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 فارس ژئوپلیتیک منطقه خلیج ژنگان
 ای منطقه سنجش همگرایی/ واگرایی درون 

 سوآت گیری از تکنیک با بهره

 محسن خلیلی

 جهانگیر حیدری

 منیر یاری

 چکیده
. ژندوم ژئوپلیتیدک ا در بدید اهد ای بداییسر سیاسدی بدا         کنند   میهای ژئوپلیتیک راهبری  کشورها را ژنوم

ای  المللدی و منقهد    همکاری بدید   کنن ه وابستسی ایجاد نمای ، فراهم های جغرافیایی کشورهای دیسر مزیت

ای است ک  دارای بافت، سلول، هسدت  و   عنوان یک واح ، همچون موجود ین ه  فارس ب  خلیج  است. منقه 

فارس یک بافت، هرک ام ای جزایر یک سلول، وضعیت اسدتهرار   نوان مثال جزایر خلیجع ژنسان است. ب   نهش 

یدک   بدودن   بودن یا ژئوپلیتیک های نظامی و شهرون ان در جزایر، هست ، و آن اعتباری ک  استراتژیک  روه

پرسد    نمای ، ژنوم ژئوپلیتیک است. ه ی نسارن  ان، پاسخ اید جزیره را در ذهد سیاستم اران ت اعی می

نظدر   ؟ بد  فارس را داراست های ژئوپلیتیک همسراسای در خلیج سایی ژنوم ک  چ  راهبردی، توانایی فعال است

نهشد  ژنسدان ژئوپلیتیدک      های جغرافیایی و انسدانی و مقالعد    رس  راهبردی مبتنی بر شناخت واقعیت می

 ایی را داشت  باش .س خارجی کشورهای منقه ، توانایی و پتانسیل اید فعال مؤثر بر سیاست

 ن کلیدیاگواژ
 ای منقه  ، وا رایی درونای منقه  ، همسرایی درونسوآتفارس،  ژنوم ژئوپلیتیک، خلیج

                                                           
                    دانشیار علوم سیاسی دانشساه فردوسی مشه                              Email: khalilim@um.ac.ir 
 مشه                  ارش  جغرافیای سیاسی دانشساه فردوسی  کارشناسی   Email: jahanheydari@yahoo.com  
 ریسم دانشساه سیستان و بلوچستانریزی توارش  جغرافیا و برنام  کارشناسی 

Email: monir.yary@yahoo.com  

 12/6/31تاریخ پذیرش:     11/1/31تاریخ ارسال: 

 211-258 / صص2931 پاییز/ 68فصلنامه راهبرد/سال بیست و دوم/شماره 
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 جستارگشایی
ی هدا  ژنومواح های ژئوپلیتیک، براساس 

فددرد خددود دارای یددک ژئوپلیتیددک منرصددرب 

شخصیت سیاسی و طیفدی ای تدوان تدرثیر در    

باشدن . بدرای در     میخارجی  سیاستعرص  

 ای کلمد   های جغرافیایی، واژه ژنوم ک  واقعیت

در تعریدِ    ،استهراضی ای علوم ییسدتی اسدت  

 وند  کد     آی . همان کار می ژنوم ژئوپلیتیک ب 

ژنتیدک خدود عمدل      ها، مقابق با نهشد   انسان

ی ها ژنومنن ، واح های ژئوپلیتیک را نیز ک می

نماین . هر موجود ین ه  ژئوپلیتیک راهبری می

 هدا  ژندوم دارای بافت، سلول و هسدت  اسدت و   

هددا  ژن  دهندد ه پیوندد ه  صددورت یددک رشددت  بدد 

 دهن . ای ب  آن موجود ین ه می ویژه  شاخص

یک واح  ژئوپلیتیدک   فارس خلیج  منقه

  فعاالند  بدا   یک بافت ین ه است ک همچونو 

مریط بیرون ای خود ارتبدا  دارد. نسارند  ان   

 همسرایدی انساشدت کد     با پذیرش ایدد پدی   

ناپذیر بدرای ادخدال     ضرورت اجتناب ای منقه 

شددددد ن  منقهددددد  در فهدددددای جهدددددانی

ِ )است (، بد  تشدری    29 ، ص2913یاده، سدی

پرداین   می فارس خلیج  ژنوم ژئوپلیتیک منقه

باشن  ک  کد ام   می اید سؤال  دنبال پاسخ و ب 

ی هددا ژنددومسددایی  بددرد، توانددایی فعددال  هرا

 فددارس را در خلددیجژئوپلیتیددک موجددود در  

بدید   ای منقهد   همسرایدی راسدتای  سدترش   

 واح های سیاسی منقه  داراست. 

و  یا منظدر هد ی، توسدع     ای نوشتاراید 

 یترکیبدددی اسدددت. بدددرا ،ق آنیدددروش تره

ای، ای روش یددمددورد ن یهددا داده   آوری جمدد 

  العدات و ارائد  ل اطیای، و جهت ترل کتابخان 

کشدورهای   همسراییی در جهت یها یاستراتژ

بهره  رفت  ش .  سوآت ، ای تکنیکفارس خلیج

هدا   ها، فرصت ها، ضعِ ای قوت یسپس فهرست

های  و سرانجام استراتژی یی ها، شناسایو ته  

 .ه استارائ   ردی نیز سراسای هم
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 فارس و همگرایی های ژئوپلیتیک خلیج نمودار تحلیلی پژوهش: ژنوم -(2شماره ) شکل

 کشورها)نگارندگان(

 
 

 مفهومی هساز -2
نظددری   هنسارندد  ان مهالدد ، ای دو سددای  

 هو دو سدای  همسرایدی( ژئوپلیتیدک و  ) موجود

ژنسدان و ژندوم ژئوپلیتیدک(    ) مفهومی نوآوران 

 ،مهال ، ژئوپلیتیک است  مای ان . بد بهره  رفت 

تددرثیر جغرافیددا بددر شخصددیت   یعنددی مقالعدد

یژه روابدط آنهدا   و سیاسی و تاریخی کشورها ب 

ترکیب عوامل سیاسدی   و نیز   با سایر کشورها

ش ن   ک  باعث مشخصنروی   و جغرافیایی ب 

 ای  ردد. ویژه  کشور یا منقه

ژنسدددان   نهشددد  ژندددوم و مهولددد  هواژ

ژئوپلیتیددک، ای مباحددث بیولددوژی و ژنتیددک   

اسدت. ژن دائدم     عاریت  رفت  شد ه   انسانی ب 

شود و شای  در  وقت روشد نمی  هیچ ،خاموش

بعد ، روشدد    های بسدیار  رون  تکامل در یمان

دوران بلدو    های موقت خداموش، تدا   شود. ژن

انفعاالت دوران بلو ،  و  ولی با فعل ،ان  خاموش
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شون . ژن غالب، ژن موجدود   فعال و روشد می

یافت  و ژن مغلدوب، ژن موجدود بد ون     و بروی

  هدایی  فتد    ظهور است. نیز ژن فعدال بد  ژن  

ک  در رون  وجود یدک موجدود، قابدل    شود می

درصد  ای   مشاه ه اسدت. بدی  ای نودوهشدت   

ای خاموش و غیرفعال  موجود ین ه های هر ژن

صورت بدالهوه احتمدال فعدال و     باش  ک  ب  می

هدای بعد ی    در نسدل  ها ژنومش ن آن  شکوفا

هدای خداموش ممکدد     وجود دارد، ای ایدد ژن 

طدور   ب  ،است درص ی ژن دائم خاموش باشن 

هدای   مثال در آناتومی جانوری مثل مار، یائد ه 

هدا   د ژنامدا اید   ،داشتد دست و پا وجود دارد

دائددم خدداموش بددوده و امکددان شددکوفایی آن  

موقددت  نددید ژنچندد رت وجددود دارد. هم بدد 

خدداموش، آن ژنددی اسددت کدد  تددا دوران بلددو  

انفعاالت دوران بلدو ،   و ولی با فعل ،ان  خاموش

طور مثال رنگ چشم یا رنگ  شون . ب  فعال می

پوست یک فرد ممکد است شباهتی ب  پ ر و 

شد ن یدک      علت فعدال اما ب ،مادر آن ن اشت 

های  ذشت  بد    ژن موقت خاموش ک  ای نسل

ارث رسدددی ه اسدددت، رنسدددی متفددداوت در   

 خصوصیات فیزیکی فرد ظاهر کن .

جغرافیایی ژنتیک   ژنوم ژئوپلیتیک، نهش

سیاست در یک کشور است ک  ترثیر بسدزایی  

بخشی ن ب  رفتارهای نظدام سیاسدی    در شکل

ندد  کدد   و الملددل دارد. همددان در نظددام بددید

   ژنتیدک خدود عمدل   ها، مقابق با نهشد  انسان

، کشددورها را نیددز کدد های ژنتیددک کنندد  مددی

(. 222 ، ص2932خلیلدی، ) نماین  راهبری می

ا ر بتوان  بید ژنوم ژئوپلیتیک ترت شرایقی 

هدا و   ر سیاسدی بدا اریش  یساه ای ملی یک بای

هددای جغرافیددایی کشددورهای دیسددر    مزیددت

وابسددتسی ژئوپلیتیددک ایجدداد نمایدد ، ایددد     

وابستسی متهابل جغرافیایی، موجب همکداری  

  دردد  و تکامل سیستم جهانی مدی  المللی بید

(. ای آنجاکددد  246 ، ص2911نیدددا، حددداف )

ژئوپلیتیک دانشی اسدت کد  بد  سیاسدتم ار     

های جغرافیایی  ده  ک  ای موقعیت رخصت می

های استراتژیک دریدایی و   حساسیتسریمید، 

خشکی و مناب  کمیداب اقتصدادی و اندرژی و    

حکومدت  خدارجی   سیاستآبی بهره بسیرن  تا 

و  ای منقهدد هددای سیاسددی  خددواهی یدا برتددری 

 جهدددانی قددد رت را جامددد  عمدددل بپوشدددان 

(، در منقق ایدد  213 ، ص2912مجته یاده،)

مهابددل قدد رت،    داندد ، وابسددتسی در نهقدد 

ی عمل قدرار دارد. کشدورهای   استهالل و آیاد

هددای جغرافیددایی دیسددران  وابسددت  بدد  مزیددت

هددای جغرافیددایی  کدد  فاقدد  مزیددت درصددورتی

در موضد    ،کنن ه باشن  بخ  و متواین تعادل

آنهددا خددارجی  سیاسددتضددعِ قددرار  رفتدد  و 

با ته ی  مواجد    آنهامنفعل ش ه و مناف  ملی 

 (.246 ، ص2911نیا، حاف )  ردد می
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سیاسدی را   همسراییالملل  در روابط بید

مددد یون کدددارکرد رایی و نوکدددارکرد رایی   

 ، ص2914دوئرتددی و فددالتز رای،) دانندد  مددی

عبارت است ای فرآیند ی کد     همسرایی(. 666

هدا بدرای دسترسدی بد  اهد ای       طی آن دولت

طدور داوطلباند  و آ اهاند ،     مشتر  خود، بد  

بخشددی ای حاکمیددت خددود را بدد  یددک مرکددز 

 ، ص2913کداظمی، ) کنند   میفراملی وا ذار 

در یدک منقهد  برآیند  فرآیند       همسرایی(. 9

ل مثبت بید واح های ملی بدرای  کن  متهاب

هددای سیاسددی،  جمعددی ای بهددره  مندد ی هبهددر

 ، ص2911مجی ی،) اقتصادی و امنیتی است

ها برای فرارفتد ای مریهدای   (. تالش دولت22

ملی خود درجهدت پیوسدتد بد  یدک اجمدا       

ها جهت  پویایی آن دولت هدهن  تر نشان بزرگ

باشدد . باتوجدد  بدد  بسددط     حیددات مددیادامدد

تددوان لددزوم پیوسددتد بدد    شدد ن مددی جهددانی

تر ای واح های ملی را، دلیلی  ماعات بزرگتاج

های اقتصادی و سیاسدی کشدورها    برای رقابت

در جهانی ک   ای منقه های  همسراییدانست. 

