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 رویکرد ژئوپلیتیکی به نقش ایران در منطقه خلیج فارس
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 ايران، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافيا، استاديار جغرافياي سياسي

1بادینرجس سادات حسیني نصرآ
 

 ايران، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافيا، دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي

 5/80/5930رش: تاريخ پذي 51/80/5931تاريخ دريافت:

 چکیده

از نظر ، منطقه خليج فارس جايگاه بااليي از ديد ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي دارد. كشور ايران بعنوان مهمترين كشور منطقه 

بوده و از موقعيت ژئوپليتيكي خاصي برخوردار است.  گذار تاثيرجغرافيايي و فرهنگي در طول تاريخ تكاملي خود همواره بر منطقه 

جمله اقدامات بايسته اي كه ايران در منطقه ي خليج فارس براي انجام آنها بازيگري اصلي را برعهده دارد؛ تامين انرژي جهان و از 

اطمينان به مشاركت ، يالملل و بين اي منطقهي امنيتي اتحاد چند جانبه گرايي در سطح ها همكاري، همكاري اقتصادي زير بنايي

است كه بدون مشاركت و حضور مستقيم ايران در اين منطقه همواره دچار چالش جدي خواهند بود.  يگير منصفانه در نظام تصميم

خليج فارس ماهيت خود را در ، اي بدون حضور ايران در خليج فارس به دليل عدم وجود نيروي مخالف در مقابل نيروهاي فرامنطقه

نقش وحضور ايران براي تثبيت ، مل آن ميسر خواهد بود. بنابراينزمينه تسلط بر دنياي صنعتي از دست خواهد داد و استعمار كا

با تحقيق حاضر سد.ر ميري الزم و ضروري به نظر ي پيرامون آن امها هويت و ماهيت منطقه ژئوپليتيك خليج فارس و سرزمين

، است. به طور كلي ايران با رويكردي ژئوپليتيكي درصدد بيان نقش و جايگاه ايران در منطقه خليج فارستحليلي _روش توصيفي

سياسي و امنيتي خود را نشان مي دهد و در حال حاضر مي توان گفت: ، در منطقه داراي نقش اساسي است كه در ابعاد اقتصادي

است. يعني ايران در جهت ايجاد اتحاد كشورهاي منطقه و مبارزه با -اقتصادي و متحدكننده -حضور ايران در منطقه دو جانبه

  يد تالشي گسترده داشته باشد.با ها شچال

 

 خلیج فارس، منطقه، ایران، کلیدی: ژئوپلیتیك کلمات
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 مقدمه

ي نقش الملل عوامل طبيعي وجايگاه يک كشور در نظام بين، يي همراه است كه از آن ميانها تحقق اهداف با توانايي 

 كه عمدتاً-آن در جهان  اي هفضايي و منطق سرشت پويا و متحول نظام قدرت جهاني و توزيعد. نك ميبه سزايي ايفا 

ها از سويي و تحول در نقش و كاركرد عوامل ثابت و  تحت تأثير تحول در علم و تکنولوژي و سطح آگاهي ملت

ها و  و روابط دولت اي هشود كه نظام جهاني و نظامهاي منطق ميباعث  -متغير ژئوپليتيکي از سوي ديگر قرار دارد

دائما در حال تحول و دگرگوني باشند. اين واقعيت ضرورت مطالعه علمي و دقيق ماهيت  ها با يک ديگر ملت

آنها و نيز عوامل پيدايش و بازتاب  گيري كيفيت شکل، و محلي اي همنطق، ي سياسي را در سطح جهانيها هپديد

يتيکي و جغرافياي لاي ژئوپرا فراروي ظرفيته اي همايد و ميدان عمل گستردن ميرا اجتناب ناپذير  ها هكاركرد پديد

توان به نقش منطقه خليج فارس به عنوان  مي، در اين ميان (.51: 5901، )ذوالفقاريدهد ميسياسي ممالک قرار 

، عراق، ايران)منطقه ي خليج فارس كه از هشت واحد سياسيي اشاره كرد. الملل سکوي تغيير و تحوالت بين

تشکيل شده است را مي توان يک منطقه ي  (كويت و قطر، ه ي عربيامارات متحد، بحرين، عمان، قطر، عربستان

ي ژئوپليتيکي گذشته جزء ها ه(. خليج فارس در نظري15: 5905، ژئوپليتيکي بارز در جهان دانست)ابراهيمي

يا به « محور»يا « هارتلند»ي جديد ژئوپليتيکي اين دريا به سرزمينها هفت. اما در نظرير ميهاي حاشيه به شمار سرزمين

با اهميت يافتن اقتصاد در نظام جديد جهاني ، . از سوي ديگر(51: 5911، تبديل شده است)لوهازن« مركز مركزها»

، ي ژئواكونوميکي نيزها هخليج فارس در نظري، مناطقي در جهان اهميت دارند كه از نظر انرژي غني باشند. از اين رو

)زين  واند با آن رقابت كندت نمي اي منطقهامروزه در جهان هيچ موقعيت بي نظيري بدست آورده است. به طوري كه 

 .(555: 5909العابدين 

را در زمينه تامين انرژي بر عهده گرفته است و  الملل كاركردهاي نظام بين ترين اين منطقه يکي از اصلي، امروزه

الگويي  دهنده خليج فارس نشان .هويت و ماهيت اين منطقه را با ساير مناطق جهان متمايز ساخته است، همين عامل

از نظر ، كه علي رغم تفاوتهاي فرهنگي اند هيگانه از يک منطقه ژئوپليتيکي است. در اين منطقه ملتهايي گردهم آمد

)مجتهد  كه در ساير مناطق به اين راحتي محقق نمي شود، اقتصادي و ايدئولوژي اسالمي همانندهايي دارند، سياسي

 (.58و55: 5910، زاده

ي سنجش قدرت ملي محسوب مي شود كه با توجه به موقعيت جغرافيايي ها هتوانمندي ژئوپليتيکي يکي از مولف

به عنوان شاهراه حياتي اقتصاد كشور ، حفظ و ارتقاي آن امري الزم و ضروري است. حفاظت از خليج فارس، ايران

ات و تربيت نيروهاي توانمند است. خليج فارس در گرو دستيابي به تکنولوژي مدرن دفاعي و تاكيد بر كيفيت تجهيز

هميشه خود را آماده مي نمايد تا تحوالت گسترده را پشت ، ي اخير شاهد بوده استها سالبا تمام تحوالتي كه در 

در خليج فارس صورت  اي منطقهسر بگذارد. در چند دهه ي اخير به دليل فشارهاي مختلف كه از سوي بازيگران فرا

. اين اند هدولتهاي منطقه دچار چالش شد، است. بنابراين گيري ضعيت بسيار ناپايداري در حال شکلو، گرفته است

باعث شده است كه هر كدام از كشورهاي منطقه بخصوص ايران ضمن اينکه تالشي براي همکاري همه  ها شچال
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و بدنبال اين مهم  باشنددي خود به دنبال منافع انفرا، در عين حال، دهند جانبه با كليه ي اعضا از خود بروز مي

شند كه نقش و جايگاه خود را در خليج فارس پررنگ و با اهميت جلوه دهند. در اين مقاله تشريح خواهد شد با مي

كه ايران با استفاده از موقعيت ژئوپليتيکي مناسب خود و با مديريت و سازمان دهي سياستهاي داخلي و خارجي و با 

، بنابراينروابط و نقش خود را در خليج فارس گسترش دهد. ، ل و خارج از مرزها مي تواندتاكيد بر امنيت در داخ

راي توسعه پايدار هستند د و به كشورهايي كه دامقاصد اقتصادي خود را در پي گير، در چارچوب روابط سياسيبايد 

  بپيوندد.

