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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 eightyear 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, geoeconomics, geo-culture, hydro-politic, political and geo-strategies.
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چکیده
ت)ش و م)ازعه میان دو کشور و یا واحدهای سیاسی در ابعاد مختلف داالی ،ملی ،م)طقهای و گهانی قدمتی
اوالنی و سابقهای به درازای عمت بشت دارد .بدون تتدید یکی از عوامل مهم ت)ش و م)ازعه میان واحدهای سیاسی،
گغتافیا و ژئوپلیتیک است .دولتمتدان کشورهایی که با محدودیتهای ژئوپلیتیکی روبهرو هست)د؛ بتای تغییت این
وضعیت ،غالباً دیدگاههای توسعهالبانه داشته و مستعد وقوع ت)ش و م)ازعه هست)د .گ)
نیز یکی از مهمتتین گ)

هشتساله عتاق علیه ایتان

های دوره معاصت است که تا حد زیادی متیثت از ژئوپلیتیک و عامل گغتافیا بوده است.

هدف این پژوهش ،بترسی و تبیین عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان بت ابن

نظتیات ت)ش و م)ازعه است .در واقع ،پژوهش حاضت به دنبال پاسخ به این سسال است که مهمتتین عوامل ژئوپلیتیکی
ت)ش و م)ازعه میان ایتان و عتاق بتاساس نظتیات ت)ش و م)ازعه کدام)د؟ این پژوهش بتاساس ماهیت و روش،
توصیفی -تحلیلی محسوب میشود .ااالعات مورد نیاز به شیوه اس)ادی و با متاگعه به م)ابعی چون کتب ،مقاالت و
گزارشهای معتبت گتدآوری شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بتاساس نظتیات ت)ش و م)ازعه پیتت
هاگت ،گان ام کالی)ز ،ادوارد لوتواک ،ساموئل هانتی)گتون و محمدرضا حافظنیا؛ عوامل ستزمی)ی و قلمتویی،
ژئواکونومیک ،ژئوکالچت ،هیدروپلتیک ،سیاسی و ژئواستتاتژی مهمتتین عوامل ت)ش و م)ازعه میان ایتان و عتاق بوده
و باع بتوز گ)

تحمیلی شده است.

کلید واژهها :ژئوپلیتیک ،ایتان ،عتاق ،گ)

تحمیلی ،ت)ش و م)ازعه

 -2دکتتای گغتافیای سیاسی ،دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه گامع امام حسین (علیهالسالم .
 -2دکتتای گغتافیای سیاسی ،استادیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه گامع امام حسین (علیهالسالم .
 -3دانشآمواته کارش)اسی ارشد گغتافیا و دفاع مقدس ،پژوهشاگت و متبای دانشاگاه افساتی و تتبیات پاساداری اماام
حسین (علیهالسالم .
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 1د مقدمه
تضاد ،ااتالف ،ناسازگاری ،م)ازعه و گ)

میان انسانها از همان ابتدای آفتی)ش انسان و در اول

دورههای مختلف تاریخی ،متسوم و مداوم بوده است .گاهی این تضادها به شکلهای گوناگون و از
سطوح اتد میان افتاد و گتوههای اگتماعی تا سطح کالن میان ملتها ،حکومتها و کشورها رخ داده
است .ویژگی فتاگیتی و تداوم م)ازعه در هت عصت و زمان و تیثیتات آن در ام)یت گوامع انسانی در ابعاد
محلی ،ملی ،م)طقهای و بینالمللی یا گهانی ،این پدیده را به موضوعی قابل پژوهش و بترسی در دانش و
علوم متتبال تبدیل کتده است (حافظنیا و همکاران . 235 :2337 ،از آغاز تاریخ تحوالت علم ،بترسی و
تحلیل آن با هدف مقابله با ناام)ی و دستیابی به راهکارهای پیشگیتانه ،استقتار صلح و رفع یا کاهش تیثیتات
زیانبار آن بت زندگی انسانی وگود داشته و به متور زمان و با تحوالت سیاسی ،اقتصادی ،اگتماعی،
فته)گی ،ف)اورانه و ...بت پیشتفتهای علمی در این زمی)ه افزوده شده است (همان  .بدون تتدید ،عامل
گغتافیا و ژئوپلیتیک نقش انکارناپ یتی را در وقوع م)ازعه و گ) ها ایفا میک))د .کارش)اسان و
صاحبنظتان ،قدمت ژئوپلیتیک را به اندازه قدمت گستجوی انسان بتای قلمتو ،ام)یت و نیز بهاندازا قدمت
دیپلماسی ،استتاتژی ،حسادت و تتس دانستهاند .از ژئوپلیتیک تعاریف متعددی شده است؛ اما در کاملتتین
تعتیف؛ میتوان ژئوپلیتیک را علم مطالعة روابال متقابل گغتافیا ،قدرت و سیاست و ک)شهای ناشی از
تتکیب آنها با یکدیگت دانست .به اعتقاد بسیاری از کارش)اسان ،گغتافیا و ژئوپلیتیک هت م)طقه نقش مهمی را
در بتوز ت)ش و م)اقشه میان واحدهای سیاسی ا فضایی همگوار ایفا نموده است .بهاوری که میتوان گفت
ریشه بسیاری از ناآرامیها و بیثباتیهای هت م)طقه ،ریشه در وضعیت ،موقعیت و ژئوپلیتیک آن م)طقه و
کشورهای آن دارد .دولتمتدان کشورهایی که با محدودیتهای ژئوپلیتیکی روبهرو هست)د ،بتای تغییت این
وضعیت ،غالباً دیدگاههای توسعهالبانهای نسبت به همسایگان اود دارند و این امت ستم)شی بسیاری از ت)شها و
م)ازعات شده است.
کشور ایتان نیز به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکیاش ،همواره از این ویژگی تیثیت پ یتفته است .در اول
تاریخ ،ایتان گاهی به م)زلة پل ارتباای تمدنهای شتق و غتب و زمانی به م)زلة گ رگاهی بتای
اقوام و قبایل بدوی شتق ،مورد تجاوز و حمله کشورهای همگوار قتار گتفته است؛ حمالتی که
همواره اسارتهای گانی و مالی س)گی)ی را بتای این کشور به همتاه داشته و یکی از موانع
شکلگیتی زیتسااتهای اقتصادی ،اگتماعی و فته)گی الزم بتای تشکیل حکومتهای مقتدر
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بوده است .در عصت گدید نیز ،ایتان چ)دین بار به دلیل ویژگیهای ژئوپلیتیکش ،هدف
توسعهالبیهای کشورهای همگوار اود قتار گتفته است .در این دوران در متزهای شمالی،
روسیه در مقام کشوری قدرتم)د ،به دلیل عدم دستتسی به آبهای گتم ،بتاساس وصیتنامه
پطتکبیت ،ایتان را به م)زلة م)اسبتتین مسیت بتای رسیدن به دریاهای آزاد ،هدف توسعهالبی اود
قتار داد و این سیاست را تا آستانه تجزیه کشور پیش بتد و در نهایت نیز ،بخشهای وسیعی از
م)اان شمالی را از ایتان گدا نمود .در متزهای گ)وبی نیز ،به دلیل حضور قدرتهای استعمارگتی
چون پتتغال و انگلیا ،تعدادی از گزایت و متصتفات متعلن به ایتان از این کشور گدا شد.
تجاوز عتاق به ایتان و راهاندازی گ)

هشتساله را میتوان آاتین مورد توسعهالبیهای

کشورهای همگوار ع)وان کتد؛ تجاوزی که هتچ)د تحت تیثیت عوامل مختلفی قتار داشت ،اما تا
اندازه زیادی از عوامل ژئوپلیتیکی ستچشمه میگتفت.
کشور عتاق بهع)وان کشوری که بیشتتین متز زمی)ی را با ایتان دارد؛ با توگه به موقعیت
ژئوپلیتیک نام)اسبی که بهویژه در دستتسی به سواحل الی،فارس از آن بتاوردار است و ت)ها مسیت
دستتسی آن به الی،فارس نیز در حاکمیت مشتتک با ایتان قتار دارد ،همواره ادعاهای
توسعهالبانهای را نسبت به ایتان مطتح کتده است .تا پیش از استقالل عتاق ،همواره نوعی پیوستگی
گغتافیایی و وابستگی تاریخی میان دو کشور ایتان و عتاق وگود داشت .این پیوستگی در بتای از
بتهههای تاریخی ،به وابستگی ژئوپلیتیک تبدیل میشد؛ اما با استقالل عتاق ،نابتابتیهای گغتافیایی و
ت)گ)ای ژئوپلیتیک بیشتت اود را نشان داد .از این رو ،این کشور ناگزیت بود بتای تیمین م)افع اود ،از حداک ت
کدهای ژئوپلیتیک اود علیه همسایگانش استفاده ک)د ،این وابستگی تبدیل به چالش بزرگ ژئوپلیتیک
شد.
به دلیل پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان و فتتتی که در متحلة گ ار از نظام شاه)شاهی به
نظام گمهوری اسالمی در کشور پدید آمد ،حاکمان بغداد تتغیب شدند تا به توسعهالبیهای اود
اانمانسوزی را که به مدت هشت سال اول

دربارا ایتان گامه عمل بپوشان)د؛ ب)ابتاین ،گ)

کشید و اسارتها و اتابیهای بیشماری را بتگای گ اشت ،پیریزی کتدند.
این پژوهش میکوشد تا با بترسی نظتیههای ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه ،به اور مشخص عوامل
ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه را در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان بت اساس نظتیات این حوزه مورد واکاوی
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قتار داده و با تبیین عوامل مسثت گغتافیایی در بتوز ت)ش و م)ازعه میان دو واحد سیاسی همگوار ،زمی)ههای
ژئوپلیتیکی بتوز گ)

تحمیلی را بترسی و با نگاهی به آی)ده روابال سیاسی میان دو کشور ،راهکارهایی ارائه

نماید .ب)ابتاین پتسش اصلی این پژوهش این است که مهمتتین عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه میان
ایتان و عتاق بتاساس نظتیات ت)ش و م)ازعه کدام)د؟