ر ژئواکونومی بر ژئواستراتژی ارجریت یافت ، ب

ق مرور اقتصاد استوار اسدت. بندابراید، منداط   

کریمدی  ) ان  یافت  ژئوپلیتیک تعریفی اقتصادی

همسرایددی یددک  (. 421 ، ص2932پاشدداکی،

پدایید و بداالی آن، ادغدام     طیِ است ک  ح 

موسدوی و  ) اقتصادی و اترداد سیاسدی اسدت   

 (.621 ، ص2932دیسران،

 پژوهش انهنوآور  جنبه -1
منداطق و   خدارجی در  در عرص  سیاسدت 

عنوان آفت  کشورهای مختلِ، عواملی چن  ب 

یک استراتژی منسدجم در ایدد یمیند  قابدل     

پردایی،  باشن : رؤیا رایی و خیال تشخیص می

 رایددی، اعتهدداد بدد  جبددر جغرافیددایی و  آرمددان

هدای جغرافیدایی و    توج  ب  توان مریقی، ع م

هددای متخددذه،  شددرایط و بسددترهای سیاسددت

ای جانب سیاسدتم اران  روی  آوری ب  تک روی

آوری برث ژندوم ژئوپلیتیدک در    نما. نو انسشت

اید امر است ک  ب  تهابل و تعامل اید عوامدل  

ته یدد یا پرداختدد  اسددت. بددا مقالعدد  ژنددوم   

ژئوپلیتیددک مددا مجبددور بدد  مقالعدد  کدد های  

شویم. در ایدد صدورت    ژئوپلیتیک رقبا نیز می

جغرافیدایی اسدت     ژنوم ژئوپلیتیک یک اسلر

عنوان سیبل  ک  با آن ک های ژئوپلیتیک را ب 

تبد    شدود. بد    هایی نشان   رفتد  مدی   یا ه ی

چندد وچون فعالیددت کدد های ژئوپلیتیددک در  

هدای   جغرافیای سیاسی کشورهای رقیب، ژنوم

سیاسی حاکمان و  هژئوپلیتیک با توج  ب  اراد

 ردن . مقالع   دولتمردان فعال یا غیرفعال می

تدرید   های ژئوپلیتیدک اصدلی   ناسایی ژنومو ش

عامل درراسدتای سدنجی ن مهد ورات ملدی و     

هددای جغرافیددایی و انسددانی یددک واحدد   تددوان
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سیاسدددی ای طرفدددی و شدددناخت و ارییدددابی  

  هددددای موجددددود درعرصدددد   مردددد ودیت

خددارجی اسددت. بنددابراید ای  ددرای   سیاسددت

 رایددی و  آرمددان  سیاسددتم اران بدد  عرصدد  

آورد. ندوآوری   مدی  عمدل  یا رایی ممانعت ب ؤر

شود،  دیسر ک  در قالب اید اصقالح دنبال می

 ؛شددناخت عمیددق مشددکالت موجددود اسددت   

کدد  سیاسددتم ار را ای  ددرای  بدد   صددورتی بدد 

ل  ئمسد  ل  یدا حدل  ئنمدودن صدورت مسد    پا 

صورت مهقعی و مبتنی بدر عوامدل جبدری     ب 

نمای . شناخت عوامل اصلی بروی یدک   دور می

خدارجی و   سدت سیا  برران و چال  در عرصد 

خددورد ی بددید عوامددل   پیوندد ی و  ددره  هددم

خارجی در اید  سیاست   ونا ون مؤثر درعرص

  یرد.   تر انجام می تر و علمی رهسذر راحت

عندوان یدک واحد      فارس ب  خلیج  منقه

ای است کد    موجود ین ه همچونژئوپلیتیک، 

. ژنسان است  دارای بافت، سلول، هست  و نهش

ی انددوا  متفدداوتی اارهددا ای نظددر فعالیددت د ژن

م خاموش، ژن موقت خاموش، )ژن دائ هستن 

یافت  و ژن مغلوب(و تواندایی فعالیدت   ژن بروی

شد ه    هدای ارائد    وابست  ب  اسدتراتژی  ،هر ژن

هددا،   رایددی، ژن بق السددوی امکدداناقددم .اسددت

امکاندداتی را در اختیددار جامعدد  انسددانی قددرار  

ذاران  د  هدای سیاسدت   دهند  و اسدتراتژی   می

هددا را بددر حسددب همسرایددی یددا  اندد  ژنتو مددی

ن ش  با روشد .وا رایی خاموش و روشد کنن 

های هددای همسراسددای، ار انیسددم کشددور    ژن

شد ن   بدا روشدد   و ،سوی همسرایدی  نقه  ب م

ار انیسم کشورهای منقهد    ،سایهای وا را ژن

واقدد   کنندد . در سددوی وا رایددی رشدد  مددی  بدد

نهایی را در  کنن ه ییدعی موجود نه  تها ژن

دشان الیم امر همسرایی و وا رایی ن ارن ، وجو

هددا و  اسددت، امددا کددافی نیسددت. سیاسددت    

هددا را درجهددت وا رایددی و   نژ ،هددا اسددتراتژی

  یرند . در همسرایدی یدا    کدار مدی   همسرایی ب 

ا وا دذار  ه وا رایی منقه ، نه  اصلی ب  ژنوم

هدا و راهبردهدای    نش ه است؛ بلک  اسدتراتژی 

کنند .   فعدال مدی  ها را فعال یدا غیر  انسانی، ژن

ه همسرایددی و کنندد  انسددان تعیددید هپددس اراد

یدز  ها ن های هر منقه  است و ژنوم وا رایی ژن

هددا  صددرفاط طبیعددی نیسددتن  و برخددی ای ژنددوم 

 باشن . انسانی می

فضای استراتژیک حاکم برر   -9
 فارس خلیجمنطقه 

خددارجی  سیاسددتهددای  دادهبددا مقالعدد  

اسددی کدد  در یددک   روهددی ای واحدد های سی

اندد ،  معددید جغرافیددایی واقدد  شدد ه   منقهدد

کنیم ک  با وجود وجدوه مشدتر     مالحظ  می

ساختاری، اعتهادی، اریشی، یبدانی و تداریخی   

، هریک ای واح ها، منداف  خاصدی را   آنهامیان 

کنن  ک  با مناف  دیسران در تعارض  دنبال می
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ایدد امدر موجدب    (. 3 ، ص2913قدوام، ) است

تسلط فهای استراتژیک بر یدک   یری و  شکل

رس  کد  منقهد     نظر می  ردد و ب  منقه  می

ای برخدوردار   فدارس ای چندید خصیصد     خلیج

ها را در یک   اهی برخی ای دولت رچ  است. 

دهن  کد  ای لردا     بن ی خاص قرار می طبه 

سدداختار اقتصددادی، ایدد ئولوژی و سیاسددی    

هدای   مشدی  اند ، ولدی در عمدل ای خدط     مشاب 

رسد    نظدر مدی   کنند . بد    یروی نمدی یکسان پ

تددرثیر تعدد د سدداختارهای ناهمانندد  در  ترددت

  هدای   یدری  جهدت و اتخاذ  فارس خلیج  منقه

عرص   جانب واح های سیاسی در متعارض ای

خارجی، فهای استراتژیک حداکم بدر    سیاست

منقه ، رقابتی و کمابی  خصمان  است. ایدد  

عنوان یدک کد  ژئوپلیتیدک ای جاندب      عامل ب 

حهور  قلم اد  شت  و ای منقه های فرا رتق 

 نمایانن .   مینظامی خود را در منقه  موج

کشدورهای ایدد منقهد  بخد      بنابراید، 

خدود را صدری مسدائل     هدای  ییادی ای هزیند  

چندید میدان   مکنند . ه  امنیتی و دفداعی مدی  

کشدددورهای مختلدددِ شدددورای همکددداری    

روابط ناامنی وجود دارد ک  ناشی  فارس خلیج

ای اختالفددات مددریی و مسددائل و مشددکالت    

واق  مشدکالت   باش . در عهی تی و سیاسی می

فراوانی وجود دارد کد  باعدث تیر دی روابدط     

 با یکد یسر شد ه اسدت    فارس خلیجکشورهای 

واسدق    (. بد  212 ، ص2932ارجمن ، جوادی)

نبددود هنجارهددای مشددتر ، بسددتری بددرای   

هویت مشتر  نیز فدراهم نشد ه،     یری شکل

اعتمادی بدید کشدورهای    نتیج  فهای بی در

، 2932روحی،) وجود دارد فارس خلیج  منقه 

  طرفددددی کشددددورهای منقهدددد  (. ای12 ص

بددا عهدد  قراردادهددای نظددامی   فددارس خلددیج

 سدترده، منقهد  را بد  انبدار اسدلر  تبد یل       

ان  و بدا وا دذارکردن مسدئولیت تدرمید      نموده

و اتصال اسدتراتژیک بد     امریکا  امنیت خود ب

هدای مهدم اسدتراتژیک بدا      آن کشور، همکاری

هددای  را بدد  تددالش ای منقهدد فرا هددای قدد رت

سدایی، تددرجی    بدرای امنیددت  ای منقهد   درون

رفددتد  ای بدد  ایبددید  ل ئمسدد چنددید دادندد ؛

بسترهای الیم بدرای ایجداد ترتیبدات امنیتدی     

 ه اسددتفددارس منجددر شدد   بددومی، در خلددیج

 (.1، ص 2932)اس ی،

 ددری در منقهدد   افددزای  روندد  نظددامی

احساس ب بینی کشورها را ب  یک یسر افزای  

ا قدوت  هدای نظدامی ر   داده و احتمال در یری

روابط خدارجی   بخشی ه است. امرویه، مفروض

 هدای منقهد ، احسداس ته ید  ای     بید دولدت 

ل  موجدب شد ه   ئطری مهابل است. ایدد مسد  

کشدورهای منقهد     است تا اجما  داخلی بید

هدای خدارجی    کاه  و میزان اتکاء ب  قد رت 

های  دیسر، اتکاء ب  ق رت سوی افزای  یاب . ای
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های منقهد  را   بزرگ، مشروعیت سیاسی رژیم

کدداه  داده و موجددب افددزای  فشددارهای    

ها بدر مدردم شد ه     سیاسی و امنیتی اید رژیم

رسد    نظدر مدی   (. بد  1 ، ص2911یکتدا، ) است

چددون هددایی هم مؤلفدد تددرثیر وجددود   ترددت

روید ، اختالفدات    های نظامی بی  ذاری سرمای 

ارضددی بددید کشددورهای منقهدد ، تهددادهای   

راسددتای  ایدد ئولوژیک و نددژادی، رقابددت در  

رهبری منقه  و وجود منداب   دایی و نفتدی    

  مشتر ، فهای استراتژیک حاکم بدر منقهد  

مردور   ، رقابتی، خصدمان  و امنیدت  فارس خلیج

ی ژئوپلیتیدک موجدود،   ها مژنواست. بنابراید، 

را شددکل  فددارس خلددیج  کاراکترهددای منقهدد

 ان . بخشی ه

ی ژئوپلیتیرک مرر ر   ها ژنوم  -4
در ایجاد فضرای امنیتی/نارامی   

 فارس خلیج

ژندددوم اختالفدددات مدددریی و ارضدددی، ای 

یدک دولدت     باریترید آنهاست. مری ابدزار پاید  

است، ییرا هیچ دولتی ب ون داشتد سریمینی 

توان  پیشرفت داشدت    با مریهای مشخص نمی

باش . مفهوم مریهدا بدرای اثبدات حاکمیدت و     

 هدای دیسدر ضدروری اسدت     روابط آن با دولت

(. در یمانی ک  مریهدا  232 ، ص2916شوتار،)

ییداد    دقدت    هم در خشکی و هدم در دریدا بد   

های استعماری در مورد ادعا ،ش ن  کشی ه می

توسع  بد  منایعد     مریکشی در نواحی درحال

. حددال، (Johnston,2001, p. 282) انجامیدد 

ققبدی   های ق رت رقیب یا یک نظام تک نظام

نظدامی در جهدان   -بودن فهای امنیتی و حاکم

تواند  در تشد ی     ای جمل  عواملی است ک  می

 یددا تخفیددِ اختالفددات مددریی مددؤثر باشدد    

(. نتددایج جغرافیددایی 292 ، ص2916یرقددانی،)

دو طدری   هر اختالی مدریی بد  ندو  قد رت    

حدل بسدتسی     راه مخاصم  بدرای رسدی ن بد    

دارد. ا ر اخدتالی مدریی بدا توافدق کامدل دو      

وفصدل بینجامد ،    م بد  حدل  ئد دا طور  کشور ب 

منجر ب  افزای  تعدامالت مدریی و شدکوفایی    

منقه  خواه  شد . امدا ا در اخدتالی مدریی      

موقت و با رضایت نسبی طدرفید یدا     صورت ب 

یکددی ای دو کشددور حددل شددود، مانندد  آتدد   

تنهدا در افدزای     ییرخاکستر باقی ماند ه و ند   

تعامالت مریی نه  چن انی نخواهد  داشدت،   

ترید تن  بدید دو کشدور، بدار     بلک  با کوچک

دیسر اختالی مریی باعث در یدری دو کشدور   

 شود. پدس مریهدای سیاسدی کشدورها در     می

همدید   باشن ، بد   ویترید هر کشوری می واق 

مرض بدروی اختالفدات بدید کشدورها،      علت ب 

 هددا متددرثر خواهدد  شدد  نمریهددای سیاسددی آ

 (.242 ، ص2916عزتی،)

کد    فدارس  خلدیج فدرد   شرایط منرصدرب  

  برروی فالت قاره قرار  رفت  و حهور دیریند 
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 یدددری ای  انسلسدددتان در منقهددد  و بهدددره  

تدداکنون هددای سیاسددی مصددنو ،    مریبندد ی

  عنوان یک منشاء اولید  در ایجداد و توسدع     ب 

اختالفددات ارضددی/ مددریی کشددورهای منقهدد  

ک  تمامی کشورهای   عمل کرده و چنید است

 یسر اختالفدات سدریمینی   کد فارس بدا ی  خلیج

میدزان   ای جهدان بد    ای منقه هیچ در دارن  و 

اختالفدات ارضدی/ مدریی وجدود      فدارس  خلیج

فعدال   (. ژن دائم941 ، ص2912اس ی،) ن ارد

کردن فهدای   عنوان عامل امنیتی اختالفات، ب 

بودن  کن . ترمیلی استراتژیک منقه  عمل می

مریهددا ای نظددر جغرافیددای سیاسددی و دخالددت 

لسدتان درراسدتای   مستهیم و غیرمسدتهیم انس 

کشِ و استخراج نفدت در   ترمید مناف  خود،

منقه ، موقعیت اسدتراتژیک برخدی نهدا  یدا     

  طلباندد هدای توسدع     ، سیاسددتجزایدر منقهد  

هددا و  برخددی کشددورهای منقهدد ، دخالددت   

هددای  هددای غیرقددانونی برخددی دولددت ترریددک

های نادرست برخی منداب    خارجی، و برداشت

ستفاده ای شرایط موجود پس ای و احتماالط سوءا

در جهددت تددرمید   فددارس خلددیجم ود جنددگ

، ص 2912 اسدد ی،) خدود هدا و منداف     هد ی 

بدودن   انسیدز  حکایت ای ژرفای اخدتالی  (،912

 فارس خلیجوضعیت مریی و ارضی کشورهای 

 دارد.