و شيوۀ  اي هاين پژوهش اسنادي و كتابخاندر  ها هو روش جمع آوري داد است ن و نظريبنيادياز نوع ، اين پژوهش

باشد. در اين راستا و براي دستيابي به يک  ميكيفي  شناسي مبتني بر روشتحليلي  –توصيفي  تحليل اطالعات نيز

نتيجه درست و شفاف در اين پژوهش مبتني بر استنتاج عقالني كوشش گرديده به تبيين نقش ژئوپليتيکي ايران 

ژئوپليتيک و منطقه خليج فارس سعي بر آن است ، با به كارگيري متغيرهاي اصلي مانند ايران، نپرداخته شود. بنابراي

 كه به يک نتيجه قابل تعميم برسيم. 

 ادبیات نظری

داشتن موقعيت ، ي مهم جغرافيا در رابطه با افزايش قدرت ملي كشورهاها هيکي از جنب اهمیت موقعیت دريايي:-

تمند است. مکيندر بر اين باور بود كه گذشته و آينده را با كنار هم نهادن دو منطقه هالل دريايي و نيروي دريايي قدر

(. 915: 5913، داخلي و خارجي)خشکي و دريا( كه در دسترس قدرت دريايي است مي توان تبيين كرد)موير

ي خود ها در پيش بيني پيش مورد توجه انديشمندان بوده است. آنها ها بنابراين اهميت دريا و كاركرد آن از قرن

به ويژه در خاورميانه )خليج فارس(را دريا و منابع موجود در آن )آب و انرژي( مي  ها سرچشمه مناقشات دولت

 دانستند. 

دارد. يعني هر چه قدر وزن  اي منطقهوزن ژئوپليتيکي رابطه مستقيم با منزلت ژئوپليتيکي كشور در سيستم جهاني و  

( يکي از ابزار افزايش وزن ژئوپليتيکي 558: 5938، عتبار كشور هم بيشتر مي شود)حافظ نيامنزلت و ا، بيشتر باشد

همجواري با دريا به ويژه درياهاي داراي منابع انرژي )نفت و گاز( است. بطور كلي كاركردهاي دريايي را مي توان 

 به صورت زير ارائه داد:

 ي(الملل وسیله ی ارتباطي)دريايي بین 

 ی درياييكاركردها

 خوراكي(-منابع ذخیره ی انرژی )صنعتي  

 

ي آن بهره مند شده است. اين موقعيت باعث ها ايران از جمله كشورهايي است كه از موقعيت دريايي و پتانسيل 

شکوفايي در جهان و بخصوص در منطقه خليج فارس شده است. دولت ايران با مديريت كارآمد و برنامه ريزي 

 استفاده كند و به ايجاد توسعه پايدار در كشور بپردازد.  ها به جا مي تواند از اين پتانسيلصحيح و ديپلماسي 
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 ژئو پلیتیك خلیج فارس-

از منظر ژئوپليتيک خليج فارس بيشتر از آن كه با خاورميانه در انطباق باشد يا در بطن سرزمين خاورميانه قرار  

ي رهبران مناطق ژئوپليتيک در جنوب غرب آسيا ها هيق و انگيزهمسو با منطقه جنوب غرب آسيا است. عال، بگيرد

كه با ماهيت و كاركردهاي منطقه ژئوپليتيک خليج (505: 5905، تجارت و امنيت است)رضايي، بيشتر مبتني بر انرژي

، فارس همخواني دارد. چنانچه در منطقه جنوب غرب آسيا هر اقدامي كه در زمينه تجارت و انرژي صورت گيرد

طرف ديگر آن به خليج فارس متصل مي شود. به عنوان مثال هر خط لوله اي كه در آسياب مركزي و قفقاز  يک

يست به با مييست به خليج فارس ختم شود و هر خط لوله اي كه از خليج فارس شروع شود با ميگذاشته شود 

جنوب غربي از پنج منطقه ژئوپليتيک  منتهي گردد. آسياي (و يا اتحاديه اروپا )ناباكو (جنوب آسيا )خط لوله صلح

خليج فارس و خاورميانه( تشکيل مي شود. اين منطقه داراي موقعيت ، قفقاز، شبه قاره، آسياي مركزي)

ي و احياي الملل و به طور كلي بازار تجارت انرژي خطوط مواصالت بين (ژئواستراتژيک و ژئواكونوميک )نفت و گاز

منطقه خليج فارس ، راي بالفعل درآمدن اين پارامترها در منطقه جنوب غربي آسياكه ب(1، جاده ابريشم است )همان

 نقش كليدي را بازي مي كند.

 موقعیت ايران در خلیج فارس

نقش و ، و موقعيت كليدي ايران در منطقه خليج فارس مي توان به اهميت 1رتلندها و 5با توجه به نظريه ريملند 

 (. raveshe88.blogfa.comرد)موقعيت ايران در اين منطقه پي ب

ايران در طول تاريخ و در گفتمانهاي سياسي جهان از جايگاه ويژه اي در منطقه ي ژئوپليتيکي خليج فارس  

برخوردار بوده است. چنانکه هميشه ايران به عنوان پنجره فرصت در خليج فارس نگريسته شده است. براي مثال 

به عنوان گلوگاه استراتژيک بريتانيا ، وازه ورود به هند محسوب مي شده استايران در قرن هفدهم به دليل اينکه در

مورد توجه انگليس و رقيب ديرينه اش روسيه تزاري بود. اين عامل براي حدود سه قرن ايران را در كانون توجهات 

كشور منطقه خليج فارس  ي جهان قرار داده بود. بعد از آن نيز ايران به دليل كشف نفت به عنوان اولينها امپراتوري

ي قرار گرفته است. اين در حالي است كه با گذشت الملل با جايگاه استراتژيکي برتر از گذشته در كانون توجهات بين

ايران به عنوان مرز بلوك غرب و شرق از حساسيت و اهميت صد ، كمتر از نيم قرن از استخراج نفت در ايران

ذات موقعيت جغرافيايي و سوق الجيشي ايران در خليج فارس به نوعي ، شچنداني برخوردار گرديد. با اين نگر

نظام تک قطبي و چند قطبي ، جهاني شدن، سياسي، نظامي، است كه در هر دكترين ژئوپليتيکي اعم از اقتصادي

وزه جايگاه است. امر الملل جايگاهي غير قابل چشم پوشي دارد و اين در وراي تعامل يا عدم تعامل ايران با نظام بين

                                                                 
هارتلند)قلب زمين( محسوب مي شود و توسط يک حاشيه هاللي شکل محصور شدهه است، خليج  در اين نظريه مکيندر معتقد است اروپاي شرقي -5

 د. فارس جزء حاشيه هاللي شکل محسوب مي شو

از نظر اسپايکمن هر دولتي بر ريملند)سرزمين حاشيه(تسلط داشته باشد، بر كل جهان حاكميت دارد و متذكر شده كه خليج فارس جز ريملند -1

 محسوب مي شود.
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ايران در ژئوپليتيک خليج فارس و اتصال آن به مناطق پيرامون از جمله: آسيا مركزي و قفقاز و آسياي جنوبي و 

شمال آفريقا در حال افزايش است. موقعيت ايران به نحوي است كه بيشتر از اين كه به نفع پهنه سرزميني داخل 

ي ايران در حاشيه شمالي خليج فارس و درحاشيه جنوبي درياي باشد به نفع دنياي خارج است. بنابراين قرارگير

به عاملي بسيار مؤثر در تبيين استراتژي منطقه خليج فارس و آسياي مركزي و قفقاز تبديل ، خزر ايران را در منطقه

ين ي ايران مد نظر قرار دادن اين عوامل امري ضروري است كه در غير اها كرده است. لذا براي تحليل پتانسيل

 صورت جايگاه واقعي ايران در اين سيستم به وضوح مشخص نخواهد شد 

 5908ي اخير عمدتا از اوايل دهه ها سالدر زمينه روابط ايران با كشورهاي حاشيه خليج فارس بايد گفت كه در  

جنوبي خليج  روابط كشورهاي حاشيه جنوبي با ايران روند ماليم و رويه بهبودي را طي مي كند. كشورهاي حاشيه

