از نزدیکی دوباره و تحتیک حاکمان عتاق نسبت به بتوز گ(گی دوباره گلوگیتی کتد. توانیم

و از بوده ایتان و عتاق دارای ذاایت عظیم نفت و گاز دو کشور  حوزه ژئواکونومیک:  5

 تواندیبین دو کشور مو صادرات آن هتگونه همکاری در اصوص نفت  .باش(دیضای اوپک ماع

شته و از بتوز بحتان دوباره گلوگیتی ک(د. نفت بت گای گ ا یالمللنیتیثیتات زیادی بت ص(عت ب

 ضتوری است. ،تقویت همگتایی میان دو کشور هتگونه اقدام بتای

متزی،  یهازارهای اقتصادی عتاق، تشکیل بازارچهحضور ایتان در با حوزه ژئواکونومیک:  7

ضمن  تواندیاقتصادی م یهاتسااتیزکتدن همچ(ین فتاهمم(اان آزاد تجاری و  یاندازراه

 آوردن فتصت همکاری، از ایجاد ت(ش میان دو کشور بکاهد.فتاهم
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 :مأخذمنابع و 

 الف  کتاب:

 ؛فته(گی تبارش(اسی: فارس،یلا در المللیبین سیاست . 2366) آرشین مقدم،ادیب -2

 .شیتازه: تهتان زندی، غتایاق داود تتگمه

 و مسائل آن، تهتان: نشت قوما. فارس،یال  .2337) ونیهماالهی،  -2

 عتاق تاریخ بترسی: با همتاه گ(  شتوع در عتاق نقش . 2373) م(وچهت دوست،پارسا -3

 .باز انتشارات :تهتان ،چهارم چا  بع ، حزب هایاندیشه و

چا   ،فارس،یال و ستخ دریای گدید کیتیژئوپل  .2366اصغت )، ولدانیگعفتی -9

 .یالمللنیب و سیاسی مطالعات دفتت انتشارات سیزدهم، تهتان:

چا  سوم، تهتان:  ،و م(ازعات در ااورمیانه هاچالش  .2333اصغت )، ولدانیگعفتی -5

 پژوهشکده مطالعات راهبتدی.

، هتمز ت(گه استتاتژیک نقش و فارس،یال  .2332) نیحس؛ ربیعی، محمدرضا، نیاحافظ -7

 سمت. تهتان: انتشاراتچا  دوازدهم، 

 . گغتافیای سیاسی فضای مجازی، تهتان: انتشارات سازمان 2332نیا، محمدرضا )حافظ -6

 سمت .ها )دانشگاهمطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

 و شمال ااورمیانه سیاسی یگغتافیا . 2367اچ ) گتالد ،کیبل ؛آالسدایت ،درایسدل -6

 .اارگه امور وزارت انتشارات :پ(جم، تهتان میتحیدر، چا  دره تتگمه؛ آفتیقا

 تهتان: انتشارات میزان. ،المللنیباصول و روابال  . 2337) نیحسزاده، سید سیف -3

 دفتت تدوین ،ایتان علیه عتاق گ(  آورندا وگود به علل.  2367حسن ) سالمی، -22

 .المللبین نظام و تحمیلی گ(  اسالمی، انقالب سیاسی هایبترسی

انتشارات تهتان:  راهبتدی، یهاهینظت  .2337)وند زمانی، حسین ولی شهالیی، ناصت؛ -22

 .دافوس آگا

اصطالحات گغتافیای سیاسی ا  فته(   .2366نوراهلل )؛ فتهادیان، اصغتیعلروشن،  -22

 ع .) نیحستهتان: انتشارات دانشگاه امام  نظامی،

 .سمت انتشاراتتهتان: ، کیتیژئوپل . 2332) اهللعزت، عزتی -23



 تبیین ژئوپلیتیکی عوام( تنش و منازعه در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

31 

در قتن بیست و یکم، چا  هفتم، تهتان: انتشارات  کیتیژئوپل . 2336اهلل )عزتعزتی،  -29

 سمت.

یتیکی متز ایتان و عتاق، تهتان: ژئوپل . تحلیل 2332محمدحسن )؛ نامی، اهللعزتعزتی،  -25

 .دانا پ(اهانتشارات 

 ریخ تحلیلی گ(  ایتان و عتاق، تهتان: نشت متز و بوم. . تا2335) نیحسعالیی،  -27

ی بت ایتان و همسایگان، تهتان: انتشارت گهاد امقدمه . 2362) داهللپور، یکتیمی -26

 .معلمتیتتبدانشگاهی دانشگاه 

 . گغتافیای فته(گی؛ تتگمه مهدی قتالو، چا  ششم، تهتان: 2332) کیماکتن ،  -26

 انتشارات سمت.

