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تاريخ پذيرش99/12/10 :

چکيده
امروزه کشورهای دنیا تالش میکنند با بهرهگیری از عوامل ژئوولیییییی نبو ب بوت ات واه راه ردهوای منا و

در

را یای منافع میی خود اقدام نمایند .منطقۀ خییجفارس و کشورهای لیرامونی آن ییی از منواق سبواس و راه وردی
دنیا ب کت بتدلیل ارزش های ارت اقی ،ژئواکونومییی ،ژئولیییییی و ژئوا یراتژییی از اهمیب ببیار زیوادی برخووردار
ا ب .در این تحقی

عی شده این عوامل ،از دریچۀ عامل ق یعی ژئولییییک مورد برر ی قرار گیرد .نوع این تحقیو ،

تو عتای و شیوۀ گردآوری دادهها و اقالعات موردنیاز ،کیاب انتای و ا نادی و میدانی ا ب و با بهورهگیوری از روش
توصیفی -تحیییی و موردی زمینتای لس از انجام مطالعات نظری و محیطشنا ی ژئولییییوک ،توالش گردیوده توا ایون
عوامل ق یعی شنا ایی و نب ب بت تأیید و تعیین نقش عوامل آنها (در قال

ببیرهای فرصبآفرین ،تهدیدزا ،قووت و

ضعف) اقدام گردد .در همین رابطت لر شنامتهای مربوقت قراسی گردیده و بین جامعوۀ آمواری  40نفوری بوتصوورت
تمامشمار توزیع و با ا یفاده از روشهای تجزیتوتحییل آمار توصیفی و ا ین اقی و نرمافزار  SPSSبوت جموعبنودی و
ارزیابی ؤالهای تحقی لرداخیت شده ا ب .درنهایب  20عامل ا ی راج و معرفی گردید کت «موقعیوب جغرافیوایی و
راه ردی ج.ا.ایران» و «تبیط و والایش (کنیرل) تنگۀ هرمز تو ط ج.ا.ایوران از قریو جزایور هرموز و الرک» و «عمو
راه ردی منا

ج.ا.ایران» بتعنوان مهمترین عوامل ژئولییییک ق یعی مؤثر بر راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران در سووزۀ

خییجفارس رت تبندی گردیدند.

 .1دکیرای مدیریب راه ردی نظامی دانشگاه و لژوهشگاه عالی دفواع میوی و تحقیقوات راه وردی (نویبونده مبولول)-
r.shamloo1354@gmail.com
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واژگان کليدي:

ژئولییییک ،عوامل ژئولیییییی ق یعی ،راه رد دفاعی ،خییجفارس ،ج.ا.ایران

مقدمه
امروزه کشورهای دنیا در روابط خارجی خود با توجت بت منافع میوی و ارزیوابیهوایی کوت از
قدرتهای لیرامونی و یا رقی

خود دارند ،تالش میکنند با بهرهگیوری از عوامول ژئوولیییییی و

ایر عوامل مؤثر بر قدرت میی نب ب بت ات اه یا بهوای منا و

در را ویای راه ورد دفواع

میی خود اقدام مینمایند .درواقع ،درک صحیح از نقش عوامل ژئولیییییی میتواند تأثیر فراوانوی
در شیلگیری راه رد دفاعی یک کشور بگذارد .با توجت بت اینیت ب ش زیادی از منوابع ،ابوزار و
مؤلفتهای قدرت میی یک کشور ،عوامل ژئولیییییی هبویند ،قراسوی راه ورد دفواعی مطیوو
برای هر کشور ،بدون توجوت بوت عوامول ژئوولیییییی امیوانلوذیر ن واهود

بوود(.رشوید)17:1389 ،

روییردهای نوین در روابط و تعامالت بینالمییی بیانگر نقشآفرینی ویژۀ عوامیی ماننود عوامول
ق یعی در طح بینالمییی ا ب .عوامل و ببیرهای منا

ق یعوی ژئولییییوک ماننود موقعیوب

جغرافیایی ،موقعیب راه ردی و ژئوا یراتژیک ،و عب و شیل رزمین ،وضوع تولووگرافی و...
میتواند موج