فارس سعي دارند تا ايران را در شبکه روابط گسترده با كشورهاي عربي وارد سازند. كشورهاي شوراي همکاري 

زيرا به خوبي از ، وانند در منزوي كردن همسايه شمالي خود اقدام كنندت نميخليج فارس بر خالف گذشته امروزه 

اي جغرافيايي بين دو طرف آگاهي دارند و خوب مي دانند كه ي تاريخي و قوميتي از طريق امتدادهها هتداخل داد

بلکه ، وان آنها را ناديده گرفتت نميكشورهاي شوراي همکاري و ايران سرنوشت مشترك و حقايقي ثابت دارند و 

به اين موارد از يکسو بيانگر روابط رو  .(50/1/1881(االتحاد )امارات، بايد با آن به تعامل پرداخت )عايشه المري

ي مستقم ابرقدرتها بوده و ها بهبود ايران با رهبران كشورهاي منطقه تلقي مي شود و از سوي ديگر موجب نگراني

ي ها هبطور بالقوه عامل بسيار سيالي براي مناقشات احتمالي در خليج فارس است. ايران به دليل سواحل طوالني و را

هاي دريانوردي همراه با  قابليت، هاي خارجي دارد درتاي در انديشه ق بالقوه دريايي خود جايگاه بر جسته

 متوجه منافع غرب ساخته است، تهديد جديدتري را در مقايسه با نيروهاي متعارف زميني، اي هاي هسته فعاليت

  .(511: 5909، ركاويها )كمپ و

درت بازدارندگي فوق العاده عالوه بر موارد فوق ايران به دليل موقعيت جغرافيايي اش در منطقه خليج فارس حائز ق 

است كه در مواقع بحران ماهيت ژئوپليتيک ايران را در خليج فارس نمايان مي كند. وزير امور خارجه ايران در 

و  ها توانمندي، ي خليج فارس با بيان اينکه كشورهاي خليج فارس از امکاناتالملل هجدهمين همايش بين

سازنده و برداشتن گامهاي بلند جهت مديريت مؤثر معادالت منطقه خود ي كافي و الزم براي ايفاي نقش ها ظرفيت

ايران در آسياي جنوب غربي و خليج  اي منطقهي نخست سياست ها منطقه گرايي از اولويت»گفت: ، برخوردارند

 «در توسعه اقتصادي و ثبات سياسي منطقه نقش مهمي ايفا مي كند، ود. چرا كه منطقه گرايير ميفارس به شمار 

(www.lranNewsAgency.com). 

 ی تحقیق:ها هيافت

 نقش ايران در خلیج فارس

ي ها هجالب توجه اين است كه سرماي استراتژيکي برخوردار است. نکته خليج فارس از موقعيت ايران در منطقه

يکديگر قرار براي ايفاي نقش ايران در كنار (نوي )نقش ژئوكالچري معها همادي)انرژي و ساير منابع(در كنار سرماي

http://www.lrannewsagency.com/
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ايران ضرورتا در منطقه ژئوپليتيکي خليج فارس به ايفاي نقش ، حقوق ذاتي و مباني فلسفي مزبور . بر پايهاند هگرفت

 مي پردازد.

و تعامل سازنده با  يا منطقهها و مديريت امور گيري تصميم، سياستها، نقش سياسي براي حضور در فرآيندها-الف

 ي.الملل سيستم بين

جامع ، حمل و نقل و صنعت و تجارت و به طور كلي توسعه متوازن، نقش اقتصادي براي بهره وري منابع انرژي-ب

. امنيت توليد انرژي و انتقال آن در منطقه كه نياز اساسي كشورهاي توليد اي منطقهو پايدار فضاي جغرافيايي ملي و 

 نيازمند به همکاري و همراهي ايران است.، كننده انرژي استكننده و مصرف 

و نيز پيشگيري و مقابله با  اي منطقهنقش امنيتي و دفاعي براي تامين امنيت و آرامش پايدار فضاي ملي و -ج

( كه حتي قدرتهاي جهاني از جمله 951-955: 5931، )حافظ نيا و ربيعياي منطقهو فرا اي منطقهتهديدات احتمالي 

ازجايگاه ويژه اي ، ( بيان شده است5وانند اين نقش را ناديده بگيرند. ايران به لحاظ شرايط كه در شکل )ت نميمريکا ا

 واند اين جايگاه را ناديده بگيرد:ت نميدر تامين امنيت درخليج فارس برخوردار است و هيچ كشوري 

 
 5931، ي پژوهشها هنبع: يافتم  شرايط برخورداری از جايگاه ويژه ای درخلیج فارس، (1شكل)

به جايگاه ، بسيار مهم و چشمگير است و بايد با ديپلماسي كارآمد اي منطقهنقش ايران در زمينه ايجاد صلح ، بنابراين 

فرهنگي و ، ي امنيتيها شدست يابد كه در اين زمينه ارائه تركيبي از نق اي منطقهمناسب خود به عنوان عامل ثبات 

مؤثر باشد. همچنين ايران بايد در عرصه سياست خارجي سخت در پي تنش زدايي در سطح  اقتصادي مي تواند

ولي اين امر نبايد بدون توجه به جايگاه اقتدار و عزت كشور و استفاده نکردن از ، ي باشدالملل و بين اي منطقه

در (منطقه )شرق كانال سوئز موقعيت آن صورت گيرد. ايران اولين كشوري بود كه در پي خروج نيروهاي بريتانيا از

ترتيبات امنيتي را خواستار شد. مدلي كه ايران براي اين منظور مطرح ساخت اين بود كه اگر هر يک  5318آغاز دهه 
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بلکه ، از كشورهاي كرانه اي خليج فارس از ترتيبات امنيتي منطقه كنار گذاشته شوند آن ترتيبات نه تنها ناكامل است

يه كشور يا كشورهاي كنار گذاشته شده تلقي شده و سپس ناامني ايجاد خواهد شد و ايران عاملي براي تحريک عل

حضور مستمر و گسترده ايران  دهنده . اين نشان(59 :5901، چنين ترتيبات ناقصي را تحمل نخواهد كرد )مجتهد زاده

درت در خليج فارس از بعد از چه در دوره بعد و چه در دوره قبل از انقالب است. كما اين كه ايران با خالء ق

 ولي همچنان خواستار ترتيبات امنيتي با شركت تمام اعضا بود. ، خروج نيروهاي انگليسي توان يکه تازي را داشت

انگيزه ي ايران را ، با توجه به مسائل فوق مي توان گفت: ايران به خليج فارس وابستگي حياتي دارد و اين عامل 

در خليج فارس همچنان باال نگه داشته است. بنابراين حذف ايران و يا قائل شدن نقش  براي حفظ جايگاه برتر خود

 كمرنگ براي ايران در خليج فارس منطقه را در نوك پيکان بحران و تنش قرار خواهد داد.