 

ژنوم ژئوپلیتیک  - (2نگاره شماره )

اختالفات ارضی و مرزی بین کشورهای 

 فارس خلیج همنطق
 موضو  مورد اختالی طرفید ردیِ

2 
و  امارات
 ایران

  ان  جزایر س 

1 
و  عراق
 کویت

ب  عراق نسبت  ادعای ارضی
بوبیان و حتی تمام  و هجزیر

 کویت 

9 
و  عراق

 عربستان

عراق نسبت ب   مقام  ارضی
هایی ای شمال شرقی بخ 

 عربستان 

4 
و  عراق
 ایران

و انهمام  رایان  ادعاهای الراق
نسبت ب   عراقو   طلبان

 ارون رود 

1 
عربستان 
 وکویت

المرادیم و قروه و جزایر ام
 تر ی  ح ود فالت قاره

6 
عربستان و 
 ابوظبی

 بوریمیجه  وا

1 
عربستان و 

 عمان
در مورد مریهای  ع م توافق

 عربستان و عمان 

1 
عربستان و 

 ققر

ادعای عربستان ب  مالکیت بر 
مایل ای سواحل جنوب  19

  شرقی ققر، منقه 
 ابوالخفوس

3 
ققر و 
 بررید

اختالی بر سر جزایر حوار و 
 نوار یباره

22 
ققر و 
 ابوظبی

مالکیت جزیره حالول، برسر 
های ساحلی فالت قاره، آب

السعی  و بن ر نفتی ام
 الع ی  خور

22 
 نشید شیخ

های 
 امارات

مورد  21تنهایی ب  وجود
میان هفت  سریمینی اختالی

 نشید  شیخ

21 
عربستان و 

 بررید
در منقه   بوسفاح  منقه

 مریی

29 
ایران و 
 کویت

تر ی  ح ود مریهای ع م
 دریایی

 -خدداموش اختالفددات نددژادی    موقددتژن 

مدددذهبی نیدددز در میدددان کشدددورهای منقهددد  
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فددارس وجددود دارد. مکددان جغرافیددایی    خلددیج

فددارس، اهمیددت اسددتراتژیک جهددانی بدد   خلددیج

مرور آبدی و خداکی آن بخشدی ه     و های عبور راه

و ای نیز ای  است. اید مسیرها و ذخایر عظیم نفت

هدای خدارجی    قد رت   کنند ه  جمل  عوامل جذب

هددا در تددالش بددرای   بددوده اسددت. ایددد قدد رت 

هدای داخلدی در منقهد ، بد       سودبردن ای رقابت

آن   ینندد  کدد  نتیجدد    اختالفددات دامددد مددی  

ش ن منقه  ب  یدک ندوار شدکنن ه بدوده      تب یل

(. پشدددتیبانی 614، ص 2911)کدددوهد، اسدددت

فددارس ای عددراق در   سددترده کشددورهای خلددیج

سی سدت مبجریان جنگ با ایران باریترید جلوه ه

 بدود « قومیدت عدرب  »آنها در چدارچوب پ ید ه   

 (.11، ص 2911عب ی، و  )حی ری

 همسرایدی نساه کاپوراسو و پلوفسدکی،   در

سدت کد     را دو یا چند  نظدام تعامدل   »نتیج  

، فرهنسدی،  پیون های مشدتر  قدومی، یبدانی   

 یسر دارند  و  داه   کد اجتماعی و تداریخی بدا ی  

و ها و هویت آنها با اق امات  احساس همانن ی

تلهی کشورهایی ک  خارج ای نظدام تابعد     طری

ِ ) شدود  تش ی  مدی  ،هستن  ، 2913یاده، سدی

رس  پیون های مشتر  در  نظر می (. ب 14 ص

باعددث  فددارس خلددیج  بددید کشددورهای حاشددی 

بخشدی متمدایز نسدبت بد       و هویدت  همسرایی

ایران ش ه است. ای طرفی، مذهب شیعی ایران 

تر ایدد   نزدیکنیز همچنان مانعی برای روابط 

کشور با همسدایسان سدنی در جهدان عدرب و     

 باشدد  کشددورهای اسددالمی در شددرق آن مددی 

هدای   (. نهد  تفداوت  121 ، ص2911کوهد،)

هدای ژئوپلیتیدک در    مذهبی در ایجاد تعدارض 

اسددتثنای  بدد  فددارس خلددیجشددمال و جنددوب 

افغانسددتان، ای تمددام فهددای پیرامددونی ایددران  

(. 212 ، ص2913پددور، کریمدی ) حدادتر اسددت 

رغدم داشدتد یبدان و     یبان هم، علدی  ملل عرب

هدددای فدددراوان  مدددذهب مشدددتر  و تدددالش

سیاستم اران عدرب بدرای تبلیدی اید ئولوژی     

عرب، هنوی هم خدود را مللدی متفداوت ای     پان

دانن  ک  دارای اختالفدات فدراوان    یک یسر می

 ، ص2913فددر، رضددائی و حیدد ری ) هسددتن 

216  .) 

ا عربسددتان و ققددر دو دولددت وهددابی ر   

دهند ، عمدان تنهدا دولدت اباضدی       تشکیل می

منشددعب ای خددوارج اسددت، برددرید بددا وجددود 

اکثریتی شیعی، دارای حکومتی سنی اسدت و  

کویت و امارات نیدز بدا وجدود تفداوت عمیدق      

ای جمعیددت و شددهرون ان،   مددذهبی و فرقدد  

حاکمان سدنی دارند . شدکای مدذهبی در دو     

هدا و خدود    بید ایران و عرب فارس خلیجسوی 

ها با یک یسر و همچنید حاکمان بدا   یرنشیدام

های قومی،  شهرون ان، ای طرفی با وجود  سل

های تداریخی،   ب بینی  ویژه  فرهنسی، یبانی و ب

هدای اسدتراتژیک و    یکی ای تنسناهای همکاری
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ترشد ن   ای برای عمیق حال منبعی پای  درعید

هدای   های موجود است. یکدی ای جلدوه   تعارض

هددای  مددذهبی، کوشدد هددای  فعددال تعددارض

عربستان و در مهیاس کمتر امارات، برای نفوذ 

و  فدارس  خلیجدر جمعیت اهل تسند سواحل 

 شدرق ایدران اسدت     اقوام بلوچ شرق و جندوب 

ای  همچنددید(. 212 ، ص2913پددور، کریمددی)

، تردولی در جهدت   فارس خلیجهای  دی  دولت

افددزای  قدد رت ایددران و نهدد  شددیعیان در   

 رفتد  و یدک هدالل     خاورمیان  شدکل   منقه

شیعی ای لبنان تا پاکستان ایجاده شد ه اسدت   

ترت ه ایت ایران قرار  یدرد. در    توان  میک  

یدافتد   نساه اعراب منقه ، عدراق بدا حاکمیدت   

شددیعیان و کردهددا، ای یددک قدد رت عربددی     

بخدد  در مهابددل ایددران، بدد  کشددوری   تددواین

نفوذ ایران در آم ه و حهور شدیعیان در   ترت

 ای منقهد  عراق، تدواین قد رت     ق رت حاکم

نف  ایران را افزای  داده است. ای نظر آنهدا،   ب 

عراق همواره بای  در مهابل و ن  در کنار ایران 

باش ؛ چنید نسرشی موجب ایجداد اشدکال در   

و اتخداذ   فدارس  خلدیج ش ن کشورهای  نزدیک

 خواهد  شد    ای منقهد  های مشتر   سیاست

رسد  ژندوم    نظدر مدی   (. بد  62 ، صتا بی اکبر،)

  یددک اختالفددات نددژادی/ قددومی ندد     ژئوپلیت

خود عاملی در راستای امنیتدی و   خودی ب  تنها

نمدودن فهدای اسدتراتژیک حداکم بدر       رقابتی

بلکد  عداملی درجهدت تشد ی       ،منقه  اسدت 

فعالیت ژندوم ژئوپلیتیدک اختالفدات مدریی و     

 ای،  و  ارضی نیز هست. وجود مناب  غنی نفت

موجدود   هدای ایپدی    افدزا بد  ژن   خاصیتی هم

 یا بخشی ه است. اختالی

 همسرایددیهدداوس و اشددمیتر،  بدد  بدداور

هدایی مانند     شر  مالیم وجود پی  ای منقه 

های جغرافیایی و یدا   مناب  مشتر ، پیوستسی

مجایی، پیون های ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک 

ِ ) است (. کشدورهای  14 ، ص2913یاده، سدی

میدادید  تدوجهی ای    منداب  قابدل   فدارس  خلیج

ک  ایران و ققدر   طوری  ایی را دارا هستن ، ب 

مندداب   هکشددورهای برتددر صددادرکنن   هدر رد

، 2913صادقی،) ان   ایی در دنیا شناخت  ش ه

(. با عنایت ب  پیوستسی عمیق مناف  244 ص

ملی و امنیت باییسران جهانی بد  اندرژی و بدا    

ل  کد  هدیچ بداییسری    ئدرنظر رفتد اید مسد 

ای پدس تد بیر     تنهدایی  من ، بد  هم توان هرق ر

آی ، لدزوم همسرایدی    بایار جهانی انرژی برنمی

المللددی  بددیدکشددورها در چددارچوب نهادهددای 

سدو و حفد  ثبدات    جهت اتخاذ تصمیمات هم

کنند ه منداف  همسدان     ک  ترمید نروی  بایار ب 

نماید . بندابراید لدزوم     ناپذیر می باش ، اجتناب

 دذاری   ید  تکرار السوی اوپدک بدرای  دای و پا   

دهی ب  فرآین  تولی   نهادی ک  بتوان  با سامان

هددای  و صدادرات و نیدز همسددوکردن سیاسدت   
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 سدترش   فروشن  ان، پاسخسوی تهاضای روب 

 شددود  بددایار باشدد ، بیشددتر احسدداس مددی    

(. تجربددددد  22 ، ص2932 پوراحمددددد ی،)

آموید  اوپک ب  باییسران می مانن هایی  سایمان

نفدد    بالمنددای  بدد کدد  کاسددتد ای حاکمیددت 

و اتخدداذ  المللددی بددیدحاکمیددت نهادهددای  

عملکردهای سایمانی یکپارچ ، ق رت آندان را  

ده  و راه نیل ب  اهد ای مشدتر     افزای  می

سدداید. ایددد ژنددوم ژئوپلیتیددک،  را همددوار مددی

صدورت   باش  و در خاموش می موقت صورت ب 

 بلو ، ای پتانسیل بداالیی در   رسی ن ب  مرحل 

ولی  همسرایی در منقهد  برخدوردار   راستای ت

اسددت؛ هرچن کدد  وجددود مندداب  مشددتر  و   

توان  عامل وا رایی  چسونسی برداشت ای آن می

 نیز باش .