 2د پیشینهشناسی
ریباز قتبانینژاد و همکاران ( 2333در مقالهای با ع)وان «بترسی مفهوم م)ازعه در نظتیههای
روابال بینالملل و ژئوپلیتیک» به بترسی ستچشمههای بتوز م)ازعه میان دولتها در چارچوب
نظتیههای روابال بینالملل و ژئوپلیتیک پتدااتهاند.
ریباز قتبانینژاد ( 2336در مقاله دیگتی با ع)وان «تبیین الگوی عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش در
روابال کشورها» ضمن نقد و بازبی)ی مدل «های پوتیتکا»ی پیتت هاگت و بیان نواقص و کاستیهای
آن ،الگوی گدیدی در رابطه با ستچشمههای ت)ش و م)ازعه در روابال کشورها را ارائه نموده
است .ب)ا به یافتهها و نتای ،این پژوهش ،عوامل و متغیتهای ت)شزای ژئوکالچت ،ژئواکونومیک،
ژئوپلیتیک استتاتژی و  ...به ع)وان ستچشمههای ژئوپلیتیکی ت)ش میان کشورها معتفی شدهاند.
میتزاییتبار و همکاران ( 2337در مقالهای با ع)وان «بترسی و تحلیل سیت تحول در
نظتیههای م)ازعه» که از رساله دکتتی اویش استختا کتده است با کمک همکاران اود ،سیت
تحول  22نظتیه مهم را در موضع ریشه یا ریشههای وقوع م)ازعه در چهار گتوه نظتیههای علوم
سیاسی ،گامعهش)اسی ،روابال بینالملل و گغتافیای ژئوپلیتیک مورد بترسی و تحلیل قتار دادهاند.
قتبانینژاد و همکاران ( 2337در مقالهای با ع)وان «تبیین ستچشمههای گغتافیای سیاسی
ت)ش و م)ازعه عتاق علیه ابتان بتاساس الگوی هایپوتیتکا» به تبیین و بترسی ستچشمههای
گغتافیای سیاسی ت)ش و م)ازعه عتاق علیه ایتان بت پایه الگوی «هایپوتیتکا» ی پیتت هاگت
پتدااتهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که عوامل گغتافیایی و ژئوپلیتیکی نظیت مسئله
متزها ،قومیت و م هب ،ادعاهای ستزمی)ی ،متز دریایی در الی،فارس ،حوزههای انتژی مشتتک
و  ...نقش عمدهای را در بتوز ت)ش و م)ازعه میان ایتان و عتاق ایفا کتده و اواهد کتد.
علیتغم پتدااتن به مسائل ژئوپلیتیکی بتوز گ)

0
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به نظت میرسد تاک)ون پژوهشی به صورت مستقل به عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه در بتوز
گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان بتاساس نظتیههای مطتح ت)ش و م)ازعه نپتدااته است.

 3د روش تحقیق
این پژوهش مبت)ی بت روش توصیفی ا تحلیلی است .روش گتدآوری مطالب و ااالعات
مورد نیاز نیز ،از اتین مطالعه اس)اد و م)ابع کتابخانهای اعم از کتابها ،مجلهها و مقاالت،
پایاننامهها و رسالههای نوشتهشده در اصوص موضوع پژوهش و مباح

متتبال با آن است .در

این پژوهش ،از ابزارهای فیشبتداری ،س)د اوانی بتای گتدآوری ااالعات و از روش توصیف
مبت)ی بت تفکت ،استدالل و تحلیل عقالنی بتای تجزیهوتحلیل ااالعات استفاده شده است.

 0د چارچوب مفهومی و نظری پژوهش
 0د  1د مفهومشناسی
ژئوپلیتیک :1ژئوپلیتیک مفهومی تتکیبی اسات کاه در آن ساه ع)صت اصلی گغتافیا ،قدرت
و سیاست اصلتی ذاتی دارند .در واقع ،مسائل ،ماوضوعات و پدیادههای مورد توگه ژئوپلیتیک
بهگونهای با این سه ع)صت ارتباب پیدا مینمای)د .از اینرو ،موضوع ژئوپلیتیک را روابال ماتقابل
باین آنها تشکیل میدهد؛ ب)ابتاین ،تعتیف ژئوپلیتیک «عبارت است از مطالعه روابال متقابل
گغتافیا ،قدرت و سایاست ».ایان تاعتیف در قالب مدل سه وگهی زیت قابل تبیین و توضیح است.
در این مدل ،گغتافیا در سه حوزه فضا ،محیال و انسانها مورد توگه قتار گتفته اسات (حافظنیا،
. 66 :2363

(شکل  - 2مدل تعتیف ژئوپلیتیک (حافظنیا66 :2363 ،
1- Geopolitics
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چالش ژئوپلیتیکی :چالش ژئوپلیتیکی عبارت است از ایجاد وضعیت بتای دولت یا
کشوری بت پایه عوامل ثابت و متغیت ژئوپلیتیکی و متیثتکتدن سیاست آن کشور با استفاده از تغییتها
و عوامل گغتافیا .به عبارتی ،م)فعلکتدن سیاست و استتاتژی ملی دیگت کشورها با کاربتد عوامل و
ارزشهای گغتافیایی یا کاربتد گغتافیا علیه کشورهای رقیب (حافظنیا. 223 :2363 ،
وابستگی ژئوپلیتیکی :عبارت است از وابستگی م)افع و اهداف ملی یک کشور یا ک)شگت
سیاسی به ارزشها و مزیتهای گغتافیایی کشورها و ک)شگتان سیاسی دیگت (حافظنیا:2365 ،
 . 297در م)طن ژئوپلیتیک ،وابستگی در نقطه مقابل قدرت و استقالل و آزادی عمل قتار دارد.
کشورهای وابسته به مزیتهای گغتافیایی دیگتان ،در صورتی که فاقد عوامل و مزیتهای
گغتافیایی تعادلبخش و متوازنک))ده باش)د؛ در موضع ضعف قتار میگیتند و سیاست ملی و
اارگی آنها م)فعل میشود و م)افع و اهداف ملی آنها با چالش و تهدید مواگه میگتدد
(پیشگامیفت و همکاران. 77 :2363 ،
منازعه :م)ازعه به وضعیت و شتایطی اشاره دارد که در آن یک گتوه و مجموعه انسانی
مشخص و معین ،اعم از م هبی ،فته)گی ،زبانی ،سیاسی ،اگتماعی ،اقتصادی ،قبیلهای یا قومی به
دلیل تعارض و ناسازگاری واقعی یا ظاهتی اهداف و ارزشها با یک گتوه یا گتوههای انسانی
معین دیگت ،تعارض و تضاد آگاهانه دارند .در حقیقت ،م)ازعه نوعی ک)ش متقابل و تعامل افتاد و
کشورها با یاکدیگت اسات که شامل مبارزه و ماقابلة آنها با ابیعت و محیال زندگیشان نمیشود
(قتبانینژاد و همکاران. 276 :2333 ،
ژئواستراتژی :واژه ژئواستتاتژی نخستین بار توسال «گاکومو دوراندو» در سال 2697
میالدی مطتح گتدید .وی که یک ژنتال ارتشی بود ،دو بتداشت متفاوت از ژئواستتاتژی ارائه داد:
از یک سو ،ژئواستتاتژی نگتان تیثیت عوامل گغتافیایی بت سااتار گتوههای انسانی است که اود
میتواند هدف اصلی ژئوپلیتیک باشد و از سوی دیگت ،ژئواستتاتژی دارای مفهوم و مع)ای کامالً
نظامی است که درباره تیثیت گغتافیا در گ)

ها به بترسی میپتدازد (شهالیی و دیگتان:2337 ،

 . 225در واقع ،ژئواستتاتژی علمی است که نقش عوامل محیال گغتافیایی را در تدوین استتاتژیها
به اور اعم و استتاتژیهای نظامی به اور ااص مطالعه میک)د (عزتی. 6 :2366 ،
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ژئواکونومی :در گهان امتوز ،قدرت اقتصادی یکی از عوامل مهم و تعیینک))ده گایگاه و
نقش کشورها در نظام بینالملل است ،زیتا مفهوم س)تی قدرت بت پایه قابلیتهای صتفاً نظامی تغییت
کتده و امتوزه توانایی اقتصادی و تک)ولوژیک نیز از ضتوریات مفهوم گدید قدرت به حساب
میآی)د (گعفتی ولدانی . 25 :2366 ،واژه «ژئواکونومی» (ژئوپلیتیک اقتصادی در اواات دهه
 2332مطتح شد .در این رابطه« ،بتژی)سکی» در مقاله اود تحت ع)وان «ژئواستتاتژی از راه
ژئواکونومی» به این موضوع پتداات (عزتی . 2 :2365 ،م)اان ژئواکونومیک ،م)ااقی با اهمیت
اقتصادی باال و تعیینک))ده هست)د.
ژئوکالچر :مفهوم «ژئوکالچت» یا ژئوپلیتیک فته)گی در اواات دهه  62میالدی از سوی
«امانوئل والتشتین» گامعهش)اس مارکسیست آمتیکایی مطتح شد .در این راستا ،ژئوکالچت مفهومی
مت)اظت با ژئوپلیتیک است که بهگای سیاست ،بت فته)

تمتکز دارد .ژئوکالچت مفهومی است که

بت تحمیل الگوهای فته)گی از سوی قدرتهای هستهای بت کشورهای پیتامون و نیمه پیتامونی بتای
زایلسااتن فته)

های بومی آنها اشاره دارد .در تصور والتشتین از ژئوکالچت ،در دوران گدید

کشاکشهای بینالمللی دیگت صتفاً ابعاد نظامی یا بینالمللی ندارد ،بلکه واگد ابعاد فته)گی و
مع)وی نیز هست (ااهتی و همکاران . 262 :2336 ،ژئوکالچت به مع)ای اهمیتدادن به ع)اصتی
چون فته)

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

ژئوپلیتیک نوین ،تتکیبی از مفاهیم ژئوپلیتیک کالسیک ،ژئواکونومیک و ژئوکالچت است
(روشن و همکاران. 23 :2366 ،
هیدروپلتیک :هیدروپلیتیک به مطالعة سامانم)د روابال دولتها ،بازیگتان غیتدولتی و سایت
ع)اصت مان)د نهادهای فتادولتی درباره بهتهبتداری انحصاری از آبهای بینالمللی میپتدازد .در
واقع ،این تعتیف بت موارد زیت تیکید دارد 2 :بترسی ارتباب دوسویه بازیگتان دولتی و غیتدولتی،
 2تیکید بت بازیگتان و نهادهای درون و بیتون کشورها 3 ،کوشش بتای بهتهبتداری انحصاری از
آب (سعیدزاده 9 ، 2363 ،اعمال حاکمیتهای گوناگون بت رودهایی که کارکتدی ملی و
بینالمللی دارند (مختاری هشی و همکاران. 23 :2336 ،
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 0د  2د نظریههای ژئوپلیتیکی تنش و منازعه میان کشورها
نظریه «های پوتیتکا» پیتر هاگت ا 1772میالدی  :الگوی «های پوتیتکا» توسال پیتت
هاگت در سال  2362میالدی ارائه شد .هاگت الگوی اود را درباره علل گغتافیایی م)ازعه و
نقاب فشار و ت)ش کشورها در قالب کشور فتضی محصور در اشکی و به دور از دستتسی به
آبهای آزاد با ع)وان «های پوتیتکا» ارائه کتد که وضعیت و ویژگیهای ااتصاصی آن موگب
م)ازعه میان آن و کشورهای همسایه میشود (حافظنیا و همکاران . 293 :2337 ،هاگت این مدل
را بتای اولین بار در سال  2362م در چا