بتوجود آمدن ارزشهوای مشویرک و همگرایوی و ایجواد منا و ات دو ویانت و

تو عۀ همیاریهوای همبوایگان و منطقوتای گردیوده و کشوورها مویتواننود بوا ببیر وازی و
مدیریب منا

و بتموقع و بتکارگیری این مؤلفت ،فرصبهای ببیار خوبی را برای خوود در آن

منطقت مهیا نمایند؛ عدم بهرهمندی از این ظرفیبها نیز میتواند باعث واگرایی در نظوام روابوط و
منا ات کشورها گردد .تحقیو ساضور بوا هودی ت یوین عوامول ژئولییییوک ق یعوی موؤثر بور
راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران در سوزۀ خییج فارس اجرا شده و عی دارد تا بت لر ش اصویی آن
یعنی «عوامل ژئولییییک ق یعی مؤثر بور راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران در سووزۀ خیویجفوارس
کداماند؟» لا خ دهد.
 .1کليات
 .1-1بیان مسئله
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روابط ج.ا.ایران و کشورهای سوزۀ خییجفارس ،از لیچیدگی ویژهای برخوردار ا ب .از
یک و ،روابط خو

اقیصادی میوان برخوی از کشوورهای ایون منطقوت ،لیونودهای آنهوا را

عمی تر و منا اتشان را تقویب کرده ا ب و از وی دیگر ،تونش میوان ایون کشوورها بوا
ج.ا.ایران در چند دهت گذشیت ،با فرازوفرودهوایی اداموت داشویت ا وب .روابوط ج.ا.ایوران بوا
کشورهای جنو

خییجفارس ،میأثر از عوامل منطقتای و مبائل م ییفی مانند عراق ،ل نوان،

جنگ  33روزه ،سمیۀ رژیم صهیونیبیی بت غزه ،اولک و یا بهوای نفیوی ،رونود صویح
اعرا

و رژیم صهیونیبیی ،سج ،نقش شویعیان ،بحوران بحورین و وقوایع ووریت ،سضوور

گروههای تروریبویی تیفیوری ،برناموۀ هبویتای ج.ا.ایوران و مبوائل برجوام و خریودهای
تبییحاتی کشورهای منطقت و  ...بوده و واگرایی و بروز تنشهایی بر روابط آنها را فوراهم
آورده ا ب  .همچنین همۀ این کشورها از میحدان آمرییا در منطقت بوده و بتدلیل تضواد در
اخیار سیومیی خود با ج.ا.ایران و نگرانی از نفوه ج.ا.ایوران در منطقوت ،تهدیودی آشویار
عییت ج.ا.ایران بت شمار رفیت و زمینتهای واگرایی در روابط این کشورها با ج.ا.ایران همچنان
وجود دارد (بتغیر از برخی کشورهای دو ب و هملیمان بوا ایوران ماننود عموان و در ایون
اواخر قطر) .از دیدگاه ج.ا.ایران ،خییجفارس بتعنوان یک عامل ژئولییییک ق یعی از اهمیب
زیادی برخوردار بوده و اگر بتعنوان م دأ تهدید نظامی قدرتهای فرامنطقتای و نظام یطت
بت ره ری آمرییا مفروض و قراسی شود ،درنییجت توان دفاعی راه ردی ج.ا.ایوران بوت ایون
نقطت معطوی میگردد؛ بنابراین ج.ا.ایران میتواند بوا ا ویفاده از ظرفیوبهوای ژئوولیییییی
ق یعی خییجفارس ،وزن ،جایگاه و منزلب ژئولیییییی خود در منطقت و جهوان را نیوز ارتقوا
دهد .از قرفی تدوین راه رد منا

نیز نیازمند شناخب دقی عوامل ژئولیییییی این سووزه

بت ویژه عوامل ژئولییییک ق یعی و توجت بت نقش و تأثیر آن در راه ورد مزبوور و روابوط بوا
همبایگان و یا ایر بازیگران در نظام بینالمیل ا ب .با توجت بت اینیت ،عوامول ژئولییییوک
ق یعی میان ج.ا.ایران و کشورهای جنوو