بد ون   فارس خلیجایجاد شورای همکاری 

 ، ص2913پورطالددب،) حهددور ایددران و عددراق

حکایددت ای یددک ژن فعددال دارد. شددورای   (9

در  ای منقهدد   تددرید اترادیدد همکدداری مهددم

جنوبی کشدور   هیط پیرامونی ایران در حویمر

آفرینی آن، مناف  و امنیدت   است ک  نو  نه 

تددوجهی متددرثر  ملددی کشددور را تددا حدد  قابددل 

طدور مثدال    (. ب 1 ، ص2932اس ی،) ساید می

ویرای خارج  کشورهای شورای همکداری، در  

 اند    جزایر سد    لئنشستی با کالید پاول، مس

ا ته یدد  را بدد  برددث  ذاشددتن . ایددد کشددوره

ات، وفصل ادعای امار کردن  درصورت ع م حل

سیددری پی موضددو  را ای طریددق دیددوان الهدد   

. (Anthony,1999, p. 233) خواهندد  کددرد 

عربستان نهد  کلید ی در ایدد شدورا بدایی      

ک ، ترت تدرثیر سد  عامدل     ای  ون  کن ؛ ب  می

ق رت مالی، حرکدت در مماشدات بدا غدرب و     

امپریالیسدم  » یدری در منقهد ، ندوعی     ق رت

ترت یعامت عربستان در منقه  بدروی  « فرعی

کرده است. عربستان همواره در تدالش اسدت   

خدود را در سد     المللی بیدو  ای منقه جایساه 

، کشورهای فارس خلیجمرور شورای همکاری 

عربددی و کشددورهای اسددالمی تهویددت کندد .   

 اسدتراتژیک   در ان یشد   فدارس  خلیجمروریت 

سعودی ب ان معناست ک  عربسدتان هر وند    

ته ی  امنیتی علی  هر یک ای کشورهای عهو 

ها را های حاکم بر آن شورای همکاری و یا نظام

 کندد  ته یدد  علیدد  امنیددت خددود تلهددی مددی 

(. ایدددد ژن بدددا  214 ، ص2913 صدددادقی،)

 هراسدی و حهدور   ی دیسر مانند  ایدران  ها ژنوم

ی ، پیوندد  مسددترکم ای منقهدد نیروهددای فرا

بددید  همسرایددیراسددتای تهویددت  داشددت  و در

ا باعددث وا رایددی امدد باشدد ؛ اعددراب فعددال مددی

کشورهای ایران و عدراق ای ترتیبدات امنیتدی    

  ردد. سواحل جنوب می

هددای سیاسددی کشددورهای  ژن نددو  نظددام

نیدز فعددال شدد ه اسددت.   فددارس خلددیججندوب  
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  هدددای سیاسدددی مسدددتهر در حاشدددی  رژیدددم

ار رای سیاسی ای نظر ساختار اقت  فارس خلیج

هددای خدداص و سدداختار   و حاکمیددت خاندد ان

 های مهمی بدا هدم دارند     اقتصادی، همانن ی

(. اشددتراکات قددومی و  6 ، ص2932اسدد ی،)

فرهنسی عربستان با دیسر اعراب، ب  اید کشور 

اید توان را بخشی ه است ک  باتوج  بد  ایدد   

پیوندد ها بتواندد  در دیسددر کشددورهای عددرب   

، 2911)عزتدی،  نفوذ کن منقه  جزیره و  شب 

نو  حکومت در کشدورهای شدورای    (.31ص 

ایجملدد  عربسددتان،   فددارس خلددیجهمکدداری 

عشیر ی و خان انی است و با بافت اجتمداعی  

و مسددائل عصددر ج یدد  تناسددبی ندد ارد. ایددد  

ها طی سالیان اخیدر تردت فشدار مدردم      رژیم

ان . بنابراید کشدوری مثدل    کشورهایشان بوده

ارد ک  با سدهو  حکومدت   عربستان بیم اید د

سعود نیز سهو  کند  و   خلیف ، حکومت آل آل

 یددا حدد اقل بددا چالشددی جدد ی مواجدد  شددود 

هدا   نسرش سعودی. (162 ، ص2932نیاکوئی،)

مبتنددی بدر مروریددت دایددره   فدارس  خلددیجبد   

سعودی اسدت.  خارجی  سیاستدر  فارس خلیج

هدای   درواق  اید نسرش مترثر ای مشابهت نظام

سدداختارهای اجتمدداعی و  سیاسددی، تدداریخ و  

فرهنسی و نیز یبان مشتر  ایدد کشدورها بدا    

(. اید 214 ، ص2913صادقی،) عربستان است

کد    رایدج اسدت   فارس خلیجباور در کشورهای 

جدددای دموکراسدددی الیم اسدددت تدددا ای    بددد 

 ؛عمدل آید     های مهتد ر حمایدت بد     حکومت

هدای عمدومی    ی یر تهایی ک  با جه حکومت

براید، بددددا اندددد . بنددددا  موافددددق امریکددددا

را   هنسی ن اشت  و آناهم« سایی دموکراسی»

، 2916تائدب، ) کنند   ثباتی تلهی مدی  عامل بی

هددای سیاسددی در   (. ژن نددو  نظددام 243 ص

 همسراییراستای تولی   در فارس خلیججنوب 

و ژنی غالدب   ،و تهویت شورای همکاری، فعال

 ردد. فعالیت اید ژن کد  اندرژی    مرسوب می

های سیاسدی رایدج در    نظامخود را ای تجانس 

کند ، مدانعی در    ترمید می فارس خلیج  حاشی

هشدت   ای منقه  همسراییجهت دستیابی ب  

کشددور منقهدد  اسددت. ایددد ژن بددا یددک ژنددوم 

هراسی نیدز   ژئوپلیتیک فعال دیسر ب  نام ایران

  ره خورده است.

نامید ه  « هراسی ایران»عنوان   چ  ترتنآ

ها در منقه  و  شود، بر بستر برخی واقعیت می

نمایی برخی دیسدر شدکل  رفتد  تدا در      وارون 

نردوی   یدابی ایدران بد     پرتو آن هزیند  قد رت  

 افزای  یاب  ک  انتهال ق رت، غیرممکد شدود 

(. با وقو  انهالب 239 ، ص2913نیا، شریعتی)

کدار   اسالمی و خروج ایران ای ائدتالی مرافظد   

در  ای منقهددد غربدددی در منقهددد ، نظدددم   

های مهمی مواج  ش   د ر ونی با فارس خلیج

خصددوص کشددورهای کوچددک جنددوب    و بدد 



 

 

ان
ژنس

 
یج

خل
  
قه

من
ک 

تی
پلی
ژئو

 
س

فار
 

242 

ثبداتی و   ، خدود را در شدرایط بدی   فدارس  خلیج

(. 6 ، ص2932اسد ی، ) ناامنی ندوینی یافتند   

وقو  انهالب اسالمی ایران، باعث ظهور باییسر 

در  امریکدا چالشسر در برابر هژمونی  ای منقه 

، حمایت مشدتر   2312  منقه  ش . در ده

ای عدراق در   فدارس  خلدیج و کشدورهای   اامریک

هدای  سدترده،    جنگ با ایران، نشدانسر تدالش  

، 2913واعظدی، ) برای مهابل  با اید چال  بود

(. یکدددی ای ابعددداد عمددد ه پیونددد های 23 ص

اسددتراتژیک کشددورهای شددورای همکدداری و  

شود کد    ، ب  تروالت منقه  مربو  میامریکا

بیشدتر  های اخیر، موجب ایجاد تواین  در سال

سایی بدر   در مهابل ایران ش ه است. اید تواین

مبنددای ایددد تصددور قددرار دارد کدد  ترددوالت   

ویددژه تغییددر رژیددم در عددراق،   ، بدد ای منقهدد 

ایدران   ای منقهد  موجب ش ه است کد  نفدوذ   

 (.11 ، ص2913واعظی، ) افزای  یاب 

ای فددردای انهددالب اسددالمی، پادشدداهی   

هددای  سددعودی، همچددون دیسددر پادشدداهی   

عددرب، خددود را در برابددر ته یدد   هجزیددر شددب 

ای ئولوژیک فرامریی نوینی یافت ک  نظدر بد    

بددودن، جددذابیت مردمددی آن بسددیار   اسددالمی

نظدر   جزیره ب  تر ای نیروهای چپ شب  خقرنا 

(. در 243 ، ص2913صدددادقی،) رسدددی  مدددی

جریان اعتراضات اخیدر بردرید نیدز در آغدای،     

و  هدا  اقشار مختلفدی اعدم ای شدیعیان و سدنی    

همچنددید احددزاب سددکوالر و دینددی حهددور   

تددرید مقالبددات، اصددالحات   داشددتن  و مهددم

دموکراتیک و رفد  تبعدیض مدذهبی بدود. بدا      

هدای بسدیاری ای سدوی رژیدم      حال تدالش  اید

های عربی صورت  رفدت تدا    خلیف  و رسان  آل

ای و شیعی و  جنبشی فرق  ،قیام مردم بررید

، 2932نیداکوئی، ) مترثر ای ایران مقدرح شدود  

و هددم اسددرائیل در   امریکددا(. هددم 113 ص

عندوان   ان  تا نظام حکومتی ایدران را بد    تالش

بنیاد رایان  جایسزید ته ی    رایی خقر افرا 

 های منقه  معرفدی کنند    اسراییل علی  رژیم

  سیاستچنید م(. ه12، ص 2913یاده، سیِ)

انهالبی و در رأس آن، اعالم سیاسدت  خارجی 

هدای امنیتدی    ک  نسرانی ص ور انهالب اسالمی

عربستان سعودی را هرچ  بیشتر برانسیخدت،  

 ابراهیمدی، ) در تش ی  اید امر دخیل هسدتن  

نظر فولر، مشدکل ایدران    (. ب 119 ، ص2919

ی نسداه  ، ناشدی ا ای منقهد  در ایجاد همسرایدی  

کددردن  سزیدیصددفر و یددک ایددران و تصددور جددا

جدای حهدور غدرب و     بد   ای منقهد   همسرایی

باش ؛ ایران، همانن  هند    منقه  می در امریکا

تای شد عنوان قد رت پی  و ان ونزی مایل است ب 

(، 221 ، ص2911فدولر، ) منقه  شناخت  شود

 ای منقهد  سران یک  چنید ادعایی بر ترس بای

و حتی مصر ) همچون ترکی ، عراق و عربستان

 ای منقهد  ک  مایل ب  رهبدری  (فریهاادر شاخ 



 

 

ره 
ما
ش

ت 
هش

 و 
ت
ص
ش

● 
وم
 د
ت و

یس
ل ب

سا
 
● 

ز 
ایی
پ

29
31

  

 

242 

ِ ) بیفزای هستن ، و مهابل  با ایران،   یاده، سدی

فعال  یهراسی ژن ایران  (. پ ی ه16 ، ص2913

 ای منقهد  است ک  با ژنوم حهور نیروهای فرا

رسد    نظر مدی  دار دارد و ب  خورد ی معنی  ره

بیشدتر کشدورهای    همسرایدی اید واقعیت بد   

حهددور   کمددک، و بهاندد  فددارس خلددیججنددوب 

نماید .   را مهیدا مدی   ای منقهد  هدای فرا  ق رت

ن  ک  رفاه اقتصادی موجدود  بر اید باوربرخی 

، سدبب شد ه اسدت    فارس خلیجدر کشورهای 

هدای سیاسدی باثبدات در      مان شود ک  نظام

 اید کشورها وجود دارد.

هدای عدرب در    حکومدت   ترید جنب مهم

های حداکم، بدر    آن است ک  دولت فارس خلیج

دارن . جمعیدت ایدد    ترسیثروت عظیمی دس

هدای   سدت. رژیدم  طور نسدبی کدم ا   کشورها ب 

موروثی منقه  توج  چن انی ب  اخدذ مالیدات   

ای شهرون ان خود ن ارن  و درآم های مالیداتی  

هدای مدذکور    رقم مهمدی را در بودجد  دولدت   

(. 19 ، ص2913پورطالدب، ) دهد   تشکیل نمی

افددزای  رفدداه اقتصددادی بددرای شددهرون ان،   

های مردم، بخشی ای  درجهت کاه  نارضایتی

عهدو شدورای همکداری    های کشورهای  تالش

هدایی بدرای بهبدود شدرایط      است؛ حتی کمک

بددرای کشددورهای فهیرتددر عهددو شددورا مانندد  

بررید و عمان، ک  نها  بررانی نیز هسدتن ،  

(. 3 ، ص2932اسد ی، ) اختصاص یافت  اسدت 

های مهابل  با اعتراضات در بردرید،   یکی ای راه

هددای رفدداهی  تددالش حکومددت بددا ارائدد  بسددت 

مل بهبدود حهدوق و مزایدا و    من ان  شا سخاوت

ای بود تا موج  سایی یاران  هایی برای خان  طرح

ها را تسکید بخش . شورای همکاری  نارضایتی

بیلیون دالر کمک مالی بد   22نیز  فارس خلیج

(. 111 ، ص2932نیداکوئی، ) بررید اعقا کرد

ای جامع ،  در عربستان نیز هرچن  بافت قبیل 

موجدود در  هدای   تدرید چدال    یکی ای بدزرگ 

ه ای امددا درآمدد های  سددترد ،عربسددتان اسددت

رنگ کدرده  کممرل فروش نفت اید چال  را 

سعود تداکنون بدا کمدک درآمد های      است. آل

« خریدد  مشددروعیت  »هنسفددت نفتددی بدد     

 کند   پرداید و ثبات داخلدی را تدرمید مدی    می

(. اید ژن در راستای 262 ، ص2913صادقی،)

 تر کشدورهای سدواحل جندوبی   شهمسرایی بی

طرفدی بدا توجد  بد  اخدتالی       فعال بدوده و ای 

هدای اقتصدادی     دذاری  سق  توسع  و سرمای 

در دو سدددوی سدددواحل شدددمالی و جندددوبی  

، باعث وا رایی ایران ای کشدورهای  فارس خلیج

 حویه ش ه است.