اول کتاب «گغتافیا :تتکیبی نو» ارائه داد و به دوازده

عامل گغتافیایی ت)شزا اشاره کتده است:
 2محصوربودن در اشکی و عدم دستتسی به آبهای آزاد و حقوق داالنی بتای دستتسی
کشور محصور در اشکی به دریا از اتین ااک کشور همسایه؛
 2بتوز ااتالف درباره تعیین موقعیت دقین و نحوه تفسیت اال تقسیم آب یا در متزهای
کوهستانی؛
 3ااتالف درباره متز بینالمللی روداانهای متغیت میان کشورها؛
 9ااتالف درباره تعیین دقین متز بین دو ساحل یک دریاچه مشتتک یا یک آبتاه و
چگونگی بهتهبتداری از م)ابع آن؛
 5ااتالف بت ست استفاده از گتیان رودی که سفالی آن از قلمتو کشور باالدست وارد
میشود؛
 7استقتار یک گتوه اقلیت زبانی در امتداد متز و گستتش ستزمی)ی و فضایی آن به ااک
کشور همسایه؛
 6استقتار یک گتوه اقلیت نژادی و قومی در امتداد دو اتف متز بینالمللی؛
 6کوچ و گابهگایی فصلی رمهداران کوچنشین در دو سوی متز بینالمللی بتای گستجوی
متاتع فصلی؛
 3وگود اقلیتهای قومی و قبیلهای مختلف با گتایشهای گداییالبی در درون کشور؛
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 22بتاورداری یک کشور از م)بع راهبتدی مهم نظیت اورانیوم و یا یک م)بع فته)گی نظیت
مکانهای مقدس م هبی که کشورهای دیگت ادعای مالکیت و تصاحب آن را داشته
باش)د.
 22ادعای یک کشور نسبت به بخشی از ستزمین همسایه بتای حفظ موقعیت بتتت و حیاتی
م)اان و م)ابع متزی اود؛
 22م)ازعات قانونی بت ست باروری مص)وعی ابتها بتای تیمین باران کشور و ایجاد بارش در
قلمتو کشور همسایه در اثت گابهگایی ابتها (هاگت. 362 :2332 ،
در (شکل  ، 2مدل هایپوتیتکا پیتت هاگت و دوازده عامل گغتافیایی ت)شزا و م)ازعهآفتین میان
دولتها نشان داده شده است.

(شکل  - 2الگوی «های پوتیکا» (هاگت366 :2332 ،
نظریه ژئواکونومیک ادوارد لوتواك ا 1772میالدی « :ادوارد لوتواک» نظتیه اود
را در ارتباب با ماهیت و علل م)ازعات در مقاله «از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومی :م)طن م)اقشه،
دستورالعمل تجارت» در سال  2332میالدی مطتح کتد (حافظنیا و همکاران . 259 :2337 ،به
اعتقاد لوتواک ،پایان گ)

ستد ،اهمیت بتاورداری از تواناییهای نظامی را در ارتباب با امور

گاری دنیا به صورت مداوم کاست (لوتواک . 263 :2332 ،لوتواک از آمدن نظام گدید
بینالمللی در دهه  32میالدی ابت میدهد که در آن ،عوامل اقتصادی ،گایگزین اهداف نظامی
7
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میشود و عامل م)ازعات ،دیگت موضوعات گ شته نیست؛ بلکه در ک)ار هت ت)شی ،یک عامل
اقتصادی وگود دارد (حافظنیا و همکاران. 259 :2337 ،
نظریه ساموئ) هانتینگتون ا 1773میالدی  :ساموئل هانتی)گتون در سال  2333میالدی
با نگارش مقالهای با ع)وان «بتاورد تمدنها» ،اطوب گسل میان تمدنها و فته)

ها را به ع)وان

عامل گدید م)ازعه و ت)ش میان کشورها معتفی کتد .به اعتقاد او ،ستچشمه ب)یادین تعارض در
گهان پا از گ)

ستد ،ایدئولوژیکی یا اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه شکافهای عمده در میان

نوع بشت و ستچشمه اصلی م)اقشات و تعارضها ،عوامل فته)گی اواهد بود (قتبانینژاد و
همکاران . 262 :2333 ،از دیدگاه هانتی)گتون ،کشور ا ملتها قدرتم)دتتین ک)شگتان در امور
گهان باقی اواند ماند؛ اما تعارضات اصلی سیاست گهانی میان ملتها و گتوههایی از تمدنهای
مختلف رخ اواهد داد .بتاورد تمدنها حد و متز م)اقشات آی)ده اواهد بود (همان. 263 :
نظریه توماس هامرد دیکسون ا 1770میالدی  :توماس هامت دیکسون یکی دیگت از
نظتیهپتدازان حوزه ت)ش و م)ازعه است که تختیب م)ابع زیستی یا زیستمحیطی را با وقوع
م)ازعات اشونتآمیز متتبال میداند .وی در تشتیح این نظتیه مینویسد« :کمبود م)ابع
تجدیدپ یت ا یا آنچه من به ع)وان کمبود م)ابع زیستمحیطی معتفی میک)م ا میتواند به اشونت
داالی از گمله شورشها و درگیتیهای قومی کمک ک)د .اگتچه کمبود م)ابع زیستمحیطی
اغلب موگب اشونت در گ شته شده است ،در دهههای آی)ده ،شیوع چ)ین اشونتهایی
احتماالً افزایش اواهد یافت؛ زیتا کمبود زمینهای زراعی ،آب شیتین و گ)گلها در بسیاری از
بخشهای گهان در حال توسعه ،بدتت میشود .با این حال ،نقش کمبود م)ابع در چ)ین
اشونتهایی اغلب غیتمستقیم است؛ به این مع)ا که در تعامل با عوامل سیاسی ،اقتصادی و ...
تیثیتات اگتماعی زیانباری ایجاد میک)د که به تولید م)ازعه م)جت میشود» (حافظنیا و همکاران،
 256 :2337به نقل از . Homer-Dixon, 1999: 178
نظریه جان ام کالینز ا 1778میالدی  :کالی)ز در کتاب «گغتافیای نظامی بتای
حتفهایها و متدم» در بیان م)ازعات و تشتیح آنها در چارچوب ژئوپلیتیک ،اصطالح
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«اصطکاک ژئوپلیتیکی »2را به کار میبتد .وی مینویسد« :بیشتتین اصطکاک ژئوپلیتیکی از گمله
گ)

ها در زمین )اشکی یا در امتداد مکانهای ساحلی رخ میدهد که در آنها گوامع

انسانی ،اهداف متضادی را دنبال میک))د .بسیاری از نقاب حساس و ناآرام ،ریشههای گغتافیایی
دارد و شاید ادعاهای ارضی ستیزهگویانه و م)ازعات زیستمحیطی از رای،تتین آنها باشد»
).(Collins, 1998: 285

کالی)ز مهمتتین عوامل مسثت در این زمی)ه را م)اقشات متزی ،ادعاهای حاکمیتی متضاد،
رشد افسارگسیخته گمعیت ،کمبود م)ابع ابیعی ،اشکسالی و گتس)گی ناشی از آن،
مهاگتتهای دستهگمعی ،دشم)یهای دی)ی ،ت)شهای نژادی قومی قبیلهای و شتایال
زیستمحیطی تحملناپ یت معتفی میک)د (همان. 266 :
وی اصطکاکهای (م)ازعات( ژئوپلیتیکی را در پ) ،دسته تقسیم میک)د:
2

اصطکاک بت ست محدودههای

(متزهای( ستزمی)ی؛2

2

اصطکاک

راهبتدی؛3

3

اصطکاک

اقتصادی؛9

9

اصطکاک

فته)گی؛5

5

اصطکاک زیستمحیطی( 7همان 322 :ا . 265
نظریه سرچشمههای منازعه بین کشورها حافظنیا ا 2221میالدی  :این نظتیه

توسال محمدرضا حافظنیا ،استاد گغتافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تتبیت مدرس ارائه شده
است .حافظنیا در ارتباب با عوامل و انگیزههای بتوز گ)

و م)ازعه معتقد است عوامل و

ارزشهای گغتافیایی نقش اساسی دارد؛ عواملی که به ع)وان ارزشها و م)افع ملی از قبیل
ستزمین ،فضا ،متز ،م)ابع معدنی ،آب و ...به آن نگتیسته میشود؛ عواملی که موگبات تمایز و

1- Geopolitical Friction
2- Territorial Limits
3- Strategic Friction
4- Economic Friction
5- Cultural Friction
6- Environmental Friction
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تفاوت نظیت گتوههای قومی ،م هبی و نژادی را به وگود میآورد و همچ)ین مسئله موگودیت و
شکلب)دی سااتار سیاسی فضا و تیسیا یا تغییت وضعیت گغتافیای سیاسی در مقیاسهای
محلی ،م)طقهای و گهانی عمدتاً از نظت بازیگتان سیاسی و حکومتها به ع)وان هدف سیاسی
گ)

و م)ازعه تعیین میشود (حافظنیا و همکاران . 272 :2337 ،وی همچ)ین ضمن اشاره به

احتمال وگود گ)بههای فطتی و روانش)ااتی در وقوع گ)
اساسی تولیدک))ده گ)

و م)ازعه باور دارد که عوامل

 ،بهاور عی)ی آنهایی است که از آنها بتداشت ارزشها و م)افع

حیاتی و گمعی به عمل میآید که بتای تصتف ،ک)تتل یا رفع تهدید از آنها به اقدام گ)گی
مبادرت میشود .این عوامل و ارزشهای ب)یادین در حوزههای گغتافیا ،سیاست و ایدئولوژی
قتار دارد (حافظنیا . 399 :2332 ،حافظنیا در بخش اصلی نظتیه اود تیکید میک)د معموالً
حکومتها نسبت به بتای عوامل گغتافیایی ا ابیعی یا انسانی بیتون یا درون قلمتو اود،
دیدگاهی ناسازگار با دیدگاه همسایگان یا قدرتهای م)طقهای یا گهانی دارند که در چ)ین
حالتی مشاگته میان آنها بتوز میک)د .وی عمدهتتین عوامل گغتافیایی تیثیتگ ار در این
م)ازعات را به شتح زیت ع)وان میک)د:
ال چشم امع به ستزمین همسایگان
 2ااک و فضا :کشورهای قویتت و کم وسعت معمو ً
ضعیفتت دارند و حتی به تصتف اراضی آنها دست مییازند.
 2مسیت ارتباای :کشورهای محصور در اشکی به ارتباب با دنیای اار نیاز دارند .بتای
هم بتای رفت وآمد کشتیهای تجاری و گ)گی به آبتاههها و ت)گههایی نیازم)دند که در
قلمتو آنها نیست؛ ل ا تالش کشورهای نیازم)د بتای دستتسی به این زمی)هها و تالش
دارندگان گ رگاهها بتای بهتهم)دی بیشتت ،باع

ت)ش میشود.

