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Abstract 

Geopolitical relations are the relations between political units based on the context 

of geographical web sites. Scales in geopolitical relations are at three levels: 

international, regional and global. This descriptive-analytical study tries to 

identify the most important settings and contexts of geopolitical relations between 

political units at the scale of the Persian Gulf regions. Identifying the contexts and 

fields of relations between the countries located in the Persian Gulf region is of 

great importance due to the geopolitical and geo-economic position of this region 

in the structure of world power. In this research, first the theories and approaches 

of relations have been studied and their common chapter has been extracted in 

order to identify the areas affecting the relations of countries and then these 

components have been implemented in relation to the Persian Gulf. The results of 

the research show that the most important contexts and fields of geopolitical 

relations between the countries in the Persian Gulf region are in four dimensions: 

hydro-political, geopolitical, geo-economics and geo-culture. The most important 

factors influencing the relations between countries include the geopolitical 

position of the region, territorial claims of the countries in the region to each other, 

ideological orientation in the region, bipolar geopolitical structure, conflicting 

security approaches, water shortages and common border rivers, geopolitical 

codes Conflict, competition for regional hegemony between Iran and Saudi 
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Arabia, disagreement on some common maritime borders, existence of the Strait 

of Hormuz, unequal geopolitical weight of the countries in the region, failure to 

form a comprehensive regional organization, religious and ethnic ties have located 

among the countries of the region. 

Keywords: Geopolitics, Geo-culture, Hydro-politics, Geo-economics, Persian 

Gulf 

 



های روابط ژئوپلیتیکی در تبیین بسترها و زمینه
 1منطقه خلیج فارس
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 چکیده
روابط ژئوپلیتیک روابط میان واحدهای سیییاسیی  با اسییاه ومیتر وب ییتاهای ی اا یا   

ای و یهان  قاار دارد.  الملل ، متطقرها در روابط ژئوپلیتیک در سر سطح بیناست. مقیاه

صیف  شیوه تو سع  د -ا ن پژوهش با  سا   تحلیل   شتا ی هاتریومب تاها و  ن تامهمر 

 اره دارد. شتاسا   ای خلیجروابط ژئوپلیتیک میان واحدهای سیاس  در مقیاه متطقر

های روابط کشورهای واقع در متطقر خلیج  اره بدلیل یا گاه ژئوپلیتیک ب تاها و ومیتر

باخوردار اسییت. در  و ژئواکونومیک  ا ن متطقر در سییاختار قدرج یهان  او اهمیت بای  

ها و رو کادهای روابط مورد بارسی  قاار را تر و  لیل مشیتا  ا ن پژوهش ابتدا نظا ر

های تاثیارذار با روابط کشورها استخااج راد ده است و ها در راستای شتاسا   ومیترآن

 اره پیاده سییاوی شییده اسییت. نتا ج حاصییل او ها در ارتباط با خلیجسیی ا ا ن مولفر

شان پژوهش  شورها تا ن ب تاها و ومیترکر مهم دهد من های روابط ژئوپلیتیک میان ک

 اره در چهار بعد هیدروپلیتیک، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچا در متطقر خلیج

شامل موقعیت ژئوپلیتیک  قاار دارد. مهم شورها نیز  تا ن ب تاهای تاثیارذار با روابط ک

شو ساومیت  ک راا   مویود رهای متطقر ن بت بر  کد گا، ا دئولوژ کمتطقر، ادعاهای 

در متطقر، سییاختار ژئوپلیتیک دو قطب ، رو کاد امتیت  متعارک کشییورها، کمبود آ  و 

ای های ماوی مشیییتا ، کدهای ژئوپلیتیک متعارک، رقابت باای هژمون  متطقررودخانر

  مشیییتا ، ویود تتگر میان ا اان و عاب یییتان، عدو توا ر در باخ  او ماوهای در ا 

                                                                                                                                 

ز  ، وتا  1 له دسنننترسنننی حتاد ت قا یک ،   http://creativecommons.orgND (-NC-CC BY/ین 
/4.0nd/-nc-licenses/by ) اس  

در دانشگاه « فارستببین روابط ژئوپلیتیک در ، طقه خلیج»با ع وان  این پژوهش ،ستخرج ات رساله د تری
 ،ی باشئ  تهران
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شکل شورهای متطقر، عدو مو قیت در  ستااتژ ک هامز، وون ژئوپلیتیک ناباابا ک ریای ا

 ای یامع و پیوندهای مذهب  و قوم  میان کشورهای متطقر م  باشد.  ک ساومان متطقر

  ارهژئوپلیتیک، ژئوکالچا، هیدروپلیتیک، ژئواکونومیک، خلیج کلیدی: هایواژه

 05/10/1400تاریخ پذیرش:      03/09/1400تاریخ بازبینی:      10/07/1400دریافت: تاریخ 

 878-847صص  ،1400زمستان  ،52پیاپی  ،4، شماره 13فصلنامه روابط خارجی، سال 

 



 

 

 مقدمه

شورها از منظر ژئوپلیتیک و جغرافیا تاثیرات  ضر تمرکز بر روابط بین ک در حال حا
سی جهان دارد. در حال  سیا صادی و  سعه اقت ضر و در قدرتمندی بر روند تو حا

شدن و فناوری اطالعات، ژئوپلیتیک به موضوع بسیار مهم تبدیل شده موج جهانی
تا  1996است. بررسی مقاالت و تحقیقات انتشار یافته در وب سایت علم از سال 

های ژئوپلیتیک اساات. هنیز نشااان دهنده مقاالت و تحقیقات کلیدی در حوز 2015
سی ژئوپلیدر این میان حوزه سا شامل های ا شورها و »تیک نیز  سیر ژئوپلیتیکی ک تف

شورها از منظر ژئوپلیتیک»، «مرزها سی»، «روابط ک سا ژئوپلیتیک »و « ژئوپلیتیک اح
سم شورها و « فمنی ست. بنابراین اگرچه همچنان امروزه نیز ژئوپلیتیک انتقادی، ک ا
گردند اما ها همچنان مانند گذشااته موضااوع اژاالی ژئوپلیتیک محسااوب میایالت

امروزه موضوعات جدیدی نظیر ژئواکونومیک جهانی، ژئوکالچر، مرزها و قلمروها، 
ست سیا ست که تمام روابط،  ضافه گردیده ا های اکولوژیک و غیره به ژئوپلیتیک ا
بنابراین  . توانند در حوزه ژئوپلیتیک مورد بحث و بررسی قرار گیرنداین مفاهیم می

شورها از  ضر مطالعه روابط ک های مطالعاتی منظر ژئوپلیتیک جزو حوزهدر حال حا
فارس یکی از سوی دیگر در حال حاضر، منطقه خلیججدید و دارای اهمیت است. 

شااود. از یک سااو این مهم با های ژئوپلیتیکی جهان شااناخته میترین حوزهاز مهم
مرکز  -مرکز»، «بیضی استراتژیک انرژی از جفری کمپ»های نظیر نگاهی به تئوری

شاهده می« فوردی لوهازناز  سوی دیگر اهمیت خلیجم فارس به خاطر گردد و از 
ها و مناطق اسااتراتژیک نظیر تنگه وجود منابع ژئواکونومیک و معدنی، وجود مکان

سی، تنب بزرگ و اروند رود و همچنین تالش قدرت ای های فرامنطقههرمز، ابومو
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با اهمیت این منطقه، الگوی برای اثر گذاری در منطقه اسااات. بنابراین متناساااب 
ای میان کشورها ای و فرامنطقههای بین کشورها، منطقهروابط ژئوپلیتیک در مقیاس

سیشکل می سی گیرد. پیش نیاز مطالعات و برر های روابط ژئوپلیتیک در هر مقیا
های روابط اساات که من ر به تعامل، رقابت و تنش میان شااناخت بسااترها و زمینه

های روابط د. بنابراین هدف این پژوهش بررساای بسااترها و زمینهگردکشااورها می
فارس اسااات. رویکردهای موجود در زمینه ای خلیجژئوپلیتیکی در مقیاس منطقه

روابط ژئوپلیتیکی توسااط اندیشاامندان ژئوپلیتیک، جغرافیای ساایاساای و روابط 
ست که در این پژوهش از مطالعه و ترکیب نظریهبین شده ا ترین ها مهمالملل ارائه 

سترهای تاثیر گذار بر روابط ارائه می سایی ب شنا گردد. نوآوری این پژوهش نیز در 
فارس است که های تاثیرگذار بر روابط ژئوپلیتیک در منطقه خلیجبسترهای و زمینه

از یک سااو هم اهم نظریات و رویکردهای ارائه شااده توسااط اندیشاامندان مطالعه 
 های تاثیرگذار ارائه شده است.  هترین زمینگردیده و هم مهم

 مفاهیم نظری تحقیق

 . ژئوپلیتیک1

درباره موضااوع و »عبارتساات از ترکیب جغرافیا، ساایاساات و قدرت.  کیتیژئوپل
 فیاسااااس ط نیشاااده اساااتم بر همبیان یمتفاوت یهادگاهید کیتیمفهوم ژئوپل

عنوان دانش کسب قدرت، به کیتیگسترده استم ژئوپل اریبس کیتیژئوپل یموضوع
بت و حوزه نفوذ، ژئوپلبه کیتیژئوپل قا تبه کیتیعنوان دانش ر مل اعنوان  ثیر عوا
س ییایجغراف ستیبر   ،یعنوان دانش مناطق بحرانبه کیتیها، ژئوپلو روابط دولت ا
منطبق نمودن  جیعنوان نتابه کیتیالملل، ژئوپلبین یعنوان دانش مرزهابه کیتیژئوپل
  (.17-18 ، ص.1385 ا،یحافظ ن)«یاتیمنابع ح یعرضه و تقاضا ییفضا یلگودو ا

 روابط ژئوپلیتیک .2

 هساااتند.  یکالم فیفقط تعار معموال کیتیروابط ژئوپلرابطه با در  میمفاه شاااتریب

شکل ست ییهامدل افتنی م بدین منظور بدهد روابط ژئوپلیتیکی به  یفیک یمعنا تا ا
. شودیمرد که من ر به روابط ژئوپلیتیکی ک فیرا تعر عواملی از ام موعه دیبا ابتدا



 853     روابط ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس هایزمینهتبیین بسترها و 

به قدرت ملی  که من ر  ید عواملی  با یک  مدلی برای روابط ژئوپلیت برای سااااختن 
شورها  شود و  شودیمک جغرافیا،  شامل عواملی نظیر تواندیم هانیادر نظر گرفته 

صاد،تیجمع ساحت ، اقت سیس عوامل ، م شد نظام یهاو جنبه یا  Levkov and)ی با

Makarenko, 2017,pp. 925-926«  .)ها و بازیگران روابط میان دولت« روابط ژئوپلیتیک
ساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار آن سی بر ا دهد اسات ها قرار میسیا

(. برخی اندیشااامندان مولفه های جغرافیایی نظیر موقعیت 45،ص. 1385)حافظ نیا، 
بسترها  عنوانبهی را طیمحستیزیی، مهاجرت و مسائل وهواآبجغرافیایی، تغییرات 

(. Pismennaye, 2015) دانندیمی جغرافیایی روابط ژئوپلیتیک میان کشورها هانهیزمو 
ابعاد روابط ژئوپلیتیک در پنج بعد تعامل، تقابل، نفوذ، رقابت و سااالطه قرار دارند 

یان،  یاس1392)پو یک، (. مق یلها در روابط ژئوپلیت یت تحل ماه به  جه  های با تو
سه مقیاس بین شوری در  ای و جهانی ان ام المللی، منطقهژئوپلیتیکی در مقیاس فراک

 (.72ص. 1398شهیدی و احمدی، گیرد )موسویمی

 
 ابعاد روابط ژئوپلیتیک .1کل ش

 منبع: یافته های پژوهش بر اساس مطالعه و تحلیل متون

یکمیشود،سبککشورهاازگروهییامناطقتوسطکهامنیتیوضعیتازاستعبارتژئوپلیتیک،تعامل•
برایکشورهاتوسطخشونتبردنکاربهاحتمالبهطوریکهافراطگراییکاهشازموفقیتآمیزهمگرایی

,Rosamond)شودمیکماختالفاتشانکردنحل 2000).

