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Abstract 

Conflict is basically a situation in which political units and actors try to 
marginalize the rival and challenge it in order to expand their power and achieve 
their desired geopolitical goals. The geopolitical region of the Persian Gulf has a 
strategic position in the world politics scene due to various factors such as its 
geographic and communication location, the center of the emergence of Islam, the 
possession of rich energy resources, the role and presence of meta-regional powers, 
etc. In this region, due to several factors, there have been conflict of interests and 
naturally various conflicts among the political units that make it up. In this regard, 
the question of the current research is: What is the pattern of geopolitical conflicts in 
the Persian Gulf region? Based on this, this research, with a descriptive-analytical 
method and based on library data, has tried to investigate why the conflicts occurred 
in this region. The findings of the research show that these conflicts are rooted in 
factors such as border disputes, the presence of meta-regional powers, differences in 
the structure of regional governments, religious, ethnic and racial tensions and the 
race of armament. 
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چکیده
به  یابیبه م(ظور بسال قدرت اود و دست یاسیس گتانیکه در آن واحدها و بازاست  یتیوضع اساساًم(ازعه 

 کیتیآن دارند. م(طقه ژئوپل یچالش بتا ادجیو ا بیراندن رق هیدر به حاش یسع ،شیمطلوب او کیتیاهداف ژئوپل

 یاسالم، بتاوردار نیظهور د نوناود، کا یو ارتباا ییایگغتاف تیهمچون موقع یعوامل مختلف واسطهبه فارس،یال

 یگهان یهااستیدر صح(ه س کیاستتاتژ تیو... از موقع یافتا م(طقه یهانقش و حضور قدرت ،یاز م(ابع ستشار انتژ

 ابعاً آن تعارض م(افع و  ده(دهلیتشک یاسیس یواحدها انیچ(د، م یعوامل واسطهبهت. در م(طقه م کور بتاوردار اس

در این راستا پتسش پژوهش حاضت این است که الگوی م(ازعات است.  تفتهیصورت پ  یم(ازعات گوناگون

 هایبت داده یو مبت( یلیتحل ا یفیتوص یبا روش پژوهشاین مب(ا،  نیبت اچیست؟  فارس،یالژئوپلیتیک در م(طقه 

 نیتحق یهاافتهیم(طقه باشد.  نیم(ازعات حادث شده در ا ییچتا یدنبال بترسه تالش کتده است ب ،ایکتابخانه

تفاوت  ،یافتا م(طقه یهاقدرتحضور  ،یهمچون ااتالفات متز یدر عوامل شهیم(ازعات ر نیآن است که ا یدایهو

دارد. یحاتیو مسابقه تسل یو قوم یم هب هایشم(طقه، ت( یهادر سااتار حکومت
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 د مقدمه و بیان مسئله:1

مایل متبع، یکی از م(ااان اساتتاتژیک گهاان اسات کاه 33022با مساحتی حدود فارس،یال

 ر گتفته است. این م(طقاه باه ع(اوان محال تالقایمورد توگه ملل مختلف قتا اهمیت آن از گ شته

 %72 بودن ذاایت غ(ی انتژی به تتتیب با حجمی معادل ه دلیل داراببزرگ ااور باستان،  یهاتمدن

همواره به ، ت(گه استتاتژیک هتمز گاز دنیا به دلیل وگود ز کل ذاایت ش(ااته شده نفت وا %0/38و

م(اان  نیتتمهمز ا دیتتدیب، فتدم(حصتبه یشیالجسوقیت ع(وان گلوگاه م(ابع عظیم انتژی با موقع

 . 228: 2282گتدد )عبداهلل اانی،ظامی دنیا محسوب مینسیاسی و  ،استتاتژیک اقتصادی

موقعیات  نیچ(اهماز نظات دارا باودن ذااایت غ(ای نفات و گااز و  فاارس،یالموقعیت ویژه  

 یهاساالتصادی، تغییت و تحاوالت سیاسای استتاتژیک و اهمیت آن به ع(وان یک بازار مطلوب اق

اایت م(طقه که متکی بت ایدئولوژی اسالمی است و بسال و حتکت آن در کشورهای م(طقاه توگاه 

ت مختلاف الگایگااه ایان م(طقاه را در تحاو .گهان را به شدت به این م(طقه معطوف داشته اسات

هاای گونااگون، ساااتار در دورهکاه  یاگوناهبهبه روش(ی مشااهده کاتد.  توانیم را تاریخ ایتان

ژئوپلیتیاک و ژئواساتتاتژیک آن باوده  یهاایژگایوسیاسی، اقتصادی و اگتماعی ایاتان، متایثت از 

مسایتهای دریاایی،  نیتاتمهمع(وان یک م(طقه ژئوپلیتیاک واقاع در یکای از  به فارس،یالاست. 

ن ایا .ااصای بتااوردار اسات یهاایژگایودر آسیا بلکه در ستاسات دنیاا از تیثیتگا اری و  ت(هانه

م(طقاه ماورد  نیا، االبانهتوسعهو  یاستعمار یهارقابتممتاز سبب شده تا از ه(گامه آغاز  تیموقع

  .2237:373، سادات یهوش) تدیبگقتار  گتسلطه یهادولتتوگه 

 یایاو در گتددیگهان محسوب م یانتژ یاتیح انیبا اتصال به ت(گه هتمز که شت فارسالی،

و  ایگ(اوب غاتب آسا زیاابحتانم(طقه  ی(یو زم ییایدر یبه متزها یکینزد ،ه(د انوسیاقعمان و 

و  یام(طقاه ینظاام یهااساتیم(ااان گهاان در س نیتات کیمجاورت با حوزه قفقاز از ژئواستتاتژ

 . 29 :2283 ،کارچمن) گتددیم محسوب یالمللنیب

   باارهنیدراد اهمیات اسات کاه چ(اان واگا فارسالی،موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستتاتژیک 

گهانی ع(وان نمود که گویاای نقاش ارزشام(د و  یهاقدرتفتاوانی از ستان  یهاقولنقلتوان می

انگلساتان  السالط(هبیناها و قتون اایت است از آن گمله لتد کتزن، بدیل این په(ه آبی ای دههبی

به کشوری دیگت چون روسیه  فارسالی،ک(د: واگ اری حتی یک گزیته در در ه(د که ع(وان می
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گویاد: ااورمیاناه از دیتبااز کاه مای کساونینیاا ریچاارد  ؛دانادرا در حکم ایانت به انگلیا مای

 فاارسالی،چهارراه آفتیقا، آسیا و اروپا بوده، اک(ون، نفت اون ص(عت مدرن اسات، در م(طقاه، 

 اندازد.قلبی است که این اون را مان(د تلمبه به گتیان می

 و مقابلاه باا ماتیدر اتخاذ تصم ییکه نقش بسزا رودیمشمار  به یاز گمله م(ااق فارس،الی

 نخست را در اتخااذ تیدر ابعاد گوناگون، همواره اولو فارسالی، نیب(ابتا ؛دارد ینظام داتیتهد

 زین یالمللنیداشته و دارد و در سطح ب تانیا یمالاس یگمهور یاارگ استیس یو اگتا ماتیتصم

یی ایاو در یو دارا بودن م(ابع فتاوان نفت ییایگغتاف ژهیو تیعلت موقع است که به یگمله م(ااق از

 . 22: 2239عزتی،) داشته است یااص تیاهم ،یکیتیو ژئوپل یکیاستتاتژ یهایبتگستگ و

 نیااز و هاابحتان تکاوین تااریخی سایت بترسای مساتلزم ژئاوپلیتیکی یهاابحتان یابیاشهیر

 سیاسای بازیگتان و هادولت نقش واکاوی ژئوپلیتیکی، یهابحتانوقوع  بت سثتش(اسایی عوامل م

 بترسای و ش(اساایی ،یام(طقاه فتا گتمدااله بازیگتان و هادولت نقش ش(اات ای،درون م(طقه

از  یکای لحااظ راهباتدی، باه اسات. اگتمااعی و فته(گی نظامی، سیاسی، م هبی، نقش نخبگان

؛ بحاتان اسات ماهیات و ابیعات از نظاتی معتفت داشتن ،هابحتان وقوع از پیشگیتی یهاروش

گیتناد  قتار لیوتحلهیتجز و مورد مطالعه تتنیدق و بیشتت هابحتان مختلف ابعاد میزان هت به یع(ی

 هابحتانوقوع  علل از یتتکامل و بهتت ش(اات شوند، یابیشهیر تتنیعم هاآن وگودی هویت و

 دفااعی اسات راهبتدهاای تدوین در هوشم(دانه آن، استفاده عملی نتیجه که شد اواهد حاصل

  .32:2239،زاده یقل )ولی

فاتا هاای کشاورهای ساطح م(طقاه و ، در اساتتاتژیگفتاهشیپبات مب(اای دالیال  فارسالی،

عوامال مختلاف سیاسای،  واساطهبهکشاورهای ما کور  ازآنجاکاهنقش بخصوصی دارد.  یام(طقه

تافیایی، نظامی، اقتصادی و... دارای تعاارض م(اافع هسات(د، هماواره فته(گی، تمدنی، ارضی و گغ

های مختلفی از م(ازعات در میان واحدهای سیاسی مستقت در این م(طقه روی داده کاه بتاای گونه

هاای ساطوح مختلاف بیتونی و ناشی از تداال استتاتژی م(شیزا و بتای م(ازعات نیز ماهیت درون

 ند.ای و گهانی دارقدرت م(طقه

انقالب اسالمی ایتان که م(جت به ظهور ایدئولوژی  یتیگشکلپا از  اصوصاًاین م(ازعات 

 کارانااهمحافظهشاایعی شااد، وارد فاااز گدیاادی گتدیااد. ایاادئولوژی شاایعی در مقاباال ایاادئولوژی 
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ایان دو هویات ااود را در تضااد باا  ازآنجاکاهقتار گتفته و  فارسالی،کشورهای حاشیه گ(وبی 

از هت ابزاری که در دستتس اود دارند باتای ایجااد چاالش ژئاوپلیتیکی  د،ک((می دیگتی تعتیف

 ک((د.علیه رقیب استفاده می

 م(ازعات عللو  هاشهیر ژئوپلیتیک، دید از که است سسال این به پاسخپی  در پژوهشاین 

 هاندیشا دادن قاتار محاور باا اسات درصادد پاژوهش نهایت، در؟ اندکدم فارسالی،در م(طقه 