 3اال تقسیم آب و ستچشمه روداانهها :ه)گامی که چ)ین پدیدهای در متز دو کشور
باشد ،فتسایش بستت رود ،گابهگایی متز را به دنبال دارد و پیامد آن ت)ش و ااتالف
متزی دو کشور همسایه است .روداانههایی که در مسیت اود از چ)د کشور میگ رند و
تمام یا بخشی از هت ستزمین را سیتاب میک))د ،در ت)شزایی میان این کشورها نقش
دارند؛ چون شهتوندان هت کشور ،مدعی «حن آب» هست)د و هت دستکاری در آب
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روداانهها مان)د احداث سد ،بهتهبتداری بیشتت ،تغییت مسیت و ...میتواند به ااتالفات دامن
بزند.
 9متز دریایی مشتتک ،گتچه بتاساس مفاد ک)وانسیون حقوق دریاها مشخص میشود؛
چگونگی بهتهبتداری از کانیهای فالت قاره ،ذاایت آبزیان و نیز شیوه مالکیت یا تصتف
گزایت میتواند باع
5

ت)ش میان کشورهای ذینفع شود.

تعیین متزهای دریاچهای در سطوح زیتین آن ،میان کشورها مسئلهآفتین است.

 7م)ابع زیتزمی)ی رونده متزی که در دو سوی اال متز گستتش پیدا کتده است؛ چ)انچه
میان کشورهای ذی نفع بت ست شیوا بهتهبتداری از آنها توافقی حاصل نشود ،میتواند به
ت)ش میان آنها بیانجامد.
 6مجاورت پایتخت یا شهت بزرگ هت کشور با متز و به دنبال آن قائلشدن حاشیه ام)یتی
بتای آن.
 6یک موقعیت راهبتدی که بتاورداری از آن ،موازنه قدرت نظامی را دگتگون میک)د و
دارنده آن میتواند کشور رقیب را زیت فشار بگ ارد.
 3ذاایت کانی یا سواتی چشمگیت و غ)ی که کشور همسایه یا کشورهای قدرتم)د
بتونمتزی و گهانی به آن چشم میدوزند و بتای تصتف یا بهتهبتداری از آن میکوش)د.
 22روش مص)وعی بارانزا کتدن ابتهای گ رنده ممکن است با اعتتاض کشورهایی روبهرو
شود که همه ساله به شکل س)تی و ابیعی از ذایته راوبتی این ابتها سهم و بهتهای
داشتهاند.
 22گابهگایی عشایت در دو سوی متز بینالمللی :عشایتی که بتای ادامه حیات و بقای اود به
دامپتوری متکی هست)د و زندگی دامی آنها هم به علفزارهای م)اان ییالق و قشالق
بستگی دارد ،گابهگایی آنها در دو سوی متز بینالمللی میتواند ت)شزا باشد.
 22گتوه اقلیت گداییاواه :اقلیتهای قومی یا م هبی که در حاشیه کشور مستقتند ،چ)انچه
از اندازه و وزن ژئوپلیتیکی کافی بتاوردار باش)د و عوامل بیتونی نیز به آنها کمک
ک)د ،میتواند م)شی ت)ش با کشور مادر باش)د و بت روابال آن با کشورهای محتک یا
پشتیبان اود تیثیت م)فی بگ ارد.
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 23گتوه اقلیت محاب در اشکی کشور مادر
 29گتوه اقلیت پتاک)ده در دو سوی متز بدون بتاورداری از پشتیبانی یک دولت متجانا
 25گتوه اقلیت گستتشیافته از یک کشور به کشور دیگت :بتای گتوههای اقلیت حاشیه
کشورها به گونهای دنباله ملت کشور دیگت هست)د و با آن تجانا دارند و چ)انچه
حکومتهای مادر بخواه)د ،میتوان)د از آنها به ع)وان اهتم فشار علیه همسایه استفاده و
یا آنان را به گدایی از آن کشور و پیوستن به اود تشوین ک))د.
 27تضادهای فته)گی و هویتی :گاهی ملتهای همسایه به علت ویژگیهای فته)گی و دی)ی
با هم سازگاری ندارند و این پدیده به ااتالف و کشمکش کمک میک)د (حافظنیا،
 222 :2363ا . 236
اجدول  - 1شاخصهای نظریههای تنش و منازعه میان کشورها
عوام) تنش و

نظریه

نظریه

نظریه

منازعه

هاگت

لوتواك

هانتینگتون

نظریه

نظریه

هامرد

جان ام

دیکسون

کالینز

نظریه
حافظنیا
ا ااک و

ا

عوام)
سرزمینی

فضا

محصوربودن

اصطکاک

ا مسیت

در اشکی

ژئوپلتیکی بت

ارتباای

ا عدم

ست

ا

دستتسی به

محدودههای

محصوربودن

آبهای

متزی

در اشکی
ا متز دریایی

آزاد

مشتتک
عوام)

اصطکاک

ژئواستراتژی

راهبتدی

مجاورت
پایتخت با
متز

عوام)

ا اال تقسیم

اال تقسیم

هیدروپلتیک

آب

آب
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ا روداانه

ستچشمه

به ع)وان متز

روداانهها

بینالمللی
بتاورداری
عوام)

از م)ابع

ژئواکونومیک

راهبتدی
مهم

ااتالفات و
کشمکشهای
اقتصادی

اصطکاک

ذاایت کانی

اقتصادی

و معدنی

استقتار یک
گتوه اقلیت
زبانی ،قومی
گابهگایی

در امتداد
متز

ااتالفات

عشایت در دو

عوام)

ا کوچ و

فته)گی

اصطکاک

سوی متز

ژئوکالچر

گابهگایی

(بتاورد

فته)گی

ا تضادهای

عشایت

تمدنها

فته)گی و
هویتی

ا
بتاورداری
از م)ابع
فته)گی
ا تختیب
م)ابع زیستی
عوام)
زیستمحیطی

ا باروری

ا کمبود م)ابع

مص)وعی

زیستمحیطی

ابتها

ا دستتسی
نابتابت به

روش
اصطکاک

مص)وعی

زیستمحیطی

بارانزا
کتدن ابتها

م)ابع ابیعی
ا اقلیتهای
عوام) سیاسی

گتوههای

قومی با

اقلیت

گتایش

گداییاواه

گداییالبانه
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 3د  5د مدل مفهومی پژوهش
نظتیهپتدازان حوزا ژئوپلیتیک با اتح بتای از نظتیات و دیدگاههای اود ،به بیان
اصلیتتین دالیل ژئوپلیتیکی بتوز م)ازعه و درگیتی میان دو واحد سیاسی پتدااتهاند .در میان
نظتیهپتدازان ت)ش و م)ازعه میان دولتها ،پیتت هاگت ( 2362تا حدودی سعی کتده است نگاهی
گامع و چ)د بُعدی به قضیه ت)ش و م)ازعه میان کشورها داشته باشد و در نظتیههای اود به
متغیتها ی مختلفی چون مسائل ژئواستتاتژیک ،فته)گی ،اقتصادی و هیدروپلتیک اشاراتی داشته
است .لوتواک ( 2332ت)ها عامل اقتصادی را از اصلیتتین عوامل بتوز م)ازعه و گ)

میداند.

ساموئل هانتی)گتون ( 2333با اشاره به بتاورد تمدنها ،عوامل فته)گی را عامل م)ازعه میداند.
هامت دیکسون ( 2339نیز با اشاره به عوامل زیستمحیطی ،تختیب و کاهش م)ابع تجدیدپ یت،
افزایش تقاضا بتای م)ابع زیستمحیطی و  ...این عوامل را باع

بتوز م)ازعه و گ)

میان دو

کشور همسایه میداند .گان ام کالی)ز ( 2336نیز با مطتحکتدن اصطکاک ژئوپلیتیکی ،اصطکاک
بت ست محدودههای متزی ،فته)گی ،اقتصادی و زیستمحیطی را از اصلیتتین عوامل بتوز ااتالف
در میان کشورها میداند .در نظتیه ستچشمههای م)ازعه حافظنیا ( 2222نیز به عوامل ستزمی)ی،
ژئواستتاتژی ،فته)گی ،اقتصادی ،ابیعی ،زیستمحیطی بتوز ت)ش و م)ازعه اشاره شده است .از
اینرو با توگه به نظتیات ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه ،این پژوهش با ارائه مدلی سعی دارد ریشههای
م)ازعه و بتوز گ)

میان ایتان و عتاق را بتاساس نظتیههای فوق بترسی ک)د؛ ب)ابتاین عوامل

ژئوپلیتیکی ایجادک))ده ت)ش و م)ازعه در روابال کشااورهاا نیز در ذیل عوامل فته)گی(ژئوکالچت ،
اقتصااادی (ژئواکونومیک  ،ستزمی)ی (قلمتوی  ،سیاسی ،ژئواستتاتژی ،هیدروپلیتیک و
زیستمحیطی دستهب)دی میشود.
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(شکل  - 3مدل مفهومی پژوهش

 0د یافتههای پژوهش
بتاساس مدل مفهومی پژوهش ،عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه در بتوز گ)