خیویجفوارس نقوش ا ا وی و تعیوینکننوده در

راه ردهای دفاعی ایران در سوزه خییج فارس دارد ،بنابراین نگرانی کت وجود دارد این ا ب
کت عدم توجت بت عوامل ژئولییییک ق یعی در سوزۀ خییجفارس کوت بوتعنووان یوک محویط
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راه ردی مهم برای ج.ا.ایران در ابعاد م ییف ازجمیت عوامل ژئوولیییییی و مبوائل دفواعی
بتشمار میرود ،ن ایبیی مورد کمتوجهی قرار گیرد؛ زیرا غفیب از این مهم در طح کالن و
راه ردی کشور را با مشیالتی مواجت اخیت و موج

افزایش تنش در روابط ج.ا.ایوران بوا

همبایگان جنوبی کشور و افزایش تهدیدها عییت منافع میی کشورمان در این سوزه میشود
و موج

میگردد تا با از د ب رفین ببیاری از فرصبها و افزایش تهدیدها ،قودرتهوای

فرامنطقتای بتویژه آمرییا درکنار سضور بیشیر در منطقت ،فرصب تحرک در خیویجفوارس و
همبایگان جنوبی ایران را لیدا کرده و ایون امور مشویالت و هزینوتهوای زیوادی را بورای
ج.ا.ایران تحمیل خواهد نمود .این موضووع مبولیتای از عودم وجوود یوک کوار عیموی در
را یای برر ی عوامل ژئولییییک ق یعی موؤثر بور راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران در سووزۀ
خییجفارس بتصورت مدون ایجاد نموده کت م نای انجام این تحقی ا ب.
 .2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
این تحقی بت این جهب از اهمیب برخوردار ا ب کت موج

کشوف عوامول ق یعوی و

همچنین فرصبها ،تهدیدها ،قوتها و ضعفهایی کت م ینی بر عوامول ژئولییییوک ق یعوی
خییجفارس و مؤثر بر تدوین راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران هبویند ،موورد شنا وایی قورار
میگیرند .عدم انجام آن موج
ق یعی بر انی ا

میشوود شوناخب در ویی از عوامول اثرگوذار ژئوولیییییی

راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران در این سوزه نداشیت و موج

غوافیگیری در

برابر تهدیدها ،اتالی منابع محدود ،بازده نزولی و تحمل خبارتها و صدمتها بت ج.ا.ایران
در سوزههای دفاعی ،یا ی و اقیصادی در منطقت خواهد گردید.
 .3-1پیشینة تحقیق
(« )1غالمعیی رشید» ( )1386در ر الۀ دکیری خود با عنوان «نقوش عوامول ژئولییییوک
در راه رد دفاعی (مطالعت موردی ایران نب ب بت عراق)» بت شنا ایی عوامل ژئولییییک مؤثر
بر راه ردهای دفاعی اقدام و در لایان چنین نییجتگیری نموده ا ب کوت عوامول ژئولییییوک
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موقعیب جغرافیایی ،ظرفیوبهوای کموی و کیفوی جمعیوب ،نهادهوای یا وی فرهنگوی و
اجیماعی ،دین و مذه  ،ویژگیهای نظام ج.ا.ایران بر راه ردهای دفاعی ایران توأثیر مث وب
داشیت و آن را تقویب کردهاند و عوامل ژئولییییوک اقییوبهوای قوومی و موذه ی ،اخیالفوات
ارضووی و موورزی ،عواموول وواخیاری در ب ووش دفوواع ( وواخیار یبوویتمرات ووی قوووالنی و
دیوان االرانت (بوروکراتیک) در ب ش دفاعی ،شیای میان دو ب ش یا ی و دفاعی کشوور)
بر راه ردهای دفاعی ایران تأثیر منفی داشیت و موج

تضعیف

آن شدهاند(.رشید)1386 ،

(« )2عیی جمالی» ( )1387در ر الۀ دکیری خوود بوا عنووان «توأثیر عوامول جغرافیوای
ق یعی خییجفارس بر دفاع دریایی ج.ا.ایران (با تأکید بر تهدید آمرییوا)» توالش نمووده بوت
شنا ایی و تعیین عوامل جغرافیای ق یعی خییجفارس مؤثر بر دفاع دریایی ج.ا.ایران با تییت
بر تهدید آمرییا بپردازد .در لایان نیز مطال