در  یکیتیژئاوپل م(ازعاات وقاوع یهاشاهیر باا ارتباب در را گدید و رویکتدی نظتیه ژئوپلیتیک،

 بتااوردار گهاان نقاب سایت درموضوعات  نوع این به تعمیم قابلیت از کهارائه ک(د  فارسالی،

 .باشد

 د مبانی نظری پژوهش2

افتاد و  نیآن ب یگتاشکل ا نیدتتیو شد دیتهد ی(ینمود ع ،گ(  و م(ازعهمنازعه:  -2-1

-دهیبه ع(وان پد زیبتوز گ(  و ست یاساس لیدل رسدیم به نظت است. هاملتو  یاگتماع یهاگتوه

رفاع  ایاموضوع اسات کاه تصاتف و  نیا درک، باشدیمو موگودات زنده  هاانسانکه همزاد  یا

  .970: 2237،این حافظ) است تیپ امکان بیبا رق دنیت(ها با گ(گ یاتیح یهاارزشاز م(ابع و  دیتهد

ای، قومی، یک گتوه انسانی معین، مان(د قبیله در آنشود که واژه م(ازعه به وضعیتی گفته می

های انسانی دیگتی به دلیل ناسازگاری واقعی زبانی، فته(گی، اگتماعی، سیاسی با گتوه و یا گتوه

 . امانوئال کانات 27: 2237دانی، تعارض آگاهانه با یکدیگت داشته باش(د )ولا ،یا ظاهتی اهدافشان

بلکه آنچه ابیعی و فطتی است م(ازعه و  ؛ها یک حالت ابیعی نیستمعتقد بود صلح در میان انسان

تت از حالات صالح رسد حالت گ(  بتای بشت عادیگوید: به نظت میگ(  است. امیلیانف نیز می

  .23لح گ رانیده است )همان: سال را در ص 329سال تاریخ اود ت(ها  2922زیتا بشت از  ،است

 خیدر ااول تاار وهمزاد انسان باوده  ،گ(  یع(یآن،  زیآماشونتت(ش و م(ازعه عام و نوع 

 ،ییرهاا یاست. انساان باتا رفتهیمبشت به شمار  یهایمشغولدلو  هاینگتان لیدل نیتتمهماز  یکی

 :0 نژاد، یست زده است )قتباند یمختلف یو عمل ینظت یهاتالشآن به  لیو تعد فیا تخفیک(تتل 

. دهادیمکشورها رخ  انیم ایاست و به اور مداوم درون کشورها  یگهان یادهیپد . م(ازعه 2236

مان(اد  فیاظت یهاصورتک(د. بلکه ممکن است به یبتوز نم زیآماشونتهمواره به صورت  یول
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 بااوز م(ازعه و همواره مالزم ت(ش، اغلب مقدم بت بت هتچ(دبتوز ک(د.  یو اگتماع یروان ،یاقتصاد

ناژاد و  ی)قتباان ساتیناساازگار ن یباا همکاار زیان شاهیبا م(ازعه متتادف نباوده و هم یآن است ول

: مبارزه ک(دیم فیتعت گونهنیام(ازعه را  ،یش(ااتگامعهکوزر، از م(ظت  ایلوئ  2:2236همکاران،

از  کیاکاه در آن هادف هات  ابیامطالبه م(زلت، قدرت و م(ابع کم و هاارزشو کشمکش بت ست 

  .Coeser،1954:44-5است ) شیاو ینابود سااتن رقبا ایکتدن، صدمه زدن و  یا(  ن،یاتف

گفاات م(ازعااه و رقاباات ریشااه در عواماال سیاساای، اگتماااعی، فته(گاای،  تااوانیماا مجموعاااً

رگیات در دهد که باازیگتان سیاسای یاا ااتفین داقتصادی، ارضی، ام(یتی و... دارد و زمانی رخ می

سعی در ح ف رقیب یا تالش بتای بازداشتن رقیب از  ،های اصمانهیک رقابت با استفاده از روش

 دستیابی به اهدافش با هت وسیله ممکن داشته باش(د.

م(ازعااات در تمااامی م(اااان ژئااوپلیتیکی گهااان بااا شاادت و ضااعف وگااود داشااته و م(طقااه 

سیاسی و ژئوپلیتیکی گهانی و  یهایبازی که در اهمیت و نقش واسطهبهنیز  فارسالی،ژئوپلیتیک 

این م(طقه  ده(دهلیتشکنیست و م(ازعات میان واحدهای سیاسی  بتک(ارای دارد از این قاعده م(طقه

 تاوانینمااست. گ(  و م(ازعه همزاد با تاریخ بشت است و  تیرؤقابلژئوپلیتیکی به شکلی عتیان 

میاان باازیگتان سیاسای  کاهیماادامتصاور نماود. در واقاع حیات انسانی را بدون م(ازعه و رقابات 

گیتی م(ازعات نیز امتی محتاوم و شود، شکلااتالف بت ست م(افع و عالئن ژئوپلیتیک مشاهده می

 است. تیزناپ یگت

 

 
  228:  2280)حافظ نیا،  و نزاعالگوی گ(  
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 .باشدیمش از مفاهیمی همچون ت(ش، بحتان و چال دتتیشددر واقع م(ازعه وضعیتی 

 

ایجاد وضعیت بتای یک دولت یا کشور بت پایه عوامل ثابت و چالش ژئوپلیتیکی:  -2-2
که ای آن سیاست آن کشور با استفاده از  شودیمژئوپلیتیک نامیده ش متغیت ژئوپلیتیکی، چال

فع . واحدهای سیاسی بتای تضعیف قدرت، م(اتدیگیمتحت تیثیت قتار  متغیتها و عوامل گغتافیایی
 یهاارزش. ع(اصت و تندیگیممختلفی بهته  یهاروشو  از عواملو مصالح کشور رقیب 

و ابزارها  هاروشو انسانی، مکانی و فضایی از آن دست  ابیعی گغتافیایی اعم از متغیت و ثابت،
ها و اراده اود را بت واحدها سیاسی رقیب تحمیل ک(د. اواسته گتیتا باز شوندیمهست(د و باع  

حافظ است )ژئوپلیتیکی، م(فعل سازی اتف مقابل بتای تغییت رفتار ش دف اولیه هت چاله
بازیگتان سیاسی دارای تضاد م(افع هست(د و رقابت ژئوپلیتیکی میان  کهیه(گام . 2230:233نیا،

گیتند تا با ابزارهای مختلف ضمن ایجاد انفعال در یابد، تالش اود را بکار میبتوز می هاآن
نمای(د.  تتکینزداود را به اهداف مورد نظت قیب، بتوان(د ضمن تضعیف قدرت آن، ات رتصمیم

های ابزارها و ارزش یتیکارگبه ،های ژئوپلیتیکی آنچه نقش مهمی داردبت این مب(ا در چالش
علیه ایتان به واسطه  فارسالی،همان(د تالش کشورهای حاشیه گ(وبی  است؛گغتافیایی 

 ؛فارسالی،تالش بتای تغییت نام و هویت  ؛گانهسههایی همچون موضوع گزایت ابزار یتیکارگبه

های اقتصادی علیه در اعمال تحتیم یافتا م(طقه یهاقدرتهمتاهی با  ؛م(ازعات ارضی و متزی
 تالش بتای کاهش نقش ت(گه هتمز و دور زدن آن با ابزارهای گوناگون و... ؛ایتان

 نظریات منازعه -3-2

 اود نظتیه ادوارد لوتواک :میالدی  1991ا لوتواک ادوارد واکونومیکژئ نظریه

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

به  . 209:2237حافظ نیا و همکاران،) کتد مطتح میالدی 2332 سال در «تجارت دستورالعمل

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

 یالمللنیب گدید نظام آمدن از لوتواک . 383:2332کاست )لوتواک، صورت مداوم به دنیا گاری
 و شده نظامی اهداف گایگزین اقتصادی، عوامل آن، در که دهدیم ابت میالدی 32دهه  در

 اقتصادی عامل یک ت(شی، هت ک(ار در بلکه نیست، گ شته موضوعات دیگت عامل م(ازعات

 . 209:2237)حافظ نیا و همکاران،وگود دارد 
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ساموئل هانتی(گتون  میالدی : 1993ساموئ( هانتینگتون ا یهاتمدننظریه برخورد 

و  هاتمدن، اطوب گسل میان «هاتمدنبتاورد »با ع(وان  یامقالهمیالدی با نگارش  2332در سال 

ا به ع(وان عامل گدید م(ازعه و ت(ش میان کشورها معتفی کتد. به اعتقاد او ستچشمه ر هافته( 

ب(یادین تعارض در گهان پا از گ(  ستد، ایدئولوژیکی یا اقتصادی نخواهد بود، بلکه 

، عوامل فته(گی اواهد هاتعارضعمده در میان نوع بشت و ستچشمه اصلی م(اقشات و  یهاشکاف

قدرتم(دتتین  هاملتهانتی(گتون کشورا  از دیدگاه . 383:2232همکاران،بود )قتبانی نژاد و 

و  هاملتک(شگتان در امور گهان باقی اواند ماند، اما تعارضات اصلی سیاست گهانی میان 

م(اقشات آی(ده اواهد  حدومتز هاتمدنمختلف رخ اواهد داد. بتاورد  یهاتمدناز  ییهاگتوه

 . 382همان:) بود

: میالدی  2111ا نیا؛ محمدرضا حافظ کشورها بین منازعه یهامهسرچش نظریه

 تتبیت مدرس دانشگاه ژئوپلیتیک و سیاسی گغتافیای استاد حافظ نیا محمدرضا توسال نظتیه این

 است معتقد م(ازعه و گ(  بتوز یهازهیانگ و عوامل با ارتباب در نیا حافظ است. شده ارائه

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

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

 مسئله همچ(ین و آوردیم وگود به را نژادی و م هبی قومی، یهاگتوهنظیت  تفاوت و تمایز

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

 هدف ع(وان به هاحکومت و سیاسی بازیگتان ازنظت عمدتاً گهانی و یام(طقهمحلی،  یهااسیمق