تحمیلی

عتاق علیه ایتان به شتح زیت مورد بترسی قتار میگیتد:
عوام) سرزمینی و قلمرویی :موقعیت گغتافیایی یک کشور از عوامل تیثیتگ ار بت قدرت ملی
آن محسوب میگتدد .مقصود از موقعیت گغتافیایی ،هم وضعیت گغتافیایی و هم وضعیت
استتاتژیک است .موقعیت گغتافیایی است که مشخص میک)د یک کشور گزء قدرتهای
دریایی ،کشورهای محصور در اشکی و یا بتاورداری از امتیاز ساحلیبودن است (زینالعابدین و
همکاران . 97 :2363 ،عتاق شتقیتتین کشور عتبی است که متز اشکی اوالنی با کشورهای غیت
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عتب در آسیا داشته و همواره اود را نگهبان دروازه شتقی گهان عتب معتفی میک)د .این
ستزمین از گ شتههای دور ،یکی از مسیتهای اتصالده)دا آسیا به اروپا و آفتیقا بوده است ،ل ا
کوتاهتتین راه اشکی بتای عبور زائتان اانه ادا (مکه بتای مسلمانان آسیای متکزی ،شبه قارا
ه)د ،ایتان و حتی قفقاز و آسیای صغیت محسوب میشود .در ک)ار آن ،موقعیت ارتباای عتاق
شتایطی را بتای این کشور ایجاد کتده است که به م)ظور ارتباب با دنیای اار  ،از هت مسیتی که
انتخاب ک)د بهاست )ای سواحل این کشور در الی،فارس که آن هم بسیار نام)اسب است ،نیاز به
عبور از ااک یک یا چ)د کشور همسایه دارد .پا میتوان گفت که عتاق در ک)ار یک ستی
مزایای ارتباای ،بهاورکلی موقعیت ارتباای م)اسبی نداشته و در یک ت)گ)ای ارتباای گتفتار شده
است (نامی . 332 :2363 ،از سویی دیگت ،عتاق از دیتباز بت ست متز با ایتان به ع)وان کشور همسایه
اود ااتالف داشته است .از آن زمان که عتاق ک)ونی بهع)وان بخشی از ااک امپتااوری نیتوم)د
ع مانی محسوب میشد ،ااتالفات متزی میان دو کشور وگود داشت .از لحاظ موقعیت دریایی نیز
کشور عتاق از سمت گ)وب شتقی اود از اتین الی،فارس با آبهای آزاد ارتباب دارد؛ اما این
کشور ت)ها کشوری است که با آبهای آزاد کمتتین ساحل را دارد .همین مسئله یکی از
بزرگتتین ت)گ)اهای عتاق از حی

اقتصادی ،ارتباای ،نظامی و استتاتژیک است؛ بهگونهای که

همواره بت رفتارهای سیاسی -نظامی آن کشور تیثیتگ ار بوده است (حافظنیا . 256 :2332 ،ساحل
عتاق در الی،فارس از دهانه فاو در دهانه اروندرود شتوع شده و تا ب)در امالقصت در م)تهیالیه اور
عبداهلل و متز کویت به اول  56کیلومتت ادامه دارد .کوتاهی سواحل و نام)اسببودن آن از لحاظ
کاربتدی ،بزرگتتین ت)گ)ای گغتافیایی این کشور محسوب میشود (کتیمیپور . 33 :2362 ،به
همین دلیل ،عتاق همواره ادعا میک)د که ایتان و کویت مانع دستتسی آزادانه این کشور به
الی،فارس هست)د.
از سویی دیگت ،موقعیت ژئوپلیتیک و است )ایی ایتان در میان کشورهای م)طقه همیشه مورد
توگه بوده است .گمهوری اسالمی ایتان از م)ظت گغتافیایی و فته)گی ،قلب م)طقه غتب آسیا
محسوب میشود .پیشی)ه عظیم فته)گی ایتان در مقایسه با سایت کشورهای م)طقه و همچ)ین هویت
م هبی بتآمده از آن و قابلیتهای اقتصادی و عملی ایتان موگب شده است تا این کشور همواره
به ع)وان یکی از بازیگتان اصلی م)طقه مورد توگه قتار گیتد .قابلیت گ رگاهی ایتان به ع)وان پل
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ارتباای میان شتق و غتب عالم از دیتباز مورد توگه تمدنهای بزرگ دنیا قتار داشته است .این
نقش ارتباای میانقارهای و مجاورت با الی،فارس و ت)گه هتمز که محل تتانزیت محمولههای
نفتی است ،بت اهمیت و نقش مسثت ایتان افزوده است (حیدری . 52 :2369 ،از سویی دیگت ،کشف
ذاایت عظیم سواتهای فسیلی در بستت الی،فارس و اعماق ااک کشورهای م)طقه بت ارزش
ژئواستتاتژی ایتان افزوده است .تتدد ش)اورهای حامل سوات بتای انتقال آن به گهان ص)عتی،
نقش این م)طقه را حیاتی کتده است .همین امت ،موقعیت ژئوپلیتیکی ایتان را تبدیل به یک
موقعیت ژئواستتاتژیکی در گهان سااته است؛ بهگونهای که تعامل و انطباق موقعیتهای ممتاز
ژئوپلیتیکی و ژئواستتاتژیکی ایتان در این م)طقه ،کشور ایتان را به یکی از نواحی استتاتژیکی در
گهان تبدیل نموده است.
ب)ابتاین میتوان گفت که موقعیت ژئوپلیتیکی و است )ایی ایتان در میان کشورهای م)طقه،
دستتسی و تسلال بت این موقعیت در ک)ار موقعیت گغتافیایی عتاق ،محصوربودن عتاق در اشکی،
عدم دستتسی عتاق به آبهای آزاد ،توسعهالبی ارضی حاکمان رژیم بع  ،ااتالفات متزی میان
دو کشور ،ناپایداری قتاردادهای متزی میان دو کشور ،تجزیه استان اوزستان ،مسئله روداانه
اروند و  ...از گمله شااصههای عوامل ستزمی)ی و قلمتویی در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان

است .در میان نظتیهپتدازان ت)ش و م)ازعه ،هاگت و کالی)ز و حافظنیا به عوامل ستزمی)ی اشاره
کتدهاند.
عوام) هیدروپلتیک :موقعیت و وضعیت گغتافیای ابیعی کشور عتاق در قیاس با
همسایگانش بهگونهای است که آبهای گاری ک)ارههای غتبی ایتان و ک)ارههای گ)وبی تتکیه
بهسوی ستزمین پست بینال)هتین ستازیت میشوند .به عبارتی ،دو کشور تتکیه و ایتان به لحاظ
هیدروپلیتیکی از موقعیت باالدستی نسبت به عتاق بتاوردارند .روداانههای دگله و فتات از
گ شتههای دور نقش بسیار مهمی را در حیات اقتصادی ،اگتماعی ،سیاسی و فته)گی بینال)هتین
ایفا نمودهاند .در حالی که حدود  62درصد شبکه دو روداانه در قلمتو عتاق قتار دارد ،بیش از
 62درصد آب این دو روداانه از اار از متزهای عتاق وارد میشود و همین امت ،کشورهای
همسایه عتاق و علیالخصوص تتکیه و سوریه و ایتان را در موقعیت فتادستی نسبت به عتاق
قتار داده است و ااتالفات همیشگی را بین کشورهای عتاق ،تتکیه و سوریه بت ست تقسیم آب
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دگله و فتات موگب شده است (هاشمی . 2337 ،آبهای ستحدی و یا روداانههای متزی بین
ایتان و عتاق از گمله روداانههای اروند ،ک)جانچم و الوند همواره از موضوعهای مورد ااتالف
در روابال دو کشور بوده است و قتیب به نیمقتن نحوه استفاده از آب این روداانهها موردتوگه و
اعتتاضات و م اکتات متعدد مقامات محلی دو سوی متزها و نیز مقامات متکزی دو کشور بوده
است (قتبانینژاد ،بیتا. 223 :
بهاور کلی میتوان وضعیت توپوگتافی عتاق ،وابستگی هیدروپلتیکی عتاق به ایتان،
فتودستی هیدروپلتیکی عتاق نسبت به ایتان ،وگود م)ابع آب شیتین در ایتان ،تسلال بت روداانه
اروند ،مسئله روداانههای ستحدی ،ااتالف درباره میزان آب روداانههای متزی و نحوه استفاده
از آنها و  ...را از گمله شااصههای عوامل هیدروپلتیک در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان

بتشمتد .هاگت و حافظ نیا به عوامل هیدروپلتیک به ع)وان یکی از عوامل مهم ت)ش و م)ازعه میان
کشورها اشاره کتدهاند.
عوام) ژئوکالچر :تفاوتهای فته)گی همواره میان متدم در کشورها ،وگود داشته و دارد.
در بتای م)اان و ستزمینها به دلیل تفاوتهای فته)گی ناشی از قومیت ،م هب ،زبان و ...
چالشها و درگیتیهایی شکل گتفته است .تفاوتهای فته)گی همتاه با احساسات ملیگتایی،
م)جت به ایجاد گ)بشهای ملیگتایانه میشوند (مجتهدزاده. 77 :2332 ،
به اعتقاد بسیاری از کارش)اسان ،شکلگیتی «ایدئولوژی انقالب اسالمی« پا از پیتوزی
انقالب اسالمی در بهمن ماه  2356ه.ش و تتس بتای کشورهای همسایه از صدور انقالب ،در
شکلگیتی گ)

میان ایتان و عتاق نقش مهمی داشت (سالمی . 96 :2367 ،انقالب اسالمی

ایتان به ااات ایدئولوژی اسالمی که در م)طقه داشت ،مشتوعیت حکام م)طقه و بهاصوص
عتبستان سعودی را زیت سسال بتده بود .از اینرو آنان نیز سعی در از بینبتدن انقالب یا حداقل
محدودکتدن آن در متزهایش داشت)د .تا گایی که حمایت کشور عتاق از اتف تمام کشورهای
عتبی ،به گز لیبی و سوریه و اک تیت کشورهای غتبی بهاصوص کشور فتانسه که با فتوش
تسلیحات نظامی اود به عتاق ،ارتش این کشور را بتای حمله به ایتان مجهز نمود (پارسادوست،
 ، 72 :2373اود گویای این نکته است که چ)ین اگماعی بت ضد ایتان به ااات تتس از نفوذ
ایدئولوژی انقالب اسالمی ایتان به اار از متزهای ایتان و در نتیجه ،محدودکتدن آن در
متزهایش بود.
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نکته قابل ذکت دیگت ،ای)که قویتتین رقیب ایدئولوژی انقالب اسالمی ایتان در م)طقه ،ایدئولوژی
حزب بع

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

را تبلیغ میکتد .آنان معتقد بودند که اعتاب همیشه ملت واحدی را تشکیل میدادهاند و اک)ون نیز
باید متزهای میان کشورهای عتبی بتداشته شود و اعتاب مجدداً ملت واحدی را تشکیل ده)د
(پارسادوست . 55 :2373 ،با این وصف ،ایدئولوژی انقالب اسالمی ایتان که تمام مسلمانان را به
وحدت و یکپارچگی میاواند ،بتای حزب بع

قابل تحمل نبود؛ چتا که در دنیای اسالم ،با یک

رقیب قدرتم)د مواگه شده بود که بتنامه اتحاد کشورهای عتب یا یک کشور عتبی بزرگ را
دستخوش تغییت کتده بود؛ بهاصوص احساسات ضد ایتانی ،بخش گداییناپ یت هویت دولت و
حزب بع