هددای فعددال، وجددود تبعددیض  ای دیسددر ژن

مذهبی اسدت. ایدد ویژ دی کد  در حکومدت      

یخی باعدث  تدار   طدور  بد   ،بررید نهادین  ش ه

نارضددایتی مددردم ایددد کشددور شدد ه اسددت و  

نام دارد. زاد مبی و اقت ار رایی هتبعیض مذه
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دلیدل اوضدا      بررید کشدوری اسدت کد  بد     

جمعیتی همواره کانون رستاخیر شیعی بدوده  

اسددت. در ایددد کشددور شددیعیان ای اکثریددت   

حدداکم و اکثددر   هبرخددوردار هسددتن ، خددانواد 

دارند  و   نخبسان سیاسی ب  آیید تسند تعلق

شدیعیان برددرید همدواره مناصددب سیاسددی و   

 اندد  هددای اقتصددادی مردد ودی داشددت  فرصدت 

(. در کشددور عددراق 116 ، ص2932نیدداکوئی،)

حاکم  امریکا  نیز چنید وضعیتی قبل ای حمل 

(. در کویدت نیدز   14 ، ص2913واعظدی، ) بود

کویدت    پیرویی انهالب ترثیر فراوانی در جامع

مهیم کویت ب  تکاپو   ذارد. شیعیان و ایرانیان

افتادن  و حمایت خود را ای انهالب ایران اعالم 

ل  حکومت امیری اید کشدور  ئکردن . اید مس

را بدد  وحشددت اندد اخت. بددر همددید اسدداس   

هدایی را بدرای    حکومت اید کشور مرد ودیت 

وجددود آورد. ایددد مهابلدد   شددیعیان بدد   جامعدد

بعد     هدای  حکومت کویت با شیعیان در سدال 

الشعا  قدرار داد   روابط دوجانب  را بیشتر ترت

، 2913مجته یاده،) و باعث سردی روابط ش 

 رایی سنی درحدال   (.  فتمان اسالم412 ص

ش ن ب   فتمان غالب در منقه  اسدت   تب یل

و پس ای اشغال عراق، در تهابل با هویت اسالم 

تشد ی    فدارس  خلدیج   سدامان  شیعی در خرده

(. اختالفدات  34 ، ص2932روحی،) ش ه است

مذهبی و تاریخی بید ایران و دیسر کشورهای 

 یری ترتیبات  مان  ای شکل فارس خلیج هحوی

 شددت  و نددوعی تهابددل  ای منقهدد   رایانددسهم

جنددوب  هشددیع  و سددنی در کشددورهای حددوی

تواند    را شکل داده است کد  مدی   فارس خلیج

را بدا تخریبدی بدا منشداء      ای منقه  همسرایی

  سدداید. ایددد ژن ژئوپلیتیددک  درونددی مواجدد 

عنددوان چالشددی داخلددی بددرای کشددورهای  بدد 

لردا     ردد. ای ایدد  سواحل جنوبی قلم اد می

کدد  ایددد کشددورها دارای چالشددی مشددتر    

بددید آنهددا را سددبب   همسرایددی ،باشددن  مددی

 دردد؛ امدا در سدق  کدل منقهد ، عامدل        می

اسدت.   فارس خلیجوا رایی ایران ای کشورهای 

نیدز تدرثیری    ای منقهد  اهدای فر  حهور ق رت

 دوچن ان  ذاشت  است.

هدای   حاضر یکدی ای پایسداه   درحال امریکا

 زیندی   بزرگ نظامی خود را در بررید مکدان 

و  امریکدداکددرده اسددت کدد  مرکددز اطالعددات   

دهدی نیدروی دریدایی     ترید مرکز فرمدان  عم ه

ید فیلیپددید و دریددای م یتراندد  و  بدد امریکددا

خاورمیاند   دهدی خداص    چنید مرکز فرمانهم

(. 162 ، ص2932نیداکوئی، ) شود مرسوب می

، 2332عددراق بدد  کویددت در سددال      حملدد 

هدای الیم بدرای کسدب موقعیدت برتدر       یمین 

و حهور مستهیم  فارس خلیجدر  امریکانظامی 

 آن را در منقهددد  بیشدددتر مهیدددا سددداخت  

ای  (. بدا اشدغال کویدت   12 ، ص2913واعظی،)
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قدر  برابدر خ  سوی عراق، عربستان خدود را در 

سهمسینی یافت ک  توان دفد  آن را ن اشدت،   

سرعت با تهاضدای ایداالت مترد ه     بنابراید، ب 

یی بد  خدا    امریکدا مبنی بر اعزام نیروهدای  

 ، ص2913صددادقی،) سددعودی موافهددت کددرد

فدارس   خلیجهای جنوب  (. برخالی دولت211

سری الیم برای نظدام امنیتدی   یک  امریکا را بای

با طرح لزوم خدروج   دانن ، ایران می ای منقه 

، بر السوی فارس خلیجای  ای منقه باییسران فرا

جویاند  ترکید  دارد؛ در    مشارکتی و همکداری 

مانند    ای منقه های فرا اید السو حهور ق رت

ینند ه نظدم     ر و بدرهم  عنصری م اخل  امریکا

، 913واعظدی، ) شدود  طبیعی منقه  تلهی مدی 

شد ن هژمدون    (. ایران خواستار خدارج 16 ص

رجی ای منقهد  اسدت و امنیدت را در یدک     خا

کند ،   وجو مدی  جست ای منقه سیستم تعامل 

اما سایر کشورهای منقهد  چندید دید  اهی    

(. بنددابراید ژن 294، ص 2916تائددب،) ن ارند  

در  ای منقهد  حهدور نیروهدای فرا   ژئوپلیتیک

و اختالی دی  اه کشورها نسدبت   فارس خلیج

ک  ایدد   ، باعث ش های منقه امنیت   ب  مهول 

صدورت ژندی غالدب درراسدتای تولید        ژنوم ب 

 امریکدا حهدور   امدا  ؛وا رایی بیشتر فعال شود

ی انددرژی، ای راهبددرددلیددل وجددود  لو دداه  بدد 

 منظری هژمونیک، پذیرفت  ش ه است.

علت وجدود منداب  عظدیم     ب  فارس خلیج

هرمددز ای مندداطق اسددتراتژیک   انددرژی و تنسدد

فدت و  درص  صادرات ن 32جهان است. ح ود 

های  ک  با نفت فارس خلیجهای نفتی  فرآورده

شدود و سداالن     دنیا، ای تنس  هرمز انجدام مدی  

 کن  هزار شناور ای اید تنس  عبور می42ح ود 

(. تهریباط تمدام  221 ، ص2932فرد، پیشساهی)

ای نظددر صددادرات و  فددارس خلددیجکشددورهای 

واردات کدداال و صدد ور نفددت بدد  تنسدد  هرمددز  

درصدد  ای نفددت  12ود وابسددتسی دارندد . حدد 

شدود.   ای طریق خط لول  صادر می فارس خلیج

های سنسینی  تنها هزین  اح اث خقو  لول  ن 

 بلک  تاب  مالحظات امنیتی اسدت  ،را دربردارد

(. ایران در مجداورت  11 ، ص2913پورطالب،)

ویدژه   مناب  انرژی جهان و مسیر انتهال آن بد  

  هرمدز، در قلدب منقهد     و تنسد  فدارس  خلیج

قرار دارد ک   ای منقه حساس خاورمیان  و در 

نسدبت بد     امریکدا  ویدژه   های بدزرگ بد   ق رت

ترددوالت آن حساسددیت اسددتراتژیک دارندد  و 

 وجود اسرائیل بر اید حساسیت افدزوده اسدت  

هدددای  (. راه239 ، ص2913نیدددا، شدددریعتی)

سددوی  هرمددز کدد  ای  کشددتیرانی نددوید تنسدد

 المللدددی بدددیدسدددایمان مشدددورتی دریدددایی 

عمانی قدوید   هظر رفت  ش ، ای میان جزیردرن

بددزرگ و خددط مددری دریددایی ایددران و عمددان  

 ددذرد. ایددد مسددیر ای دو کانددال تشددکیل  مددی
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شود ک  هرک ام، یک مایدل دریدایی پهندا      می

را  آنهدا مایلی هدم   دارد و یک کانال حایل یک

سداید؛ کاندال شدمالی، ورودی     مدی  ایهم جد ا 

 نهدا آهدا و کاندال جندوبی، خروجدی      کد   نفت

(. بندابراید تنسد    16 ، ص2911 مجته یاده،)

عنددوان یددک ژن ژئوپلیتیددک، عامددل  هرمددز بدد 

میان عمان و ایران و درواقد ، میدان    همسرایی

صدورت   ک  ب  است فارس خلیجتمام کشورهای 

 کن .   فعال خودنمایی می

باتوج  ب  رقابت ژئوپلیتیدک عربسدتان و   

 ایران، کنترل استراتژیک ایدد تنسد  ای جاندب   

مولد   ان، باعث تش ی  رقابدت دو کشدور و   ایر

ت ید ایی فعال ش ه است. عربستان یک مزوا ر

ظهددور اسددالم در ایددد مکددان و وجددود    دارد.

عنوان ققدب   حرمید شریفید، اید کشور را ب 

هدا نفدر    اسالم درآورده اسدت. سداالن  میلیدون   

آیند  و عدالوه بدر     مسلمان ب  ایدد مکدان مدی   

درحددال  درآمدد های سرشدداری کدد  همددواره 

تواندد  ای  افددزای  هسددتن ، ایددد کشددور مددی  

عندوان منبد     ترید عامل ژئوپلیتیک بد   بزرگ

نشدد نی، بدد  هددر شددکل کدد  بخواهدد ،    تمددام

برداری نمای . اید کشور توانست  است بدا   بهره

چنید عالی در جهدان    یری ای مزیت اید بهره

  هددای ممتددایی در صددرن  اسددالم، موقعیددت 

 خود کسدب کند    برای ای منقه و  المللی بید

(. عربسدتان سدعودی ای   31 ، ص2911عزتی،)

حسداب   نظر جغرافیایی، قلب جهان اسدالم بد   

آی ؛ ییدرا، دو شدهر مکد  و م یند ، یعندی       می

  یدرد  ترید امداکد اسدالمی را دربرمدی    مه س

کددد   حدددالی (. در216 ، ص2913صدددادقی،)

الردرمید   عندوان خدادمید    عربستان خود را ب 

دان ، ایران نیز  الم میشریفید، وارث تم ن اس

کن  ک  دارای  خود را تنها کشوری معرفی می

پی احیای  اسالم واقعی است و حکومت آن در

اسالم راستید است. ایدد دو نهد  متعدارض،    

 یدک  باعث وا رایی بید ایدران و عربسدتان، ای  

دیسدر    سدوی  ای فدارس  خلیجسو، و کشورهای  

 واقدد ، هنجارهددای مشددتر  شدد ه اسددت؛ در

میددان شددورای همکدداری    شدد ه در درونددی

ن هی هویدت جمعدی میدان    ماسای فارس خلیج

شدود و ایدد هویدت مشدتر       آنان تلهدی مدی  

کداری  مهمسرایدی و ه جمعی است ک  باعدث  

حددال باعددث   شددت ، ولددی درعددید آنهددامیددان 

وا رایی بید ایران و ایدد کشدورها نیدز شد ه     

(. ایدددد ژن 34 ، ص2932روحدددی،) اسدددت

بیشتر میدان   همسراییراستای  ژئوپلیتیک، در

 باش . ، فعال میفارس خلیجکشورهای جنوب 

بدید   همسرایدی یکی ای عوامدل ترریدک   

، ته ی  مشتر  فارس خلیجایران و کشورهای 

 ، ص2932روحدی،  ) سدت و اسدراییل ا  امریکا

و  امریکدداامددا تصددور ای ته یدد  مشددتر  (. 11

 دردد؛   اسراییل، یک ژن مغلوب مرسوب مدی 
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مدردم،    در اذهان تدوده  در سق  منقه  و ییرا