 ضمن همچ(ین وی.  273:2237)حافظ نیا و همکاران، شودیم تعیین و م(ازعه گ(  سیاسی

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

 و هاارزش بتداشت هاآن از که است ییهاآن عی(ی اور به گ(  اساسی تولیدک((ده عوامل

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

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

 ک(دیم تیکید اود نظتیه اصلی بخش در نیا حافظ.  299:2232نیا، حافظدارد ) قتار ایدئولوژی

 اود قلمتو درون یا بیتون انسانی یا ابیعی گغتافیایی ا عوامل به بتای نسبت هاحکومت معموالً 

 چ(ین در که دارند گهانی یا یام(طقه یهاقدرت یا همسایگان با دیدگاه ناسازگار دیدگاهی
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 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 کشورهای فضا: و خاک

 .ازندییم دست هاآن اراضی تصتف به حتی و دارند تتفیضع

 دارند. بتای نیاز اار  دنیای با ارتباب به اشکی در محصور کشورهای :ارتباطی مسیر

 در قلمتو که نیازم(دند ییهات(گه و هاآبتاهه به گ(گی و تجاری یهایکشت وآمدرفت بتای هم

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

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

کشور  دو متز در یادهیپد چ(ین کهیه(گام :هارودخانه سرچشمه و آب تقسیم خط

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

 از بخشی یا تمام و گ رندیم رکشو چ(د از اود مسیت در که ییهاروداانه است. همسایه کشور

هت  شهتوندان چون دارند؛ نقش کشورها این میان ییزات(ش در ،ک((دیم سیتاب را هت ستزمین

سد،  احداث مان(د هاروداانه آب در یکاردست هت و هست(د« آب حن»مدعی  کشور،

 بزند. دامن ااتالفات به تواندیم و... مسیت تغییت بیشتت، یبتداربهته

، شودیم مشخص دریاها حقوق ک(وانسیون مفاد اساس بت گتچه مشتتک ریایید متز

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

 شود. نفعیذ کشورهای میان ت(ش باع  تواندیم

 است. ینآفت مسئله کشورها میان آن زیرین سطوح در یااچهیدر مرزهای تعیین

 است، کتده پیدا گستتش مرز خط سوی دو در که مرزی رونده زیرزمینی منابع

 به تواندیم نشود، حاصل توافقی هاآن از یبتداربهته شیوه ست بت نفعیذ کشورهای چ(انچه میان

 بی(جامد. هاآن ت(ش میان

 هحاشی شدن قائل آن دنبال به و مرز با کشور هر بزرگ شهر یا پایتخت مجاورت

 را نظامی قدرت موازنه آن از بتاورداری که است راهبتدی موقعیت یک آن ام(یتی بتای

 بگ ارد. فشار زیت را رقیب کشور تواندیم آن و دارنده ک(دیم دگتگون
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قدرتم(د  کشورهای یا همسایه کشور که غنی و چشمگیر سوختی یا کانی ذخایر

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

کشورهایی  اعتتاض با است ممکن گذرنده ابرهای کردن زاباران مصنوعی روش

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

 .اندداشته

بقای  و حیات امهاد بتای که عشایتی :یالمللنیب مرز سوی دو در عشایر ییجاجابه

قشالق  و ییالق م(اب علفزارهای به هم هاآن دامی زندگی و هست(د متکی یپتوردام به اود

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

مستقتند،  کشور حاشیه در که م هبی یا قومی یهاتیاقل: خواهییجدا اقلیت گروه

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

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

 بگ ارد. م(فی تیثیت اود

 ؛مادر کشور خشکی در محاط اقلیت گروه

 دولت یک پشتیبانی از رخورداریب بدون مرز سوی دو در پراکنده اقلیت گروه

 ؛متجانس

 اقلیت حاشیه یهاگتوه بتای :دیگر کشور به کشور یک از افتهیگسترش اقلیت گروه

 یهاحکومتچ(انچه  و دارند تجانا آن با و هست(د دیگت کشور ملت دنباله یاگونهبه کشورها

 گدایی را به آنان یا و استفاده یههمسا علیه فشار اهتم ع(وان به هاآن از توان(دیم بخواه(د، مادر

 ک((د. تشوین اود به پیوستن و کشور آن از

 و فته(گی یهایژگیو علت به همسایه یهاملت گاهی :هویتی و فرهنگی تضادهای

 حافظ) ک(دیم کمک کشمکش و ااتالف به پدیده این و ندارند سازگاری هم دی(ی با

 . 236ا322: 2263نیا،
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 پژوهش یشناسطیمح -3

دقیقه اول  30درگه و  07تا  98دقیقه عتض شمالی و  22درگه و  22تا  39 در فارسالی،

توسال ت(گه هتمز به دریای عمان و از اتین  ،الی، نیا گتی(ویچ قتار دارد. ال(هارنصفشتقی از 

 فارس ت(ها دریاى آزادى است که ایتان را با دنیا از راه آبالی، آن به دریاهای آزاد متتبال است.

و  ییش(اساسازد و ستتاست سواحل شمالى آن در قلمتو کشور ایتان است. از این لحاظ، متبوب مى

فارس به نحوى است که در آن بتاى ایتان کمال اهمیت را دارد. موقعیت الی،گایگاه کامل تبیین 

 .ک(دغتب و شتق اودنمائى مى هایی استتاتژیکلیه

 ی است که کمابیش در اشکی پیش رفته استقسمتی از اقیانوس یا دریای فارسالی،

، لومتتمتبعیک 822ا 802، اول آن لومتتمتبعیک 392222مساحت آن نزدیک به  . 27:2278کاره،)

 . 269:2289تقدیسی،) باشدیمگزیته  222کیلومتت و دارای بیش از  260بیشتتین عتض آن 

اهلتز، ) است لومتتمتبعیک 202222حدود  فارسالی،مساحت حوزه آبخیز آبتیزهای م(تهی به 

و کارون باع  کاهش  اروندرود یهاآببسیار شور است، اگتچه  فارسالی،آب  . 202:2270

م(سدم کشیده  تهیگزشبهاال القعت ناودیا آن تا ساحل  . 77:2273گداری،) اندشدهشوری آن 

 . 26:2263حافظ نیا،) شودیم

هتمز دارد.  یتا ت(گه فارس،یالآبى با  کیلومتت متز 2372گمهورى اسالمى ایتان در حدود 

دانست(د، می کیلومتت 2303حدود را فارس اول سواحل  .ا.ایتان با الی،آمارهای گ شته، 

 2029اما آاتین آمارها، این رقم را ؛ اندکیلومتت هم بیان کتده 2260بتاى م(ابع  کهیدرحال

فارس با الی، ییایدربیشتتین متز کیلومتت،  372پا از ایتان، عتبستان سعودی با  داند.کیلومتت می

اول سواحل عتبى با بتای م(ابع،  است.شور عتاق نیز متعلن به کفارس تتین متز با الی،. کمدارد

  که رقم بسیار پایی(ی است و کمی 23: 2286)الهی، انددانستهنیز کیلومتت  2709فارس را تا الی،

کیلومتت هم  2206بتای دیگت این رقم را  کهیدرحالت. فارس اسبیش از متزهای ایتان در الی،

متت  0063822بالغ بت فارس را زن(د. ولی م(ابع دیگتی نیز هست(د که اول محیال الی،می تخمین

حوزه  هایکشور اول متزهاى ساحلى . 8: 2288دانشگاه تهتان، اند )کیلومتت  دانسته 8/0063)

 :ده استدر قالب گدول زیت آورده شفارس، الی،
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 فارسحوزه خلیج یطول مرزهاى ساحلى کشورها -1جدول 

 کیلومتر ا یساحلطول مرز  کشور

 فارس کل سواحل الی، %9/36بیش از ) یلومتتک 2029 جمهوری اسالمی ایران

  فارسکل سواحل الی، %2/2بتابت با کیلومتت ) 69 عراق

  سفارکل سواحل الی، %3/8بتابت با کیلومتت ) 933 کویت

  فارسکل سواحل الی، %3/26بتابت با کیلومتت ) 372 عربستان سعودى

  فارسکل سواحل الی، %28/22بتابت با کیلومتت ) 072 قطر

  فارسکل سواحل الی، %88/3بتابت با کیلومتت ) 272 بحرین

  فارسکل سواحل الی، %29/29با بتابت کیلومتت ) 822 امارات عربى متحده

  فارسکل سواحل الی، %26/0بتابت با ومتت )کیل 222 عمان

(Jane,s Sentinel, 1999 –2000: 34-38  

 

داند، ولی کیلومتت می 2206فارس را بالغ بت آمارهای این م(بع، اول سواحل عتبی در الی،

دانشگاه تهتان، دان(د )کیلومتت هم می 2672فارس را بتای از م(ابع، کل سواحل عتبی در الی،

2288 :8.  

ابیعی و انسانی یک م(طقه  یهایژگیواز گهات گوناگون از م(ظت  فارسالی، یاورکلبه

متز مشتتک میان کشورهای  فارسالی،که په(ه دریایی  یاگونهبه ؛شودژئوپلیتیک محسوب می

از سویی دیگت کشورهای م(طقه از م(ظت اقتصادی به این دریا وابسته بوده و  .ااتاف آن است

 هاآنوان گفت گزء م(افع مشتتک کشورهایی است که این دریا را احااه کتده و اقتصاد ت ینوعبه

 مبت(ی بت صادرات انتژی است.