سعیکمیابمنابعبهابیدستیبرایتقالوتالشعیندرطرفینآندرکهاسترقابتازنوعیژئوپلیتیکیتقابل•
ازداشته،بمطلوبهدفبهرسیدنازرادیگریخود،منزلتوموقعیتارتقایوموضعتقویتباکنندمی

.(287.،ص1981فالتزگراف،ودوتروئی)سازندخارجیامنصرف

راستایدریگریکدبامستمربهطوردولتهاوکشورهاکهمیشوداطالقوضعیتیبهژئوپلیتیکیرقابت•
,Blacksell)هستندخودشاننفعبهموجودنظمتغییردنبالبهومیکنندرقابتخودمنافعگسترش 2006,p.

57).

نامرئیسلطههمانفوذن.هستقدرتنابرابرینتیجهواقتداروسلطهمنعکسکنندهبهنوعیژئوپلیتیکینفوذ•
یکتوانویتظرفازاستعبارتژئوپلیتیکینفوذ.استآندرساکنانسانهایوجغرافیاییفضایبر

,Doncand)بینالمللیسیستمدردیگربازیگربرخاصرفتاریتحمیلیاتغییربرایبازیگر 2004,p

523).

یکسویهرابطهایکهبهطوری.شودمیناشیکشورهاقدرتبودننامتوازنازسلطهبرمبتنیژئوپلیتیکیرابطه•
قدرتمند،دولتوگیردمیشکلقدرتکموضعیفدولتباقویبازیگرودولتبینپایینبهباالازو

,Parker)میکندتعیینغیرمستقیمیاومستقیمبهطورراضعیفدولتسرنوشت 2016,p. 16).
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 ها و رویکردها(در نظریه مبانی نظری )روابط ژئوپلیتیک .3
 ژئوپلیتیک در نظریات و رویکردها روابط .1جدول 

ع وان 
 نظریه)رویکرد(

 ،ولفه های اصلی نظریه پرداتهینظر

یوردی فون 
 لوهاتن

فون 
 لوهاتن

ی هات گهدر این رویکرد، بر اهمی  ،وقعی  جغرافیایی، ، ابع نف  و گات و 
 (Fhon Lohazon, 2000)شئه اس  ئیتأ ی در روابط  شورها المللنیب

لوئیز 
 ریچاردسن

 ریچاردسن

 درواقعشئه اس    ئیتأ در این نظریه بیش ات هر چیزی بر تعئاد همسایگان 
ی )تعا،ل، رقاب  و ،شاجره( بیش ات هر اهیناحنویس ئه ،عتقئ اس   ه روابط بین 

های قئرتچیزی تابع تعئاد همسایگان، عوا،ل فره گی )قو،ی و تبانی( و نقش 
 ( Richardson, 1960)باشئگیری روابط ،یای و فرا، طقه ای در شکل، طقه

بیضی 
استراتژیک 

 انرژی

جفری 
  مپ

اصلی بر ، ابع ژئوا ونو،یک )نف  و گات(، ،وقعی  جغرافیایی،  ئیتأ در این نظریه 
 ( kemp, 1997)باشئی،ها( گذرگاههای استراتژیک )ت گه

برخورد 
 هاتمئن

 هانتی گتون

در این نظریه، بیش ات هر چیزی بر عا،ل فره گی تأ یئ شئه اس    همچ ین 
تأ یئ اصلی  گرف یبر،این نظریه دو بعئ تعا،ل و تقابل ژئوپلیتیکی را در 

هانتی تگتون بر عوا،لی نظیر عا،ل تاریخی و تمئنی، عا،ل قو،ی و تبانی و 
 ( Huntington, 1993)باشئعوا،ل ایئئولوژیک در روابط  شورها ،ی

 ژرارد دوسوی 
ژرارد 
 دوسوی

 -یاجتماع یروهاین ک،یاستراتژ ،یتیجمع ،یکیزیف هایدوسوی بر ،ولفه
-و روابط ،یان  شورها تأ یئ ،ی کیتیدر ژئوپل ی)ایئئولوژیکی(و فره گ یاقتصاد

 ( Murphy, 2010: 151-160)  ئ 

 لوتواک ژئوا ونو،ی

شئه اس  تعا،ل و رقاب  ،یان  ئیتأ در این نظریه بر عا،ل ژئوا ونو،یک 
هایی  شورها دارای ،اهی  اقتصادی و ژئوا ونو،یک اس   در این ،یان ،ولفه

المللی نظیر ت گه های حائز اهمی  نظیر ، ابع انرژی و گذرگاههای بین
 ( Luttwak, 1990)هست ئ

 ،کی ئر هارتل ئ
اصلی بر ،وقعی   شورها اس   عالوه بر ،وقعی  بر ،سائل  ئیتأ در این نظریه 

سرت،ی ی، عوا،ل ژئو الچر )تبانی و قو،ی(، ایئئولوژی و وسع  تا یئ شئه اس  
(Mackinder,2004 ) 

 اسپایکمن ریمل ئ
این نظریه نیز ،وقعی  ،زور اس ، عالوه بر ،وقعی  بر ،رتهای دریایی، 

  (Spykman, 1994)س شئه ا ئیتأ های قو،ی  شورها گروه

 ،اهان قئرت دریایی
اصلی بر ،وقعی  جغرافیایی  شورها اس ، عالوه بر  ئیتأ در این نظریه نیز 

های طبیعی، طوو ساحل، وسع  قلمرو، جمعی  و خصوصیات ،وقعی ، ویژگی
 ( Glassner, 1993اس ) قرارگرفته ئیتأ ،لی نیز در این نظریه ،ورد 

 پیتر هاگ  پیتر هاگ 
گیری روابط ژئوپلیتیکی جغرافیایی  ه ،  ر به شکل ،ؤلفه 12این نظریه بر  در

-،زوری  دیئگاه هاگ  ت،ی ه شود تأ یئ شئه اس  ت ش ح،یز ،یان  شورها ،ی

 ( Hagget, 2001) باشئهای هیئروپلیتیک ،ی

ی ها، ظو،ه
 قئرت

 برژی سکی
ژئوا ونو،یک ،زور اس  و بیش تشوری برژی سکی نیز یک تشوری در این نظریه، 

های قئرت های فسیلی در روابط ،یان ، ظو،هات هر چیز بر نقش انرژی و سوخ 
 ( Brzezinski,1993)تأ یئ شئه اس   

گرژان 
  کیکیدا

گرژان 
  کیکیدا

ژئوپلیتیکی، انتخاب سایر  شورها و   ئهای در این تشوری بر ،رتهای سرت،ی ی، 
، ایئئولوژی و  هوی  ،لی  شورها ها، اس  خارجی حنپیروی یا عئم پیروی ات سی



 855     روابط ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس هایزمینهتبیین بسترها و 

نقش نیروهای ذه ی و الهی در روابط ،یان  شورها تأ یئ شئه اس   
(Dijkink,1996 ) 

نیکوالی 
 روتوف

نیکوالی 
 روتوف

-های ژئوپلیتیک شا،ل: )ا، ی ، قئرت، ت ش و همکاری( ،ولفهروتوف بر ،ولفه

گذاری و وابستگی( و ت ارت، سر،ایههای ژئوا ونو،یک شا،ل: )رشئ، توسعه 
های ژئو الچر شا،ل )پرستیژ، تبادو فره گی، شباه  یا تفاوت در ادیان ،ولفه

 ( Rozov, 2012: 4-10)  ئ،ذهبی( در روابط ،یان  شورها تأ یئ ،ی

 والراشتاین نظام جهانی
ژئوپلیتیکی، ی نظیر ،وقعی  جغرافیایی  شورها، وتن هالفهو،در این نظریه، بر 

 ئهای ژئوپلیتیک، بار استراتژیک ، طقه، تعئاد همسایگان و وسع   شورها 
 تأ یئ شئه اس  

 های پژوهش بر اساس بررسی و تحلیل متونمنبع: یافته

 
عه نظریه نهدهد که مهمها و رویکردها نشاااان میمطال های ترین بساااترها و زمی

به ژاااورت اخر در چهار طیف ژئوپلیتیک به ژاااورت اعم و روابط ژئوپلیتیک 
یان  یک قرار دارد. در این م یدروپلیت کالچر و ه یک، ژئو یک، ژئواکونوم ژئوپلیت

سی منطقه خلیجترین زمینهمهم سیا ضعیت جغرافیای  سب با و فارس و های که متنا
کند و بر روابط کشااورهای موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه ژاادم می

 شامل موارد زیر است:  منطقه تاثیر گذار هستند
  موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه 

 )مسائل سرزمینی)ادعاها و اختالفات سرزمینی 

 های تاریخی و تمدنیرقابت 

 گراییایدئولوژیک 

 های قومی در کشورهای هم وارتعدد گروه 

 ایهای درون منطقهرقابت 

 )رویکرد امنیتی کشورها)رویکرد متعارض امنیتی 

 ژئوپلیتیک منطقه )ساختار دو قطبی( ساختار 

 ای جامع (گیری یک سازمان منطقهها )عدم شکلها و ائتالفپیمان 

 پیوندهای مذهبی میان کشورهای منطقه 

 المللیهای بینمنابع آب و رودخانه 

 )مرزهای دریایی )ترسیم شده و ترسیم نشده 

 ان کشورها()منابع طبیعی مشترک می منابع زیرزمینی و فسیلی 
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 تنگه استراتژیک هرمز 

ها در شود که هر کدام از این زمینهبا نگاهی به نظریه و رویکردها مشاهده می
های پژوهش ها و رویکردها مورد تأکید قرار گرفته است که در ادامه در یافتهنظریه

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 های تحقیقیافته

 فارسط ژئوپلیتیک در منطقه خلیجهای روابترین بسترها و زمینهمهم

 موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه .1

های اساات که بر خلیج فارس از منظر ژئوپلیتیکی و ژئواسااتراتژیک دارای ویژگی
 شود: ها آورده میترین ویژگیگذارد. در ادامه مهمروابط کشورها تاثیر زیاد می

  48ژااورت که وجود منابع زیر زمینی و فساایلی گسااترده در منطقه بدین 
شناخته شده نفت و  شناخته شده گاز دنیا در  28درژد از ذخایر  درژد از ذخایر 

 این منطقه قرار دارد.