هدا   ترثیر وابستسی دولت موجود است، اما ترت

بدروی   ، فاق  فرصدت ای منقه های فرا ب  ق رت

های دیسدر، ایدد    باش . امکان دارد در یمان می

خداموش تبد یل  دردد و ای      ژن ب  ژن موقدت 

افکدار شدهرون ان بد  اذهدان سیاسددتم اران و     

   یران سیاسی منتهل شود و بد  بلدو   تصمیم

عندوان یدک ژن    برس  و سپس فعال  ردد و ب 

صدورت، تواندایی    غالب خودنمایی کند ؛ در آن 

در بید کشدورهای منقهد  را    همسراییتولی  

 یاب . می

وسدددای جزایدددر مصدددنوعی در   سددداخت

منزل  یدک جهد  ژنتیدک در      فارس، ب  خلیج

شدمار اسدت. در    فدارس بد    نهش  ژنسان خلدیج 

درخصدوص  حهدوق دریاهدا    2311کنوانسیون

ای شد  و   ساخت جزایر مصنوعی توجد  ویدژه  

شر  الیم برای سداخت جزایدر مصدنوعی را،    

 ییسدت و منداب  یند ه و    ع م آسیب ب  مریط

غیرین ه در بسدتر و ییردریاهدا و نیدز رعایدت     

حهوق و مناف  متهابل میان کشورهای ساین ه 

(. ای سدال  122، ص 2932)امید ی،  ذکر کرد

یر مصدنوعی را  بود ک  دبی ساخت جزا 1221

سدال   آغای و دولدت امدارات اعدالم کدرد تدا ده     

 هددای جزیددره مصددنوعی در آب  911آیندد ه، 

فارس خواه  ساخت. کشور بردرید نیدز    خلیج

سداخت    حال الجزایر مصنوعی را در دو مجم 

سدداخت   حددال دارد و کشددور ققددر نیددز در  

متدر ای  912الجزایر مصنوعی ب  فاصدل    مجم 

، ص 2932فرد،  )پیشساهی سواحل خود است

کلدی امدرویه دبدی و کشدورهای      طور (. ب 214

فددارس، در کددار سدداخت چندد   جنددوبی خلددیج

هدای جزایدر    جزیره مصنوعی، ای جملد  پدروژه  

کنار دبی، موج عمدان،   جهان، آب  هنخیل، پروژ

نجوم شارج ، مرواری  ققر و دیورات و امدواج  

بررید هستن  و هدم اکندون جزیدره جمیدرا،     

هدای   شد ه اسدت و پدروژه    تکمیل و مسکونی

هددای فیزیکددی قابددل تددوجهی  دیسددر پیشددرفت

 (.211 ، ص2932فرد،  پیشساهی) ان  داشت 

شد ن   تر اح اث اید جزایر باعث پیچی ه

اختالفددات ارضددی و مددریی موجددود بددید     

کشددورهای منقهدد  و نیددز باعددث وا رایددی و   

 شدد ن روابددط کشددورها خواهدد  شدد      تیددره

ژنتیدک   (. موتاسیون121 ، ص2932امی ی،)

ژئوپلیتیدددک احددد اث جزایدددر مصدددنوعی در 

بدد  سدد  صددورت ممکددد اسددت  فددارس خلددیج

 دردد:   هدا  ژندوم شد ن سدایر    سدای فعدال   سبب

خددورد ی بددا ژن ژئوپلیتیددک فعددال   الددِ( ره

عنوان اختالفات ارضی و مریی و  دیسری ترت

خورد ی بدا    ره(؛ بای منقه تش ی  وا رایی 

هددای  ژنددوم ژئوپلیتیددک  ردشددسری و فعالیددت

اقتصددادی و توریسددتی در منقهدد  و تهویددت  

بدا ژن   خدورد ی   دره (پو ؛ همسرایدی فرآین  
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و تشد ی    فدارس  خلیجمریقی  آلود ی ییست

 آن، ک  کارکردی وا راسای است.

آن دارای  یمددید و جددوّحددال ای آنجددا کدد  

باش  و هر خقری در هدر   اکوسیستم واح ی می

را در  هاییبخشدددی ای کدددره یمدددید  ته یددد   

 .Glassner,1993, p) ر دربدردارد های دیس بخ 

مریقی جهدانی   ترثیرات ته ی ات ییست و (605

  یدری هسدتن    ای اغلب غیرقابل ان ایه و منقه 

(Demko,1994, p. 141) بنددابراید بسددیاری ای .

مریقدی امدرویه نیدای بد  توجد        مسائل ییسدت 

عندوان سرچشدم      سیاسی دارن ، ییدرا آنهدا بد    

، ص 2932)امیدد ی، اندد  ته یدد  شددناخت  شدد ه

فارس مرکز ثهل ترمید انرژی جهان  (. خلیج233

شود. نیایمن ی کشورهای صدنعتی   مرسوب می

ب  نفت و مزیت باالی دریا برای ص ور اید مداده  

بخدد  بدد  صددنای  و تددردد بسددیارییاد    حیددات

بسدت ، موجدب    ها در اید دریدای نیمد    ک  نفت

 مریقی شد ه اسدت   های ییست افزای  آلود ی

(. اسدددتع اد آلدددود ی 41، ص 2932)عباسدددی،

بار بی  ای نواحی مشداب  دیسدر    41فارس،  خلیج

در شمال است. شرایط طبیعی و دخالت انسدان،  

 بددد  ایدددد آلدددود ی شددد ت بخشدددی ه اسدددت

(. برخدددی  223، ص 2932فدددرد، )پیشدددساهی

فددارس را  ییسددت خلددیج  کارشناسددان مرددیط 

دانند ، بندابراید الیم    ترید دریای جهان می آلوده

های جغرافیایی و ییستی  ای حف  اریشاست بر

 ای صددورت پددذیرد  هددای  سددترده  آن تددالش

(. بنددابراید کشددورهای 132، ص 2932)امیدد ی،

مریقدی   فارس در آلود ی ییسدت  ساحلی خلیج

ل  بد   ئاید مس اید منقه  سهیم هستن  ک  حل

همکاری کشورهای همجوار نیایمن  است. جزایر 

ریقدی  م مصنوعی اعراب، ب ون مقالعات ییسدت 

ییسدت   ان  و بد  ایدد دلیدل، مردیط     ساخت  ش ه

فدارس در خقدر اسدت. جزایدر و سداکنان       خلیج

منقه  نیز، بدا بالیدای طبیعدی همچدون یلزلد ،      

 شدون   رو مدی  ای روبد   های حاره سونامی و طوفان

(. اید ژن، شدای   292، ص 2932فرد، )پیشساهی

خداموش    در چن  ده   ذشت ، یدک ژن موقدت  

امرویه، دوران بلو  خود را تجرب  نمدوده  بوده، اما 

 و  و ای مرحلدد  خاموشددی  ذشددت  اسددت. فعددل  

انفعاالتی مانن  ساخت جزایدر مصدنوعی، حجدم    

هدا،   کد   مرور نفدت  و باالی ترانزیت نفت و عبور

های دریایی فراوان و استخراج نفدت   وجود اسکل 

و  ای ای فالت قاره، افدزای  جمعیدت سدواحل و    

ش ن ایدد   ها، موجب روشد ب  آبها  ورود آالین ه

ژنددوم ژئوپلیتیددک  شددت  و در مسددیر تشدد ی    

 حرکت است.  ب  ای رو وا رایی منقه 

  سوآتتکنیک  -5
انسلیسدی بدا     کلمد  رمخفِ چهدا  سوآت

و  9، فرصددت1ضددعِ 2قددوت معددادل فارسددی 

                                                           
1. Strengths 

2. Weaknesses 

3. Opportunities 
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یکددی ای  سددوآت اسددت. مدداتریس 4ته یدد ات

ریدزی و تجزید  و    تدرید فندون برنامد     مناسب

عنوان ابزاری ندوید    ک  امرویه ب ترلیل است 

برای ترلیل عملکردها و وضعیت شکای، مورد 

  یددرد اسددتفاده طراحددان و ارییابددان قددرار مددی

 قلمددرو مدداتریس (. 31ص  ،2913 )بهرامددی،

 سترده است؛ درواق ، یدک چدارچوب    سوآت

های سیستمی مرسدوب  مفهومی برای ترلیل

  ک  امکدان بررسدی عوامدل و مهایسد     شود می

ینند ه،  هدای آسدیب  اها، ته ی ات، جنبد  تنسن

هددای مرددیط هددا، تهاضدداها و موقعیددتفرصددت

بیرونددی را همددراه بددا نهددا  قددوت و ضددعِ    

 ,Yuksel 2007)  آورد وجود مدی استراتژی ب 

p. 336)& Dagdviren. مذکور رویکرد منقق 

و  هدا  قدوت  باید   اثربخ  راهبرد ک  است اید

ِ  حد اکثر  را بد   سیستمی ها فرصت  و و ضدع

 برسدددان  ممکدددد حدد اقل  بددد  را ته یدد ات 

(Garner, 2005, p.12) . اید منقق ا ر درست

نتدایج بسدیارخوبی بدرای     ،کار  رفتد  شدود   ب 

انتخاب و طراحی یک راهبرد اثربخ  خواه  

ِ   داشت.   برای اید منظور نهدا  قدوت و ضدع

 ته یدد ات هددا و  فرصددت و )مرددیط درونددی( 

و  WT در چهدار حالدت کلدی    )مریط بیرونی(

WO  وST  وSO شددددود مددددی پیوندددد  داده 

   (.231ص، 2911 )هریسون و کارون،

                                                                  
4. Threats 

 ریزی برنامه راهبردهای نیتدو -6
 سوآت مدل در محیطی

 چهددار دیتدد و امکددان سددوآت سیمدداتر

 در. آورد یم فراهم را متفاوت راهبرد ای انتخاب

 سریکد  ی بدا  راهبردهدا  ای یبرخد  عمدل  انیجر

 بدا  همزمدان  طدور  بد   اید  و داشدت ،  یهمپوشان

 برحسدب  درواقد  . ند  یآ یدرم اجرا ب  سریک ی

 راهبدرد  دست  چهارتوان  می ستم،یس تیوضع

 دیت و ،هستن  متفاوت یکنشسر نظر ای ک  را

 :کرد

 در :(SO)تهدداجمی/ رقددابتی راهبردهددای

 نها  ح اکثر -ح اکثر بر تمرکز راهبردها اید

 اسدت  استوار بیرونی های فرصت و درونی قوت

 چندید  خواهدان  هدا  سدتم یس تمدام  اصدوالط  ک 

 قدوت  همزمان باشن  قادر ک  هستن  یتیوضع

 برسددانن  حدد اکثر بدد  را خددود یهددا فرصددت و

 .(11 ص ،2914 )افتخاری و مه وی،

 ایدد : (ST)تندو   اید  ییاقتها راهبردهای

 در حدد اقل -حدد اکثر بددر مبتنددی راهبددرد

 ته ید های  و درونی قوت نها  بر بخشی تنو 

 ای  درفتد  بهدره   ید برپا و بوده متمرکز بیرونی

  اتید ته  بدا  مهابلد   یبدرا  سدتم یس یها قوت

 رسان ن ح اکثر ب  آن ه ی و شود یم دیت و

 اسدت   اتیته  رسان ن ح اقل ب  و قوت نها 

 .(216ص ، 2911 )حاجی کریمی،
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: (WO)انقبداقی  اید  بداینسری  راهبردهای

 ثر،کحد ا  -حد اقل  راهبدرد  ای یانقباق راهبرد

ِ  ای کاسدتد  بدا  تا دارد تالش  بتواند   هدا  ضدع

 ببدرد  موجود یها فرصت ای را استفاده ح اکثر

 (.19ص ، 2914  لکار،)

 یلددک هدد ی: (WT)تدد افعی راهبردهددای

 تدوان  یم  ک ح اقل -ح اقل ای یدفاع راهبرد

 اه کدد  ،یددنام زیددن «بهددا راهبددرد» را آن

 یسای یخنث و استدک یبرا ستمیس یها ضعِ

 (.219ص، 2911 احم ی،)  هاستیته 

هدا و   در اید پژوه  مریط دروندی )قدوت  

 ِ هدای فعددال هسددتن  و مرددیط   هددا(، ژنددوم ضدع

فعال  های نیم  ها و ته ی ات(ژنوم بیرونی )فرصت

 یدری ای تکنیدک    و یا خاموش هستن . بدا بهدره  

هددای چهار اندد  منقهدد   سددوآت، در ابتدد ا ژنددوم

هددای  فددارس بررسددی و سددپس اسددتراتژی خلددیج

کشورهای منقه  با اسدتفاده  چهار ان  همسرایی 

هدای   ای عوامل چهار ان  ترلیل ش . با اسدتراتژی 

ِ     چهار ان ، ژنوم هدا( و   هدای فعدال منفدی )ضدع

هدای مغلدوب    فعال منفی )ته ی ات( ب  ژنوم نیم 

هددا(و  هددای فعددال مثبددت )قددوت تبدد یل، و ژنددوم

هدای غالدب    ها(بد  ژندوم   فعال مثبت )فرصت نیم 

ژئوپلیتیدک منقهد    شون  و ار انیسدم   تب یل می

 سوی همسرایی رش  خواه  کرد. ب 

  سوآت سیماتر هچهارگان یها یاستراتژ -( 1نگاره شماره )