ارزندهای در موورد عوامول جغرافیوای ق یعوی

خییجفارس و راهینشهای (تاکییکها) دفاعی ارائت نموده ا

ب(.جمالی)1387 ،

(« )3ع دالرضا فرجیراد و همیاران» ( )1395در مقالوتای بوا عنووان «برر وی عوامول موؤثر
ژئولییییک عراق و تأثیر آن بر امنیب میی ج.ا.ایران» بت برر ی عوامل ژئولییییوک عوراق بوتویوژه
منابع انبانی و ترکی

قوومییی ایون کشوور کوت از اهمیوب زیوادی در یا وب خوارجی ایوران

برخوردار ا ب لرداخیتاند .در لایان نیز چنین نییجتگیری نمودهاند کت وجود منابع عظویم نفیوی،
چالش د یر ی بت آ های آزاد ،وجود مرزهای ق یعی و تحمییوی بوا همبوایگان ،اخویالی در
ا یفاده از رودهای مشیرک ،اقوام و مذاه

م ییوف در ایون کشوور ،از شواخ

عراق ا ب کت دارای اثر منفی بر امنیب میی ایران ا

هوای چالشوی

ب(.فرجیراد و همیاران)1395 ،

 .4-1سؤالهای تحقیق
 .1-4-1سؤال اصلي

عوامل ژئولییییک ق یعی مؤثر بر راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران در سووزۀ خیویجفوارس
کداماند؟
 .2-4-1سؤالهای فرعي
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( )1مهمترین ببیرهای فرصب آفرین و تهدیدزا مرت ط با راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران
برگرفیت از عوامل ژئولییییک ق یعی در سوزۀ خییجفارس کداماند؟
( )2مهمترین عوامل قوت و ضعف مرت ط با راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران برگرفیوت از
عوامل ژئولییییک ق یعی در سوزۀ خییجفارس کداماند؟
 .5-1هدفهای تحقیق
 .1-5-1هدف اصلي

ت یین و شنا ایی عوامل ژئولییییک ق یعوی موؤثر بور راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران در
سوزۀ خییجفارس.
 .2-5-1هدفهای فرعي

( )1شناخب مهمترین ببیرهای فرصبآفرین و تهدیدزای ژئولییییک ق یعوی مورت ط بوا
راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران در سوزۀ خییجفارس؛
( )2شناخب مهمترین عوامل ضعف و قوت ژئولییییک ق یعوی مورت ط بوا راه ردهوای
دفاعی ج.ا.ایران در سوزۀ خییجفارس.
 .6-1روش تحقیق
این تحقی از لحاظ نوع ،تو عتای بووده و بوا روییورد آمی یوت و بوا ا ویفاده از روش
توصیفی -تحیییی و موردی زمینتای انجام شده ا ب .جامعوۀ آمواری ایون تحقیو  ،شوامل
صاس نظران و خ رگان نظامی و غیرنظامی و ا یادان برجبیۀ کشور در سووزههوای دفواعی،
یا ی ،روابط بینالمیل و ژئولییییک کت دارای مدارک عیمی دکیری و کارشنا وی ارشود و
سداقل ت ال ابقۀ خدمب در مشاغل مرت ط بوا موضووع لوژوهش مویباشوند ،انی وا
گردیدهاند .جامعۀ آماری تحقی برای لر شنامۀ اول (شنا وایی عوامول ق یعوی ژئولییییوک
مؤثر بر راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران) کت دارای ویژگیهای گفیت شده باشند  12نفور و بورای
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لر شنامۀ دوم (تعیین عوامل ق یعی ژئولییییک و تعیین نقش عوامل در ببیر فرصبآفورین،
تهدیدزا ،ضعف و قوت)  40نفر تعیین کت بتصورت تمامشمار بت آنان رجوع شده ا ب.
روش گردآوری اقالعات ،مطالعۀ کیاب انوتای (شوامل کیوا هوا و مقالوتهوای لیراموون
موضوع و فیشبرداری و ا یناد بت ا ناد و مدارک موجوود) و برر ویهوای میودانی شوامل
لر شنامت و مصاس ۀ عمی