 مدن ندین تئوری نظیر تئوری برخورد ت یت در چ هانتینگتون و محور های 
 بیضی استراتژیک انرژی جفری کمپ.

 ای فرامنطقههای وجود بازار مناساب برای فروش تسالیحات توساط قدرت
 نظیر آمریکا، روسیه و اروپا. 

 ها و نقاط استراتژیک نظیر تنگه هرمز، اروند رود و ابوموسی.وجود مکان 

  ژئوپلیتیک دسترسی مناسب منطقه برای اتصال کشورهای آسیای مرکزی و
 های آزاد.قفقاز به آب

 ا و آسیاموقعیت ارتباطی مناسب برای ارتباط میان سه قاره آفریقا، اروپ 

  سرخ، اقیانوس هند، اقیانوس اطلس و صال دهنده دریای مدیترانه، دریای  ات
 کبیر.

 . مسائل سرزمینی )ادعاها و اختالفات سرزمینی(2

به تهد یامنطقه گرانیباز نیب یهااختالفات و چالش  نیا نانیو عدم اطم دیو غل
مد گرانیباز فهوم نیتوان مهمتریرا م گریبه ه هاها در ل قه  روابط یالگو در منط
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ستلزم کاهش اختالفات  جیدر خل داریپا تیامن  ادیفارس برشمرد. ا جیخل فارس م
در جهت حرکت به  یو اعتمادسااااز طقهمن یکشاااورها نیموجود ب یهاو چالش

ست یهمکار یسو ست. اما عوامل مختلف ت یو دو ی تعامل و گذار در الگوهاریثاا
و  تنش د،یتهدباعث شاااده اسااات تا  یزو مر یاز جمله اختالفات ارضااا تنش
 Stanley)غالب باشد  ی منطقهکشورها نیب و تعامل یسخت بر همکار یهارقابت

foundation, 2005.) های توان کانون اختالفات و چالشمنطقه خلیج فارس را می
مرزی نامید. کشورهای واقع در این منطقه تماماً دارای اختالفات مرزی و ارضی با 

هساااتند که به شااادت بر روی مناسااابات و روابط ژئوپلیتیک با یکدیگر یکدیگر 
شتر  سرزمین بی شورها اغلب دارای وسعت اندک و  نیازمند  ست. این ک تأثیرگذار ا
برای احداث ژاانایع نفت و گاز و همچنین ژاانایع پایین دسااتی هسااتند. بنابراین 

شتر سر مناطق، جزایر و مرزهای م سرزمینی فراوانی بر  ک در این قلمرو اختالفات 
ناآرام ترین و  فارس،  یان این هشاااات کشاااور حوزف خلیج  وجود دارد. در م

ترین کشور عرام بوده که در فاژله یک دهه دوبار وارد جنگ با همسایگان ناراضی
شکل مرزها در این منطقه  ست. اما م شده ا ضی و مرزی  خود به دلیل اختالفات ار

اهمه همسایگان خود از عمان تا کویت به عرام ختم نمی شود. عربستان سعودی ب
اختالفات مرزی و ارضی حل ناشده دارد. در حال حاضر، جمهوری اسالمی ایران 
که سراسر مرزهای شمال خلیج فارس را در اختیار دارد با دو مشکل رو به روست. 

ناشااده با کویت و عمان که برای حل آن،  (1)مشااکل نخساات مرزهای دریایی افراز
رود. مشااکل دوم اختالفات مرزهای ن حدود مرزی به کندی پیش میاقدامات تعیی

دریایی ایران و امارات متحده عربی است که به نظر می رسد در کوتاه مدت امیدی 
برای حل آن در شاارایط روابط خاکسااتری موجود بین دو کشااور و نقش بازگیران 

مه در جدول زیر مهمنطقه ای و فرا ندارد. در ادا ترین ادعاها و ممنطقه ای وجود 
 فارس مورد بررسی قرار گرفته است:اختالفات سرزمینی در منطقه خلیج

  



 1400زمستان  ♦ 52پیاپی  ♦ 4 شماره ♦ 13سال  ♦ روابط خارجی     858

 فارساختالفات سرزمینی در منطقه خلیج .2جدول 
 علل اختالف اختالفات ارضی نام  شور

 ایران
 اختالف با عراق

 اختالف با   وی 

 اختالف با ا،ارات

 رودخانه ی ارونئرود
 حوته ی انرژی حرشخط ،بئا،  فالت قاره، 

 ت ب بزرگ، ت ب  وچک و ابو،وسی 

 عراق
 اختالف با ایران

 اختالف با  وی 

 اختالف با عربستان

 رودخانه ی ارونئرود

 جزایر  بوبیان و وربه

 ، طقه ی بی طرف

 عربستان

 اختالف با عراق

 اختالف با  وی 

 اختالف با عمان

 اختالف با قطر

 ، طقه ی بی طرف

 المردایمجزایر قروه و ام 

 اختالف ارضی

 ، طقه ابوالخفوس و جزیره حالوو

  وی 
 اختالف با عربستان

 اختالف با عراق

 اختالف با ایران

 جزایر قروه و ام المردایم

 جزایر  بوبیان و وربه

 خط ،بئا،  فالت قاره، حوته ی انرژی حرش

 ا،ارات
 اختالف با قطر

 اختالف با ایران

 اختالف با عمان

 خور العئیئ

 ت ب بزرگ، ت ب  وچک و ابو،وسی

 ،الکی  ، طقه بریمی و ، اطق نفتی راس الخیمه

 قطر
 اختالف با عربستان

 اختالف با ا،ارات

 اختالف با بزرین

 ، طقه ابوالخفوس و جزیره حالوو

 خور العئیئ

 ، مع ال زایر حوار

 عمان
 اختالف با ا،ارات

 اختالف با عربستان
 نفتی راس الخیمه،الکی  ، طقه بریمی و ، اطق 

 اختالف ارضی
 ، مع ال زایر حوار اختالف با قطر بزرین

 (.18 ،ص.1389)رحیم پور، منبع: 

 ایهای درون منطقه. رقابت3

ای در اشاااکال گوناگون نظیر کدهای های درون منطقهدر حال حاضااار رقابت
با قدرت قه تسااالیحاتی و روابط  های ژئوپلیتیک، اختالفات سااارزمینی، مسااااب

هد. فارس خود را نشاااان میای در منطقه خلیجفرامنطقه گاهد به  یاجمال یبا ن
 یگریاز د یشااود که هر دولتیفارس، مشااخر م جیهشاات کشااور خل تیوضااع

 دات،یمبارزه با تهد یها برادولت یدر ابتدا توسعه قدرت نظام  ه،یترسد. در نتیم
در منطقه به  یحاتیمسااابقه تساالرسااد. البته توسااعه یحل به نظر مراه نیتریمنطق
سااال  12 یالزم به ذکر اساات ط دور باطل من ر خواهد شااد. کیخود به  یخود

سعود ستان  دالر  اردیلیم 275و  152.522 بیو امارات به ترت تیکو ،یگذشته عرب
  شاااهد ریاخ یهااند و در سااالمنعقد کرده یخارج یبا کشااورها یقرارداد نظام
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شورها میعظ ینظام یقراردادها شورها که میاامارات بوده ژهیمنطقه به و یک  یبا ک
غالب  یهازهیانگ میمستق  هینت یحاتیشده است. رقابت تسل میتنظ هخارج از منطق

از  یریموازنه قوا در منطقه و جلوگ یاز اسااتراتژ یرویبا پ کایدر منطقه اساات. آمر
در فراهم کرده اساات.  یحاتیتوسااعه رقابت تساال یرا برا نهیظهور قدرت برتر، زم

های نظامی و واقع، دولتمردان ساایاساای غربی در حرکتی همسااو با مدیران م تمع
ژااانعتی به طور پیوساااته ایران را تهدیدی علیه امنیت کشاااورهای عرب منطقه 

ای، این تهدید را بساایار فارس مطرح ساااخته و با تأکید بر خطر ایران هسااتهخلیج
های ملی هنگفتی را به که در پی خود ساارمایه سااازدم امریگر میهراسااناک جلوه

سرازیر می –های نظامی پیمانکاران دفاعی م تمع ژادقی و ژنعتی غرب  نماید )
سل (.بنابراین46، ص. 1397رحیمی،  س یحاتیرقابت ت صل ب  یرا برا یادهیچیپ اریف
کند. تاآن ا که در دساااترس بودن یمنطقه باز م یکشاااورهاو روابط  یمنافع مل

سل تواند کشور یکه م ییاست، تا جا یاتیکشور ح کی تیحاکم یالزم برا حاتیت
 یادولت منطقه کیکه توسااط  یقرار دهد. هر اقدام نیریرا در نقطه تضاااد با سااا

سل دیخر یبرا سا دیجد حاتیت شود،  کند یم کیرا تحر ی منطقهکشورها ریاتخاذ 
دولت سابق برسند. نکته قابل توجه  حاتیدر مورد تسل یبرابر بایتقر تیتا به وضع

کننده  دیعوامل تهد نیتراز مهم یکیفارس جیدر خل یحاتیاست که رقابت تسل نیا
توقف جنگ هشاات ساااله  ازمنطقه اساات. پس  یکپارچگیو  تیامن ،یاعتمادساااز

 یبه عرام، شاااورا نیمتفق یروهایو حمله ن تیو عرام، تهاجم عرام به کو رانیا
شدت نگران برتر جیخل یهمکار سارات  رانیا یقدرت نظام یفارس به  بود که خ

 یهر کشااور در منطقهفارس  جیبه ارتش عرام وارد کرد. در طول جنگ خل یادیز
 نیشاااد. منشاااأ همه ایآن محساااوب م ینگران هیمقابل و ما تدول یبرا یدیتهد
جست  کشورها نیا ییایو جغراف یاسیس یهادر نقشه دیها را باشیها و تشوتنش

 ,Kural)اندآورده یرو ی و ژئوپلیتیکیحاتیحل آن به رقابت تسل یوجو کرد که برا

2020,pp. 12-13.)  ملک ساالمان،  یو به خصااوص از زمان پاداشاا ریدهه اخ کیدر
فارس تصاااور و  جیخود در منطقه خل یتیامن دیرا به عنوان تهد رانیعربساااتان ا

ست و بر ا فیتعر ساس ب نیکرده ا سازیر هایتالش نیشتریا در  یاض به موازنه 
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ست. در ا رانیبرابر ا ستان در دوره اخ نیمعطوف بوده ا ستا عرب ائتالف   ادیا ریرا
سترده به رهبر ایمنطقه ست  رانیمقابله با ا یخود برا یگ  Coate)را دنبال نموده ا

Ulrichsen, 2016, pp. 9-11.) 