 حقوق ايران در خلیج فارس-

فضا و قلمرو ، امل موقعيتنقش آفريني ايران در خليج فارس مبتني بر عوامل جغرافيايي است كه بطور مشخص ش

ساختهاي اقتصادي و ارتباطي و باالخره مردم ، منابع زيرزميني، ساختار فيزيوگرافيک، مجاورت و دسترسي، سرزميني

حقوق ذاتي براي مردم و نظام سياسي ايران است كه در شکل  توليد كننده، ي جغرافيايي مزبورشند. مبانبا ميو ملت 

 (به آنها اشاره شده است.1)

 
 5931، ي پژوهشها همنبع: يافت  (933: 1932، حقوق ذاتي ايران در منطقه ی خلیج فارس)حافظ نیا و ربیعي، (2شكل)

 خلیج فارس جايگاه ايران در منطقه -

 جايگاه اقتصادی:  -

، اقتصادي بر اساس نفت و گاز و مشتقات حاصل از آنها شکل مي گيرد -در جهاني كه عمده الگوهاي سياسي 

در صد از كل ذخائر نفت شناخته شده جهان است  1/19ج فارس و محيط پيرامون آن با در اختيار داشتن خلي
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(نقش مسلطي را در معادالت ژئوپليتيکي جهان ايفا مي كند. ايران نيز 551: 5901، )سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

واكونوميک و ژئواستراتژيک فوق العاده اي را در درصد از ذخائر شناخته شده دنيا جايگاه ژئ 51با دارا بودن حدود 

به طوري كه موقعيت و جغرافياي ايران در اين ، جهان بخصوص در منطقه خليج فارس به خود اختصاص داده است

محسوب مي شود. زندگي اقتصادي ايران روي محور استخراج نفت  الملل دريا دروازه ورود ايران به صحنه بازي بين

كاالي انرژي در جهان فعلي است كه  ترين ني آن از طريق خليج فارس دور مي زند. نفت و گاز اصليو گاز و بازرگا

روز به روز بر نقش راهبردي آنها در معادالت جهاني افزوده مي شود. چنين روندي كشورهاي برخوردار از ذخائر 

مي توانند  ها بهينه از فرصت گيري ير و بهرهنائل مي سازد كه با تدب الملل انرژي را به اهميتي راهبردي در سياست بين

ي موجود ايران ها جايگاه و موقعيت خود را در نظام دگرگون شونده جهاني بهبود بخشند. بنابراين بر اساس ظرفيت

، هند، استعدادهاي كم نظيري در برقراري پيوندهاي انرژي با كشورهاي مصرف كننده عمده انرژي از جمله: چين

در قرن بيست و يکم عامل بسيار  الملل كه در معادالت اقتصادي نظام بين، وجود دارد ...غربي و كشورهاي اروپاي

و  ها كه به واسطه حامل اي منطقهشد. براين مبنا با برخورداري از پشتوانه اقتصادي با ميمهمي در توانمندي ايران 

منطقه داراست. هسته اصلي اين ويژگي  پيوندهاي انرژي ايجاد مي شود توان محقق ساختن نقش ويژه خود را در

ژئوپليتيک بر مبناي نقش و ماهيت ايران در تامين انرژي جهان استوار است. به اين نکته زمينه كريدوري بودن ايران 

جهت انتقال نفت و گاز آسياي مركزي و قفقاز را نيز بايد به اهميت ايران در خليج فارس افزود. با فروپاشي شوروي 

تقابل شرق و غرب بر چيده شد و ايران كه تا آن زمان به ، ي ايدئولوژيک جنگ سردها وان يکي از قطبسابق به عن

صورت بالقوه عامل اتصال مناطق ژئوپليتيک و ژئواكونوميک قفقاز و آسياي مركزي كه دومين قطب انرژي جهان را 

را فراهم ساخت و جايگاه ژئوپليتيک خود  در حال حاضر در اختيار دارند. عمال اتصال و ترانزيت مناطق فوق الذكر

را در مركز دو قطب انرژي جهان ارتقاء بخشيد. اين در حالي است كه امروزه با توجه به شرايط منطقه و نظام 

يست با ميجمهوري اسالمي ايران در جريان منطقه گرائي بر اين محور تاكيد مي كند كه در خليج فارس ، الملل بين

 ها تصادي و ژئوپليتيک ايران و كشورهاي همجوار به همديگر متصل شود و از نقش قدرتسرنوشت و منافع اق

كاست. چنان كه اگر انسجام اسالمي نيز بين كشورهاي اسالمي صورت گيرد حوزه ژئوپليتيکي قدرتمندي با 

ن نفوذ كه جمهوري اسالمي ايران در آن بيشتري (515: 5901، محرابي)مركزيت خليج فارس شکل خواهد گرفت

 اقتصادي را داراست و به تبع آن از نقش نيروهاي فرامنطقه ائي كاسته مي شود.

 جايگاه دفاعي و بازدارندگي -

از رقابت تسليحاتي به رقابت اقتصادي تغيير  5338ي ژئوپليتيک نظام نوين جهاني از دهه ها هبا وجود اين كه انديش 

مي افتد بيانگر اين است كه توان نظامي و سالح و تجهيزات ولي آنچه در عرصه عمل اتفاق ، ماهيت داده است

 اي منطقهپيشرفته و قدرت بازدارنده همچنان به عنوان عامل سخت افزار و بازدارنده براي احراز جايگاه و رتبه برتر 

ر ي سياسي حاكم در منطقه از اين فرض به دوها نيز نقش ايفا مي كند. منطقه خليج فارس هم با وجود آشفتگي

نيست. همه كشورهاي حاشيه خليج فارس بر اين امر واقف هستند كه امنيت خليج فارس با حضور مؤثر و هماهنگ 
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براي حفظ ثبات و  اي منطقههمه كشورهاي حاشيه اماكن پذير است. چنانچه تالش ايران براي تشکيل گردهمايي 

شوراي همکاري خليج "اي محقق ساختنو تالش عربستان سعودي بر18امنيت منطقه خليج فارس از اوايل دهه 

"فارس 
امارات متحده عربي و عمان در فوريه ، بحرين، كويت، با مشاركت كشورهاي كوچک حاشيه از جمله: قطر 5

كه براي تامين  1885و همچنين تالش كشورهاي عضو براي محقق شدن يک نيروي دفاعي مشترك در سال  5305

با اين حال امنيت منطقه خليج فارس فراتر از اين ، كردن قدرت استامنيت منطقه همگي در راستاي هژموني 

حرفهاست كه اين اقدامات امنيت خليج فارس را تامين كند. علي رغم اين كه كشور عربستان به عنوان قويترين عضو 

، ي نظامي زمينيها هي عظيم و وسيع شامل احداث پايگاها هشوراي همکاري خليج فارس اقدام به اجراي پروژ

، هوايي در خاك خود كرده است و خود را مجهز به انواع مختلف وسايل و تجهيزات نظامي نموده است، دريايي

كويت و ساير اعضاي شورا همکاري خليج فارس در مقابل عراق به اثبات رسيد كه هر ، ولي ضربه پذيري عربستان

به داليل مختلف توان مقابله با قدرتهاي منطقه و  سالحها مجهز كنند ترين اندازه كه اين كشورها خود را به پيشرفته

ي بعد از خروج انگلستان از شرق كانال سوئز در خليج فارس حضور مداوم دارد ها سالمثل امريکا كه از  اي منطقهفرا

را ندارد. براي نمونه آواكسهاي واگذار شده به عربستان عمال توسط مستشاران نظامي آمريکايي هدايت مي شوند. 

: 5910، ره سيستمهاي پيچيده راداري و موشکي خارج از توان پرسنل نظامي كشورهاي ياد شده است)حيدرعبديادا

11). 

ي مختلف و پيشنهاد ايران براي امنيت دسته جمعي با تکيه ها هناتواني اعضاي شوراي همکاري خليج فارس در زمين 

ي بسيار كمتر از ها هي گرائي نظامي ايران با صرف بودجبر توانمنديهاي ايران امکان پذير است. البته پتانسيل بوم

ران را به عنوان يک قدرت نظامي برتر در تغيير معادالت خليج فارس در برابر آمريکا قرار داده اي منطقهكشورهاي 

ان ي تندرو و غيره نگرها است و امروزه اياالت متحده آمريکا از تاكتيکهاي نظامي ايران در خليج فارس نظير قايق

ي نظامي ها هصرف هزين 5339درصد توليد ناخالص ملي خود را در سال  1/5است. اين در حالي است كه ايران تنها

درصد و امارت متحده عربي بيش از ده درصد  9/51عمان ، درصد 5/51كويت ، درصد 5/59كرد. عربستان سعودي 

ي نظامي ها شاخص .(55: 5908، ستوده)دادند  ي نظامي اختصاصها هتوليد ناخالص ملي خود را در آن سال به هزين

در خليج فارس  اي منطقهايران بيانگر رقابت سرسختانه ايران براي حفظ موقعيت بازدارندگي ايران در برابر قدرتهاي 