 ده(دهشکلروبتو هستیم که گاها  ییهاتفاوتاز م(ظت قومی و م هبی نیز در این م(طقه با 

پیتو دین  ،قهاین واحدهای سیاسی هست(د. اک تیت مطلن گمعیتی این م(ط یمشاالو  هااستیس

در  فارسالی،اسالم و دو م هب تشیع و تس(ن هست(د؛ از م(ظت تمدنی و نژادی نیز قسمت شمالی 

ده(د. این تمایز نژادی و حوزه نفوذ نژاد پارسی )ایتانی  و نواحی گ(وبی آن را اعتاب تشکیل می

-ی م(ازعات و ت(شکه سعی در تعمین آن دارند، زیتب(ا یافتا م(طقه یهاقدرتم هبی با داالت 
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 های اایت بوده است.های شکل یافته ای دهه

 
 فارسالی،: موقعیت گغتافیایی 2نقشه 

 پژوهش یشناسروشد 3

 و ماهیت نظت. از تدیگیمقتار « ب(یادی نظتی» یهاپژوهشف در زمته هد نظت از پژوهشاین 

توصیفی ا » حقیقاتت دسته درنظت شیوه نگارش  از و توصیفی علمی تحقیقات گتوه در روش،

 م(ابع و اس(ادی روشدر این پژوهش از  ااالعات گتدآوری. بتای تدیگیمقتار « تحلیلی

 بهته گتفته شده است. روش تحلیل ااالعات نیز به صورت کیفی است. الکتتونیکی و یاکتابخانه

 پژوهش یهاافتهید 0

 . اختالفات مرزی:1

ی حاشیه کشورها میان یااتالفات متز، فارسالی،یی در همگتا کیتیژئوپلاز موانع  یکی

 ییایتانیبت یناهمگون به متزب(د یبه شکل یااتالفات متز شهیر رسدیماست. به نظت  فارسالی،

و  انهیدر ااورم یآن بتوز ااتالفات گستتده ارض جهیکه نت گتددیبتم یالدیم 28و  26در قتون 

عتبستان و  نیب یااتالف متز به توانیم، الفاتاات نی. از گمله اباشدیم یعتب یاز گمله کشورها

 ،یالمللنیب یاز مباح  مهم در مورد متزها یکی . 03: 2262 ،ی)گعفتی ولدان اشاره کتدقطت 

 یادیز تیتیثاست و  مشاهدهقابلم(اان گهان به اشکال مختلف  شتتیاست که در ب یااتالفات متز



 تبیین الگوی منازعات ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس

99 

بت ست  گوارهمدو کشور  ااتالف ،یاز ااتالف متز م(ظور. دارد زیو سطح روابال کشورها ن بت نوع

... و در سطوح مختلف اتد تا  یعملکتد ،ی(یستزم ،یمختلف مکان یهاگ(بهمتز مشتتک از 

صورت  یمتز یبا قتاردادها ههمتا معموالًکه  یگ ارعالمتحدود و  دیکالن است. متاحل تحد

 . 228: 2287 ،یزرقان) داردینممصون  یمتز ااتالفرا از  یدولت چیه ،تدیگیم

 دایپ شودیمدر گهان  یانقطه کمتت  به نقل از گونز سدلیدرا) مان(د پوست بدن است. متز

 فقال در یالفات متزتگالس(ت تعداد اا نیگفته مارت به نباشد. یکتد که در آن ااتالف متز

 ،شودیمحسوب م یاسیس دانانیگغتافاز  که سکاتپت گزبهمورد است البته  222حدود  هایاشک

ااتالفات  ینظت و است. بت اساس هرا مورد توگه قتار داد یبح  ااتالفات متز یمبسوا اوربه

و  یااتالفات عملکتد ،یااتالفات ارض ،یااتالفات مکان چهار دستهبه  توانیمرا  یمتز

: 2236 ،یو اابار ینامکتد ) میتقس تزدر م یم(بع مشتتک اقتصاد کیاز وگود  یااتالفات ناش

که مسئله گ(  و صلح  مان(دیم ییهامتزها به پتتگاه ،در واقع امتوز» . لتد کتزن گفته است: 33

و  یمتز یهاوگود ااتالف لیدل نیبه هم« ها معلن است.آن بت فتازها ملت یمتگ و زندگ ای

  .230: 2237)گعفتی ولدانی، است  ینظام یبتاوردهاو  هاز علل بتوز م(ازع یکی یارض

، متز م الع(وانبه ؛، متزهای تحمیلی هست(دفارسالی،از متزهای کشورهای حاشیه  بخشی

ها و ها، فته( که بدون توگه به قومیت های این مورد استعتاق با همسایگانش یکی از نمونه

 کیتیم(طقه ژئوپل . 90: 2237اند )گعفتی ولدانی، حتی توپوگتافی روی زمین تتسیم شده

از موارد آن  کیهت  کهیاوربهبتاوردار است؛  یارض دهیچیپ العادهفوق یواز الگ فارسالی،

، منیعتبستان و  . نمونه این امت، 226: 2239)محمدی،  را بتافتوزد اریعتمام یآتش گ(گ تواندیم

که ممکن است  فارسالی،ااتالفات متزی  نیتتمهمایتان و عتاق، عتاق و کویت است. در ادامه 

 ایم؛الش گدی بین کشورها در آی(ده شود را بترسی کتدهباع  ت(ش و چ

و  تانیا نیاروندرود  بالعتب )م(طقه، بت ست شال یااتالفات متز نیتتمهماز  عراق:-رانیا

 یااتالفات از زمان ع مان نیبود. سابقه ا یلیعتاق است که او  آن وقوع هشت سال گ(  تحم

نشد  یاش(ااته شد، به آن اشاره ی(وان اال متزعروداانه که به نیا تیوگود داشته که مالک

در  ،یها کشمکش و لغو معاهدات از اتف عتاقپا از سال تی . در نها298: 2263 اده،)مجتهدز

دو دولت موافقت کتدند که  ،یو حسن همجورا ی، در عهدنامه موسوم به عهدنامه متز2360سال 
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 یانقالب اسالم یتوزیسال پ یع(ی 2363ال اما در س؛ باشد اروندروددو کشور اال تالوگ  نیمتز ب

 نامهموافقت، 2382رخ داد و ستانجام دولت عتاق در سال  یحادثه متز 072از  شی، ب2382و 

 . 262: 2236 ،یو اابار یشدند )نام سالههشترا باال کتد و دو کشور وارد گ(   متیات یمتز

بحتان اواهد شد و دو  کیم(جت به ااص  یهاکه پابتگا باشد، در زمان یااتالف تا زمان نیا

ااتالف به اور کامل بتاتف نشود،  نیکه ا ی. تا زمانک(دیو ااتالف م اتکشور را دچار عدم ثب

 اواهد بود. یدو کشور، مقطع نیا ییهمگتا

ااتالفات  یبودن دارا ایتیستازه  به علت یکشور امارات متحده عتبامارات: -رانیا

اود را  ییایدر یو امارات متزها تانی . ا233: 2239 ،یت )محمداود اس گانیبا همسا یفتاوان

و شارگه در  تانیا نامهموافقتاست که  یادهیچیوضع، مشکالت پ نیاند. علت انکتده نییتع رسماً

امارات مشغول  ی . در بعد نظام207: 2230 ا،ینآورده است )حافظ به وگود یوموساب تهیگز

در م(طقه  یکیو استتاتژ یتیام( یهاو انجام بتنامه یظامن یتوهایو ن حاتیتسل یآورگمع

گانه مورد ااتالف دانسته و سه تیگوناگون اود را صاحب گزا هاتیو با توگ باشدیم فارسالی،

و  این)حافظ باشدیم تیبت گزا تیاحتاز مالک یبتا دیگد یتیو ام( یکیاستتاتژ یراهبتد یبه اتاح

 یکشورها یو بتا یافتام(طقه یکشورها یبانیاگت با پشتااتالف  نی . ا30: 2289 ،یرضو

 را تحت فشار قتار دهد. تانیا تواندیباشد، م یام(طقه

از دهانه اروند به سمت  تیعتاق و کو تان،یا انیمتز م نییعدم تع عراق:-تیکو-رانیا

سبب امت  نیاست، هم تیکشور عتاق به ااک کشور کو یارض یادعاها لیبه دل یکی فارسالی،

شده توسال  نییتع میمستق مبدأاال  گت،ید لیاست. دل تیعتاق و کو انیم یمعلوم نبودن اال متز

 میمستق مبدأاست. اال  لکهیاارک و ف یع(یاود  تهیدر پشت دو گز تیکو و تانیدو کشور ا

 تهیسازمان ملل قتار گتفته است. گز دیتائمورد  گ ردیکه از غتب و گ(وب غتب اارک م تانیا

گ شتن  یمدع زیکشور ن نیقتار دارد که ا تیکو یاصل نیاز ساحل ستزم یلیدر پانزده ما لکهیف

اود را قبل از  تهیاست. هت دو کشور گز تهیگز نیا یسواحل شتق زا ی(یستزم یایدر مبدأاال 

  .289: 2236 ،یو اابار یقبول دارند )نام مبدأاتف مقابل را پشت  تهیگز ی، ولمبدأاال 

 یت(گ(اها یکیشده که  تیعتاق و کو نیصورت سبب بتوز م(ازعه بنفت به دو  مسئله

است. در مورد نخست رهبتان  تیستشار نفت در کو تیوگود ذاا یگتیصادرات نفت عتاق و د
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 لیدل نیبه همصادرات نفت اود ندارند.  یبتا ی(انیاامقابل یهااند راهعتاق همواره ادعا کتده

 ای (الیتتم کی جادیا یاود را بتا نیاز ستزم یکه قسمت (دگ اشتیفشار م حترا ت تیهمواره کو

 تیفشار عتاق بت کو دیمورد، دو مسئله موگب تشد نیها قتار دهد. در اآن اریدر اات یب(در نفت

 یگتیواقع در گ(وب عتاق و د لهیو صادرات نفت عتاق از حوزه روم دیتول شیافزا یکیشد. 