 رویکرد امنیتی کشورها .4

اساات که در  یطینظم در مح  ادیا ،امنیتی میان کشااورهارویکرد هر  یهدف اژاال
ها متشکل از ملتو  کیذاتا آنارش یالمللنیب طیمح کعدم وجود این نظم یژورت 
ها و . ارزششااکل خواهد گرفت یبا منافع متضاااد و همپوشااان یفرد یهاو گروه

ژ هایدئولوژیا ساختار منطقه  داریپا یتیهر نظم امن یلو عامل ا ست که  نیا ایدر  ا
. شود یتلق یمعنو یو حت یروان ،یماد ،یفرهنگ یکاالها نیماتابزاری برای به عنوان 

ساخته م قیاز طر تیدر نها یتینظم امن کیبه هر حال،  صالحه  صالحه و شودیم  م
از آنچه  یها بخشکه در آن همه طرف شودیدر نظر گرفته م توافقی عنوان به معموال
 خواهدیکه م همه آن چیزیبه  کسچیاما ه آورند،یبه دسااات م خواهندیرا که م

سدینم شورها در ابعاد ر شتن نظم و رویکرد امنیتی مبنایی برای روابط ک . در واقع دا
هااای روابط یکی از زمینااه بنااابراین .(Kraig, 2006,p 2) کناادمختلف را فراهم می

باشد. در این کشورها می ژئوپلیتیکی کشورهای موجود در یک منطقه رویکرد امنیتی
تواند مبنایی برای شااکل گیری تعامل و الگوی راسااتا داشااتن رویکرد مشااترک می

شترک می سوی دیگر فقدان رویکرد امنیتی م شد و از  شورها با ستی میان ک تواند دو
بستر و زمینه را برای رقابت و تنش ژئوپلیتیکی میان کشورهای موجود در یک منطقه 

ستراتژ یثباتیجه به تداوم ببا توفراهم آورد. شروع و در جیخل کیدر منطقه ا فارس، 
 ریمرتبط را درگ یامنطقه گرانیکه همه باز یامنطقه یتیامن رویکرد کی یاجرا تینها
 یزمیمکان نیمرحله، چن نیطلبد. در ایرا م شتریاست که توجه ب یزیکند، قطعا چیم

سات س شورها هیاتحادمانند  یوجود ندارد. مو شورا (LAS) یعرب یک  یهمکار یو 
تواند ان ام یهساااتند که در آن تبادالت و گفتگو م ییهامکان (GCC)سفار جیخل

را که همه  یها بسااترآن لیدل نیها محدود اساات و به همآن تیشااود، اما عضااو
شارکت و تعامل  گرانیباز شند گریکدیبا ژئوپلیتیکی منطقه بتوانند در آن م شته با  دا

سالم یسازمان همکار گر،ید ی. از سودهدارائه نمی ستان  یا که مقر آن در جده عرب
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ست، برا یسعود ژل یا ژر ا س جیموجود در خل یتیامن یتمرکز بر عنا  اریفارس ب
ست. پ سترده ا ستراتژ ییشنهادهایگ   «یعرب یناتو» ای ریاخ انهیخاورم کیمانند اتحاد ا

شکلنیز در  رانیبا توجه به حذف و هدف قرار دادن ا زین گیری رویکرد امنیتی زمنیه 
فارس فقدان رویکرد بنابراین در منطقه خلیج(Koch, 2020,p 1).  موفقیت آمیز نیساات

ستان و عرام زمینه را برای  امنیتی مشترک به خصوص در میان سه کشور ایران، عرب
 و تنش فراهم آورده است. رقابت

 ایسازمان منطقه .5

که تمام کشااورهای یک منطقه را در برگیرد و ای در ژااورتی های منطقهسااازمان
تواند مبنایی برای تعامل آمیز داشاااته باشاااند میکشاااورها با هم روابط مساااالمت

ها تمام کشورهای منطقه را در ژئوپلیتیکی کشورها باشد، اما در ژورتی که سازمان
ساختار منطقهبر نگیرد می رد ای دو قطبی یا چند قطبی در منطقه شکل گیتواندیک 

فارس و مبنایی برای رقابت و تنش ژئوپلیتیکی در منطقه باشاااد. در منطقه خلیج
سال شورای همکاری خلیج ست. با این همه روند  1981فارس در  شکل گرفته ا

یت آن را تعامل ژئوپلیتیکی در این شورا با موانع و چالش هایی روبروست که موفق
 تحت تاثیر قرار می دهد.

 

 
 فارس در ایجاد تعامل ژئوپلیتیکی میان کشورهای منطقهشورای همکاری خلیج هایچالش .2شکل

 (، ترسیم: نگارنده11،ص. 1392منبع: )زارعی، 

س در 
ی خلیج فار

ی همکار
ی شورا

ش ها
چال

ی ، طقه
ی  شورها

ت ژئوپلیتیک
ال

تعا،

ضریب پایین تزرک در ،یان  شورهای عضو شورا؛

تزرک  م نیروی  ار و سر،ایه در بین اعضاء؛

ت وع اقتصادی پایین و ،کمل نبودن اقتصاد  شورها؛

اختالفات و ، اقشه های ارتی  و ،رتی در ،یان  شورهای عضو؛

راهبردها و سیاس  های توسعه ای ناپایئار؛

چالش های درونی و بزرانهای داخلی پادشاهی اعضاء شورا ،ان ئ بزران ،شروعی  و اقتئار؛

ا؛ ساختار نا،تواتن قئرت ، طقه ای و حسیب پذیری ا، یتی و ضعف نظا،ی باالی بیشتر اعضاء شور

نقش، نفوذ، هوی  و قئرت هژ،ون؛ 

تکیۀ اقتصاد اعضاء به صئور انرژی و واردات  االهای لو س؛



 1400زمستان  ♦ 52پیاپی  ♦ 4 شماره ♦ 13سال  ♦ روابط خارجی     862

فارس بسااتر و زمینه را برای تعامل ژئوپلیتیکی ای در خلیجبنابراین سااازمان منطقه
شور جنوبی خلیج فارس را در بر  شش ک سازمان  ست و چون این  فراهم نکرده ا

گیرد بیشاااتر گیرد و ایران و عرام را به عنوان دو کشاااور مهم منطقه در بر نمیمی
 مبنای برای رقابت و تنش ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه بوده است. 

 ایدئولوژیک گرایی. 6

کشااورهای منطقه حاکم بر روابط  کیدئولوژیا یاژاال یهامشااخصااه و هایژگیو
 :عنوان کرد لیبه شرح ذ توانیرا م فارسخلیج
 و  یدوقطب یفضااا  ادیا) یکیتیژئوپل یقلمروها  ادیو ا ییفضااا میتقساا
عرام،  ران،یا)و محور مقاومت  یعیشاا یدئولوژیبراساااس ا (دو اردوگاه لیتشااک
 یو وهاب گرایساان  یدئولوژیدر برابر ا رانیا یبه رهبر (نیلبنان و فلسااط ه،یسااور

سعود) ستان  ستان  یبه رهبر ی(،امارات متحده عرب نیقطر، بحر ت،یکو ،یعرب عرب
 .یسعود

 مواردی همچون  در  قطر و عربساااتانایدئولوژیک های اختالفات و رقابت
ای در جهان عرب، اختالفات ساارزمینی و ادعاهای دو رقابت بر ساار رهبری منطقه

سبت به یکدیگر و تفکرات اخوانی  شور ن ستو وهابی ک سیا  حاکم بر حاکمیت و 
 (.3،ص. 1400نژاد، ها )مصلیآن

  :عربستان سعودی با اختالفات ایدئولوژیک میان عربستان سعودی و امارات
های مشااروعیت بخش به نظام ساایاساای ایدئولوژی وهابیت حاکم بر آن که از پایه

سایر کشورها برای  ژدور این ایدئولوژی افراطی به  ست، اقدام به  شور نیز ا این ک
های آنهاست. اما امارات عربی تبه دست آوردن یک ابزار فشار دائمی علیه حکوم

ضای فرهنگی اجتماعی این  ست که در ف ژوفیانه ا سکوالر و  سالم  حامی نوعی ا
 .(1396)اولیایی،  .کشور نمود دارد

 خود در  یکیتیگسترش حوزه نفوذ و انبساط قلمرو ژئوپل یبرا دیرقابت شد
ها ند ) دیجد یفضاااا تان من،یمان غانسااا قلمرو  نفوذ در یو تالش برا (غزه، اف

 یبرا رانینفوذ در عرام و تالش ا یمانند تالش عربساااتان برا) بیرق یکیتیژئوپل
 .بیرق یکیتیژئوپل وانقباض قلمر یتالش برا نیو همچن (با قطر کیارتباط نزد
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 ژالت دادن به ا سیس یدئولوژیا شار ارزش یو تالش برا یا آن در  یهاانت
به سود و  یو کم توجه یتوجهیو ب بیقلمرو رق یو حت یخود یکیتیژئوپل قلمرو

 .یاقتصاد انیز

 گریکدیحق و باطل به  ،یژفر و ژد ،یدیو سف اهینگرش س . 

 یتمام بحرانها شااهیر بایو منتسااب کردن تقر گریکدیاز  دیتهد ییبزرگنما 
 .بیخود به رق یداخل یحت و یامنطقه
 ها آن تیو تقو یمرزبرون ینظام یبر نهادها بیدو قدرت رق ژهیتمرکز و

ساس ائتالف سو رهیجز (شبه)سپر  ینظام یروین) یتیاااا امن ینظام یهابرا  یاز 
 رانیسپاه قدس ا یروهایو در مقابل ن یهمکار یعضو شورا یعربستان و کشورها

 .اهلل لبنان عرام و حزب یحشد شعب یبا همکار

 با  یی: قدرت هوایامنطقه بیدو قدرت رق یحاتیو رقابت تساال یگرینظام
و  یعربستان سعود یاز سو ییو اروپا ییکایآمر شرفتهیپ یهاجنگنده دیاتکا بر خر

و  یعربسااتان به بودجه نظام یناخالر داخل ده درژااد تولیداز  شیاختصاااص ب
 .یبا اتکا بر توان بوم یقدرت موشک تیتقو بر رانیتمرکز ا

 ها دولت از یبانیو پشت (منی ه،یسور)در کشور ثالث  یابتین یهاجنگ وقوع
شکست  یخود و تالش برا یدئولوژیهمسو با ا یو شبه نظام یاسیس یهاگروه  ای

 .بیرق یدئولوژیوابسته به ا یهاو به عقب راندن گروه
 یامنطقه تیامن نیمات) فارسجیمنطقه  خل یتیامن باتیمتعارض در ترت نگاه 

ژورت بوم ضور و دخالت قدرت یبه  در منطقه از  یاامنطقهفر یهاو مبارزه با ح
 مانیو  همپ یغرب یهابا قدرت فارسجیمنطقه خل تیامن وندیدر مقابل پ رانیا یسو

 (.یعربستان سعود یغرب از سو

 (.233-232،ص. 1398)ویسی،  در جهان اسالم یرهبر برای تالش 
که یکی از مهم فت  ید گ با های روابط ژئوپلیتیکی در م موع  نه  ترین زمی

کشااورهای جنوبی حوزه خلیج فارس به خصااوص عربسااتان با ایران در رابطه با 
رقابت و  نیخاطرنشااان کرد که ا دیباایدئولوژی حاکم بر کشااورها بوده اساات. 