است. بنابراين امروزه حضور ايران در خليج فارس عاملي حياتي تلقي مي شود. ضعف كشورهاي عربي در مبارزه 

بازگشت ايران به موضع قدرت را صرفاْ تسريع مي كند. ، ل و شکست عراق در جنگ خليج فارسبرابر اسرائي

عراق و پايگاهايشان ، واقعيت ژئوميليتاري اين است كه حضور نيروهاي آمريکا و نيروهاي ائتالف در خليج فارس

د. جمهوري اسالمي ايران به وانند جايگاه برتر ايران را در منطقه خدشه دار كننت نميدر كشورهاي كوچک ساحلي 

دليل اين كه تنها نيرويي است كه در مقابل نيروهاي بيگانه ايستادگي مي كند و حضور اين نيروها را تحت كنترل 

همچنان در افکار عمومي جهان و كشورهاي منطقه وجهه برتري خود را حفظ كرده است. برخي از كشورهاي ، دارد

                                                                 
1 Gcc  
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. جمهوري اسالمي ايران اند هرا براي استفاده از انرژي هسته اي ايران اعالم كردحاشيه خليج فارس رسما عاليق خود 

براي كمک به پيشرفت كشورهاي اسالمي به ويژه در منطقه هر ، نيز در اين راستا اعالم كرده است كه آمادگي دارد

كه با هدف مقابله  سال پيش 11نوع مساعدتي را به عمل آورد. در چنين شرايطي شوراي همکاري خليج فارس كه 

امروز احساس مي كند تعامل سازنده با ايران بهترين راه تامين منافع كشورهاي عضو و تامين ، با ايران شکل گرفت

امنيت استراتژيک خليج فارس است.كشورهاي عربي حوضه خليج فارس به اين امر واقف هستند كه دير يا زود به 

ي آمريکا در قبال چگونگي مناسبات ها شحتي امروز سير گراياشت. امکانات طبيعي ايران نياز مبرم خواهند د

 كشورهاي منطقه به سمت روابط مصالحه جويانه است.

 
 ی سه گانه آمريكا در قبال مناسبات كشورهای منطقهها شگراي، (9شكل)

 (100-101: 5931، )اسديمنبع:

 ه: در منطق ايران ميالالزامات ژئوپليتيکي سياست خارجي جمهوري اس-

، و كنش و روابط متقابل آن با قطبهاي قدرت جهاني و مناطق ژئوپليتيکي اي هموقعيت ايران در نظام جهاني و منطق 

ه مجموعا زمينه بسيار مناسبي را براي مطالعه عوامل پويا و متحول سياسي و كآفريند  ميهمواره مسائل جديدي را 

ايران به عنوان بزرگترين  .ين سياست خارجي فراهم آورده استعلمي با تأكيد بر واقعيتهاي جغرافيايي براي تبي

نيازمند اين است كه اهميت ژئوپليتيک خود را ، كشور خليج فارس و يکي از مهمترين كشورهاي تأثيرگذار در منطقه

اي جاد پيوندهاي گسترده در روابط با كشورهاي حاشيه خليج فارس در ژرفاي هدر نظام دگرگون شونده جهاني از را

حضور آمريکا در خليج فارس و  .ژئواستراتژيک و ژئواكونوميک مشخص سازد و كارايي بيشتري بخشد، ژئوپليتيک

اما ، تواند زمينه همکاري ايران با كشورهاي منطقه را در مورد منافع مشترك تقويت كند مياشغال افغانستان و عراق 

منيت جمهوري اسالمي است. با توجه به سهم زياد در صورت عدم همکاري و هماهنگي بزرگترين تهديد عليه ا

، رها سازد، تواند ايران را از مخمصه انزوا كه آمريکا به دنبال آن است ميبهترين راهکاري كه ، ايران در منطقه

برقراري روابط دوستانه با كشورهاي عربي است. روابط دوستانه با اين كشورها منجر به فضاي اعتمادساز بين دولتها 

و اين درك به نوبه خود ، انجامد ميبه درك اشتراكات منافع و خطر تهديدات مشترك  ها اعتماد ميان دولت، شود مي

، ي مشترك يک پيمان امنيت دسته جمعيها هتواند زمينه ساز پيمان امنيت دسته جمعي باشد. دست يافتن به زمين مي

شود. با توجه به عامل  ميوامل خارجي در منطقه باعث برقراري امنيت توسط كشورهاي منطقه و ناكارآمد شدن ع
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نظام براي پاسداري از  ترين منطقي، اقتصادي و استراتژيک مشترك ميان همه كشورهاي خليج فارس، جغرافيايي

، كشور ما .سيستمي خواهد بود كه همه كشورهاي كرانه را بدون شركت هيچ كشور ديگري در برگيرد، امنيت منطقه

روزافزون مورد  اي هاش به گون قرار گرفته است كه وحدت ملي و يکپارچگي و اقتدار و غرور مليايران در شرايطي 

تواند هم  ميگيرد. موقعيت حساس و محوري ايران در قلب منطقه براي ملت ما  ميسؤال قدرتهاي رقيب قرار 

كشورهاي  ترين کي از مهمكشور خليج فارس و ي ترين ايران به عنوان بزرگ فرصت ساز باشد و هم فاجعه آفرين.

نيازمند اين است كه اهميت ژئوپوليتيک خود را در نظام دگرگون شونده جهاني از راه ايجاد ، تأثيرگذار در منطقه

ژئواستراتژيک و ژئواكونوميک ، پيوندهاي گسترده در روابط با كشورهاي حاشيه خليج فارس در ژرفاي ژئوپوليتيک

 (.51: 5901، )ذوالفقاريد.مشخص سازد و كارايي بيش تري بخش

شواهد حاكي از آن است كه ، ت جوامعي اقتصادي و تأثيرات همه جانبه آن بر تحوالها شنگر گيري با اوج، بنابراين

ي الملل در سده بيست و يکم معيار قدرت بر كم و كيف مديريت منابع و بويژه توانمنديهاي اقتصادي در سطوح بين

توان اقتصادي هر ، منافع و قدرت ملي و ابزارهاي نفوذ جهاني بندي يب و اولويتمتمركز است. بدين سان در ترت

مناطق ، ت پس ازجنگ سردالي اخير به خود اختصاص داده است. با تحوها سالمهمترين جايگاه را در ، كشور

اواني باشند. ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک منطبق با مناطقي است كه داراي منابع طبيعي سرشار و توليد ناخالص فر

درصد منابع توليد 18بدين لحاظ است كه منطقه خاورميانه بويژه حوزه خليج فارس با در اختيار داشتن بيش از 

فردي در سده بيست ويکم برخوردار است. حال اگر مناطق  از نقش ژئواكونوميک منحصربه، (نفت وگاز)انرژي 

آن مناطق موقعيتي ، گردد (ژئواكونوميک)اقتصادي  منطبق با عامل (ژئوپليتيک)استراتژيک دوران جنگ سرد 

ي خواهند يافت كه غيرقابل جايگزين بوده و نقشي محوري در تدوين استراتژي جهاني پيدا خواهند كرد. الملل بين

در منطقه ، رتبه دوم و چهارم از ذخاير گاز طبيعي و ذخاير نفتي جهان، مي ايران با يک درصد جمعيتالجمهوري اس

كيلومتر ساحل مناسب عملياتي و شمار زيادي جزاير استراتژيک در اختيار  1888رس و درياي عمان بيش از خليج فا

لذا در تأمين امنيت منطقه و در كمک به ، مرز است يز با دومين منبع نفت و گاز جهان همندارد و در شمال كشور 

ي ها هدر حركت بسوي منظوم15ن در سده نقش محوري خواهد داشت. جها15ي قرنالملل استقرار صلح و ثبات بين

ش را الحداكثر ت، با امکانات و منابعي كه دارد ها هقدرت است. ايران نيز بايد جهاني بينديشد و با ورود به اين منظوم