به  هیااک سور نیکه نفت عتاق را از ات یااال لولهدر مورد  هیسور اکشور ب نیااتالفات ا

)حن  یبار به علت ااتالفات اقتصاد نیچ(د تاک(وناال لوله  نی. اک(دیم(تقل م تتانهیمد یایدر

با دراواست عتاق سبب شد،  تیدو کشور قطع شده است. مخالفت کو نیب یاسی  و ستیتتانز

کشور را اشغال ک((د. در  نیاز ااک ا یتجاوز و بخش تیبه کو 2362در سال  یعتاق یتوهاین

چون با مخالفت دولت  زیبار ن نیدراواست اود را تکتار کتد، اما ا گتیبار دعتاق  2332 هیژوئ

 دیو الحاق آن به عتاق بتآمد. در مورد دوم با تیاشغال ااک کو درصددروبتو شد،  تیکو

کتده و موگب حسادت  تهیهمواره چشم رهبتان عتاق را ا تیکو ینفت تیکتد ذاا یادآوری

 تیثتوت کو نیعبدالکتیم قاسم و صدام حسین هتگز نتوانست(د از ا د،یسع یها شده است. نورآن

  .98: 2237 ،یولدان یک((د )گعفت یپوشچشم

متقابل  یاز ااتالفات موگود در م(طقه مزبور، موضوع ادعاها گتید یکی قطر:-نیبحر

حوار  تیقطت بوده است. گزا تهیگزشبه یکیدر نزد« حوار» تیالجزامجمع تیو قطت بت مالک نیبحت

قطت قتار دارد. با توسعه اکتشاف و استختا  نفت قطت  تهیگزشبهم(طقه داال در غتب  یکیدر نزد

قطت  تیالجزامجمع . 323: 2263شد )مجتهدزاده،  شتتیو نفت فالت قاره، ابعاد ااتالفات دو کشور ب

دو کشور در  نیب یم(اقشات تیگزا نیا تیسال بت ست مالک نی(داست که چ تهیگز وششیشامل س

 مااند؛ ابا قطت قتار گتفته یکوتاه اریدر فاصله بس تیگزا نیاست که ا نیبود. استدالل قطت ا انیم

چ(د وساات ناموفن عتبستان و ارگاع به  جهیفاصله دارند. در نت نیاز بحت لومتتیک ستیاز ب شیب

 تی. قطت مالکدیرس انیبه پا 3222ااتالف در مارس  نیا یدادگستت یلمللانیب وانید یداور یرأ

اما ؛ حوار و قطعه الجتاده را در ک(تتل اود گتفت تیهمچ(ان گزا نیزباره را حفظ نمود و بحت

اود قتار  تیتیثو قطت را تحت  نیبحت دوگانبهروابال  یهمچ(ان چ(د ادعا وگود دارد که گاه

  .239-233: 2239 ،یاست )محمد افتهیروابال چ(دان بهبود ن یفت کلگ توانیاور مبه دهد،یم

 یکه دارا فارسالی،عتبستان در  یدولت صدام نسبت به سواحل شتق عراق:-عربستان
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 فی  از حساء و قط2322)دهه  یداشت. در دوره ملک غاز یاست، مطامع ارض ینفت میعظ تیذاا

قاسم  می. در دوره عبدالکتشدینام بتده م تیکوع(وان توابع به فارسالی،سواحل عتبستان در 

 ی. در زمان صدام از کشورهاافتیعتبستان ادامه  یعتاق نسبت به سواحل شتق یادعاها 2308-72

. از گمله نامه صدام به شدینام بتده م «تیامارات ماوراء کو»ع(وان به فارسالی، یکتانه گ(وب

 822 ایدر در تانیعتاق با ا یاست که متزها آمده 2332 هیژوئ 22در  تانیا یگمهورایرئ

را گزو قلمتو عتاق محسوب  فارسالی،صدام سواحل عتبستان در  ،گتیدعبارتبهاست.  لومتتیک

اود را با عتبستان لغو کتد  یتمام معاهدات متز 2332 هیراستا عتاق در ژانو نیکتده بود. در هم

به  2332آن عتاق در  به دنبال. شدیم 2382و  2360، 2328، 2333 یهاشامل معاهدات سالکه 

 یاشغال نمود )گعفت فارسالی،کشور را در سواحل  نیا یافج تعتبستان حمله کتد و شه

 چیااتالفات مسکوت مانده است، اما ه نی . با سقوب حزب بع  در عتاق، ا36: 2237 ،یولدان

 .اوردیااکستت ست بت ن تیبحتان از ز نیوگود ندارد که ا ی(یتضم

شد اما  میو عتبستان تقس تیکو انیم یاتفیم(طقه ب 2373در سال  :تیکو-عربستان

است با  یعتبستان مدع سوکی. از دیاتح گتد زیالمتادم نقارو و ام تهیدو گز میموضوع تقس

 تیکو گتید یگتدد. از سو میدو کشور تقس نیب دیبا زین تهیدو گز نیا اتف،یم(طقه ب میتقس

 زیانفت تهیدو گز نیاست که فالت قاره ا یدر حال نیرا دارد. ا تهیهت دو گز بت تیحاکم یادعا

 ییایقلمتو در لیدل نیبه هم قاً یدقنشده است.  نییدو کشور تع ییایعلت ه(وز متز در نیهم است. به

مانده است. الزم به ذکت است که دولت  ینشده باق نییهمچ(ان تع زین تیگزا نیدر مقابل ا تانیا

 نیا نیستزم یایعتض در نییگهت تع تیکشور کو مبدأاطوب  مینسبت به نحوه تتس نعتبستا

 . عتبستان 280: 2236 ،یو اابار یمعتتض است )نام زیو عوهه  ن لکهیف ان،یبوم تهیکشور )در گز

ها وگود دارد که علت آن ت(ها آن نیت(ش ب نیاشغال کتد و سابقه ا 2366را در سال  تهیدو گز نیا

  .332: 2263دارد )مجتهدزاده،  تیاز آن ادعا مالک یمیاست که عتبستان به ن فتاکتشاف ن

انتقال گاز  یبتا «نیدلف»با احداث اال لوله  3227عتبستان در سال  امارات:-قطر-عربستان

عتبستان )گ رگاه  ی(یستزم یهااال لوله از آب نیقطت به امارات مخالفت و ادعا کتده بود که ا

 نیگده، م(عقده ب 2369توافق(امه  بت اساسباور است که  نیکشور بت ا نی. اردگ ی  مدیاورالعد

 ینگتان است که عتبستان مدع زیم(طقه به عتبستان تعلن دارد. امارات ن نیو عتبستان، ا ماراتا
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آن تعلن م(ابع  جهیامارات و قطت است و نت نیب ییشود که راهتو یلیما ستیب ی(یستزم یهاآب

 ک((دیم یبتداربهتهاست که امارات و قطت در حال حاضت از آن  یه عتبستان سعودب« زرکوه» ینفت

  .236: 2239 ،ی)محمد

قطت است و دو کشور در  یاز سواحل گ(وب شتق لیما 32 یعتبستان مدع قطر:-عربستان

؛ دارند یااتالفت ارض گتیکدیبا  زیم(طقه ن نیواقع در ا« سلوا» ،یو ال یگ(وب غتب یمورد متزها

قطت آغاز و تا  یسلوا واقع در گ(وب غتب ،یدو کشور از ال ی(یو ستزم یااتالفات متز نیب(ابتا

  .220: 2239 ،ی)محمد ابدییقطت امتداد م یواقع در گ(وب شتق «دیعداورال»

 نیدو سوم ااک ا ،یعتبستان نسبت به امارات متحده عتب یارض یادعاها امارات:-عربستان

 ،«وایل» ،«نیالع» ،«یمیبور»امارات همان(د  زیانفتشامل م(اان آباد و  و تدیگیبتمکشور را در 

 یرو یمیبت ست واحه بور یادیز یهاکشمکش 00-2303 یها. در سالشودیم« زراره»و « ظفته»

غتب  کیبه م(اان استتاتژ یمی، عتبستان در مقابل انصتاف از بور2369در سال  (کهیتا ا ددا

زراره را به صورت  ینفت دانیاز م یبتداربهتهکتد و  دایپ یدستتس دیامارات به نام اورالعد

 . گتچه به ظاهت دو کشور امارات و عتبستان بت 222: 2239 ،یبه دست آورد )محمد یانحصار

اند اما توافن کتده دیو اورالعد یمیبور یبت ست ااتالفات متز 2369گده در  داداساس قتار

امضاء شده که امارات در حال استقالل بوده و  یطیدر شتا توافق(امه نیاست، ا یامارات مدع

کشور را  نیرا قبول نک(د، ا 2369که امارات شتوب توافق(امه  یاعالم کتده بود تا زمان زیعتبستان ن

و اک(ون به  تفتهیتوافق(امه را پ  نیاساس امارات تحت فشار ا نیت نخواهد ش(اات. بت همیبه رسم

  .29: 2236 ،یسی)و تسین ب(دیآن توافق(امه پا

 االصه اشاره شده است. اوربهدر گدول زیت به بتای از این ااتالفات 
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 فارسالی،ااتالفات متز کشورهای حوزه  -2گدول

 م(بع : نگارندگان

یموضوع اختالف دریای دالی( اختالف  ردیف نام کشورها 

کشف نفت در اار  از ساحل و تجدید 

 در مورد زمی(ی هاآنقدیمی بین  یم(اقشه

 ،فارسالی،زهای دریایی مت

 تهیگزشبهدریای عمان و 

 مس(دم

 2 عمان ا امارات

عتاق گهت ک(تتل اروند بتای  یالبتوسعه

 دستتسی بیشتت آب
 3 عتاقا ایتان  متز دریایی

 2 کویتا  ایتان متز دریایی عدم تحدید حدود با ایتان بت ست گزایت

 کشف م(ابع نفت
گزیته حالول و گزایت دیگت در 

 رالعدیداو
 9 قطتا  امارات

 0 کویت ا عتاق گزایت وربه و بوبیان عتاق یالبتوسعه

 7 ایتانا امارات  متز با دبی گزبهمتز دریایی  و دالیل سیاسی گانهسهگزایت 

و  2369اعتتاض قطت به قتارداد متزی 

 واگ اری اورالعدید
 متزهای دریایی

ا  امارات

 عتبستان
6 

 یتادعای متزی قطت بت گزا
حوار و متزهای  تیالجزامجمع

 دریایی
 8 قطت ا بحتین

ادعای عتبستان به نواحی ساحلی گ(وب 

 شتقی و غتبی قطت

متز دریایی در الی، سلوا و 

 اور العدید
 3 قطتا عتبستان 

ادعای کویت بت ست مالکیت گزایت به ع(وان 

دو  نظتااتالفو  اتفیببخشی از م(طقه 

 اطوب مستقیم از مبدأکشور در تعیین اال 

متز دریایی، گزایت ام المتادم و 

 قارو

 ا عتبستان

 کویت
22 
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گزیته ام »و عتبستان بت ست  تیو کو «واحه یوریمه»امارات و عتبستان با عمان بت ست  ااتالف

از  ،اندشدهواقع  اتفیب هیناحساحل  یلومتتیک 92و  26در فاصله  بیکه به تتت - «المتدام و قتوه

و  ک(دیمست باز  یهت از چ(د یااتالفات متز نیشورا است که ا یاعضا نیب یموارد ااتالف گتید

در  هتچ(دشورا باشد.  یبتوز اتفاق در صف اعضا یبتا یا(هیزم تواندیمبه اور بالقوه 

 انیپت ضتورت پا ک((دگانشتکتدر م(امه بتگزار شد  2263 ینشست که در دوم د نیچهاردهم

 عمالً کتدند اما  دی  تیک2267) 2330عضو تا سال  یکشورها انیم یااتالفات متز یبه تمامدادن 

 صورت نگتفته است. (هیزم نیدر ا یه(وز اقدام

 یجهان یهاقدرتحضور و مداخله  .2

بحتان در  لیدال نیتتیاز اصل یکی فارسالی، کیتیبزرگ در حوزه ژئوپل یهامدااله قدرت

گهان واقع  یو اقتصاد یاسیدر متکز ثقل س فارسالی،م(طقه  تایز باشدیم ییایحوزه گغتاف نیا

اروپا و  ،ایآس دنیو به هم رس یاست که به محل تالق ایاز گ(وب غتب آس یشده و بخش اعظم

دراشان و  ،ادی رگهان)است  میاز قد یاقتصاد-یاسیس ینقطه کانون گتیدعبارتبه و قایآفت

اصایصی همچون موقعیت گغتافیایی  واسطهبه فارسالی،ئوپلیتیک  . م(طقه ژ339:  2230سی، ایق

ممتاز در متکز ریمل(د، نقطه کانونی ظهور دین اسالم، بتاورداری از ذاایت استتاتژیک انتژی، 

بازار مصتف وسیع کشورهای م(طقه و... به ع(وان یکی از م(اان استتاتژیک ویژه گهانی ش(ااته 

 شده است.