 یدئولوژیاساات و ا شااتریب رانیا نساابت به یاز جانب عربسااتان سااعود ییارویرو
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و  یخود را دربرابر اسااتکبار جهان انه،یگراآرمان یکردیروبا  رانیا یانقالب اسااالم
ژه ستان یی. اما از آن اکندیم فیتعر المللنیب  زمیونیمقابله با  به  یسعود که عرب
 را با یکیتیتعارض منافع و چالش ژئوپل نیشتریکه ب یغرب و دولت مانیپعنوان  هم

 کیتیدر ساختار ژئوپل یادو قدرت منطقه نیا ییارویران به وجود آورده است، رویا
 .است انینماخلیج فارس و جنوب غرب آسیا  یامنطقه

 تمدنی -مل تاریخی عا .7

عام است که از سطح  یادهیپد ،ییایجغراف یساکنان فضاها نیب یپنداریتفکر برتر
از آن آورد. تفکر  یفراوان یهانمونه توانیم یجهان یو حت یاتا سطح منطقه یمحل
 یکی زین یو سام یرانیدو تمدن ا یانگار رویو پ یو فرودست انگار یپندار یبرتر
ست. تفکر برتراز آن س ،یانگار یها ا صور یاحسا ست که ب یت شکل ملت نیا ها 

. وجود دهدیرا شاااکل م یعمل و کنش اجتماع یاحسااااس مبنا نیو ا ردیگیم
 کیمتعلق به  یکشاااورها نیکشاااورها، رقابت ب نیب یتمدن -یخیتار یهارقابت

سر رهبر یحوزه تمدن سازه تمدن یبر  روابط  یریگشکل سازنهیهمواره زم یآن 
من ر به گاهی  یو تمدن یخیتار یوندهایکشاااورها هسااات. پ انیم یکیتیژئوپل
شتراکات تاریخی  شودیم یکیتیتعامل ژئوپل یریگشکل ژورتی که ا تمدنی  –در 

من ر به رقابت و  یو تمدن یخیتار یهانهیزم از سااوی دیگر .دوجود داشااته باشاا
ضات ژئوپل شورها م انیم یکیتیتعار از  یکیبنابراین  (.Barent, 1998, p 2) شودیک

دارد،  یادیز ارینقش بساا همکاری کشااورها لیکه در تسااه یمهم اریامل بسااوع
و اعراب به رغم داشااتن  رانیمشااترک اساات. اما ا یخیتار یهانهیها و زمتیذهن

ساس گر،یکدیبا  یطوالن یروابط خارج سبت به هم ح  نیاز ا یاند. برخهمچنان ن
ر اعراب نسبت به خود وهستند. نگاه قوم مح «یخیتار یها شهیر» یاختالفات دارا

از اسااالم هم امتداد داد، از جمله  شیآن را تا پ نهیشاایتوان پیم یکه حت گران،یو د
 ی یتدر شیگرا زیاساات. پس از اسااالم ن یعرب - یرانیا یخیعوامل اختالفات تار

ش انیرانیا س ع،یبه ت سا سن تیهمواره ح ستگاه خالفت امری و  ژهیوبه ،یاعراب  د
به عنوان دو عامل  «یمذهب ساان»و  «یعرب تیقوم»اساات.  ختهیرا برانگ یعباساا
 ییو قضاااوت ها یو احساااس منف دگاهید  ادیعرب، ساابب ادر جهان  یخیتار
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بر سار کار  رانیکه در ا یژارف نظر از نوع حکومت - انیرانینادرسات نسابت به ا
شد  ست. هم -با شکل رانیاعراب به ا یخینگاه تار نیشده ا  یهانگرش یریگدر 

 نیدر ا.(31 ،ص.1386 ،ییروزجایف یداشته است )ن ف یادیز ریثات یرانیبعضا ضدا
س ییگراینقش مل دینبا انیم ست.  ریثاتیب رقابت و تنش نیرا در ا سمیونالیو نا دان

س شهیو اعراب هم رانیا خیدر طول تار در برابر هم قرار  یو عرب یرانیا سمیونالینا
 یدر مقابل منافع مل ساامیعربپان هیعرب و روح ساامیونالیداشااته اند و همواره ناساا

 –بنابراین باید گفت که عامل تاریخی  (.9-10 ،ص.1384بوده اساات )فرخ،  رانیا
تمدنی دو هویت ایرانی و عربی را در مقابل یکدیگر قرار داده اسااات و من ر به 
شورهای عربی حوزه خلیج فارس به  رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و ک

 (.15،ص. 1396خصوص عربستان شده است )حافظ نیا و رومینا، 

 هبی میان کشورهای منطقهپیوندهای مذ .8

به عنوان یک اژااال کلی می توان گفت همه مناطق موفقی که تاکنون در عرژاااه 
ها جغرافیای سیاسی جهان نقش آفرین بوده اند، کشورهای آن منطقه دارای ویژگی

ای برخوردار های فرهنگی مشترکی بوده که از زیربنای ساخت نظام منطقهو ارزش
اند. در منطقه خلیج ، آ ساااه آن، مرکوساااور و... از این گونهبوده اندم اتحادیه اروپا

شی را در ای اد  شترک آن می تواند چنین نق سالم و ارزش های م فارس نیز دین ا
شته باشد، مشروط بر اینکه دولت مردان منطقه بر روی اژول  تعامل ژئوپلیتیکی دا

انگیز که قهمشااترک، مورد اجماع و وحدت بخش به تفاهم برسااند و از عوامل تفر
تواند وجود داشااته باشااد، بپرهیزند. در ای مشااترک میهای منطقهدر همه فرهنگ

حال حاضااار عامل مذهب بیشاااتر از عامل رقابت و تنش ژئوپلیتیکی در منطقه 
های نیابتی در کشااورهای گیری جنگپردازد. شااکلفارس به ایفای نقش میخلیج

ه نسااابت به مسااائله فلساااطین و پیرامون منطقه و نوع رویکرد کشاااورهای منطق
های یمن، ساااوریه،لبنان، عرام و بحرین بیانگر تاثیرگذاری مذهب در روبط بحران

 (.Dina, 2019)ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه است 
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 های قومی در کشورهای منطقهگروه. 9

یانگر وحدت در بخش جنوبی بررسااای گروههای قومی در منطقه خلیج فارس ب
شاامالی یعنی ایران ها با بخشها و تفاوت آناکثریت عرب آنفارس در قالب خلیج

باشاااد. در واقع این وحدت خود باعث تعامل و همکاری در با اکثیریت فارس می
شورهای جنوبی بوده و در نقطه مقابل به عنوان یک عامل بازدارنده من ر به  میان ک

فارس شده است. رقابت و تقابل ژئوپلیتیکی ایران با کشورهای حوزه جنوبی خلیج
نابراین می ند تماجیدر خل یامنطقه ییعوامل واگراتوان گفت که ب  زاتیفارس مان

موجب  رانیبا ا یمذهب، زبان، خط و فرهنگ ت،یدر قوم یزاتیشاااامل تما یفرهنگ
 .است دهیفارس گرد جیم موعه واگرا در منطقه خل کی  ادیا

س ساکن در منطقه خلیج فارس را اغلب اعراب  شاخه ای اقوام  امی و حامی )
درژد جمعیت منطقه خلیج فارس را در بر می 39از نژاد سفید قفقازی(، که حدود 

گیرد و در هفت کشاور جنوبی خلیج فارس سااکنند تشاکیل می دهند. قوم بزرگ 
دیگر ساااکن در منطقه آریایی های ساااکن در ایران و مهاجران ایرانی مسااتقر در 

درژااد جمعیت منطقه را شااامل می 29د کشااورهای عربی منطقه اساات که حدو
از  ییهاگروه نیدر ب یافراط یقوم پرسااات(. 123-122،ص. 1395شاااود)زارعی، 

هسااتند،  یرانیخط حائل بین عرب و ا  ادیکه همواره خواسااتار ا انیرانیاعراب و ا
عامل  بازدارنده در یزده اسااات و عامل گریبا طرف د یدسااات رد بر همکار ت

که ساابب  ییهااز موضااوع یکیشااود. یقلمداد م یراهبرد یو همکار ژئوپلیتیکی
فاوت هایم فارسژئوپلیتیکی در منطقه خلیج رقابت و تنش و  یقوم یشاااود، ت

 یعرب - ییایآر یهاکشورهاست. اختالف نیا انیموجود در م یخیتار یهااختالف
 را در یمساااتعد یهانهیدارد و زم یطوالن یخیو تار یذهن یهاشاااهیدر منطقه ر
 یگذاشته که موجب کشمکش و تعرض، به ژورت یدو قوم باق نیا یخیحافظه تار
بلکه در  ستمین یعرب - یرانیمشکل، فقط در حوزه ا نیشده است، ا نحلینسبتا ال

وجود دارد که  زیفارس ن جیخل یمختلف کرانه جنوب یکشاااورها نیب یحوزه عرب
و نساااب خود را  گریخود را برتر از قوم د یهانیسااارزم نیهر قوم مساااتقر در ا

 خودالخیمة و تارجه، رأس ن،یحاکم بر بحر یهاشماردم مثال خانوادهیتر میخیتار
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 دانند. یمنطقه م خیدر تار شهیتبار و ر یتر و دارالیرا اژ

 المللیهای بینمنابع آب و رودخانه .10

عان یت ژئوپلیتیکی امروز مورد اذ نابراین این واقع که  ب ندان بوده  ندیشااام مه ا ه
توان و ظرفیت اقتصاد ایلی و کشاورزی ضعیف کشورهای جغرافیای خشک و کم

شی از رقابتمنطقه خلیج ساز بخ های ژئوپلیتیکی در منطقه ها و تنشفارس، زمینه 
بوده اساات. اگر به جغرافیای ساارزمینی و طبیعی شاابه جزیره عربسااتان و هفت 