برداري از فرصتها در جهت حفظ و ارتقاي منافع ملي بکار گيرد. ليکن به لحاظ عدم توجه عملي به  براي بهره

ي قدرت ها همنظوم، ت سريع در هزاره سومالو تحو (الزامات ژئوپليتيک)استراتژيک و ژئواكونوميک واقعيتهاي ژئو

برداري يکجانبه از فضاي ايران هستند. اين شرايط سبب يک تصور تهديد مستمر براي جمهوري  ش براي بهرهدر تال

اشي از فقدان درك صحيح و جامع از ن، 15ت سده الايران شده كه اين امر ضمن عدم سازگاري با روند تحو ميالاس

ت گسترده در شرايط و اوضاع كنوني منطقه خاورميانه حاكي از ايجاد التحو .باشد ميت جهاني الفرآيند تحو

ايران بوده و نمادي از ارتباط تنگاتنگ ميان دگرگوني در وضعيت با  اي هي مطلوب براي اقتدار منطقها هزمين

 (.585: 5931، )عباسيايران است كاركردهاي ديپلماتيک براي كشور
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دستاورد مطالعه ، اي هت جهاني و منطقديدگاه ژئوپليتيک دگرگون شده ايران نسبت به تعامال، به طور كلي

ت نوين با جهان سياسي پست الايران در تعام، ي سريع در نظام ژئوپليتيک جهاني و اولويتهاي آن استها دگرگوني

پوليتيک مهم در سرحدات جنوبي و شمالي با تکيه بر آنچه در اين دو جناح مدرن از راه تعيين دو منطقه ژئو

ايران بايد ، درنتيجه(. 511: 5905، مجتهدزاده)بخشد مي اي هخود اهميت ويژ اي هي منطقها به نقش آفريني، گذرد مي

 ره خواهد شد.اشا ها هي همکاري و همگرايي در منطقه باشد كه در زير به بعضي راها هبه دنبال ايجاد زمين

  :همگرايي در منطقه خلیج فارس در پرتو سیاستهای ايران -

فرهنگي و تاريخي ، كشور خليج فارس با موقعيت ژئواستراتژيک و جايگاه سياسي ترين ايران در مقام پر جمعيت 

وپليتيکي بازيگر سياسي خليج فارس محسوب مي شود. بنابراين داليل ژئ ترين قدرت و شاخص ترين برجسته، ممتاز

 اي منطقهالزم براي اقناع كشورهاي منطقه براي حركت به سوي منطقه گرايي با محوريت ايران وجود دارد. همگرايي 

شود  خليج فارس با ژئوپليتيک منحصربفرد ايران و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس محقق مي

(WWW.BAZTAB.COM/NEWS/21080.PHP اين در حالي است كه حتي تاثير و نقش خليج فارس در .)

هاي ترانزيتي و منابع نفتي از مسائل استراتژيک است كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر حکومت و امنيت  ويژگي

 .(11: 5901، د )محرابيگذار ملي و منافع اقتصادي ايران اثر مي

ي محيطي و همچنين به دليل قرارگيري در كانون دنياي صنعتي ها فارس با توجه به توانموقعيت ايران در خليج  

و تحليل ژئوپليتيکي جهان را به شدت تحت الشعاع قرار داده است.  الملل حائز جايگاه راهبردي است كه نظام بين

ع و شرايط منطقه را در حال حاضر ايران قدرت درجه ي يک منطقه است و براي تدوين سياست خارجي خود اوضا

  (هم به آن اشاره شده است.5مد نظر قرار مي دهد كه در شکل)

 
 سیاست خارجي ايران دهنده عناصر اصلي شكل، (3شكل)

 (15: 5905، )مجتهد زاده منبع:

جمهوري ، كند منطقه را از گرايش به سمت و سوي بحران محافظت، در خليج فارس اي منطقهچنانچه همگرايي  

كماكان در تالش است منطقه را در مسير همگرايي ، يران نيز با مد نظر قرار دادن اين منطق ژئوپليتيکياسالمي ا

رهبري كند. در حال حاضر جمهوري اسالمي ايران به دليل اشراف به پتانسيلهاي تجاري همسايگان شمالي خود از 

غيب كشورهاي منطقه خليج فارس به ي اقتصادي)اكو( زمينه الزم براي ترها طريق عضويت در سازمان همکاري

شد. لذا ايران تنها كشوري است كه توان و با ميبا همکاري كليه اعضا را دارا  اي منطقهسمت و سوي همگرايي 

موقعيت جغرافيايي و پيوند خليج فارس به عمق منطقه جنوب غرب آسيا را داراست و اين همان چيزي است كه 

ياد مي كنند و منطقه خليج فارس بدليل همگن تر (وان )تبديل جغرافيا به قدرتعده اي از صاحبنظران از آن به عن

http://www.baztab.com/NEWS/21080.PHP
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خود را به عنوان يک منطقه مؤثر ژئوپليتيکي ، از ديدگاه علم ژئوپليتيک الملل بودن و ماهيت اقتصادي در نظام بين

عنوان استراتژي بلند مدت ايران به عنوان كشوري كه ايده همگرايي منطقه جنوب غربي آسيا را به  معرفي مي نمايد.

خود مدنظر قرار مي دهد با تحکيم موقعيت خود در جنوب غرب آسيا و خليج فارس جايگاه خود را ارتقاء مي 

بخشد؛ زيرا ايران بزرگترين شريک و شاهرگ جنوب آسيا )خليج فارس( محسوب مي شود. در واقع ارتقاء جايگاه 

با كل پيکره جنوب غرب آسيا محقق مي شود. چرا كه حضور كشورهاي  ايران در خليج فارس با پيوند اين دو منطقه

جنوب آسيا در خليج فارس از طريق خاك ايران باعث ارتقاء جايگاه ژئوپليتيکي خليج فارس و منتفع شدن 

كشورهاي جنوب غرب آسيا و به طبع آن ارتقاء جايگاه ژئوپليتيکي ايران در منطقه ژئوپليتيک خليج فارس و نظام 

 تلقي مي شود. الملل نبي

ايران به عنوان قدرت درجه ي يک منطقه براي ايجاد همگرايي بايد به ترتيب و اهميت روابط با اعضاي منطقه  

( به اولويت روابط و ايجاد 1تا بتواند به نهايت و اوج همگرايي در منطقه دامن زند. در شکل )، توجه داشته باشد

 يي اشاره شده است. برنامه ريزي براي عملي كردن همگرا

 
 5931، ي پژوهشها همنبع: يافت  ری بین كشورهای منطقه ی خلیج فارسسطوح همكا، (5شكل)

، به طور كلي اگر زمينه ي همکاري بين كشورهاي خليج فارس در سطوح ذكر شده و به ترتيب اهميت ايجاد شود 

پيوسته و گسترش يافته بين اعضاي خليج فارس  در نتيجه مي توان پيش بيني كرد كه اين همکاريها به يک همگرايي

ختم مي شود و در نهايت بدون حضور ابرقدرتها مي توان برنامه ريزيهاي منطقه را در دست گرفت و خود اعضاي 

منطقه ژئوپليتيکي ، خواهند كرد. با توجه به اينکه گيري خليج فارس بطور مسقل و پويا براي آينده ي خود تصميم

فضايي همجوار اعم از  -ي از سطح سياره زمين و يا مجموعه اي از كشورها و واحدهاي سياسيعبارتست از بخش

كه بر اساس تركيب عوامل سياسي و جغرافيايي خاص داراي تجانس و هويت ، فضاي خشکي يا آب يا تلفيقي

خليج فارس. منطقه مشخص و يا كاركرد مشترك بوده و از ساير مناطق و نواحي مجاور متمايز گردد. مانند منطقه 

در اين حالت نيروهاي سياسي منطقه و غير ، ژئوپليتيکي در فرايند تکاملي خود به سازه ژئوپليتيکي تبديل مي شود