 یکشورها ینظام یتوهایو علت حضور ن ستین دهیپوش یم(طقه بت کس نیا تیاهم زیامتوزه ن 

به  فارسالی،امت باشد.  نیهم تواندیم(طقه، م نیمتعدد در ا ینظام یهاگاهیپا ایاار  از م(طقه و 

بزرگ بوده است.  یهاهمواره مورد توگه قدرت تبازیآن متصور است، از د یکه بتا یتیلحاظ اهم

 یبتا نینفت و استعداد ا میعظ تیبه علت وگود ذاا یاقتصاد تیاهم ک،یژژئواستتات تیموقع

کتده است.  لیبزرگ تبد یهام(طقه را به عتصه رقابت قدرت نیا ،یمصتف یکاالها دیات

قتار  یالمللنیب یهااستیبزرگ و س یهارفتار قدرت تیتیثم(طقه به شدت تحت  نیا گهتنیازا

  .322: 2263 ،یقاسمداشته است )

 نیا .در م(طقه است یثباتیبعامل  حالنیدرعو  مانیپهمکه به دنبال  یکشور نیتتمهم کایآمت
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علت  نیتتمهم .گستتش دهد فارسالی،اود را در  یکیتیدارد قدرت نفوذ ژئوپل یکشور سع

 فشارتحت ،تانیاز گستتش نفوذ ا یتیگلوگ ی،ک(تتل م(ابع انتژ، فارسالی،به نفت  ازین همآن

و  هیروس ،نیچ ،اروپا هیاتحاد ،شامل گتید یو ح ف رقبا لیاز استائ یبانیو پشت تانیر دادن اقتا

در گهان اسالم روابال گهان اسالم و  تقهتف جادیدارد در ک(ار ا یسع کایآمت .ژاپن است یحت

ام ل ا تم .تتسدیمگهان اسالم  یکشورها انیدر م تانینفوذ ااز  نیهمچ( .بهبود ببخشد استائیل را

 یماد یها(هیهزگستتش نفوذ اود  یبه گا تانیک(د تا ا ثباتیبرا  م(طقهتا  ک(دیتالش اود را م

  .388:  2922 گوفار،ک(د )در م(طقه  تیام( جادیاود را صتف و ا یو مع(و

 :متحدهاالتیا

تصویت ام(یتی  ،و استقتار نظام گمهوری اسالمی ه.ش2206سال با سقوب حکومت پهلوی در 

فتااواناد.  فارس،یالیکسته دگتگون شد و آمتیکاا را باه تغییات در راهباتد ااود در  فارس،یال

، اتو  ایتان از پیمان ام(یتی س(تو و به دنبال آن الحاق به گ(بش عادم تعهاد و یالمللنیب در ساطح

، کااهش با آمتیکاا اصوصبه متیقگتاناز قتاردادهای تسلیحاتی  یاپارهلغو  ،داالی از بعاد

ام(یتی آمتیکاا  یهااتحنظامی و ااتا  مستشاران نظامی این کشور، باع  ناتمام ماندن  یها(هیهز

شد. بخصوص اشغال نظامی افغانستان توسال شوروی و نزدیک شدن به کانون  فارس،یالدر 

ی شد. ب(ابتاین، راهبتد ام(یت دوچ(دان ،فارس،یالنگتانی آمتیکا در اصوص  اناتژی گهاان،

تقویت حضور نظامی و  بت ،و م(اان مجاور آن فارس،یالوضعیت گدید در  آمتیکاا در مقابال

دیه گوگارسیا ، تشکیل نیتوهای واک(ش ستیع و ه(د )در اقیانوس  گدید یهاگاهیپااحداث 

و ااورمیانه با تکیه بت پاکستان، تتکیه، مصت  فارس،یالگدید در  تیسایا یاک چاارچوب ام(یتای

:  2232زارعی،است )پیام اتحاد  نیز معتوف کارتت )به دکتتین  تائیل متمتکز شده بود کاهو اس

67.  

درگه  272را در  یاستتاتژ نیاود که مکان ا یبحت یبا توگه به استتاتژ آمتیکا متحدهاالتیا 

داشته است. راهبتد آمتیکا در  فارسالی،در  یمدتیاوالنحضور  ،داندیم نیکته زم یهاآب

 یهاگاهیپاو تقویات وتوسعة  فارس،یال، حضور مستمت نیتوهای نظامی این کشور در فتارو دهه

دفاعی با این  هاایو انعقااد و تجدیاد پیماان فارس،یالنظامی اود در کشورهای پیتامون 

از  گانبههمهبه مفهوم حمایت و پشتیبانی  فارس،یالکشورهاست. حضور مستقیم آمتیکا در 
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. دهدیم علیاه تغییات و تحاوالتی اسات کاه احتماال باتوز آن را مانانشیپهماود و  یاهاستیس

بیست  با توگه به مصتف رو به تزاید نفت در فارس،یالدر شتایال ک(ونی نقش آمتیکا در م(طقه 

اواهد  3222ساال  در %62سال آی(ده در اقتصاد این کشور و وابستگی اروپا به نفت که باه میازان 

 .رسید، گدی و کامالً انحصاری اواهد بود

بت مانع عمده عدم وگود  به توانیم فارسالی،در  کایآمت یاتیاهداف و م(افع حاز  یاورکلبه

؛ یکشتارگمع یهاسالح؛ تالش بتای عدم دستیابی کشورهای م(طقه به ست راه انتقال نفت در م(طقه

حفظ رابطه اوب با به ع(وان رقیب آمتیکا؛  یام(طقهتالش بتای گلوگیتی از ایجاد یک هژمونی 

ی دموکتاسو  بشت یم(طقه از لحاظ حقوق اساس یبهبود اوضاع کشورهاو  عتب م(طقه یکشورها

 اشاره کتد.

. است فارسالی، هیحاش یکشورها انیم یو متز یانگلستان عامل ااتالفات ارضانگلیس: 

دریاهاست. از دیتباز پادشاهی بتیتانیا قدرت این کشور به دنبال قلمتوسازی ژئوپلیتیکی وسیعی در 

حضور کمپانی ه(د شتقی ه(د و استعمار این  واسطهبهحاکم و مسلال بت این م(طقه بوده است. 

، زمی(ه و فارسالی،کشور توسال بتیتانیا از سویی و توگه و نیاز ویژه این کشور به م(ابع انتژی 

 طقه فتاهم آمد.بهانه کافی بتای مدااله این امپتاتوری در م(

ماست و  تی، ام(فارسالی، تیام(»اعالم کتد  ایانگل تیوزنخست یتتزا م 3227سال در  

 «است تانیا یدهایبه م(ظور مهار تهد فارسالی، یهمکار یبا شورا یمتعهد به همکار ایانگل

 التیتشک نیاست. ا فارسالی،در م(طقه  یدائم التیسه تشک یدارا ایحاضت انگل در حال 

در  ییایدر التیتشک ن،یبحت« سلمان (ایم»در ب(در  ییایدر یدائم یبانیپشت ساتیتیس کیشامل 

قطت است. قطت  دیالعد ییهوا گاهیدر پا ایانگل یکشور عمان و متکز حضور نظام« الدوقم»ب(در 

با شتوع گ(   2382ر سال دبا آن اسکادران مشتتک دارد.  ایاست که انگل یورت(ها کش

 التیدر م(طقه، رسماً تشک (دهیفزا یدهایدر واک(ش به تهد ایانگل تان،یضد ا عتاق یلیتحم

« نفت و تجارت انیو گت یانوردیدر یحقوق آزاد نیتضم»را به م(ظور  «الیگشت ارم» ییایدر

شد.  یاندازراه الیرمبا اهداف مشابه گشت ا «پتونیک اتیعمل» 3222در سال  تیکتد. درنها جادیا

 انوسیو اق فارسالی،در  بل(دمدت ییایادامه حضور در» پتونیک ،یسلط(ت ییایدر یتویابن اعالم ن

 است.« ه(د
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حکومت  کتدیرو که ایتانیبت 3220 کیو دفاع و ام(یت استتاتژ یام(یت مل یاستتاتژ یدر س(د بازبی(

(وان به ع فارس،یالم(طقه ااورمیانه و  ،ک(دیمرا تعیین  3230تا سال  یانگلیا درباره ام(یت مل

 یانگلیا حیات یسعادت مل و ام(یت یکه بتا شودیمو فتصت ش(ااته  دیاز تهد یتوگهقابلم(بع 

 است.