 (S)نها  قوت (W)نها  ضعِ
 سوآتس یماتر

 موضوعات سایی نها  ضعِ فهرست
نها   سایی فهرست

 قوت
 موضوعات

 [ح اکثر -ح اقل]WO یها یاستراتژ
ای  یری  بردن نها  ضعِ با بهره ایبید

 ها فرصت

 [ح اکثر -ح اکثر] SO یها یاستراتژ
ای  یری  ها با بهره استفاده ای فرصت

 نها  قوت

 (O)ها فرصت

سایی  فهرست
 ها فرصت

 موضوعات

 [ح اقل -ح اقل] WTیها یاستراتژ
  هایکاه  نها  ضعِ و پرهیز ای ته 

 [ح اقل -ح اکثر] ST یها یاستراتژ
 یری ای   ات با بهرهیاحترای ای ته 

 نها  قوت

 (T ها)یته 

سایی  فهرست
 ته ی ها

 موضوعات

 (یاده و ایزدفرنهل ای ابراهیمب  2914ار، کو  ل 2919 : یویبر رفت  ای د)

ی ژئوپلیتیرک  ها ژنومتحلیل  -1
 سوآت گیری از تکنیک با بهره

استفاده  های مورد اید السو، یکی ای روش

دهدی عوامدل خدارجی در قالدب      برای سایمان

اسدت.    های فرصت، ته ی ، قوت و ضعِ مهول 

ضدعِ و  24قدوت و  22دارای  ،مریط دروندی 

ته ید    22فرصدت و   3مریط بیروندی دارای  

  است.

 



 

 

ره 
ما
ش

ت 
هش

 و 
ت
ص
ش

● 
وم
 د
ت و

یس
ل ب

سا
 
● 

ز 
ایی
پ

29
31

  

 

243 

 فارس خلیج هی ژئوپلیتیک منطقها ژنوم سوآت ماتریس -(9نگاره شماره )

 مریط درونی مریط بیرونی

 ها قوت هافرصت
O1- مهابل  با تروریسم 

O2- ذاران   ی ای و توج  سرما یواردات یب  مباد یبخشای جهان ب  تنو ین 
  ید  اییادیشورهای منقه  درجهت توسع  مکب   یخارج

O3-  یکردن بسترهامنقه  و فراهمحف  دید اسالم و فرهنگ اسالمی در 
 ش ن دید اسالم و فرهنگ اسالمیالیم جهت جهانی

O4- ترید منب  عنوان مهممریقی ب ییست یهافارس ایآلود ی حف  خلیج
 فارس  خلیج یکشورها  ناپذیربودن آن جز با اشترا غذایی و ییستی و امکان

O5- صنعت، مع ن،  های های پیشرفت علمی و فنی در یمین  برد برنام شپی
 کشاوریی، مناب  آبی، جانوری و ترسیس مراکز پژوه  علمی

O6-  در تولی  و تهی  « دفا »کاه  بودج  دفاعی کشورها و اساس قراردادن
 تجهیزات نظامی و رف  تبلیغات سوء 

O7-  های دنیا ب  واسق  توج  ق رت  ایجاد پرستیژ برای کشورهای منقه  ب
 فارس خلیج

O8- آم های نفتی و کمک ب  پویایی اقتصادهای منقه  برای افزای  در
 ان ایی مثبت فراروی توسع  اقتصادی منقه رسی ب  چشم دست

O9-  وابستسی چرخ صنعت غرب ب  امنیت ترانزیت نفت در منقه 

S1-  های  ردشسری دوسوی ساحل و  جاذب
 صنعت توریسم

S2- فارس ب   کشورهای خلیج یوابستسی اقتصاد
 هم یسر

S3- مشترکات دینی 
S4- مشتر یوجود میادید نفتی و  ای   

S5- ویژه )ب مشتر  منابد  طبیعی و استراتژیک
 آب(

S6- سوکردن امنیت منقه  با  وجود پتانسیل هم
 المللی امنیت بید

S7-  ای اسرائیل  ته ی  مشتر  و فرامنقه 
S8-   وابستسی اقتصادی کشورهای منقه  ب  تنس

 هرمز 
S9- های مریقی ر  با آلود یمهابل  مشت 

S10-   فارس شورای همکاری خلیجوجود 

 ها ضعِ ته ی ها

T1- فارس ته ی  امنیت ییستی جان اران جزایر غیرمسکونی خلیج 
T2-  د ر ونی پرشتاب جهانی در جهت شکای میان جهان صنعتی و

 کشورهای منقه 
T3- فه ان م یریت در مورد ذخایر نفتی 
T4-  اختالفات ارضی و مریی بید کشورها 

T5-   اختالفات نژادی و مذهبی در سق  منقه 
T6- همراه رقابت تسلیراتی در  تواین سق  ق رت نظامی و مواین  قوا ب ع م

 منقه 
T7- ای و اختالی دی  اه نسبت ب  امنیت منقه  های فرامنقه حهور ق رت 

T8- هراسی تولی  و رواج پ ی ه ایران 
T9- آب و پ ی ارش ن اختالل در توان  یعیطب یها انیتغییر مسیر جر

 فارس  خودپاالیی طبیعی خلیج
T10-  جزایر مصنوعی 

W1- اعتمادی میان کشورها و ع م  وجود جو بی
 ای های منقه  تمایل ب  پیمان

W2- ثباتی سیاسی در  های اجتماعی و بی ناآرامی
 طلب خواه و دموکراسی های آیادی اثر جنب 

W3- بودن کشورها و اتکای آنها ب  مرصولیتک
 ص ور نفت 

W4-  وجود ساختارهای ناهمسون سیاسی در
 فارس خلیج

W5- توافق جمعی کشورهای منقه  بر سر ع م
 تعریِ امنیت

W6- رفت کشورهاشنابرابری سق  توسع  و پی 
W7-   وجود س  الی  و هویت تم نی در منقه 
W8- ی ات کشورهای توانایی در رقابت تولع م

 اید منقه  با جهان 
W9- نیایی  های صنعتی و بی وابستسی ب  ق رت

 ای همسایسان
W10-  خشونت کالمی در بیانات رهبران سیاسی

 منقه 
W11- های بزرگ خارجی در  دادن ق رت دخالت

 مسایل منقه 
W12-   وجود جوام  نامتجانس قومیتی و

 مذهبی
W13- توسع  سیاسی  ع م وجود و فه ان  اکمال

 کشورها 
W14-  های  آبسها و پ تخلی  انوا  یبال

 فارس کنن ه ب  خلیج آلوده
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 ههای چهارگانراهبردتدوین  -8
 فارس خلیجهمگراساز کشورهای 

 –بیشرینه  )راهبرد تهراجمی  (الف

 (SO) بیشینه

تهابددل نهددا  قددوت و ایددد مجموعدد ، ای 

وجود آم ه است. در اید راهبردها،  ها ب فرصت

 یری هرچ  بیشدتر، ای   ای نها  قوت برای بهره

های مهیاش ه ایسدوی مردیط بیروندی     فرصت

هدای نهفتد  را بد     شود و پتانسیلاستفاده می

 رسان .ح اکثر می

So1- ای؛ کردن  ردشسری منقه فعال 

So2-    اتخدداذ سیاسددت نفتددی و  ددایی 

 مشتر ؛

SO3- کردن سیاسدت صدنعتی،    هماهنگ

 ویژه درخصوص تولی ات مبتنی بر نفت؛ ب 

SO4-  ونهل؛ های حمل پیون دادن شبک 

SO5- بخدد  ایدد ئولوژیک هویددت  جاذبدد

منظور ایجاد نوعی احساس هویت و حمایت  ب 

 ای؛ ش ی  ای همسرایی منقه 

SO6-   تددواین تولیدد  و فددروش نفددت در

 اعهای اترادی ؛  منقه  با رایزنی هم

SO7- م قدومی و مدذهبی   سمهار رادیکالی

حمایدت    در منقه  و مباریه با تروریسم و ع م

 های تروریستی؛ ای  روهک

SO8- منزلدد  حددج بدد   هددیفر یبر ددزار  

 بخ  مسلمانان؛ ترید اجتما  وح ت بزرگ

SO9- هتغییر روابط میان کشورها ای حوی 

هددای فرهنسددی،  صددری سیاسددی بدد  حددویه  

 اقتصادی،  ردشسری؛ 

SO10- های مشتر  بدرای   افزای  طرح

 های تولی ؛ هماهنسی ینجیره

SO11-     ایجاد بایار مشدتر  بدا پدذیرش

جایی شهرون ان برای مسافرت، کدار   جاب  حق

  ذاری در تمام کشورها، و سرمای 

SO12-    اتخاذ چارچوب حهوقی مشدتر

 ی.ا  ذاری منقه  برای تجارت و سرمای 

 –بیشررینه )راهبرررد اضتضررایی(ب

  (ST)  (هکمین

اید مجموع  ای تهابل نها  قوت درونی با 

 یدرد. در   تنسناها و ته ی ات بیرونی شکل می

ایددد راهبردهددا ای نهددا  قددوت درونددی جهددت 

کدداه  یددا رفدد  ته یدد ات مرددیط خددارجی  

 شود. استفاده می

ST1-      رف  تمدایز بدید عدرب و فدارس و

 یدایی؛اق ام ب  احساسات

ST2- یهدا  مید ت رژیمشروع  حل برران 

 یاسددیت سک  ای راه مشددارمنقهدد یاسددیس

 ؛جانب  هم 

ST3- جانبددد  ای   یدددری همددد   بهدددره

برای کمدک   ای منقه های دیپلماسی  ظرفیت

 ب  حل مشکالت سیاسی موجود؛
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ST4-  ایجاد چارچوب مشورتی و سیاسی

ش ه میان کشورهای منقه  با اتکدا بد     تعریِ

م یریت بومی در برخورد بدا معهدالت   ق رت 

 امنیتی و سیاسی موجود در آین ه؛

ST5-     تشدددکیل کدددار روهی ای همددد

کشورهای عهو جهت تعیید مریهدای دقیدق   

 سریمینی و دریایی؛

ST6- نامد  بدید کشدورهای    انعهاد توافق

عهو جهت خروج ناو دان جنسدی کشدورهای    

 ؛ای منقه فرا

ST7- ی ایجاد در  متهابل و اعتمادسای

 با اشعار ب  سرنوشت مشتر ؛

ST8-  اتخاذ سیاست نفتی مشتر. 