فعال شده و فرآيندهاي همگرايي يا واگرايي و كشمکش يا همکاري توسعه مي يابد. در صورت غلبه نهايي  اي منطقه
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: 5909، شکل مي گيرد و تاسيس مي شود)حافظ نيا و كاوياني راد اي منطقهان نيروهاي همگرا بر نيروهاي واگرا سازم

و دخالت  ها آشوب، ها از ناامني اي منطقه(. با توجه به حوادث اخير در منطقه و خستگي مفرط بازيگران 19-11

گرا غلبه خواهند طي چند سال آينده نيروهاي همگرا بر نيروهاي وا، مي توان پيش بيني كرد اي منطقهبازيگران فرا

 قدرتمند شکل خواهد گرفت. اي منطقهكرد و يک سازمان 

تغيير  ديپلماسي فرهنگي است:، تواند براي همگرايي در منطقه به كار گيرد مييي كه ايران ها يکي از مهمترين سياست

جمهوري  اي همحيط فرهنگي منطق، اقتصادي و امنيتي در حوزه خليج فارس، سياسي، اجتماعي، و تحوالت فرهنگي

يي گوناگون را براي ديپلماسي فرهنگي ايران در ها شو چال ها فرصت، اسالمي را دگرگون ساخته است. اين تحوالت

كه جمهوري اسالمي جهت تحقق اهداف و آماج فرهنگي و غير  اي هاين منطقه ژئوپليتيکي شکل داده است.به گون

اعمال و اجراي ديپلماسي ، نگري فرهنگي است. از اين روفرهنگي خود در اين منطقه نيازمند بازتعريف و باز

ي سنتي و ها هاوالً :ابزارها و شيو فرهنگي موفق ايران در حوزۀ خليج فارس مستلزم اقدامات و الزاماتي چند است:

جمهوري اسالمي ، كند.لذا ميرسمي براي هدايت ديپلماسي فرهنگي موفق و مطلوب در كشورهاي منطقه كفايت ن

مجازي و ديجيتال ، رسانه، و اينترنت در قالب ديپلماسي عمومي ها هچون رسان، بايد از ابزارها و سازوكارهاييايران 

از توان علمي و آموزشي در چارچوب سياست دانش مدار الزامي ديگر است كه بايد در  گيري استفاده كند. بهره

هويت و فرهنگ ايراني ، مذهبي در منظقه-الت سياسيثانياً:در اثر تحوفرهنگي ايران مد نظر قرار گيرد. ديپلماسي 

جمهوري اسالمي بايد در قالب ديپلماسي فرهنگي باز و شفاف تالش نمايد تا از فرهنگ ، امنيتي شده است. از اينرو

و هويت ايراني امنيت زدايي كند. هدايت ديپلماسي چند جانبه با همکاري و مشاركت كشورهاي منطقه يکي از 

تواند در تحقق اين هدف راهبردي كمک كند. تأسيس و تقويت نهادها و ترتيبات فرهنگي  مياست كه راهکارهايي 

 (.511: 5903، كند. )دهقاني ميبراي تثبيت و نهادينه كردن ديپلماسي فرهنگي چندجانبه نقش بسزايي ايفا  اي همنطق

ي تواند سايه آرامش را بر سر ملتهال كند و بدر اين زمان نياز به اعتماد سازي است تا روابط را كنتر، به طور كلي

 منطقه بگستراند. به طور كلي مي توان موانع اعتماد سازي را در شکل زير نظاره كرد: 

 
 ، موانع اعتماد سازی در خلیج فارس، (7شكل)

 (595-583: 5903، )ابراهيمي فردمنبع: ، 5931، ي پژوهشها همنبع: يافت 
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اما ، ماد سازي در منطقه متعدد بوده و مي توان شمار زيادي از آنها را فهرست نمودراهکارهاي عملي در روند اعت

يل نمود و در منطقه براي رسيدن به اعتماد و ثبات از ان ر را مي توان به حالت بالفعل تبدراهکا بايد توجه كرد كدام

 . تعدادي از اين راهکارها عبارتند از: استفاده كرد

 ت سياسي كشورهاي منطقهارتباط نزديکتر مقاما-5

 اي منطقهايجاد تريبون -1

 اي منطقه سراي و دفاتر مطالعات ايجاد پژوهش-9

ي براي نخبگان و علماي كشورهاي منطقه و ايجاد جوي معتمد براي ارائه الملل ي بينها برگزاري كنفرانس-5

 نظم و ثباتايجاد راهکارهاي 

ي فرهنگي و احترام متقابل به ها شدر جهت اتحاد و ساز ي گروهي كشورهاي منطقهها ههمکاري مفيد رسان-1

 يکديگر

 راه اتحاد كشورهاي منطقه باشد ترين تواند مهم ي اقتصادي كه ميها تقويت همکاري-1

 تقويت روحيه وابستگي درون گروهي -1

از كشورهاي ي گوناگون ها ي محلي منطقه يک راهي موثر ديگر است كه نمايندگان مردم محلها اتحاديه دولت -0

ثابت قدم مي منطقه را دور هم جمع مي كند و آنها را در نظر دهي پيرامون آينده و سرنوشت خود و ملت خود 

 سازد.

اين اصول توجه  ترين كه مهم، مد نظر قرار دادن اسالم به عنوان دين واحد منطقه و پايبندي به اصول و قوانينآن -3

 به حقوق و آرامش شهروندان است. 

 و دستاورد علمي پژوهشي  گیری نتیجه

منابع بالقوه اقتصادي و از همه مهمتر داشتن بيشترين ساحل ، ثبات سياسي، كشورايران به خاطر داشتن جمعيت زياد

همانند ، خليج فارس وتسلط بر تنگه استراتژيک هرمز و همچنين اتصال آن به كشورهاي آسياي مركزي ودرياي خزر

در ، ايران، دهد مينتايج تحقييق نشان اي دارد.  العاده پا وآفريقا اهميت ژئوپليتيکي فوقارو، پلي بين سه قاره آسيا

سياسي و امنيتي خود را نشان مي دهد و در حال حاضر مي ، منطقه داراي نقش اساسي است كه در ابعاد اقتصادي

ن در جهت ايجاد اتحاد است. يعني ايرا-اقتصادي و متحدكننده -توان گفت: حضور ايران در منطقه دو جانبه

پس حضور ايران براي تثبيت هويت و ماهيت  بايد تالشي گسترده داشته باشد. ها شكشورهاي منطقه و مبارزه با چال

 سد. ر ميي پيرامون آن امري الزم و ضروري به نظر ها منطقه ژئوپليتيک خليج فارس و سرزمين

ي اقتصادي و ها قه و هويت مذهبي آن و هم چنين قابليتپيشينه فرهنگي ايران نسبت به ساير كشورهاي اين منط 

ي بالقوه هر چه بيشتر در منطقه و حتي تحوالت جهاني شده است. ايران به عنوان پل گذار عملي ايران موجب تآثير

 ي دنيا بوده است. اين نقش ارتباطي ميان قاره ايها ارتباطي ميان شرق و غرب از ديرباز مورد توجه كشورها و تمدن

بر اهميت و نقش مؤثر ايران در ، ي نفتي استها هو مجاورت با خليج فارس و تنگه هرمز كه محل ترانزيت محمول



  0011دوازدهم، شماره اول، زمستان ای، سال  ریزی منطقه برنامهو پژوهشی جغرافیا  –فصلنامه علمی  16

ي جهاني ها نظر ناظران خارجي افزوده به طوري كه هر گونه تحول سياسي در آن موجب برانگيخته شدن حساسيت

 مي گردد. 