با  5نفر از خ رگان ا وب .قیمورو زموانی ایون تحقیو از نظور

بهرهگیری و نیایج آن ،میتواند توا افو  1404قابول اتیوا باشود .ازنظور جغرافیوایی ،شوامل
کشورهای ج.ا.ایران ،عرببیان ،امارات میحدۀ عربی ،قطر ،عمان ،کویب و بحرین ا ب و از
نظر قیمرو موضوعی تحقی مرت ط با بحوثهوایی ماننود عوامول ژئولییییوک و راه ردهوای
دفاعی ج.ا.ایران با تأکید بر نقش عوامل ژئولیییییی ق یعی میباشد.
لایایی لر شنامت های این تحقی بت و ییۀ « آلفای کرون اخ» محا ت شده کت ضری
آن  0/ 87بوده و با توجت بت اینیت ایون ضوری

بواالی  0/ 75موی باشود ،لوس لایوایی

لر شنامت مورد تأیید قرار گرفیت ا ب .برای روایی آن نیز از روش « ضوری

الوشوت»

1

ا یفاده شده ا ب .برای روایی محیوای لر شنامت ،ابیدا لر شنامت بین  12نفر توزیع
و چون ضری

تک تک گویتها باالی  0/ 59محا ت گردیود ،بنوابراین هموۀ گویوتهوا

موردت أیید قرار گرفیت و تمامی عوامل ؤال شده در لر شنامت موردتأیید جامعۀ خ وره
قرار گرفیت ا ب.
در تحییل داده ها از روش آمارهای توصیفی و ا ین اقی و نرمافوزار  SPSSا ویفاده
شده ا ب کت در لایان با ا یفاده از آزمون «خیدو»  ،تعیوین وطح معنواداری (ضوری
اقمینان  %95با خطای سداکثر زیر  ) %5عوامل ژئولییییک ق یعی موؤثر بور راه ردهوای
دفاعی ج.ا.ایران در سوزۀ خییج فارس اولویب بندی گردیده و بوت دن وال آن نبو ب بوت
ا یاندارد ازی عوامل ژئولیییییی و همچنین تعیوین میوانگین آنهوا اقودام و در نهایوب
عوامیی کت دارای میانگین زیر عدد شاخ

مزبور بووده و از توأثیر کمیوری برخووردار

هبیند ،تعداد ت عامل سذی گردیدند.
)1. C.V.R (Content Validity Ratio
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 .2ادبيات و مباني نظری تحقيق
 .2-1تعريف مفاهیم
 .2-1-1مفهوم ژئوپليتيک

«ژئولییییک»1مرک

از دو واژه «ژئو» بوت معنوای زموین و «لییییوک» بوت معنوای یا وب

ا ب« .کوهن» معیقد ا ب ژئولییییک «مطالعوۀ کواربردی روابوط جغرافیوایی میوان فضوا و
یا ووب» ا

ووب1994:17).

« (Cohen,عزتووی» ژئولییییووک را «عیووم کشووف روابووط محوویط

جغرافیایی و تأثیر آن بر رنوشب یا ی میل» معرفی میکند(.عزتوی« )5-6:1380 ،سواف نیوا»،
ژئولییییک را اینگونت تعریف میکند« :عیم مطالعۀ روابط میقابل جغرافیا ،قدرت و یا وب
و کنشهای ناشی از ترکی

آنها با

ییدیگر»(.ساف نیا)27-37:1390 ،

 .2-1-2عوامل ژئوپليتيکي

ازجمیت عوامل شناخیتشدۀ ژئولیییییی میتوان بت موقعیبهای راه ردی ،موقعیوبهوای
ارت اقی ،دریوایی ،جن وت هوای ق یعوی و فیزییوی ورزمین ماننود شویل ،و وعب ،اوضواع
میان نگاری (تولوگرافی) و وضعیب های اقیصادی ،یا ی ،نظامی ،اجیمواعی و فرهنگوی و
منابع ق یعی و کمیب و کیفیب منابع انبانی و عناصر فرهنگی و تواری ی اشواره کورد .ایون
عوامل ژئولیییییی با درجتهای م ییف تأثیر قابلتوجهی بر روند قراسی و اجورای راه ورد
دارند(.ساف نیا)14:1390 ،
 .2-1-3بسترهای فرصتآفرين ژئوپليتيکي