خیز، قرار دارند از منظر آب، خاک حاژااالکشاااوری که در همساااایگی ایران 
توانیم کشاااورزی، تأمین نیازهای معیشااتی و زیسااتی مردم آن دیار بنگریم بهتر می

 ب و روابط کشورها را بررسی کنیم.وضعیت آ
 

 میانگین بارندگی ساالنه، ماههای بارندگی و رودهای کشورهای منطقه خلیج فارس. 3جدول 

 ،یلیمتر260 ایران
 -اسف ئ -بهمن -دی -حذر -حبان -،هر

 فروردین
رود دائمی و صئها  62

 رود فصلی
 رودخانه دائمی 7 بهمن -حذر، دی –حبان  ،یلیمتر 100 عراق

 فاقئ رودخانه دائمی فروردین -بهمن -دی -حذر ،یلیمتر 100 عربستان سعودی
 فاقئ رودخانه دائمی بهمن –دی  -حذر ،یلیمتر 108  وی 
 فاقئ رودخانه دائمی شهریور -فرودین -حذر -،هر ،یلیمتر 150 عمان
 فاقئ رودخانه دائمی بهمن -دی -حذر ،یلیمتر115 قطر

 فاقئ رودخانه دائمی بهمن -دی -حذر -،هر ،یلیمتر 65 ا،ارات ،تزئه عربی
 فاقئ رودخانه دائمی بهمن -دی -حبان، حذر ،یلیمتر 100 بزرین

Source: Fao2020.org 

 
 میزان اراضی قابل کشت و غیر قابل کشت کشورهای منطقه خلیج فارس .4جدول 
 غیر قابل  ش  %90 % قابل  ش  10 ایران

 غیر قابل  ش  %99 قابل  ش  %1 عربستان سعودی
 غیر قابل  ش  %95 قابل  ش  %5 عراق
 غیر قابل  ش  %97/99 قابل  ش  %3/0  وی 
 غیر قابل  ش  %99 قابل  ش  %1 قطر
 غیر قابل  ش  %97 قابل  ش  %3 عمان

 غیر قابل  ش  %5/97 قابل  ش  %5/2 ا،ارات ،تزئه عربی
 غیر قابل  ش  %98 قابل  ش  %2 بزرین

Source: Fao2020.org 
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با توجه به دو جدول باال و آنچه تا به این ا در خصوص ریزش های جوی، اراضی 
جنوب خلیج فارس مطرح  قابل کشت و غیر قابل کشت و اقتصاد کشاورزی منطقه

شد، نشان می دهد که این منطقه از ابتدای سکونت بشری تا قبل از کشف نفت و 
حتی امروز دارای کمبود آب و فاقد توان الزم برای ای اد یک اقتصاااد کشاااورزی 
سده میانه  ساخت یک حکومت فئودالی برآمده از آن نظیر آنچه در اروپای  پویا و 

همین دلیل این مولفه نقش مهمی در روابط ژئوپلیتیکی  روی داده، بوده اسااات. به
ای نزدیک آب، همچون رسد که در آیندهکشورها منطقه ایفا نموده است. به نظر می

نفت نقش مهمی در روابط کشاااورهای منطقه ایفا کند. تمام کشاااورهای منطقه با 
در هشت های زیر زمینی درژد از آب 90کمبود منابع آب مواجه هستند و بیش از 

ها با اقلیم برداری قرار گرفته اساات. این مولفهفارس مورد بهرهکشااور حوزه خلیج
ضی غیرقابل کشت زیاد خشک وکم بارش منطقه، کمبود رودخانه های دائمی و ارا

های ژئوپلیتیکی کشاااورها فراهم گردد و بساااتر را برای رقابتمنطقه اضاااافه می
 سازد.می

 مرزهای دریایی .11

قرار دارند، از  کشورها یهانیکه در م اورت سرزم ییایمناطق در تیمالککنترل و 
ستند، مدت ایامتداد در یکه دارا یجمله مناطق ضوع بحثه در روابط  زیبرانگها مو
و  یرانیشااروع به کشاات یباسااتان یها یکه امپراتور یبوده اساات. از زمانکشااورها 

 یموضوع مهم یاحلس ینواح ت ارت در خارج از کشور کردند، نظارت و اقتدار بر
اهمیت این مناطق به خاطر آن  بوده اسااات. یمناطق نیحاکم بر چن ینهادها یبرا

نماید. در این میان وجود ها را مشخر میاست که حاکمیت کشورها بر قلمرو آن
منابع زیرزمینی به خصااوص منابع هیدروکربنی در بسااتر و در محدوده فالت قاره 

یایی و های در یت مرز یان  اهم ما ها را بیش از پیش ن نقش آن در روابط کشاااور
سااازد. بنابراین وجود حوزه و قلمروهای دریایی مورد اختالف میان کشااورها می

ها و تنش ژئوپلیتیکی میان کشااورها را برداریمبنایی برای تعامالت، رقابت در بهره
 سازد. فراهم می
 یتر ان ام مراحت ینیزم یبا مرزها سهیدر مقا ییایدر یحدود مرزها دیتحد
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فارس، تحدید حدود . بر این اساس مرزهای دریایی برخی از کشورهای خلیجشود
 یحدود مرزها دیعدم تحد ،ییایدر یحدود نشدن مرزها دیعلت تحد شده است.

. به عنوان نمونه ادعای منطقه است نیا یکشورها انیم ینیو اختالفات سرزم ینیزم
سبت به قطر ستان ن سرزمینی  سرزمینی عرب و امارات متحده عربی و یا اختالفات 

سبت به کویت، مانع تحدید  میان عمان و امارات متحده عربی و یا ادعاهای عرام ن
حدود مرزهای زمینی و به تبع آن مرزهای دریایی میان این کشااورها شااده اساات. 
بنااابراین یااک همبساااتگی بین مرزهااای زمینی و مرزهااای دریااایی دیااده 

 (.105،ص. 1395ولدانی، شود)جعفریمی
یایی وجود دارد. در  16قاره فارس در محدوده فالتدر منطقه خلیج مرز در

مورد همکاری و تعامل میان کشورها وجود داشته و مرزهای دریایی  7این میان در 
 ها تحدید حدود شده است که در ادامه آورده شده است: در میان آن

 یعربستان سعود -نیبحر، 

 عربستان، -رانیا 

 نیبحر -رانیا، 

 رانیا-قطر، 

 یامارات متحده عرب -قطر، 

 عمان، -رانیا 

 وانیدر د 2001مارس  16 وار که درح ریجزااختالف قطر )مورد  -نیبحر 
هایی میان دو کشور . البته که هنوز هم تنشحل و فصل شد یدادگستر یالملل نیب

 در این مورد وجود دارد(. 

محدود فالت قاره میان کشاااورهای منطقه وجود دارد که  مرز در 9همچنین 
ست و رقابت و اختالف میان کشورها در این مرزها هم شده ا چنان تحدید حدود ن

 ادامه دارد که در ادامه آورده شده است: 
 میامارات متحده عرب-رانیا 

 یمامارات متحده عرب-عمان  

 یعربستان سعود -قطر  
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 (م دی)مورد خور العدقطر  -یعربستان سعود 

 (مدی)مورد خور العد یابوظب یعربستان سعود 

 مرانیا-تیکو  

 معرام -تیکو 

 میعربستان سعود -تیکو 

 و عرام  رانیا(Mojtahedzadeh & zarei, 2017,pp. 55-56.) 

 )منابع طبیعی مشترک میان کشورها( منابع زیرزمینی و فسیلی. 12

منابع زیرزمینی نشااان دهنده وضااعیت مطلوب بررساای وضااعیت ژئواکونومیک و 
فارس دارای دو ویژگی بساایار مهم فارس در این زمینه اساات. درواقع خلیجخلیج

سوی دیگر  شار در عمق دریا و از  سر سو وجود منابع هیدروکربنی  ست از یک  ا
فارس. حاال برخی منابع طبیعی میان دو کشااور قرار دارند. عرض کم دریا در خلیج

شتراک میان برخی میداندر واقع  های نفتی و گازی در محدوده مرزهای دریایی و ا
شده  دو کشور قرار دارند. در ژورتی که مرز دریایی میان کشورها تحدید حدود ن

ساز رقابت و تنش ژئوپلیتیکی در باشد این میدان شتر زمینه  های دریایی مشترک بی
تواند مرزهای دریایی میشاااود. در نقطه مقابل تحدید حدود روابط کشاااورها می

برداری از میادین مشااترک های کشااورها در بهرهمبنایی برای تعامالت و همکاری
شاهده برخی تعامالت و همکاری در بهره شد. امروزه در خلیج فارس  برداری از با

 میادین مشترک هستیم که در جدول زیر آمده است.
 

 رستعامالت بر سر میادین مشترک در خلیج فا .5جدول 

عربستان 
 و  وی 

، عقئ شئ  ه ناظر به  «اال یر» ی،عاهئه ،رت ،یفعل یبا عربستان سعود  ی و نی، ب1922ساو  در
 یحقوق ،ساو یهر دو طرف دارا   بر اساس این ،عاهئهدو  شور بود نیب یتزئیئ حئود ،رت خشک

 ی یسرت، یایدر یلی،ا 6 یواقع در ،اورا ینفت نیادیبود و ، ییای، طقه در نیا یعیدر ، ابع طب
،وافقت ا،ه به ، ظور  نیا 17شونئ  در ،اده  یبه صورت ،شترک بهره بردار یستی، طقه حائل با

 کیدر ، طقه حائل،  یعیتئاوم تالش دو دول  جه  ا تشاف و استخراج ،ت اسب ، ابع طب نیتضم
 ( Onaorato, 1984,pp. 539-544)د  شوی، لی،شترک تشک ونیسی م

عربستان 
 بزرینبا 

بین دو  شور انعقاد گردیئ  بر اساس این توافق ،رتهایی دریایی بین دو  1958این توافق در ساو 
   ئنقطه جغرافیایی حئود این ، اطق را ،شخص ،ی 16 شور تزئیئ حئود شئه و 

(Dehghani,2009 ) 
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قطر با 
 ا،ارات

قطر و  ییایحن ،رت در 4،اده  ، عقئ شئ  در یقطر و ابوظب نیب 1969،ارس  29،وافقت ا،ه در  نیا
  ،یئان شئه اس  فیتعر ییایطوو و عرض جغراف یبر اساس نقاط ،شخص و بر ،ب ا ا،ارات

 ی، الب ئق یس ئ ،ذ ور  ه ناظر به حوته تفت 6 ،اده،شترک بین دو  شور ،یئان الب ئق اس    
شود  دو طرف به  میدو طرف تقس نیب یبه صورت ،ساو ئیالب ئق با ئانی، دارد یباشئ، ،قرر ،