ايفا مي كند و هم چنين اثرات عميقي كه  اي منطقهادالت موقعيت گذرگاهي ايران به سبب نقش پر اهميت كه در مب 

شبه قاره و اقيانوس هند بين النهرين و ، ي وسيعي هم چون آسياي مركزيها هاقتصادي حوز –بر تحوالت سياسي 

تبديل به يک موقعيت حساس ژئوپليتيکي گرديده است. از طرفي كشف ذخائر عظيم ، آناتولي وارد مي كند

در بستر خليج فارس و اعماق خاك كشورهاي منطقه و نيز احتياج و نياز ضروري جهان صنعتي ي فسيلي ها سوخت

به اين منابع موجب تردد هرروزه تعداد زيادي شناور حامل مواد سوختي از خليج فارس و تنگه هرمز شده است و 

 خته است. همين امر موقعيت ژئوپليتيکي ايران را تبديل به يک موقعيت ژئوپليتيکي در جهان سا

اقتصادي و تامين امنيت حوزه خليج فارس در ، ي سياسيها نقش جمهوري اسالمي ايران در برنامه ريزي، بنابراين

ي رسيدن به آن در ابعاد مختلف در ها هي آينده بسيار برجسته خواهد بود. در پايان به موضوع همگرايي و راها هده

اما ، د. با اينکه همگرايي در منطقه خليج فارس در حال تکوين استمنطقه و نقش ايران در ايجاد همگرايي اشاره ش

 اند هي گوناگون مستلزم ايجاد شرايط و امکانات مختلف بودها هي جهاني از جنبها بايد متذكر شد كه بيشتر همگرايي

 كه همگرايي در خليج فارس هم از اين قضيه و روند مستثني نيست. 

 منابع 
 تهران: سياست دفاعي، از امنيت ملي تا امنيت جهاني، حول مفهوم امنيت ملي(. ت5913شهروز)، براهيمي

 الملل يساسي و بينستهران دفتر مطالعات ، مجموعه مقاالت دومين سمينار خليج فارس، . منابع غير نفتي ايران(5910ايرج)، افشار سيستاني

 انتشارات سمت، (. خليج فارس و مسائل آن5931بيژن)، اسدي

 يالملل دفتر مطالعات سياسي و بين، (. الگوهاي اعتمادسازي در منطقه خليج فارس5903طاهره)، فردابراهيمي 

  انتشارات پرديس دانش.، (. بريتانيا و خليج فارس5931شبنم)، برزگر

 تهران:موسسه اطالعات ، جلد يک، ترجمه غالمحسين صالحيار، (. تاريخ جهاني نفت5915دانيل)، برگين

 انتشارات دانشگاه اصفهان، 1چ، (. مقدمه اي بر جغرافياي تاريخي ايران5910)حسن، بيک محمدي

 نشر انتخاب، ربيعي و عباس احمدي، عطاءاهلل عبدي، ترجمه محمد رضا حافظ نيا، (. جغرافياي سياسي5903مارك)، بالكسل

  555شماره ، روزنامه اعتماد ملي، . اهميت خليج فارس(5901زهرا)، پرچکاني

 تهران: اداره كل روابط عمومي وزارت نفت ، (ش، ه)، 5585چشم انداز آينده صنعت نفت جمهوري اسالمي ايران در افق پيش نويس 

  15ماهنامه جنگ افزلر شماره  ((. بررسي توان نظامي ارتش كشورهاي همسايه ايران )عربستان5901عبد الحميد)، تاريخ

 تهران: سمت، اتژيک تنگه ي هرمز(. خليج فارس و نقش استر5913محمدرضا)، حافظ نيا

 تهران: سمت، خليج فارس اي منطقه(. مطالعات 5931حسين)، حافظ نيا محمدرضا و ربيعي

 (. اصول و مفاهيم ژئوپليتيک. انتشارات پاپلي5938محمدرضا)، حافظ نيا

 مت (. افقهاي جديد در جغرافياي سياسي. تهران: س5909مراد)، محمدرضا و كاوياني راد، حافظ نيا

سال چهاردهم ، اقتصادي –موانع و مشکالت شکل گير ي اطالعات سياسي ، خليج فارس اي منطقه(. اتحاد 5910)احمد، حيدري عبدي

 شماره اول و دوم 

 5شماره  58دوره ، فصلنامه سياست، (. ديپلماسي فرهنگي ايران در خليج فارس5903سيدجالل)، دهقاني فيروزابادي-



 11 ... رویکرد ژئوپلیتیکی به نقش ایران

 51شماره ، فصلنامه ره اورد، . ژئوپليتيک خليج فارس: ايران و آمريکا(5901مهدي)، ذوالفقاري

 ، تهران: انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، اي منطقه(. ايران 5905محسن)، رضائي

العات دفتر مط، پاييز، فصلنامه ي سياست خارجي سال بيست ويکم، (. تروريسم و ژئوپليتيک نوين جهاني590يوسف)، زين العابدين

 ي وزارت خارجهالملل سياسي و بين

انتشارات سازمان جغرافيايي  :تهران، ، (با تاكيد با شيعيان). ژئوپليتيک منطقه خليج فارس (5901سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح)

 نيروهاي مسلح

 تهران: انتشارات دانشگاه امام حسين، (. جغرافياي سياسي و نظامي ايران5911سيديحيي)، صفوي

 01ش، 11دوره .و جهان اي هقعيت ژئوپليتيکي ايران در مناسبات قدرت منطق(. مو5931عليرضا)، باسيع

تهران: پژوهشکده ، جلد يک، . ترجمه سيد مهدي حسيني متين جغرافياي استراتژيک خاورميانه(5909ركاوي)ها جفري و رابرت، كمپ

 مطالعات راهبردي 

 تهران: نشر مركزي ، ترجمه عباس مخبر، تيک ايران(. قبله عالم ژئوپلي5919)گرراهام، فولر

 ي وزارت امور خارجه الملل تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين، ي كشورها ي حوزه خليج فارسها (. دور نمار همکاري5919نرسي)، قربان

و  581ش، عات سياسي اقتصادياطال، ترجمه: شهره رستگار نامدار، (.جنگ خليج فارس: جنگي بر ضد اروپا5913يورديس فون)، لوهازن

580 

تهران: دفتر ، ترجمه حميد رضا ملک محمدي نوري، .كشورها و مرزهاي در منطقه ژئوپليتيک خليج فارس(5901پيروز)، مجتهد زاده

 ، الملل مطالعات سياسي و بين

 –اطالعات سياسي  :تهران، ز آيندهي گذشته م چشم انداها شروند تال، (. امنيت منطفه اي در خليج فارس5910پيروز )، مجتهد زاده

 شماره اول و دوم، اقتصادي سال چهاردهم

 تهران: نشر انتخاب (. ژئوپليتيک و انديشه حکومت در ايران5901عليرضا )، محرابي

 انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، (. درآمدي نو بر جغرافياي سياسي. ترجمه دره ميرحيدر5913ريچارد)، موير

 558300فروردين كد خبر 9(. خاورميانه در سالي كه گذشت. خبرگزاري فارس. 5931عليرضا)، سفيميريو

و تأثير استراتژيکى آن  الملل قش و تأثير سواحل خليج فارس و منطقه مکران در اقتصاد بينن (.5931حيدر) ، لطفي  و محسن ؛ميرزاجاني 

 5شماره ، 13دوره ، 5مقاله ، ى در توسعه اقتصادى و سياسىبر ايران با ارائه يک مدل راهبرد

 تهران: انتشارات سمت، (. تاريخ خليج فارس و ممالک همجوار5905محمدباقر)، وثوقي
www.lraNewsAgency.com 
www.bashgah.net/modules.php 
http://www.baztab.com/news/21080.php 
http://www.farsnews.com/ 
www.bashgah.net/pages-23889.htm 
raveshe88.blogfa.com 
www. fa.shafaqna.com/news/140988 
http://hafeznia.ir/ 

 

 

http://www.jgeoqeshm.ir/?_action=article&au=315929&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.jgeoqeshm.ir/?_action=article&au=271482&_au=%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1++%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C
http://www.jgeoqeshm.ir/issue_7255_7256_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+29%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+57-91%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-357.html
http://www.lranewsagency.com/
http://www.bashgah.net/modules.php
http://www.baztab.com/news/21080.php
http://www.bashgah.net/pages-23889.htm