هت »اارگه سابن انگلیا تیکید کتد که  تیو وز تیوزنخستگانسون  ایبور 3227در سال 

انگلیا است، ام(یت شما، ام(یت ماست و م(افع شما ا چه  یبتا ی، بحتانفارس،یالدر  یبحتان

 «باشد ا با م(افع ما درهم ت(یده است. یسیاس ای یاقتصاد ،یم(افع نظام

در  دیگد ینظام گاهیسه پا جادیا یمقامات انگلیا از تصمیم اود بتا 3229در سپتامبت سال  

عمان  ن،یانگلیا در سه کشور بحت یهاگاهیپا نیتتیاصلند. ابت داد« مبارزه با داعش»م(طقه به نام 

 د.و قطت قتار دارن

 UK Joint Logistics Support Base (UKJLSB) کیحظات استتاتژالاز م یکی 

 022الدوقم در فاصله  ییایدر گاهیب(در الدوقم است. پا ییموقعیت گغتافیا گاه،یپا نیا موردتوگه

م(اان  یکینزد عتب و یایب(در در در نیگتفتن ا قتار هتمز قتار دارد. یت(گه راهبتد یکیلومتت

ل ا در صورت تحقن  ؛داردیمبتابت بسته شدن ت(گه هتمز مصون نگاه  را درآن  ک،تیحساس ژئوپلی

قتار  داتیتهد نیب(در الدوقم کمتت تحت تیثیت ا ،زبت بستن ت(گه هتم یمب( تانیا یاحتمال داتیتهد

 .اواهد گتفت
 

 فارسخلیج یکشورها تیبحران مشروع. 3

 هیدر حاش یمتدم یهاحکومت .دارند ینگومهاسااتار ن هاحکومت، فارسالی،در م(طقه 

 یقیعم یتفاوت اساس هاحکومتنوع و شکل  ،م(طقه نیدر ا .است م(طقه شکل نگتفته نیا یگ(وب

 .دندار یواهو م یاساس اوتتف گتیکدیبا  یگمهور ای ی،و پادشاه یسلط(ت یکشورها یحت .دارند

در  .دارند یادیز یهاتیودمحد ایمم(وع است  یحزب تیفعال ایکشورها  نیاز ا یاریدر بس

 یتا اهداف شخص دهدیبه صاحبان م(اسب امکان م داریمستقل و پا یقو ینبود نهادها ،قتیحق

 ی،اهداف اقتصاد .دبتقتار سازن یحکومت وهیده(د و فساد را به ش حیاود را بت م(افع عموم تتگ

بوده و با اهداف  یاقهیلس ماتیم(اسبات و تصم هیعمدتاً بت پا هاحکومت نیا یو اگتماع یاسیس

در  نیدر بحت فهیحکومت آل ال م الع(وانبه ؛دارند یقیتعارض عم یمتدم و م(افع مل تیاک ت
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رهبتان و  قهو عال واستا هیعمدتاً بت پا گتددیمکه اتخاذ  یماتیتصم .است یو قوم یم هب تیاقل

  .263 :2286 ی،عسگت) شودیلحاظ نم ماتیتصم نیو م(افع ملت در ا عمدتاًدولتمتدان بوده و 

است. در  تیرؤقابلحکومتی به وضوح  یهاستمیسااتالف در  ،فارسالی،در دو سوی 

کشور ایتان با سیستم حکومتی گمهوری اسالمی واقع شده است که باور به  ،فارسالی،شمال 

-ی در بزنگاهیکی از ارکان اصلی این نظام به شمار آمده و توگه به آراء متدم ،دی(ی یساالرمتدم

کشورهایی قتار  ،فارسالی،های مشهود آن است. ولی در ضلع گ(وبی های تاریخی از ویژگی

دارند که سیستم حکومتی بسته و استبدادی مبت(ی بت اصول قبیلگی و شیخوایت داشته که اعت(ایی 

کمتانی به نقش متدم و نهادهای مدنی در اداره کشور قائل نیست(د. این نوع تفاوت در سیستم ح

و بهار عتبی گتدیده که متدم این کشورها به وضوح  3222م(جت به بتوز اعتتاضاتی همچون وقایع 

کتدند و اواستار اصالح شیوه حکمتانی در  دیتیکبت حن حاکمیت اود در اداره کشور 

 کشورهای پیش گفته شدند.

 یتدم به نهادهاس(جش اعتماد م نیو از ات یتجتب یاگونهبه توانیمرا  تیمفهوم مشتوع

داشته  باورمتدمقتار داد. چ(انچه  یمورد بترس هامیرژاز  تیحما زانیبه رهبتان و م مانیموگود، ا

 جهینت توانیمموگه است، آنگاه  یمفتوض، م(اسب و از نظت ااالق یاگامعه یکه نهادها دباش(

 شده مشتوع است. ادی ینهادها گتفت که

 ،یشش کشور عتبستان سعود) فارسالی، یهمکار یاعضو شور یکشورها یاسیسااتار س 

آل ) است. یالهیقبو  یو عمان  که به صورت پادشاه تیکو ،قطت ،نیبحت ،یمتحده عتب امارات

 انینهقطت  ا آل ) یثان  ا آل نیبحت) فهیال  ا آل تیکوصباح )  ا آل یعتبستان سعودسعود )

 یهمکار یکشور عتب عضو شورا شش یاسیااتار سس .  انعم) دیبوسع  ا آل یابوظب)

به  ییازهایبت روابال و دادن امت یشش کشور متک نیاست که ثبات حاکمان ا یبه نحو فارسالی،

 است. کایامت مخصوصاً غتب و 

حل  یکارش(اس گهان عتب را در مورد چگونگ 220از  شینظت ب یقیدر تحق یکارنگ ادیب(

از  هاآن یهمگ ،نکته نیاست. در اول دهیپتس متحدهاالتیامان(د  یاارگ گتانیو نقش باز یام(طقه

از عملکتد  یدیشد یتیمورد نام بتدند. اک ت کارش(اسان نارضا نیاول ع(وانبه تیبحتان مشتوع

از عملکتد دولت  هاآن ایکه آ سسال نیاود دارند. در پاسخ به ا یمستقت در کشورها یهادولت
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  http://irdiplomacy.ir) .اندداده ینفت پاسخ م(ف 89 ت،یا ایهست(د  یاود راض

 یمذهب -یمنازعات قوم .0

 مزبور م(طقه در .است کیدئولوژیا یتضادها ،معاصت یایم(ازعات در دن شتتیب م(شی

متفاوت و گاه مت(اقض  فیبا تعار یاسالم ییاصولگتا بع یسم،و  زمیمان(د سکوالر ییهایدئولوژیا

و عتاق  تانیا انیم کیدئولوژیتعارضات ا .زده استبه م(اقشات م(طقه دامن  سمیناصت یو حت

 ی،ولدان یگعفت)است  دهیاست که م(طقه را به چالش کش یتعارضات زوو عتبستان گ تانیا،  بع )

 قتیاما در حق ،(دینمایمبه صورت مسائل مجزا رخ  یاسیو س ینزاع م هب یامدهایپ.  2237:90

 ،(جتیکساست ) یالمللنیو ب یاسیس تیز مشتوعا دیگد یفیتعت یمشتتک بتا ییگستجو انگتینما

 نیم(ازعه ب یاز عوامل اصل یفتامل گتیباز کی نبه ع(وا یم هب یقوم یهاگتوه . 2238:298

 ،عتب تیو غ ، عتبو عتاق تانیا یعمدتاً به کتدها ازعاتم( نیا .باش(دیمم(طقه مزبور  یکشورها

در چالش  تگ اریتیثدو ع(صت .  2237:90،یولدان یگعفت) شودیمو اهل تس(ن متبوب  انیعیش

 نیا .است تیع(صت قوم یگتیدو از آن ع(صت م هب  یکی ؛اندشده تیدرگ فارسالی،قدرت در 

 ،ادی رگهانده(د )یرا گهت م هاحتکتو  هایتیدرگ و ک((دیمهم حتکت  موازاتبهدو ع(صت 

 . 337: 2230سی، ایدراشان و ق

نزاع وگود داشته  232به  کیدر گهان نزد ،سونیابه  2332ل که از سا میدر نظت داشته باش

:  یشاکتاست )بوده  یو م هب یقوم یهایتیدرگدرصد ت(ازعات،  33از  شیب نیب نیاست که از ا

2233.  

 یکییموزا تیو ااص انهیااورم یدر کشورها یو م هب یقوم یهاتیاقل یپتاک(دگ مسئله 

 نیهم به .ک(دیم دیرا تشد گتیکدیمدااله کشورها در امور امکان  ،م(طقه نیدر ا یگامعه فته(گ

و مدام  تتس(دیم هیناح نیاز ا گانیهمسا یدهایکشورها به شدت از تهد نیاست که ا لیدل

 ،یو م هب ی. البته وگود ت(وعات قومک((دیماود متهم  یرا به داالت در امور داال گتیکدی

اما ضتورتاً به تحقن اشونت  شودیمرا موگب  یو م هب یاشونت قوم یگبالقوه ای لیپتانس

 کتد. لیدا دهیپد نیا نییو شتاب زا را در تب یاشهیر لیعوامل و دال دیل ا با انجامد؛ینم

نیز گفته شد از م(ظت قومی و م هبی دچار  تتشیپکه  گونههمان فارسالی،م(طقه ژئوپلیتیک 

ا هویت و تمدن پارسی و م هب تشیع در عدم تجانا است. شمال این م(طقه را کشور ایتان ب



 تبیین الگوی منازعات ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس

111 

س(ی م هب که گاها از م(ظت  عمدتاًو ناحیه گ(وبی آن را کشورهای عتب نشین و  بتگتفته

-ایدئولوژی در تضاد آشکار با تشیع انقالبی در ایتان قتار دارند. این تضاد قومی و م هبی در بتهه

 7فین شده است. از همین رو است که شکاف و م(ازعه میان ات ساز(هیزم ،های گوناگون تاریخی

انقالب اسالمی با ایجاد یک همگتایی  یتیگشکلاز فتدای  فارسالی،کشور حاشیه گ(وبی 

. اندبتآمدهدر گهت رویارویی با ایتان  فارسالی،ای و شکل دادن به شورای همکاری م(طقه

آن  رأسهمکاری و در  شکل دیگت م(ازعه م کور در بسال فضاهای م(ازعه میان ایتان و شورای

دو قدرت یاد شده به دنبال سیادت  چتاکهاست  فارسالی،عتبستان سعودی، در فضاهای پیتامونی 

 بتند.ها و ابزارهای گوناگون در گهت بسال نفوذ اود بهته میبت م(طقه هست(د و از اهتم

از عوامل  یاشن انهیدر م(طقه ااورم یو م هب یقوم یهااشونتبودن  دارشهیر ،ینظت  یاز ح