ویژگیها ،مالسظتها و واقعیبهای بالقوه در محیط خارج از مرزهای جغرافیایی یک کشوور
کت از جنس عوامل ژئولییییک بوده؛ بتگونتای کوت ا ویفادۀ در وب و بوتموقوع از آنهوا موجو

1. Geopolitic
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تبهیل و تبریع در د ییابی بت هدیهوای دفواعی در ق وال آن کشوور مویشوود .یا وبهوای
ات اهشده بتمنظور د ییابی بت هدیهای دفاعی در این ببیر نقشآفرینی مینمایند.
 .2-1-4بسترهای تهديدزای ژئوپليتيکي

ویژگیها ،مالسظتها و واقعیبهای بالقوه در محیط خارج از مرزهوای جغرافیوایی یوک
کشور کت از جنس عوامل ژئولییییک بوده و میتواند موج

کندی یا جیوگیری از د وییابی

بت هدیهای دفاعی در ق ال آن کشور شود .یا بهای ات اهشده میتواند شودت عوامول
تهدیدزای ژئولییییک را کم یا زیاد

نماید(.بیکبییندی)27:1395 ،

 .2-1-5قوت ژئوپليتيکي

ویژگیها ،مالسظتها و واقعیبهای موجود در محدودۀ داخیی جغرافیای یک کشور کت
از جنس عوامل ژئولییییک بوده و بتکوارگیری در وب آنهوا موجو
د ییابی بت هدیهای دفاعی و غیردفاعی کشور

تبوهیل و تبوریع در

میشود( .بیکبییندی)27:1395 ،

 .2-1-6ضعف ژئوپليتيکي

ویژگیها ،مالسظتها و واقعیبهای موجود در محدودۀ داخیی جغرافیای یک کشور کت
از جنس عوامل ژئولییییک بوده و باعث کندی یا جیوگیری از د ییابی بت هدیهای دفواعی
و غیردفاعی کشور

میشود(.بیکبییندی)27:1395 ،

 .2-1-7راهبرد دفاعي

راه رد دفواعی ع وارت ا وب از چگوونگی توزیوع و بوتکوارگیری منوابع ،مقودورات و
ابزارهای میی برای تأمین هدیهای

دفاعی(.ساف نیا و همیاران)11:1386 ،

 .2-1-8کشورهای حوزه خليجفارس

منطقوت ژئوولیییییی خییجفارس ،دربرگیرندۀ هشوب کشوور ایوران ،عرببویان وعودی،
عوراق ،کویوب ،اموارات میحدۀ عربی ،قطر ،عمان و بحرین ا ب کت هریوک از آنهوا بوا در
لیشگورفین یا وبهوای م ییف درصدد کب

قدرت بیشویر ،ارتقوای وزن ژئوولیییییی
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خوود و اثرگوذاری بیشویر در ایون منطقۀ ژئولیییییی هبیند(.فرجویراد و هاشومی )235:1394 ،در
این لژوهش ،کشورهای سوزۀ خییجفارس شامل کشورهای عرببیان ،امارات میحدۀ عربوی،
بحرین ،قطر ،کویب و عمان بتغیر از عراق ا

ب(.تعریف عمییاتی نگارنده)1399 ،

 .2-2عوامل ژئوپلیتیک طبیعي
 .2-2-1موقعيت جغرافيايي

موقعیب ع ارت ا ب از چگونگی قرارگرفین یک نقطت در طح کورۀ زموین کوت خوود
دارای سالب عمومی یا نب ی ،خصوصی و ریاضی ا ب« .عزتاهلل عزتی» در موورد اشویال
موقعیب می نویبد :اشیال م ییف موقعیب شامل؛ موقعیب دریایی (اعم از موقعیب اسیی
و جزیرهای) ،موقعیب برّی یا مرکزی و موقعیب راه ردی ا