عتاق بود .رژیم بع

عتاق با حمله به ایتان ،نهت)ها درصدد اگتای اتح اود به ع)وان

ژاندارم الی،فارس بود ،بلکه بهواسطه رنجش عمین ناشی از نفوذ سیاسی و فته)گی ایتان در
الی،فارس ،به دنبال نابودکتدن انقالب اسالمی بود (ادیبمقدم. 63 :2366 ،
مسئله قومیتها ،بهاصوص مسئله کتدها نیز همواره به ع)وان یک م)بع مهم ت)ش میان دو
کشور بوده است؛ ب)ابتاین به اور اگمال میتوان از رقابت ایدئولوژی حزب بع
اسالمی ،رشد ناسیونالیسم عتبی و پان عتبییسم در تفکتات حاکمان رژیم بع

با انقالب

عتاق ،تعارضات

قومی و هویتی میان دو کشور ،تعارضات م هبی و اعتقادی میان دو کشور ،مسئله کتدها و نزدیکی
آنان به ایتان ،مسئله گتیان الن عتب و گداییالبی آنان ،ژئوپلیتیک شیعه و عدم انسجام م هبی
در عتاق ،نزدیکی شیعیان عتاق به ایتان ،شکلگیتی ایدئولوژی انقالبی در م)طقه در مقابل پان
عتبیسیم ،نفوذ فته)گی و ایدئولوژی ایتان در کشورهای م)طقه و فضای بینالملل ،رشد گتیانهای
شیعی در م)طقه بعد از پیتوزی انقالب اسالمی و  ...را میتوان به ع)وان مهمتتین شااصههای
قابلبح

در حوزه عوامل ژئوکالچت در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان یاد کتد .هاگت،

کالی)ز ،هانتی)گتون و حافظنیا به مسئله ژئوکالچت به ع)وان یکی از عوامل مهم ت)ش و م)ازعه میان
کشورها اشاره کتدهاند.
عوام) سیاسی و ژئواستراتژی :انقالب اسالمی در ایتان در او گ)

ستد و دوقطبی

بودن گهان و وابستگی محمدرضا شاه پهلوی به غتب و آمتیکا به پیتوزی رسید .پیتوزی انقالب
اسالمی ،تحولی اساسی در همه سااتارهای حکومتی و نیز روابال اارگی ایتان ،به وگود آورد .در
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حکومت گدید ایتان ،نوع ارتباب و تعامل با گهان سلطه و نیز سایت دولتها ،با دوران رژیم
شاه)شاهی بسیار متفاوت بود .در انقالب« ،استقالل» بهع)وان یکی از شعارهای اساسی ملت ایتان در
دستور کار سیاست اارگی کشور قتار گتفت .ایتان از حوزه حمایت و پشتیبانی آمتیکا و
همسویی و همتاهی با این کشور اار و بهع)وان کشور و قدرتی مستقل در صح)ه سیاسی
ااورمیانه که نظتیه گدیدی را بتای حکومت تجتبه میکتد ،پا به عتصه وگود گ اشت (عالیی،
. 36 :2335
وقوع انقالب اسالمی و اندیشههای سیاسی ب)یانگ ار آن ،بیش از پیش باع

ایجاد یک

انقالبهتاسی گستتده در فضای بینالملل و سااتار دوقطبی گهان شد .در زمان آغاز گ)

ایتان

و عتاق ،غتب بهاصوص آمتیکا در وضع تعارضی در بتابت ایتان قتار داشت .آنان از یک سو،
نمیتوانست)د موقعیت ژئوپلیتیکی ایتان را در ام)یت م)طقهای نادیده بگیتند و از اتف دیگت به
پ یتش اهداف سیاسی و الگوهای رفتاری گمهوری اسالمی تمایلی نداشت)د .شواهد بسیاری وگود
دارد که نشان میدهد نطفه بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان در سطح بینالملل و موافقت دو

ابتقدرت شتق و غتب بسته شد.
در سااتار دوقطبی ،شکلگیتی بحتانهای م)طقه نیازم)د توافن یا مدیتیت بحتان قدرتهای
بزرگ است .در بتوز گ)

عتاق علیه ایتان ،میتوان نشانههایی مالحظه کتد که از یک سو،

ابتکار عمل بتای ک)ش نظامی علیه ایتان در ااتیار آمتیکا قتار داشت و از یکسوی دیگت اوضاع
نشان میدهد که اتحاد شوروی نیز درباره موضوع م)ازعه موافن تداوم گ)

بوده است (متقی،

. 77 :2363
در واقع میتوان گفت که فضای بینالملل توانست با قابلیتها و مطلوبیتهای استتاتژیک
اود ،زمی)ههای الزم را بتای اقدامات نظامی و ام)یتی علیه ایتان فتاهم آورد .اقدامات محدودک))ده
علیه ایتان ،فعالسازی بحتانهای داالی ،فتاهمکتدن زمی)ه کودتا و  ...از گمله زمی)هسازی غتب
بتای بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان بود .در اول گ)

نیز ،دو ابتقدرت غتب و شتق از

هیچگونه حمایتی از دشمن متجاوز فتوگ ار نکتدند.
از سویی دیگت ،پیتوزی انقالب اسالمی ایتان باع

بت هم اوردن سااتار ام)یتی کشورهای

م)طقه نیز شد (کستایی . 223 :2332 ،ام)یت نسبی م)طقه حساس الی،فارس تا قبل از انقالب
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ایتان ،با ایفای نقش مکمل ایتان و عتبستان سعودی حفظ میشد که به اور نظامیافتهای ،توسال
ایاالتمتحده آمتیکا و بتاساس قاعده دو ستونی مشتوعیت مییافت .گفتمان انقالب اسالمی ایتان
اما در گهت مقابله با شکلب)دیهای سیاست گهانی قتار داشت .ایتان توانست تحولی ایجاد نماید
که بهموگب آن ،دولتها ت)ها نقشآفتی)ان صح)ه گهانی تلقی نشوند .از سوی دیگت ،قواعد بازی
را صتفاً قدرتهای بزرگ اتاحی و اگتا نک))د .بهعبارتدیگت ،انقالب ایتان توانست نقدی
فتاگیت در سلسلهمتاتب قدرتهای بینالمللی و مشتوعیت کشورهای م)طقهای در ااورمیانه ایجاد
نماید (متقی. 229 :2363 ،
با بترسی وضعیت سیاسی و ام)یتی ایتان پا از پیتوزی انقالب تا آغاز گ)

تحمیلی ،از

گمله فعالیتهای مسلحانه و تجزیهالبانه گتوهکهای ضدانقالب در متزهای ایتان ،ااتالفات
سیاسی و حزبی در انقالبیون ،تتور و ح ف فیزیکی بسیاری از شخصیتهای تتاز اول انقالب،
ااتالفات سیاسی ایتان با آمتیکا در پی تسخیت النه گاسوسی و قطع ارتباب با آمتیکا ،ااتالفات
رئیاگمهور وقت با انقالبیون ،وقوع کودتا ،شکلگیتی ایدئولوژی انقالب اسالمی ،صدور
انقالب در اندیشه سیاسی رهبت گمهوری اسالمی و  ...میتوان به ع)وان عوامل سیاسی بتوز گ)
تحمیلی عتاق علیه ایتان در سطح ملی ایتان را احصاء نمود .از سویی دیگت ،وضعیت سیاسی ا
ام)یتی و نظامی عتاق ،وقوع کودتاهای پیدرپی و تغییت حاکمیت در آن کشور ،تغییت سیاسی نظام
حاکم بت عتاق و روی کار آمدن حزب بع  ،دیدگاه و اقدامات حزب بع

پا از پیتوزی انقالب

اسالمی ،رؤیاهای گاهالبانه رئیاگمهور عتاق ،وسعت و عمن کم استتاتژیکی عتاق ،ناسیونالیسم
عتبی و پانعتبیسم در تفکتات حاکمان عتاق ،فعالیت متگعیت شیعه در عتاق و نزدیکی به
گمهوری اسالمی ایتان ،محتومیت شیعیان در سااتار سیاسی عتاق و سوءظن به ایتان در راستای
حمایت از آنها ،ضعف آرمان سیاسی در رژیم بع
کتدها با رژیم بع
در بتوز گ)

و بل)دپتوازی ستان حزب بع  ،درگیتی

و نزدیکی آنها به ایتان و  ...از گمله شااصههای عوامل سیاسی و استتاتژی

تحمیلی عتاق علیه ایتان در سطح ملی عتاق هست)د.

همچ)ین به اور اگمال ،اگماع کشورهای عتبی م)طقه بتای ستنگونی انقالب اسالمی و
تسلال بت ایتان ،وقوع انقالب اسالمی و تیثیتپ یتی احتمالی کشورهای م)طقه از آن ،انقالبهتاسی
در میان کشورهای م)طقه ،گلوگیتی از صدور انقالب در م)طقه ،گستتش مقاومت و غتبستیزی
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با پیتوزی انقالب اسالمی در م)طقه ،اعتماد کشورهای م)طقه به صدام بتای ستنگونی .ا.ا،
تیثیتگ اری و نفوذ حزب بع

در میان کشورهای م)طقه ،نفوذ قدرتهای فتا م)طقهای در

سااتارهای م)طقه از گمله عوامل سیاسی و استتاتژی بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان در

سطح م)طقهای؛ و انقالبهتاسی در فضای بینالملل ،گلوگیتی از صدور انقالب در دنیا ،گستتش
مقاومت و غتبستیزی با پیتوزی انقالب اسالمی در فضای بینالملل ،بتهم اوردن توازن قدرت
در م)طقه با پیتوزی انقالب ،تصادم اهداف و سیاستها و م)افع ایتان با ابتقدرتها ،سیاستهای
ضد استعماری و ضد استکبار انقالب اسالمی ،حوادث سیاسی در ایتان و تیثیتگ اری آن روی
روابال با دنیا ،شکست استتاتژیهای آمتیکا در م)طقه ،تعامل نظام دوقطبی بتای ستنگونی انقالب
اسالمی ،تیمین ام)یت استائیل و کشورهای محافظهکار م)طقه از سوی ابتقدرتها ،حمایتهای
تسلیحاتی کشورهای غتب و شتق از رژیم بع

عتاق ،تحتیم تسلیحاتی ایتان از سوی

ابتقدرتها ،رقابت تسلیحاتی دو ابتقدرت گهانی در م)طقه و  ...از مهمتتین عوامل سیاسی و
ژئواستتاتژی بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان در سطح بینالملل هست)د .در میان نظتیهپتدازان