 دستورالعمل م(اقشه؛ م(طن: ژئواکونومی تا ژئوپلیتیک از . 2332ن )لوتواک، ادوارد ا -23

 .مجله م(افع ملی تجارت،

تهتان: انتشارات دانشکده  ی ژئوپلیتیک،هایاواندننقدی بت  . 2362) تضایعلموالیی،  -22

 ع .باقت )امام 

  . مبانی گغتافیای سیاسی، تهتان: انتشارات سمت.2336دره )میتحیدر،  -22

 . نظام دوقطبی و گ(  ایتان و عتاق، تهتان: انتشارات سپاه 2363) میابتاهمتقی،  -22

 پاسداران انقالب اسالمی.

چا  چهارم، تهتان: ، گغتافیایی سیاست و سیاسی یایگغتاف  .2332) توزیپ، زادهمجتهد -23

 سمت. انتشارات

 ا گ شته، حال و آی(ده، فارس،یالام(یت  . 2365) دیسعنورائی، م(وچهت؛ شفایی،  -29

 : انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.تهتان

ید بت متزهای ایتان، تهتان: انتشارات تیک . گغتافیای متز با 2363محمدحسن )نامی،  -25

 سازمان گغتافیایی ن.م.

 یگهان . سیاست و فته(  در نظام متحول 2339) ایموروالتشتاین، ایمی(وئل  -27

 : نشت نی.ژئوپلیتیک و ژئوکالچت ؛ متتگم پیتوز ایزدی، چا  سوم، تهتان)
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، تهتان: انتشارات 22 چا   . گغتافیا تتکیبی نو، گلد اول و دوم،2332) تتیپهاگت،  -26

 سمت.

 ب  مقاالت:

ماهیت رفتار سیاسی روسیه در م(طقه آسیای  . 2363فتد، زهتا؛ گ(یدی، رضا )پیشگامی -26

، ، تابستان62ی گغتافیای انسانی، شماره هاپژوهش ی فتا روی  .ا.ا،هاچالشمتکزی و 

 .73ا  62صفحات 

 یهاهینظت در گغتافیایی موقعیت گایگاه . 2363انام )یوسف؛ کارساز،  ،نیالعابدنیز -23

صفحات  .اول شماره سوم، سال انسانی، گغتافیای پژوهشی علمی فصل(امه ،کیتیژئوپل

 95 ا 55

 . بترسی و تحلیل 2337)  میمتبار، یی؛ میتزائیحنیا، محمدرضا؛ صفوی، سید یحافظ -32

، زمستان، صفحات 222ی م(ازعه، نشتیه سیاست دفاعی، شماره هاهینظتتحول در  سیت

 233ا  266

نقش هیدروپلیتیکی  نامهانیپا . 2363اهلل )عزتسعیدزاده، محمدرضا؛ عزتی،  -32

ی متزی در چگونگی روابال کشورهای ایتان و عتاق، تهتان، دانشگاه آزاد هاروداانه

 اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

تحلیل معادالت قدرت  . 2336) اهللعزتهتی، مسعود؛ حیدری، غالمحسین؛ عزتی، اا -32

ی نو در گغتافیای انسانی، سال هانگتشفصل(امه پژوهش  گهانی در بستت ژئوکالچت،

 دهم، شماره چهارم، پاییز.

 . 2333) یعبدالعلپور، زهتا؛ قوام، نیا، محمدرضا؛ احمدینژاد، ریباز؛ حافظقتبانی -33

فصل(امه راهبتد، سال و ژئوپلیتیک،  المللنیبی روابال هاهینظتفهوم م(ازعه در بترسی م

 .275ا  232، صفحات 62، شماره 23

 . ایتان و عتاق، تحلیل م(ابع تایب) لیاسماعنژاد، ریباز؛ شهتیور، هومان؛ پارسایی، قتبانی -39

لی مقاالت نهمین همایش م مجموعه، فارس،یالگغتافیایی ت(ش در شمال غتب 

 .223ا  223. صفحات فارس،یال
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 . انقالب و گ(  ایتان و عتاق، 2332) میرحکستایی، محمد ساالر؛ موسوی، سید  -35

 .33ا  229، صفحات 56، شماره 25پژوهش(امه متین، سال 

 پتدازش مفهوم هیدروپلیتیک، نشتیه  .2336متاد )راد، مختاری هشی، حسین؛ کاویانی -37

  .27تا  25، صفحات 2شماره سال ششم،  آب و توسعه پایدار،

و مطالعه تطبیقی کد  نییتب نامهانیپا . 2337عبدالتضا )هاشمی، سید مصطفی؛ فتگی راد،  -36

 تهتان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات. ژئوپلیتیکی ایتان و عتاق،
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