ب(.عزتی)75-78:1380 ،

 .2-2-2موقعيت راهبردی

تمام خاک یک کشور یا ب شی از آن ،در شرایط ویژهای ممین ا ب ،اهمیب نظوامی و
راه ردی داشیت باشد ،بت این معنی کت از این مناق میتوان بر دریا و خشیی از نظر دفواعی
اشرای داشب و یا بت نقاط موردنظر سمیت کرد .موقعیب و موضع راه ردی ییوی از عوامول
قدرت بتشمار میآید .امروزه جغرافیدانان یا ی ،چهار موقعیب را موردتوجت قرار میدهنود کوت
ع ارتاند از:
( )1موقعیب محوری کت همان موقعیب برّی یا مرکزی ا ب؛
( )2موقعیب ساشیتای کت همان موقعیب اسیی ا ب و بتقور معمول محل برخورد ا ب؛
( )3موقعیب بیرونی کت منط با شرایط جزیرهای ا ب و دارای نقش رلل ا ب؛
( )4موقعیب راه ردی کت تاریخ از ا

ب(.نوهری)56:1391 ،

 .2-2-3وسعت و شکل سرزمين

«دره میرسیدر» در مورد و عب رزمین مینویبد« :ق قتبندی کشورها از نظور و وعب
بت دلیل گبیرۀ ببیار و یع آنها ،چندان مفید بوت نظور نمویر ود .افوزون بور ایون ،و وعب
بت تنهایی و بودون توجوت بوت جمعیوب و چگوونگی لراکنودگی آن ،موقعیوب جغرافیوایی و
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ویژگیهای فیزییی رزمین (آ وهوا ،ناهمواری و منابع ق یعی) نمیتوانود معیواری بورای
قدرت

باشد(.میرسیدر)102-108:1375 ،

«عزتاهلل عزتی» در مورد شیل رزمین ،کشورها را بت چند گروه تقبیم میکند:
1

( )1کشورهای قویل یا دراز؛

2

( )2کشورهای دایرهای یا مدور؛

3

( )3کشورهای دارای زائده یا دن التدار؛
4

( )4کشورهای لارهلاره؛

( )5کشورهای منگنتای یا

محیطی( 5.عزتی)93-94:1382 ،

 .2-2-4وضع توپوگرافي

«تولوگرافی» همان شیل خارجی زمین ا ب کت شامل لدیدههای م ییفی مویشوود؛ در
این مقالت وضع ناهمواریها و مرزها مورد برر ی قرار میگیرند.
( )1ناهمواریها :ارتفاعات  ،ییوی دیگور از عوامول ق یعوی ا وب کوت توا انودازهای در
رنوشب یا ی کشورها مؤثر ا ب .هرگاه مرزهوای یا وی یوک کشوور بوا ورسدات
ق یعی بت ویژه ارتفاعات ،هماهنگ باشد ،شرایط لدافندی مطیو تری برای آن کشور فوراهم
میشود(.عزتی)93-94:1382 ،

( )2مرزها :مرزهای یا ی مهمترین عامل تش ی

و جدایی یک واسد میشویل یا وی از

واسدهای دیگر ا ب .همچنین ،وجود همین خطوط ا وب کوت وسودت یا وی را در یوک
رزمین کت ممین ا ب فاقد هرگونت وسدت ق یعوی و انبوانی باشود ،ممیون موی وازد.
چنانچت منظور از واسد یا ی ،دولب باشد ،خطوقی کت رزمین یوک دولوب را از دولوب
همبایت جدا می ازند ،بت مرزهای بینالمییی معرویاند .مرزهای بینالمییی ،در شیلدهوی
1. Elongated
2. Compact
3. Oroturbated
4. Fragmented
5. Perforated
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منا ات یا ی و اقیصادی میان دولوبهوا نقوش برجبویتای را بوتعهوده