ت)ش و م)ازعه ،هاگت و کالی)ز و حافظنیا به عوامل سیاسی و استتاتژی اشاره کتدهاند.
عوام) ژئواکونومیک :یکی از اهداف عمده عتاق از بتپایی گ)

 ،تسلال بت استان

اوزستان و ضمیمهکتدن این استان به ااک اود بود .استان اوزستان از نظت موقعیت ژئوپلیتیکی،
م)ابع ستشار نفت ،بتاورداری از زمینهای مساعد کشاورزی و نیز بافت قومیتیاش در بین سایت
م)اان کشور اهمیت بسزایی دارد .اروندرود به ع)وان ت)ها رود قابل کشتیتانی ایتان ،حیاتیتتین
شتیان اقتصادی بتای این استان است و حیات اقتصادی شهتهایی مان)د اتمشهت و آبادان که از
مهمتتین ب)ادر صادراتی ایتان به شمار میروند ،تا اندازا زیادی به این رود وابسته است .از سوی
دیگت ،بخش زیادی از م)ابع نفتی ایتان در این استان واقع شده و از این نظت ،اهمیت فتاوانی بتای
این کشور دارد (گعفتی ولدانی. 76 :2333 ،
ب)ابتاین به اور اگمالی میتوان به موقعیت ارتباای ایتان ،تجزیه استان اوزستان و تسلال بت
ذاایت آن ،ژئوپلیتیک نفت ،تحتیمهای اقتصادی ایتان از سوی غتب و شتق ،بلوکهشدن ذاایت
ارزی ایتان در بانکهای آمتیکا ،کاهش درآمدهای نفتی ایتان ،آشفتگی و نابسامانی اقتصادی در
ایتان و افزایش عواید نفتی عتاق و صتف آن گهت تقویت و توسعه ارتش اود ،کمکهای
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اقتصادی و مالی کشورهای عتب به عتاق ،انعقاد پیمانهای م)طقهای ،ژئوپلیتیک نفت در م)طقه و
گهان ،تیمین ثبات گتیان نفت و کشتیرانی در م)طقه ،تیمین م)افع ژئواکونومیک آمتیکا در م)طقه،
تحتیم اقتصادی ایتان از سوی ابتقدرتها ،رقابت اقتصادی دو ابتقدرت در سطح بینالملل و  ...را
به ع)وان شااصههای عوامل ژئواکونومیک در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان ع)وان نمود.

هاگت ،کالی)ز ،لوتواک و حافظنیا به مسئله ژئواکونومیک به ع)وان یکی از عوامل مهم ت)ش و
م)ازعه میان کشورها اشاره کتدهاند.

 5د نتیجهگیری و پیشنهادات:
دیدگاههای نظتی مختلفی در ماورد ریاشهها ،عالل و ماهیت م)ازعة اشونتآمیز و گ)
وگود دارد .به اعتقاد بسیاری از کارش)اسان حوزه ژئوپلیتیک ،عامل گغتافیا و ژئوپلیتیک نقش
انکارناپ یتی را در وقوع گ)

ها ایفا میک)د .دولتمتدان کشورهایی که با محدودیتهای

ژئوپلیتیکی روبهرو هست)د ،بتای تغییت این وضعیت ،غالباً دیدگاههای توسعهالبانهای نسبت به
همسایگان اود دارند و کشور ایتان نیز با توگه به موقعیت ژئوپلیتیکیاش ،همواره از این ویژگی
تیثیت پ یتفته است .تجاوز عتاق به ایتان و راهاندازی گ)

هشتساله را میتوان از دیدگاه نظتیات

ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه ،مورد تحلیل و بترسی قتار داد.
دو کشور ایتان و عتاق با داشتن  2956کیلومتت متز مشتتک ،در شمال و شمال غتب
الی،فارس واقع شدهاند .عتاق با داشتن  56کیلومتت اال ساحلی در شمال غتب الی،فارس،
کمتتین و ایتان با داشتن  2253کیلومتت اال ساحلی در شمال الی،فارس ،بیشتتین متز آبی را
در این الی ،استتاتژیک به اود ااتصاص دادهاند .از آنجا که عتاق در الی،فارس دارای متز
دریایی محدودی است ،وابستگی کامل آن به الی،فارس بهم)ظور صادرات انتژی و واردات
ال بدیهی به نظت میرسد .همین امت باع
کاالهای اساسی ،امتی کام ً

بل)دپتوازیهای حاکمان

عتاق در بتهههای زمانی مختلف گهت دستیابی به آبهای داالی ایتان و کویت بهم)ظور
رهایییافتن از این ت)گ)ای گغتافیایی از یک اتف و حساسیت نسبت به روابال سایت کشورهای
ساحلی الی،فارس از اتف دیگت شده است .از اتفی دیگت ،سااتار گغتافیایی ویژه عتاق در
ابعاد ابیعی و انسانی ،اودبهاود باع

زمی)هسازی بتوز ت)ش و م)اقشه با کشورهای همسایه شده
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است .تداال قومیتی با همسایگان ،سااتار انسانی و فته)گی ناهمگن داالی ،دستتسی محدود به
آبهای آزاد در الی،فارس ،وابستگی هیدروپلیتیکی به تتکیه و ایتان ،ادعاهای ستزمی)ی نسبت
به کویت و ایتان ،کشمکشهای م هبی و قومیتی داالی ،ااتالفات متزی با ایتان ،کویت و
عتبستان ،رقابتهای م)طقهای با عتبستان و ایتان و از همه مهمتت سااتگیبودن این کشور توسال
بتیتانیا بعد از گ)

گهانی اول و اینکتدن موفقیتآمیز پتوسه ملتسازی و  ...ت)ها بخشی از

ت)گ)اها و مشکالت گغتافیایی و ژئوپلیتیکی عتاق به شمار میروند که به شکلهای گوناگون
تیثیت اود را در بتقتاری روابال اصمانه و یا دوستانه با همسایگان نشان داده است.
کشور عتاق به ع)وان کشوری که بیشتتین متز زمی)ی را با ایتان دارد ،با توگه به موقعیت
ژئوپلیتیک نام)اسبی که بهویژه در دستتسی به سواحل الی،فارس از آن بتاوردار است و ت)ها مسیت
دستتسی آن به الی،فارس نیز در حاکمیت مشتتک با ایتان قتار دارد ،همواره ادعاهای
توسعهالبانهای را نسبت به ایتان مطتح کتده است .به دلیل پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان و
فتتتی که در متحلة گ ار از نظام شاه)شاهی بهنظام گمهوری اسالمی در کشور پدید آمد ،حاکمان
بغداد تتغیب شدند تا به توسعهالبیهای اود دربارا ایتان گامه عمل بپوشان)د؛ ب)ابتاین ،گ)
اانمانسوزی را که به مدت هشت سال اول کشید و اسارتها و اتابیهای بیشماری را بتگای
گ اشت ،پیریزی کتدند .در این میان ،حمایت کشورهای م)طقه و بینالملل در بتوز گ)
تحمیلی عتاق علیه ایتان بسیار مهم و قابلتیمل است.
ارتش بع

عتاق به فتماندهی صدام حسین با دستاویز قتاردادن عدم عقبنشی)ی ایتان از

بتای نقاب متزی بتاساس قتارداد  2365و لغو یکاتفه آن ،در تاریخ  32شهتیورماه  2353بهاور
رسمی تهاگم همهگانبه اود را به ااک گمهوری اسالمی ایتان آغاز نمود .به اعتقاد بسیاری از
کارش)اسان ،تاریخپژوهان و تحلیلگتان گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان ،استقتار حاکمیت مطلن بت

اروندرود ،تصتف قسمتی از اراضی ایتان در گبهه متکزی و تجزیه استان اوزستان ،ستنگونی نظام
گمهوری اسالمی ایتان ،عهدهدار شدن ژاندارمی م)طقه و رهبتی گهان عتب و کوشش بتای تحقن
دعاویای چون تغییت حاکمیت گزایت ایتانی در الی،فارس (ابوموسی ،ت)ب بزرگ ،ت)ب کوچک
(سوداگت ، 39 :2332 ،از عمدهتتین انگیزهها و اهداف عتاق از تجاوز به ااک گمهوری اسالمی
ایتان هست)د؛ اما سوای این اهداف و انگیزهها ،هماناور که این پژوهش بترسی کتده است ،گ)
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تحمیلی عتاق علیه ایتان با بترسی نظتیات ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه قابل تحلیل و بترسی است .در
ادامه و با توگه به یافتههای این پژوهش ،پا از احصاء مهمتتین عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه
در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان در قالب مدل زیت ،راهکارها و پیش)هادهایی بتای گلوگیتی

از بتوز گ)گی دوباره و یا گ)

های مشابه ارائه میگتدد.

(شکل  - 9عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان

ارائه راهکار و پیشنهاد:
 2حوزه عوام) سرزمینی :یکی از ت)گ)اهای مهم عتاق ،عدم دستتسی به آبهای آزاد است.
بدون تتدید ،همکاری و همگتایی میان دو کشور و فتاهمشدن دستتسی آسانتت اما هدفم)د عتاق
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به الی،فارس توسال ایتان ،میتواند سودای توسعهالبی ارضی حاکمان عتاق را تا حدود زیادی
مدیتیت ک)د.
 2حوزه هیدروپلتیک :به نظت میرسد که در آی)دهای نهچ)دان دور ،مسئله مهم هیدروپلتیک
میان دو کشور محل م)اقشه و م)ازعه گدی گتدد .پیشبی)ی میشود در آی)اده از اولویتهای اصلی
چالشبتانگیز سیاست اارگی عتاق ،مسئله هیادروپلیتیک آن کشور باشد .به دلیل موقعیت
گغتافیایی ،م)ابع آبی عتاق با تهدید گدی مواگه اسات و در تا)گ)اای هایادروپلیتیکی قاتار دارد.
از اینرو پیش)هاد میشود تا کارگتوه ااصی متشکل از متخصصین و نظامیان ابته در وزارت دفاع
تشکیل و ضمن بترسی تخصصی این مسئله ،راههای بتونرفت از بحتانهای احتمالی را احصاء
نمای)د.
 3حوزه ژئوکالچر :با توگه به سهم حدود  72درصدی شیعیان از گمعیت عتاق و پیوند عمین
ایدئولوژیک آنان با ایتان ،تیثیت متگعیت عالی شیعیان در عتاق در نوع نگاه عتاق به ملت و
حکومت ایتان بسیار مسثت بوده و میتواند از بتوز ااتالفات م هبی و ایجاد بحتان گلوگیتی ک)د.
همچ)ین قدرتیابی شیعیان در عتاق عالوه بت ایجاد چشماندازهای گدید بتای احقاق حقوق بیشتت
شیعیان در سایت کشورهای عتبی ،بتای ایتان نیز فتصتساز بوده است .قدرتیابی شیعیان در عتاق،
ظتفیتهای گدیدی بتای تغییت سااتار قدرت و شکلگیتی فتای)دهای گدید ام)یتی در سطح
م)طقه فتاهم میک)د .پیش)هاد میشود دولتمتدان ایتان با دیپلماسی موفن ،راه به قدرت رسیدن
شیعیان در عتاق را هموارتت ک))د.
 9حوزه ژئواستراتژی :آمتیکا همواره به عتاق به ع)وان تیمینک))ده م)افع اود نگتیسته است.
تضمین ام)یت گتیان صدور نفت ،اثتگ اری بت روند صلح اعتاب و استائیل ،ک)تتل گمهوری
اسالمی ایتان و گلوگیتی از نقشآفتی)ی این کشور در شمال عتاق و م)طقه کتدستان ،فتصتهایی
بودهاند که پا از گ)