و ا تشاف حن، به ، ظور اعماو حق  ئانی، نیدر خصوص تمام ،سائل ،ربوط به ا یا دوره صورت
 ( Dehghani, 2009)انصاف و عئال  ،شورت خواه ئ  رد  یخود بر ،ب ا  یحا م

ایران 
 وعربستان

به ا،ضای دو  شور رسیئ   ،یادین ،شترک بین دو  1968توافق ،یان ایران و عربستان در ساو 
خط  ییسران ام در ه گام انعقاد ،وافقت ا،ه نها شور در ، اطق دریایی فریئون و ،رجان قرار داش   

خط  کی یبر ،ب ا ی شف شئه نف  در بخش شمال نیادیشئه  ه ، میترس یحئود به نزو ئیتزئ
،رجان به  ییایو ، طقه در رانیبه ا ئونی،وسوم به فر ییایشئه و ، طقه در میتقس میبه دو ن نهای،

 (  Dehghani, 2009)دول  عربستان تعلق گرف 

ایران و 
 ا،ارات

ب در قسم   ت ریات حن ا  ه جزا ران،یانگلستان و ا انی، یپس ات ،ذا رات طوالن 1971در ساو 
،وافق  خود را با اعاده  یبه صورت شفاه ایتانیفارس قرار داشت ئ، دول  بر جیخل انهیخط ، یشمال
در  یو،وس(  ا،ا در ،ورد اب50  ، ص1386 ،یو پرار ی وسیاعالم  رد )جال ریجزا نیبر ا رانیا  یحا م
ات  کی چینا،ه ه،وافق  نیشئ  در ا ا،ضا یاو حا م شارجه ،وافقت ا،ه رانیا نیب 1971نوا،بر  29

حاو  نینش اخته اس   در ع  یبه رسم رهیجز نیا  یطرف ،قابل را در ،ورد حا م یادعا نیطرف
 نون)،طابق قا یلی،ا 12 ی یسرت، یحبها ییش اسا زیتوسط دو طرف و ن رهی  ترو و تصرف جز

 شئه اس  رفتهیپذ (رانیا ی یسرت، یحبها

ایران و 
 عمان

الت قاره بر ف میتقس یباش ئ، قاعئه عرف یسواحل ،قابل ، یو عمان دارا رانیات حن ا  ه دو  شور ا
حئود  ئیو عمان در ،ورد تزئ رانای دول  دو ،ذا رات   الفاصله قابل اعماو اس  یاساس خط ،تساو

شئ قانون  1974 هیژوئ 25در  یاحغات و ،  ر به انعقاد ،وافقت ا،ه 1971خود در ساو  ییای، اطق در
، لس  بیبه تصو 1353حبان  26و عمان در  رانیدول  ا نیحئود فالت قاره ب ئینا،ه تزئ،وافق 
 نیا کی  طبق ،اده ئیا رس س س، ل بیساو به تصو مان،اه ه یو در شانزدهم د ی،ل یشورا
شئه  نییتع ییایدو  شور بر اساس ،ختصات طوو و عرض جغراف نیفالت قاره ب ینا،ه خط ،رت،وافق 
 اس   ئهی،شترک نف  و گات ، عقئ نگرد نیادیدر ،ورد ، ینا،ه ،ستقل،وافق و عمان  رانیا نیاس   ب

ایران و 
 قطر

و اس اد حن  ئی،قا،ات دو  شور رس بی( به تصویشمس یه ر 1347) 1969،وافقت ا،ه در ساو  نیا
 نیحئ فاصل فالت قاره ب ینا،ه راجع به خط ،رت( ،بادله شئ  قانون ،وافق 1348) 1970در ساو 

ات س ئ خط  کی  ،اده ئیرس ی،ل ی، لس س او ، لس شورا بیبه تصو 1348و قطر در ساو  رانیا
 قایدق ینا،ه تعهئات،وافق  نیا 2  ئ و در ،اده  یدو  شور را  ،شخص ، نیفالت قاره ب ی،رت

و  رانیو ا نیو بزر رانیا ییایحئود در ئیتزئ یهانا،ه،وافق  2، طبق با تعهئات ، ئرج در ،اده 
  مان، در رابطه با ،خاتن ،شترک نف  و گات درج شئه اس ع

 های پژوهش بر اساس بررسی و تحلیل متونمنبع: یافته

 
اساات. اما آنچه در  ینیرزمیساارشااار از منابع ز فارسخلیجکهن  نیساارزمبنابراین 

در  افتهیامتداد  یلیفس ریباشد به وجود ذخایم تیارتباط با منابع مشترک حائز اهم
 تیکه اهم منطقه یکشاااورها نیمشاااترک نفت و گاز ب یهادانیو م یمرز ینواح

 زیخیانرژی منطقه در رانیا ساااوی دیگر چونگردد. از یدارند بر م کیاساااتراتژ
ستراتژ یضیو مرکز ب انهیمخاور س کیا سا شده بر ح ضوع افزوده  نیا تیواقع  مو
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 است. 

 تنگه استراتژیک هرمز .13

هایی اساات که بر روابط ژئوپلیتیکی کشااورهای منطقه تنگه هرمز نیز دارای ویژگی
 فارس تاثیرگذار است که در ادامه آورد شده است.خلیج

  نه را برای ورود تدای دهلیز فالت ایران زمی گه هرمز در اب واقع شااادن تن
 سازد. نیروهای مهاجم به داخل فالت ایران و شکل گیری تنش ژئوپلیتیکی  مهیا می

 تد تانم یکی از نقش کنترلی و  به جزیره عربسااا گه هرمز بر شااا افعی تن
شمالی به همراه جزایر آن که در اختیار ویژگی های تنگه هرمز، به خصوص بخش 

ستان  شبه جزیره عرب سیار قوی بر  ایران قرار دارد، تکیه گاه دفاعی و نقش کنترلی ب
عنوان دارد. به نظر می رسااد سااه نقطه تنگه هرمز، باب المندب و کانال سااوئز به 

شوند که تنگه هرمز هم برای قدرت دریایی در مقابله  شناخته می  نقاط کنترلی آن 
با قدرت بری و هم قدرت خشاااکی در مقابل قدرت دریایی، دارای نقش تدافعی 

 بسیار مطلوبی است.

  موقعیت شاامالی تنگه در حاشاایه و ریملندم بر اساااس نظریه تایید شااده
مکش و رقابت ژئوپلیتیکی دو قدرت بحری و اسپایکمن، ریملند اژوال عرژه کش

بری )دریایی و زمینی(، بوده و هر دو قدرت برای جلوگیری از نفوذ و تسلط بر آن 
در تالش و تکاپو بوده اند. بخش شااامالی تنگه هرمز به دلیل واقع بودن در بخش 
انتهایی جدار نازک ریملند، محل انطبام خطوط دفاعی دو قدرت دریایی و خشکی 

به نوعی میاسااات توان گفت خط دفاعی قدرت دریایی و خط دفاعی قدرت ، 
 شود. خشکی در تنگه هرمز به خصوص بخش شمالی آن بر یکدیگر منطبق می

  بخش شاامالی تنگه هرمز عامل مهمی در تامین امنیت منطقه خلیج فارس و
سترات ساکن در این منطقه ا سایش و رفاه مردم  ژیک جریان مداوم انرژی و ای اد آ

 است.

  ارتباط تنگه هرمز به آب های آزاد اقیانوس هندم 

  شبه جزیره مسندم عمان نیز حائز اهمیت تنگه هرمز، همچنین برای دفاع از 
 فراوان است. 
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  تنگه هرمز عامل پخش بحران به اقیانوس کبیرم این تنگه ژاااحنه عملیات
آید. به شاامار می های بین آن اساات نیزها و آباقیانوس آرام که شااامل خشااکی

شامل اقیانوس هند و دریاهای پیرامونی آن  ژحنه عملیات این اقیانوس  شی از  بخ
شااود. اهمیت ترین آنان محسااوب میاساات که شاااخک خلیج فارس یکی از مهم

زای های بحرانفارس بدین ساابب اساات که به عنوان یکی از کانونشاااخک خلیج
 شود. کنونی و آینده جهان شناخته می

 آبراه کلیدی و اساااتراتژیک غیر قابل جایگزین جهان  9نگه هرمز یکی از ت
نفت کش از تنگة هرمز  15اساات که نقش حیاتی در روابط کشااورها دارد. روزانه 

سیله  شکه نفت را از تنگة هرمز به  4/17عبور می کنند که به طورکلی به و میلیون ب
 کنند. هند، چین، ژاپن، اروپا و آمریکا حمل می

 گیریجهنتی

سرشت و  ت،یدر امور بشر داشته است. به هو یهمواره نقش مهم ااااایجغراف
 یو اقتصاد یاسیس ،یبه توسعه اجتماع ده،یشکل بخشاااا یمل یهاحکومت خیتار
ها آن یالمللنیدر مناسبات ب یمانع آن شده است و نقش مهم ایرسانده  یاریها آن
ب کیتیژئوپل انیم نیکرده اسااات. در ا یباز به یکی کهخود  هبه نو  یهااز جن

ژل و یمطالعااااات س یا ست، به بر رفتار دولت ییایعوامل جغراف ریتأث یآن برر ها
منابع  م،یاقل ،یمکان تیاسااات که چگونه موقع تیواقع نیدنبال کشاااف و اثبات ا

 یهانهیآن قرارگرفته است گز یکشور بار رو کیکه  ینیو تکه زم تیجمع ،یعیطب
ستیس سله آن گاهیحکومت و جا یخارج ا سل  نیاااایها تعمراتب حکومترا در 
 ریکشورها  تحت تأث نیب یاسیروابط س . کوهن در این رابطه معتقد است کهکندیم

خود  هروابط هام باه نوب نیو معتقد است که ا قرار داردها مکان کیارزش استراتژ
ا کیپاتر .گذارندیم ریثاها تمکان کیبر ارزش استراتژ  شودیم اادآورنیز ی انمورگ

اهیموضوعات مطرح در مناقشات ناگوار و حاد، اغلب ر ارزم ش  اتیقوم ن،یدر س
)مردماان(  یمذهب داشته و در رابطه با کشورها ای( نیباه سرزم گی)غالبااً وابسات

 کی یکشور بر رو 8 فارس،جیمنطقه خل در. م ااور( هست هیهمساا اای) اکینزد
 یریگشکل یبرا یادیز ییایجغراف یهانهیزم یاند و داراشدهواقع یکیتیحوزه ژئوپل
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 . باشندیها مو ابعاد آن یکیتیروابط ژئوپل
در طول  فارسجیخل تیکه اهم دهدینشااان م ،فارسجیخل یکیتیمطالعه ژئوپل

 یتیو ترانز یاقتصاد تیاهم کهیطوراست، به افتهیشیطور روزافزون، افزابه خیتار
آن در طول جنگ سااارد و  یکیتیژئوپل گاهیدارد و جا یطوالن اریآن قدمت بسااا