راهبرد انطباضی یا راهبرد کمینه (ج

 (WO) بیشینه –

اید مجموع ، ای تهابل نها  ضعِ درونی 

 یدرد.  های مریط بیرونی شکل مدی با فرصت

هدا و  بردها با  کاستد ای نارسدایی هرا  مجموع

نهدددا  ضدددعِ دروندددی، میدددزان اسدددتفاده و 

هددای بیرونددی را ارتهددا مندد ی ای فرصددت بهددره

 بخش . می

WO1- هدای مدذهبی و   احترام ب  اقلیت

های مختلِ کشورهای عهدو   ها و فرهنگ یبان

 اترادی ؛

WO2- ریاسدددت برابدددر و ادواری همددد  

 ؛فارس خلیجکشورهای عهو اترادی  

WO3-   حفاظت ای مناب  ییستی دریدایی

هدای موجدود   سایی آلود یو تالش برای پا 

 ؛فارس خلیج

WO4- یددددری ای ابزارهددددای  بهددددره 

و و و مدذاکره، داوری،   اعتمادسایی چون  فت

 ؛ای منقه  ری، ترتیبات میانجی

WO5-   هددای مشددتر   ایجدداد بایارچدد

 ردشدسری    های مشتر ، توسعدریایی، هتل

 روابط فرهنسی؛  و توسع

WO6- هددای دریددایی ای تشددکیل  شددت

نیدت  منظدور حفد  ام  کشورهای عهو ب   هم

 ؛فارس خلیجدریایی و انرژی 

WO7 – دخالدت کشدورها در امدور     ع م

 یسر و احتددرام بدد  همزیسددتی  کددمددذهبی ی

 های مشتر  اسالمی؛آمیز آمویهمسالمت

WO8- هدددای منفدددی   یدودن ذهنیدددت

وجددود قصدد  م عدد  تدداریخی و پددذیرش اصددل

 کشورها برای سلق  بر منقه ؛

WO9-  با اسدتفاده ای   ای منقه همکاری

و برای مباریه با ریز ردهدا   المللی بیدامکانات 

 ؛مریقی ییست  مشکل

WO10- سان نسبت بد  امنیدت   کتلهی ی

مشتر  و دوری ای احساس امنیت بنا بر فهم 

 شان؛عها ای مناف دولت
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WO11- ترمدل رهبدران     افزای  آستان

ص ر برای مواجهد  بدا     سیاسی و افزای  سع

 ؛ای منقه مسائل 

WO12- کدددار یری الفدددا   بددد  عددد م

آمیددز ایسددوی رهبددران و نخبسددان    خشددونت

سیاسدددی کشدددورهای منقهددد  در سیاسدددت 

 خارجی؛

WO13- م قدددومی و سدددمهدددار رادیکالی

مذهبی در منقه  و عنایت ویژه ب  مشدترکات  

 .اسالم همچونو عالئق تاریخی 

 (WT) کمینه –دفاعی یا کمینه  (د

نهددا  ایددد راهبردهددا ای تهابددل و تعامددل 

ضعِ درونی منقه  و ته ی ات خارجی شکل 

 یرد. راهبردهدا بدرای کاسدتد نارسدایی و     می

تنسناهای درونی و ته ی ات خارجی طراحدی  

رفدت  و ای طریق ترمیم نها  ضعِ، برای برون

 شود. ای ته ی ات خارجی استفاده می

WT1-      تالش بدرای ایجداد یدک پیمدان

 ؛فارس خلیجامنیتی مشتر  میان کشورهای 

WT2- م بددرای حددل   یمسددته  هرکمددذا

 های امنیتی و ییستی جزایر مصنوعی؛ برران

WT3-   حمایت کشورهای عهو ای تدرویج

صل ، ترمید سالمتی شهرون ان و آیادی بیان 

 در داخل اترادی ؛

WT4- تعامددل   سدداختد ان یشدداجرایددی

هدا بدا تکید  بدر      ها و ملدت  ساین ه میان دولت

استهالل کشورها، احتدرام بد  مبدانی اریشدی،     

عندوان  راستای نیل بد  توسدع  بد     کوش  در

های مناسب برای  امری ضروری و ایجاد یمین 

 پای ار؛  برقراری ثبات، امنیت و توسع

WT5- ای ای نخبسدان  جذب بخ  عم ه

ای واح های کم در درون بعهی  سیاسی دست

سیاسی و پویایی ایدد نخبسدان بدرای تعمیدق     

 دموکراسی و بایش ن نظام سیاسی؛

WT6-   هددای علمددی   بر ددزاری همددای

 مشتر ؛

WT7-   شد ن برخدی   ممانعت ای برجسدت

هدای   ها و نامالیمات تاریخی در رسدان   ذهنیت

 عمومی و مقبوعات.

 فرجام
نسارنددد  ان کوشدددی ن  بدددا اسدددتفاده ای 

فددارس،  خلددیج  ژئوپلیتیددک منقهد  ی هددا ژندوم 

 فارس خلیجدر فهای استراتژیک  رهای مؤث ژن

ی هدا  ژندوم یعندی   آنهاترید  را شناسایی و مهم

اختالفات ارضی/ مریی و اختالفدات مدذهبی/   

نژادی را تشدری  نمایند . یافتد  اصدلی مهالد       

  کدد  کشددورهای حددویه   بدد ید شددرح اسددت 

ب  راستای دستیابی  در فارس خلیجژئوپلیتیک 

و یدودن فهای  ای منقه  همسراییسقری ای 

ی ژئوپلیتیدک  هدا  ژندوم رقابتی در منقه ، بای  

آفرید را شناسایی نماین . اید امر موجب  تن 

همسرایددی کددار یری جغرافیددا درراسددتای  بدد 
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. سپس، با اسدتفاده ای تکنیدک     ردد تر مییشب

ی ژئوپلیتیدک منقهد  در دو   هدا  ژندوم ، سوآت

در  و نیددز بیرونددی بررسددیمرددیط درونددی و 

یی کدد  در جهددت هددا ژنددوممرددیط درونددی، 

کشددورهای منقهدد  ضددعِ و قددوت  همسرایددی

بررسددی شدد . در مرددیط  ،کردندد  مددی دایجددا

هدا و ته ید ها    یی کد  فرصدت  ها ژنومبیرونی، 

وجدود   کشدورهای منقهد  بد     همسرایدی برای 

. سدرانجام،  قرار  رفدت بررسی مورد  ،آورن  می

کددردن  رنددگ کددم بددرد بددرایهچهدار دسددت  را 

هدا و   کردن قدوت   ها و ته ی ها و پررنگ ضعِ

ها ارائ  ش . نتایج پژوه  نشان داد در  فرصت

ضدعِ و در  24قوت و 22، فارس خلیج  منقه

ته ید  وجدود   22فرصدت و  3مریط بیروندی،  

شدد ه  هددای شناسددایی توجدد  بدد  ژن دارد. بددا

سدوآت در جهدت     عنوان عوامدل چهار اند   ب 

 42فدارس،   ه  خلدیج همسرایی کشورهای منق

راهبرد 1راهبرد تهاجمی، 29) راهبرد ارائ  ش 

راهبددرد 1راهبددرد انقبدداقی و  29اقتهددایی، 

همچنید ای آنجا ک  شناسدایی ریشد    دفاعی(. 

  مشکالت و اعترای بد  آنهدا نخسدتید مرحلد     

هدای    طرح یک استراتژی است، با اتکا ب  یافت 

هدای مدؤثر    توصیفی متد مهال ، و ترلیل ژنوم

فدارس،   نظامی خلدیج  -ر ایجاد فهای امنیتید

بر رفتدد  ای نتددایج و نیددز ( 4اره )نسدداره شددم

 دستاوردهای اید پژوه  است.

ژنگان ژئوپلیتیک  -(4نگاره شماره )

 فارس خلیجهمگراساز و واگراساز در 

 های ژئوپلیتیک ژنوم

واگراساز در 
 فارس خلیج

 های ژئوپلیتیک ژنوم

همگراساز در 
 فارس خلیج

اختالفات ارضی و مریی 
 کشورها

 توسل ب  دیپلماسی آب

اختالفات نژادی و 
مذهبی در سق  

عربیسم و پان)منقه 
 وهابیت(

نمودن اه ای پررنگ
سایمان کنفرانس اسالمی 

خارجی  سیاستدر 
 کشورهای منقه 

تواین سق  ق رت ع م
رقابت  و نظامی

 تسلیراتی

مشتر  با   مهابل
 های مریقی مانن  آلود ی

 های  ردوغبار طوفان
سری های  ردش جاذب  جزایر مصنوعی

  دوسوی سواحل و توسع
 صنعت توریسم

های حهور ق رت
و اختالی  ای منقه فرا

دی  اه نسبت ب  امنیت 
 منقه 

 /مذاکرات دو  توسع

جانب  براساس اه ای  س 
 اقتصادی

های  تفاوت در نظام
 سیاسی منقه 

 اوپک و اوجک

تسلط  آریوی ژئوپلیتیک
جزیره ایجانب  بر کل شب 

 عربستان

  ب  تنس وابستسی اقتصادی
بودن تنس  ب یلبی و  هرمز

 در صادرات انرژی
 هتولی  و رواج پ ی 

 هراسی ایران
ته ی  مشتر  و 

 اسراییل ای منقه فرا
وجود مناب  و میادید 
 نفتی و  ایی مشتر 

وجود پتانسیل همسوکردن 
امنیت منقه  با امنیت 

 مللیال بید

 

      اید نوشتار بر رفت  ای یک طرح پژوهشدی اسدت کد

، ییدر  11462در قالب طرح شماره یک و با شماره 

و سیاسددت  پیوندد  کدد / ژنددوم ژئوپلتیددک»عنددوان 

در تدددداریخ « خددددارجی: ایددددران و همسددددایسان

، ب  تریی  معاونت پدژوه  و فنداوری   13/9/2931

 دانشساه فردوسی مشه  رسی ه است.
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 فارسیمنابع 

 (،2911)آیادبخدددت، بهدددرام و سدددیمید ارمغدددان   . 2

 ، تهران: آییژ.فارس جغرافیای خلیج

پداییز و یمسدتان   ) یاده، عیسی و الهام ایزدفرابراهیم. 1

المللدی   یابی فرود اه بید ترلیلی بر مکان» (،2911

شددهی  بهشددتی اصددفهان بددا اسددتفاده ای السددوی    

جغرافیرررا و توسررر ه ، «سدددوآتراهبدددردی 

 .29ه، شماریا ناحیه

نظم ندوید امنیتدی   » (،2911بهار) فر، طاهرهابراهیم. 9

، «فددارس بعدد  ای اشددغال نظددامی عددراق  در خلددیج

 .1ه ، شمار9، سالپژوهشنامه علوم سیاسی

عربستان سدعودی  » (،2919 پاییز) ابراهیمی، شهروی. 4

، «فدددارس و سیسدددتم ج یددد  قددد رت در خلدددیج

 .11پیاپی ه، شمار1، سالمطال ات راهبردی

امنیددت و اختالفددات » (،2912)بهدداراسدد ی، بیددژن . 1

، مطال ات خاورمیانره ، «فارس ارضی در خلیج

 .11هشمار

شدددورای همکددداری  (،2932)اکبدددر  اسددد ی، علدددی. 6

فارس و تروالت جهان عدرب: د ردیسدی در    خلیج

، مرکددز گررزارر راهبرردی  ،«اهد ای و منداف   

های سیاست ترهیهات استراتژیک معاونت پژوه 

 .411 هشمار خارجی،

هررای  ویژگرری (،2911)احمدد یان، مرمدد علی  . 1

، مشدده : جغرافیررایی کشررورهای اسررالمی

  ستر، چاپ چهارم.   سخد

ریرررزی  برنامررره(، 2911)احمددد ی، حسدددید . 1

 ا.نم سای  تهران:، استراتژیک و کاربرد آن

 (،2911) اخبدداری، مرمدد  و مرم حسددد نددامی   . 3

جغرافیای مررز برا تیکیرد برر مرزهرای      

 تهران: سایمان جغرافیایی نیروهای مسل . ،ایران

عوامل بایدارند ه در همسرایدی   » ،اکبر، سی عب اهلل. 22

دادها و یررروفددارس،  خلددیج هکشددورهای حددوی

 .113ه، شمارها تحلیل

فارس و مسائل  خلیج (،2932)الهی، همدایون  . 22

 ، تهران: قومس، چاپ هشتم.آن

 (،2911)تابسدتان   افتخاری، رضا و حسید مه وی. 21

 ردشسری روستایی با استفاده   راهکارهای توسع»

، «دهسددتان لواسددان کوچددک   : سددوآت ای مدد ل

 .1 ه، شمار22ه، دورمدرس علوم انسانی

آوج، مریم، سی موسی پورموسدوی و پسداه    ، امی ی. 29

بررسدی ژئوپلیتیدک ییسدت   » (،2932)طاهرخانی 

فارس بدا ترکید  بدر سداخت جزایدر       مریقی خلیج

مجموعرره مقررانت پنجمررین  ، «مصددنوعی

 ، جل  اول.کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران

بررسرررری »(، 2913اهلل ) بهرامددددی، رحمددددت. 24

دشگری ها و تنگناهای توس ه گر ضابلیت

، مجموعره  روستایی در استان کردستان

المللری   مقانت چهرارمین کنگرره برین   

 .  دانان جهان اسالم جغرافی

امکددان» (،2932) یمسددتان پوراحمدد ی، حسددید . 21

تددرثیر تشددکیل سددایمان کشددورهای    سددنجی و 

 ای)اوجددک(بر همسرایددی و ارتهددای    هصددادرکنن 

 ه، شمار9، سالروابط خارجی، «امنیت و ق رت

4. 

)یمسددتان  ،پوراحمدد ی، حسددید و یینددب صدد وقی. 26

در نوسانات قیمت نفت پس  امریکانه  » (،2913

 . 4  ه ، شمار1، سالروابط خارجی، «1222ای 

مسدائل ژئدوپلیتیکی،   » (،2913)اهلل  پورطائب، روح. 21

، «فدارس  خلدیج  هامنیتی، اقتصادی و دفداعی حدوی  

 ، اردیبهشت.فارس و امنیت خلیج



 

 

ره 
ما
ش

ت 
هش

 و 
ت
ص
ش

● 
وم
 د
ت و

یس
ل ب

سا
 
● 

ز 
ایی
پ

29
31

  

 

211 

 (2932)بهددارفددرد، یهددرا و همکدداران   پیشددساهی. 21

مریقی و حهوقی ساخت جزایر پیام های ییست»

هررای پررژوهش، «فددارس مصددنوعی در خلددیج

 .13 ه، شمارجغرافیای انسانی
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