دوم الی،فارس با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی عتاق بتای آمتیکا

فتاهم شده است .از سویی دیگت ،ت)گ)ای ژئوپلیتیکی عتاق ،عامل انسانی و موقعیت گغتافیایی در
حائل شدن بین ایتان و گهان عتب همواره بستتهایی بودهاند که قدرتهای بزرگ از آن در ایجاد
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ت)ش در روابال دو کشور بهتهبتداری نمودهاند .با نقشآفتی)ی سیاسی و دیپلماسی در دولت عتاق،
میتوان از نزدیکی دوباره و تحتیک حاکمان عتاق نسبت به بتوز گ)گی دوباره گلوگیتی کتد.
 5حوزه ژئواکونومیک :دو کشور ایتان و عتاق دارای ذاایت عظیم نفت و گاز بوده و از
اعضای اوپک میباش)د .هتگونه همکاری در اصوص نفت و صادرات آن بین دو کشور میتواند
تیثیتات زیادی بت ص)عت بینالمللی نفت بت گای گ اشته و از بتوز بحتان دوباره گلوگیتی ک)د.
هتگونه اقدام بتای تقویت همگتایی میان دو کشور ،ضتوری است.
 7حوزه ژئواکونومیک :حضور ایتان در بازارهای اقتصادی عتاق ،تشکیل بازارچههای متزی،
راهاندازی م)اان آزاد تجاری و همچ)ین فتاهمکتدن زیتسااتهای اقتصادی میتواند ضمن
فتاهمآوردن فتصت همکاری ،از ایجاد ت)ش میان دو کشور بکاهد.
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منابع و مأخذ:
الف کتاب:
 -2ادیبمقدم ،آرشین ( . 2366سیاست بینالمللی در الی،فارس :تبارش)اسی فته)گی؛
تتگمه داود غتایاق زندی ،تهتان :شیتازه.
 -2الهی ،همایون ( . 2337الی،فارس و مسائل آن ،تهتان :نشت قوما.
 -3پارسادوست ،م)وچهت ( . 2373نقش عتاق در شتوع گ)

همتاه با :بترسی تاریخ عتاق

و اندیشههای حزب بع  ،چا چهارم ،تهتان :انتشارات باز.
 -9گعفتیولدانی ،اصغت ( . 1387ژئوپلیتیک گدید دریای ستخ و الی،فارس ،چا
سیزدهم ،تهتان :انتشارات دفتت مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 -5گعفتیولدانی ،اصغت ( . 1399چالشها و م)ازعات در ااورمیانه ،چا

سوم ،تهتان:

پژوهشکده مطالعات راهبتدی.
 -7حافظنیا ،محمدرضا؛ ربیعی ،حسین ( . 1392الی،فارس و نقش استتاتژیک ت)گه هتمز،
چا دوازدهم ،تهتان :انتشارات سمت.
 -6حافظنیا ،محمدرضا ( . 2332گغتافیای سیاسی فضای مجازی ،تهتان :انتشارات سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت .
 -6درایسدل ،آالسدایت؛ بلیک ،گتالد اچ ( . 2367گغتافیای سیاسی ااورمیانه و شمال
آفتیقا؛ تتگمه دره میتحیدر ،چا پ)جم ،تهتان :انتشارات وزارت امور اارگه.
 -3سیفزاده ،سید حسین ( . 2337اصول و روابال بینالملل ،تهتان :انتشارات میزان.
 -22سالمی ،حسن ( . 2367علل به وگود آورندا گ)
بترسیهای سیاسی انقالب اسالمی ،گ)

عتاق علیه ایتان ،تدوین دفتت

تحمیلی و نظام بینالملل.

 -22شهالیی ،ناصت؛ ولیوند زمانی ،حسین ( . 2337نظتیههای راهبتدی ،تهتان :انتشارات
دافوس آگا.
 -22روشن ،علیاصغت؛ فتهادیان ،نوراهلل ( . 2366فته)

اصطالحات گغتافیای سیاسی ا

نظامی ،تهتان :انتشارات دانشگاه امام حسین (ع .
 -23عزتی ،عزتاهلل ( . 2332ژئوپلیتیک ،تهتان :انتشارات سمت.
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 -29عزتی ،عزتاهلل ( . 2336ژئوپلیتیک در قتن بیست و یکم ،چا

هفتم ،تهتان :انتشارات

سمت.
 -25عزتی ،عزتاهلل؛ نامی ،محمدحسن ( . 2332تحلیل ژئوپلیتیکی متز ایتان و عتاق ،تهتان:
انتشارات دانا پ)اه.
 -27عالیی ،حسین ( . 2335تاریخ تحلیلی گ)

ایتان و عتاق ،تهتان :نشت متز و بوم.

 -26کتیمیپور ،یداهلل ( . 2362مقدمهای بت ایتان و همسایگان ،تهتان :انتشارت گهاد
دانشگاهی دانشگاه تتبیتمعلم.
 -26کتن

 ،مایک ( . 2332گغتافیای فته)گی؛ تتگمه مهدی قتالو ،چا

ششم ،تهتان:

انتشارات سمت.
 -23لوتواک ،ادوارد ان ( . 2332از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومی :م)طن م)اقشه؛ دستورالعمل
تجارت ،مجله م)افع ملی.
 -22موالیی ،علیتضا ( . 2362نقدی بت اواندنیهای ژئوپلیتیک ،تهتان :انتشارات دانشکده
امام باقت (ع .
 -22میتحیدر ،دره ( . 2336مبانی گغتافیای سیاسی ،تهتان :انتشارات سمت.
 -22متقی ،ابتاهیم ( . 2363نظام دوقطبی و گ)

ایتان و عتاق ،تهتان :انتشارات سپاه

پاسداران انقالب اسالمی.
 -23مجتهدزاده ،پیتوز ( . 2332گغتافیای سیاسی و سیاست گغتافیایی ،چا چهارم ،تهتان:
انتشارات سمت.
 -29نورائی ،م)وچهت؛ شفایی ،سعید ( . 2365ام)یت الی،فارس ا گ شته ،حال و آی)ده،
تهتان :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
 -25نامی ،محمدحسن ( . 2363گغتافیای متز با تیکید بت متزهای ایتان ،تهتان :انتشارات
سازمان گغتافیایی ن.م.
 -27والتشتاین ،ایمی)وئل موریا ( . 2339سیاست و فته)

در نظام متحول گهانی

(ژئوپلیتیک و ژئوکالچت ؛ متتگم پیتوز ایزدی ،چا سوم ،تهتان :نشت نی.
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 -26هاگت ،پیتت ( . 2332گغتافیا تتکیبی نو ،گلد اول و دوم ،چا

 ،22تهتان :انتشارات

سمت.
ب مقاالت:
 -26پیشگامیفتد ،زهتا؛ گ)یدی ،رضا ( . 2363ماهیت رفتار سیاسی روسیه در م)طقه آسیای
متکزی و چالشهای فتا روی .ا.ا ،پژوهشهای گغتافیای انسانی ،شماره  ،62تابستان،
صفحات  62ا .73
 -23زینالعابدین ،یوسف؛ کارساز ،انام ( . 2363گایگاه موقعیت گغتافیایی در نظتیههای
ژئوپلیتیک ،فصل)امه علمی پژوهشی گغتافیای انسانی ،سال سوم ،شماره اول .صفحات
 55ا 95
 -32حافظنیا ،محمدرضا؛ صفوی ،سید یحیی؛ میتزائیتبار ،می م ( . 2337بترسی و تحلیل
سیت تحول در نظتیههای م)ازعه ،نشتیه سیاست دفاعی ،شماره  ،222زمستان ،صفحات
 266ا 233
 -32سعیدزاده ،محمدرضا؛ عزتی ،عزتاهلل ( . 2363پایاننامه نقش هیدروپلیتیکی
روداانهها ی متزی در چگونگی روابال کشورهای ایتان و عتاق ،تهتان ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
 -32ااهتی ،مسعود؛ حیدری ،غالمحسین؛ عزتی ،عزتاهلل ( . 2336تحلیل معادالت قدرت
گهانی در بستت ژئوکالچت ،فصل)امه پژوهش نگتشهای نو در گغتافیای انسانی ،سال
دهم ،شماره چهارم ،پاییز.
 -33قتبانینژاد ،ریباز؛ حافظنیا ،محمدرضا؛ احمدیپور ،زهتا؛ قوام ،عبدالعلی (. 2333
بترسی مفهوم م)ازعه در نظتیههای روابال بینالملل و ژئوپلیتیک ،فصل)امه راهبتد ،سال
 ،23شماره  ،62صفحات  232ا .275
 -39قتبانینژاد ،ریباز؛ شهتیور ،هومان؛ پارسایی ،اسماعیل (بیتا  .ایتان و عتاق ،تحلیل م)ابع
گغتافیایی ت)ش در شمال غتب الی،فارس ،مجموعه مقاالت نهمین همایش ملی
الی،فارس .صفحات  223ا .223
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 -35کستایی ،محمد ساالر؛ موسوی ،سید رحیم ( . 2332انقالب و گ)

ایتان و عتاق،

پژوهش)امه متین ،سال  ،25شماره  ،56صفحات  229ا .33
 -37مختاری هشی ،حسین؛ کاویانیراد ،متاد ( . 2336پتدازش مفهوم هیدروپلیتیک ،نشتیه
آب و توسعه پایدار ،سال ششم ،شماره  ،2صفحات  25تا .27
 -36هاشمی ،سید مصطفی؛ فتگی راد ،عبدالتضا ( . 2337پایاننامه تبیین و مطالعه تطبیقی کد
ژئوپلیتیکی ایتان و عتاق ،تهتان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
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