 نیتربوده است. درواقع مهم یاریبس تیاهم یدارا یجهان یهاقدرت یازآن براپس
 یهانهیدر زم شاااهیر زیشاااده اسااات ن فارسجیخل تیکه من ر به اهم ییهانهیزم

به شاااکل نیا ییایفجغرا که من ر   یکیتیروابط ژئوپل یوهاالگ یریگمنطقه دارد 
 یو جهان یامنطقه یهامنطقه و قدرت نیا یکشورها انیم زیرقابت و ست ،یهمکار

ها در منطقه ها و کشمکشاز تعامل یامالحظهتعاااداد قابل کهییآن ا شده است. از
ایس یابیسازمان یاز چگونگ فارسجیخل ارز یاس ا نیمس  نیبر هم ،شودیم یناش

را در  یاساااایها و تعامالت ساز کشمکش یاریبس ییایمنشأ جغراف توانیاساس م
د که این مهم ها مشخر کرآن ییایجغراف یبسترها ییمنطقه بر اساس شناسا انیا

شده در زمنیه ژئوپلیتیک در این پژوهش با اتکا به نظریه شناخته  ها و رویکردهای 
الگوی روابط  سااازی شااده اساات. بررساایو روابط میان کشااورهای منطقه پیاده

های ترین بساااترها و زمینهدهد که مهمفارس نشاااان میژئوپلیتیک در منطقه خلیج
جغرافیایی تاثیرگذار بر روابط میان کشاااورهای منطقه شاااامل موقعیت ژئوپلیتیکی 

سبت به یکدیگر، ایدئولوژیک شورهای منطقه ن سرزمینی ک گرایی منطقه، ادعاهای 
ژئوپلیتیک دو قطبی، رویکرد امنیتی متعارض کشااورها، موجود در منطقه، ساااختار 

ها مرزی مشااترک، کدهای ژئوپلیتیک متعارض، رقابت برای کمبود آب و رودخانه
ای میان ایران و عربساااتان، عدم توافق در برخی از مرزهای دریایی هژمونی منطقه

قه، مشااترک، وجود تنگه اسااتراتژیک هرمز، وزن ژئوپلیتیک نابرابر کشااورهای منط
ای جامع، پیوندهای مذهبی و قومی گیری یک سازمان منطقهعدم موفقیت در شکل

ها در چندین رویکرد و نظریه باشد. هر کدام از این مولفهمیان کشورهای منطقه می
ها دهنده اهمیت این مولفهمورد بحث و بررساای قرار گرفته اساات که خود نشااان

 باشد.می
 



 

 

 نوشتپی
افراز در این ا به معنای تحدید حدود و ترسیم شدن مرز میان ایران و کشورهای کویت . 1

 و عمان است که تا کنون ان ام نشده است.

 منابع
، « چشاام انداز روابط عربسااتان سااعودی و امارات عربی متحده» .(1396محمد ) ،اولیایی

 .ری و تحلیلی الوقتپایگاه خب
های جغرافیای ها و چالشتحلیل فرژاات(. »1390ربیعی، حسااین ، ژااادقی، موساای )

م موعه مقاالت دهمین ، «فارس در قرن بیساات و یکمساایاساای ایران در خلیج
 پژوهشی خلیج فارس. –همایش ملی علمی 

 انتشارات سمت.(. اژول و مفاهیم ژئوپلیتیک، 1385نیا، محمدرضا )حافظ
 انتشارات دانشگاه تهران.، «مطالعات منطقه ای خلیج فارس(. »1397زارعی، بهادر)

صلی ستان و قطر(. »1400نژاد، عباس )م ، ، «تبیین اثرگذاری ژئواکونومی در رقابتهای عرب
 . 26-1،  2(17)، فصلنامه ژئوپلیتیک

، تهران: «نگاه اعراب به ایران: گفتمان ها و رویکردها(. »1386ن فی فیروزجایی، عباس )
 مرکز تحقیقات استراتژیک.

فصلنامه میقات ، «روابط ایران و عربستان در پرتو اعتماد متقابل(.  »1387واعظی، محمود )
 .41-28، 2(16)، حج

سی، هادی ) سعرقابت(.»1398وی ستان  ودی و ایران و ضرورت گذار های ژئوپلیتیکی عرب
فارس قه خلیج  به ژئواکونومی در منط یک  یدئولوژ یک ا مه ، «از ژئوپلیت نا فصااال

 .240 – 219، 1(9)، های سیاسی جهان اسالمپژوهش

های تعامل، زمینه(. »1398موسااوی شااهیدی، سااید مهدی و سااید عباس احمدی کرو  )
، «و ارائه مدل پیشااانهادی رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربای ان

 .102-69، 42(11)، فصلنامه روابط خارجی

(. پروژه ایران هراساای و منافع مالی 1397الدین و احمد رحیمی)ژااادقی، سااید شاامس
فصلنامه روابط خارجی، فارس، ژنعتی غرب در منطقه خلیج –های نظامی م تمع

(10)1 ،45-78. 



 1400زمستان  ♦ 52پیاپی  ♦ 4 شماره ♦ 13سال  ♦ روابط خارجی     876

فصااالنامه ، «فارسمرزهای دریایی در خلیجژئوپلیتیک (. »1395ولدانی، اژاااغر)جعفری
 .109-89، 1(8)، روابط خارجی

 
Allan, J. A. )2002(.  “Water Security in the Middle East: The Hydro-Politics of 

Global Solutions”, California Press. 

Al-Zahrani, Khodran H. and M. B. Baig. )2011(. “Water In The Kingdom Of 

Saudi Arabia: Sustainable Management Options”, The Journal of Animal 

& Plant Sciences, 3(21), 601-604.  

Barnet, M. (1998), Dialogue in Arab Politics, New York, Columbia University 

Press. 
Blacksell, M(2006) Political Geography, Routledge.  

Braden, K. E. and Shelley, F(2000).  Engaging Geopolitics, England: Person 

Education Limited. 

Brzezinski, Zbigniew(1993). Out of Control, Translated by: Granddaughter of 

Abraham, Tehran: Information. 
Bulloch, John and Darwish Adel (1993). Water Wars: Future Conflicts in the 

Middle East, London: Victor Gollancz Press. Canadian Institute of 

International Affairs 
Chubin, Sharam and Zabih, Sepehr(1974). The Foreign Relations of Iran, 

Berkeley: University of California Press. 
Coates Ulrichsen, Kristian (2016). ISRAEL AND THE ARAB GULF STATES: 

DRIVERS AND DIRECTIONS OF CHANGE, center for the MIDDLE 

EAST Rice University s Baker Institute for Public Poilcy. 
Doncand,Anne Green(2004). Hydropolitics in the Middle East," Strategic 

Review,2(21);england. plagrave macmill. 

Gause, f. Gregory (2007). Sudi Arabia: Iraq, Iran, The Regional Power Balance, 

and the sectarian question, Strategic Insighyd, 1(2), 78-89. 

Haggett,peter,(2000). Geography a Modern Synthesis,pearson Education 

limited, Edinburgh Gate:prntice Hall. 
Harlow, William F. (2016). Strategic Silence as a Frame for Understanding the 

2017 Embargo Against Qatar, Journal of Contemporary Rhetoric, 7(4), 

47-59. 
Homer-Dixon, Thomas(1991).  Environmental Change and Human Security. 

Toronto Press. 

Jones, Martin(2007). Introduction to Political Geography, translated by Zahra 



 877     روابط ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس هایزمینهتبیین بسترها و 

Pishgahi-Fard and Rasoul Akbari, Tehran, University of Tehran Press. 

Kaplan, Robert(1994). The coming Anarchy. Atlantic Monthly. 
Koch, Christian(2020).  Towards a Regional Security Mechanism in the Gulf 

Region, Policy Report , 1(16). 45-59. 

Kural,mozafar (2020). Geopolitical Rivalry between Saudi Arabia and Iran in the 

Middle East, The Islamic World in International Relations, Publisher: 

Peterlang 

Levkov, S. and Makarenko, A(2017). Geopolitical Relations in post ussr Europe 

as a subject of Mathematical modeling and control, London, UK. 

Luttwak, E. N. (1990). From geopolitics to geoeconomics: Logic of conflict, 

grammar of commerce. The National Interest , 17(23), 25-44. 
Macdonald, Charles(1980). Iran, Saudi Arabia and Law of the Sea, London: 

Greenwood Press. 
Mackinder, H. (2004). The Geographical Pivot of History. The Geographical 

Journal. 
Onorato William T., (1981). Joint Development of Seabed Hydrocarbon 

Resources: An Overview of Precedents in the North Sea, 6 Energy 

Journal. 

Parker, Geoffrey(2016). The Geopolitics of Domination, Pulication by 

Routledge. 

Pismennaye Elena, karabulatova Irina and  Sergey Manishan Roman(2015). 

Impact of Climate Change on Migration from Vietnam to Russia as a 

Factor of Transformation of Geopolitical. Washington D.C: Nixon Center 

for Peace and Freedom. 

Puchala, D.J. )2015(. “World hegemony and the united Nations”, International 

Studies Review.  
Richardson, Lewis, F(1960). Statistics of Deadly Quarrels. Boxwood Press, 

Pittsburgh Pa.; Quadrangle Books, Chicago cago, 132(3434), 211-234. 

Rosamond, Ben (2000). Theories of European Integration. London: Macmillan 

Press LTD. 
Scholvin, Soren(2016). An Overview  Of  Concepts  And  Empirical  Examples 

From International  Relations, Institute of Economic and Cultural 

Geography, University of Hanover. 

Spykman, Nickolas John, (1944). The Geography of the Peace, New York: 

Harcourt, Brace and Company. 



 1400زمستان  ♦ 52پیاپی  ♦ 4 شماره ♦ 13سال  ♦ روابط خارجی     878

Taylor, P. J. and Flint, C(2000). Political Geography: World - economy, Nation 

- states and Locality, (fourth editioned.), London: Pearson Education. 
World Bank (2005). A Water Sector Assessment Report on the Countries of the 

Cooperation Council of the Arab States of the Gulf,, pub by  Report 

32(539), 125-144. 

www.britannica.com/ Encyclopedia Britannica 2018. 

Rashed, dina (2019). Geography, Resources and the Geopolitics of Middle East 

Conflicts, Publisher: Peterlang. 

Www.Fao2020.org. 

Mojtahed-Zadeh, Pirouz & Bahador Zarei (2017). Maritime Boundary 

Delimitations in the Persian Gulf, International Studies Journal, 2(14), 49-

66. 

Dijkink, Gertjan (2006). Geopolitics, International Relations and Political 

Geography: The Politics of Geopolitical Discourse, Publisher: Routledge. 

Murphy, Alexander B)2010(, Gérard Dussouy's “Systemic Geopolitics”, 

Publisher: Routledge 

Rozov, Nikolai(2012), Geopolitics, Geoeconomics, and Geoculture, Article in 

Sociological Research.  

http://www.fao2020.org/