 از: اندعبارت هاآن نیتتمهماست که  یگوناگون

 ؛یو مل یمدن یوندهایبت پ یو م هب یقوم یوندهایو غلبه پ یمل تی. بحتان هو2

 ؛هامیرژ تیو عدم مشتوع ی. بحتان دولت ساز3 

 ؛گوزهیستصلح البانه رهبتان  ی. عدم اعتماد به ادعاها2 

 ؛هاحکومت ییستکوب و اقتدارگتا اورنیهمو  کیکتاتو دمو نینهاد باتی. نبودن تتت9 

 ؛یو م هب یقوم یهاتیاقل یاسیو س یاقتصاد تیو محتوم تیتحق .0

 یعتب یدر کشورها یاسالم ییادگتای، ب(فتدم(حصتبه یاسیس -یاگتماع الیمح کی

 دارد: یژگیو نیرا در بتگتفته است که چ(د فارسالی،

از آن  یمهم یهابخشکه  یتیدر عمان  بت گمع گزبه) ی(س یهااانواده ی  حکومت دودمان2

 ؛هست(د عهیش

 ؛یتبومیغ یهاتیگمعبت  یاعتاب بوم یو اقتصاد یاسی  سلطه س3

 ؛عیست یغتب در م(طقه، در غالب نوساز یو فته(گ ی  نفوذ اقتصاد2

 ؛یشکاف ابقات نی  وفور آشکار، در ع9

عتاق، عتبستان  تان،یا یکشورها تیقدرت، نظپت گانیبزرگ و فشار همسا یهاقدرت  رقابت 0

 فارس  یابتگزار) و اردن. لیاستائ ه،یپاکستان، سور ،یسعود
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 یحاتیمسابقات تسل .5

است. پا  ، مسابقات تسلیحاتیفارسالی،در به وگود آمدن م(ازعه در م(طقه  گتیعامل مهم د

از ظهور قدرت  یتیو گلوگ ارسفالی،در  یام(طقهتوازن  کایامت ی، استتاتژیشورو یاز فتوپاش

 دیات (هیدالر هز اردهایلیمتاک(ون  32دهه  از است. یحاتیمسابقات تسل ساز(هیزماست که  دیگد

 .شده است گانیهمسا دیو تهد یگهت بازدارندگ شتفتهیپ حاتیتسل

 سهم .است یحاتیو مسابقات تسل دیات یم(اان گهان بتا نیاشتهاآورتتاز  یکی فارسالی،

 تتنییپا تانیا ینظام یها(هیهز (کهی، باالست. با اشتفتهیپ حاتیتسل دیات هیتوگ یبتا یهتاس تانیا

شدن آتش مسابقه  ورشعلهباع   تانیا یاز سو دیاحساس تهد نیا ؛سته ام(طق یاز کشورها

 یشتکت در باز ،یو اقتصاد یاسیعامل در گهت توسعه س نیتتمختبدارد.  یرا در پ یحاتیتسل

روند  نیکه ا یدر م(طقه است و تا زمان یناام( جادیا لیدال نیتتمهمموضوع از  نیاست. ا یحاتیتسل

بود  میاواه روزافزون یم(طقه امن و با ثبات نخواهد بود بلکه شاهد ناام( ت(هانهمتوقف نشود 

در روابال  تیتیث، چالش، تیباع  ت(ش، حساس ات تسلیحاتی . در واقع مسابق23: 2289،یذوالفقار)

 .شودیمم(ازعه  تیکشورها، قطع روابال و در نها
 

 . منازعات انرژی6

 یمهم اریاست که نقش بس ایم(اان صاحب م(ابع انتژی دن نیتتمهماز  یکی فارسالی،م(طقه 

م(بع  نیتتبزرگآن،  تامونیو کشورهای پ فارسالی،انتژی گهان دارد. حوضچه  معادالت در

نفت گهان را  تیدرصد از ذاا 0/72، یعیگاز اب تیصد ذاادر 92نفت و گاز گهان است که ی غ(

گاز ابیعی و  متتمکعبتتیلیون  22/38 با دارا بودن تانیا ان،یم نیدر ا اود گای داده است.در 

  .2286ویسی : است )انتژی فسیلی  تینظت ذااکشور م(طقه از  نیتتمهممیلیارد بشکه نفت،  0/226

اشاره و تالش  یانتژ یهاحاملمعقول در  یهامتیقمئن با به عتضه مداوم و مط یانتژ تیام(

 یانتژ یناظت بت بازارها یو روان یطیمحستیز ی،کیتک( ،یاقتصاد ،یکیتیژئوپل داتیتهد ک(دیم

م(طقه و  نینفت ا دک((دگانیتول یاصل یهادغدغه از یکی فارسالی،در  تیام( .را کاهش دهد

 فارسالی، تی. نفت در سااتار ام(باشدیمو  بوده بزرگ آن در ستاست گهان ک((دگانمصتف

 یبقا تاً یو نها یرفاه اقتصاد ،یاسی. نفت در ثبات ساست یپوشچشمتقابلیغم(طقه  یکشورها یبتا
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در اول زمان  یانتژ تیام(  .2282مسعودنیا :ک(د )ی ایفا میدینقش کل فارسالی، یکشورها

 ازیموردنبه نفت  یاز دستتس (انیاام یبه مع(ا تیام( نیا ستمیسده ب انهیدچار تحول شده است در م

 یراو یانتژ استیس ،در دوران گ(  ستد .شدیم فیبزرگ تعت یهاقدرت یدر زمان گ(  بتا

 یباز یدر اقتصاد گهان ینقش محور ،یمبادالت و تجارت انتژ .قتار داشت یتیحوزه صتفاً ام(

 و کارکتد ییکارا بت متیق یهاو شوک یانتژ عتضه قطع ایگونه که ااتالل آن ؛کتدیم

را  یانتژ تیکه مسئله ام( یاز عوامل یکیامتوزه  .گ اشتمی فتاوان یتیتیثواردک((دگان  یاقتصاد

 شیافزا ،ک(دیم تیپتاهمحساس و  ،عمده ک((دهمصتف یکشورهاو بزرگ  یهاقدرت یبتا

 یآن بت اقتصاد کشورها تیتیثو  ی(یبشیپقابل  (دهیبه م(ابع نفت و گاز حداقل تا آ یگهان یوابستگ

مواگه  ییهابا چالش فارسالی،و  انهیاز ااورم یانتژ نیتیم .است ک((دهمصتفو  دک((دهیتول

شدن ص(عت نفت  یمل ،بحتان کانال سوئز .ادامه داشته است 2302از دهه  وستهیاست که به اور پ

 ،دک((دهیتول هایدر کشور یسایس یثباتیب فارسالی،گ(   ،و عتاق تانیا گ(  ،تانیا

 تانیتوسال ا یانتژ از عتضه ینگتان ،در ستاست م(طقه ی مان(د داعشستیتتور یاهگتوه داتیتهد

متبوب به ستقت نفت ایتان توسال  یهات(شی و بتگام، اهسته یهاتیدرباره فعال هات(شوگه به با ت

هست(د که انتژی در  ییهاشچالاز  فارسالی،و اقدام متقابل در  یافتا م(طقهکشورهای 

 دهد.قتار می تیتیثرا تحت  فارسالی،
 

 یریگجهینت. 5

 معموالً سیاسی که زود گ را هست(د و  یهاچالش بتاالفژئوپلیتیکی  یهاچالشااتالفات و 

. از اتفی رفع این البدیم هاآنهست(د و زمان زیادی بتای حل  یاشهیر، شوندیمساده حل 

ت مستلزم ارائه راهکارهای محکم و متقن و از بین بتدن عوامل ایجاد م(ازعه و م(ازعا هاچالش

است. ااتالفات متزی از آن دسته هست(د که به سادگی حل نخواه(د شد و باید عزم گدی در حل 

از علل عدم  ،و عالئن آن در سطح م(طقه یافتا م(طقه یکشورها نفوذ وگود داشته باشد. هاآن

ااتا   یبتا یدر صورت عزم گد رسد،یم(طقه است، ل ا به نظت م نیر اد یثبات و ت(ش دائم

حوزه  ،یادرون م(طقه گتانیو باز توهایتوسال ن یگمعدسته تیام( جادیو ا یافتا م(طقه یتوهاین

 رسدیابتدا به نظت م جه،ینت نیحصول ا یاک(د. بت دایپ یقابل قبول یو ثبات نسب تیام( فارسالی،
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مت(اسب با محوریت تعامل و همگتایی با  یاستتاتژ کی دیبا یاوان قدرت م(طقهع(به تان،یکه ا

مقتدرانه با  حالنیدرعو  زیآممسالمت یپلماسیروابال و دبت عالوه  کهکشورهای م(طقه داشته باشد 

با  نی. همچ(های اود آگاه سازدو از عالئن و نگتانی دیم(طقه را گ ب نما یکشورها ت،یحسن ن

م(طقه گام بتداشت.  یکشورها شتتیب یگهت همبستگ در توانیژئوکالچت، م کتدیرو استفاده از

عدم پیوند  ،های م(طقه نقش اساسی داردآید در تعمین بحتانمی به نظتیکی دیگت از مسائلی که 

که عامل ژئواکونومی در تحقن  گونههماناقتصادی به یکدیگت است.  نظتازنقطهکشورهای م کور 

مابین کشورهای ای موفن، ایفای نقش مهمی داشته است در حوزه مسائل فیطقههای م(تشکل

نگتانی کشورهای این  واسطهبهاست؛ امتی که  دوچ(داننیز شایان دقت و توگه  فارسالی،م(طقه 

 یالمللنیبو  گانبهکیهای های گهانی و عواملی همچون تحتیمم(طقه از یکدیگت و نقش سیستم

انتژی نیاز مبتم گهان ما در قتن بیست و یکم و بتوز نیافته است. از اتفی  تاک(ون فتصت ظهور

بزرگ در  یهاقدرتیدروکتب(ی، بین ه ل ا کشمکش و رقابت بتای کسب م(ابع انتژی ؛است

درگیت م(ازعات انتژی  و این م(طقه را ساتایت اواهاد کاتد فارس،یالم(طقه ژئواکونومیک 

تتکیبی از م(ازعات و ااتالفات متزی،  فارسالی،ژئوپلیتیکی  م(ازعات درهتصورتاواهد کتد. 

مسابقات تسلیحاتی  ای،فتامتزی و فتام(طقه یهاقدرتحضور  بحتان مشتوعیت کشورهای م(طقه،

 و م(ازعات انتژی و قومی م هبی است.
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