دارنود(.میرسیودر،

)165-166:1375

 .2-3چارچوب نظری
در رابطت با عوامل ژئولییییک ق یعوی نظریوتهوای گونواگونی وجوود دارد« .محمدرضوا
ساف نیا»« ،غالمعیی رشید»« ،اک ر لرهیزگار» و «محمدسبین افشردی» در مقالتای با عنووان
«الگوی نظری قراسی راه رد دفاعی م ینی بر عوامل ژئولیییییی» ،عوامل ق یعی ژئولییییوک
را بت این شرح د یتبندی کردهاند :موقعیوب راه وردی ،موقعیوب ارت واقی ،برخوورداری از
موقعیب دریایی و اسیی ،و عب و عم راه ردی ،شویل کشوور ،تولووگرافی کشوور و
منابع آ

و ش یۀ آ های

مرزی(.ساف

نیا و همیواران« )7-36:1386 ،فضولاهلل نووهری» در ر والۀ

دکیری خود با عنوان «تعیین عوامل ژئولییییک سوزه دریوای عموان و توأثیر آن بور تودوین
راه ردهای دفاعی– امنییی ج.ا.ایران» در چارچو

نظری خود بت عوامول ق یعوی موقعیوب

جغرافیایی و ژئولیییییی ،موقعیب راه ردی و ژئوا یراتژیک ،و وعب و شویل ورزمین و
وضع تولوگرافی اشاره دارد کت موردتوجت این تحقی نیز ا ب؛ بنوابراین چوارچو

نظوری

تحقی برابر شیل شمارۀ ( )1ارائت میگردد:
چارچوب نظری تحقیق

عامل کالن ژئوپلیتیک

 .1موقعیب جغرافیایی
طبیعی

 .2موقعیب ژئوا یراتژیک
 .3و عب و شیل رزمینی
 .4وضع تولوگرافی

عوامل ژئوپلیتیک طبیعی
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شکل شمارة ( :)1چارچوب نظری تحقیق

 .2-4محیطشناسي
 .2-4-1محيطشناسي ژئوپليتيکي طبيعي ج.ا.ايران

عوامل ژئولییییک ق یعی ج.ا.ایران بتقورخالصت بت شرح جدول زیر ا ب:
جدول شمارة ( :)1عوامل ژئوپلیتیک طبیعي ج.ا.ايران
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ایران در جنو

غربی آ یا در نیمیر ۀ شمالی و بین مدار  25درجت و  3دق یقت تا مودار  39درجوت و

 47دق یقت عرضی شمالی و  44درجت و  5دقیقت تا  63درجوت  18دق یقوت قوول شورقی نصوف النهوار
گرینویچ قرار دارد (.صفوی )7:1381 ،ایران از شمال بت کشورهای مبیقل مشیرک المنافع و دریوای
خزر ،از شرق بت کشورهای افغانبیان و لاکبیان ،از جنو

بت دریای عمان و خی یج فارس و از غر

بت کشورهای عراق و ترک یت محدود می گردد (.قن ریجهرمی .)117:1394 ،بت قوورکی ی کشوور ایوران
دارای ت امییاز موقعییی ا ب :ن بب :این کشور میصل بت موقعیب بری اورا یا ب؛ دوم :ب ت
دارابودن واسل قوالنی در خی یج فارس و دریای عمان ،موقعیب بحری دارد .ووم :بوت ل حواظ در
خییار داشین تنگۀ راه ردی هرمز ،دارای موقعیب گذرگاهی ا ب .این تنگت از شاهرگ ها ی سیواتی
اقیصاد جهان ا ب (.صفوی)73:1381 ،

موقعیت جغرافیايي و ژئوپلیتیک

در ا ین باره «کالینز» ییی از می صصان معروی عیوم راه ردی می گوید « :تنگت هرمز ممین ا ب ما
را در یک جنگ زودرس گرفیار کند .در صورت وقوع ،عوامل م ییف جغرافیوا ،انورژی ،اقیصواد و
امنیب درهم می آمیزند و موقعیب سبا ی را بت وجود می آورند (Colins, 1997:9).».ایران دارای
موقعیب ژئولیییییی منحصربت فرد ی ا ب و بوا توجوت بوت قرار گورفین بوین دو منطقوۀ مهوم دریوای
مازندران و خییج فارس ( دو سوز ۀ بوزرگ انورژی جهوان) ،از گذشویت هوای دور بوت عنووان چهوارراه
مواصالتی غر

بت شرق و شمال بت جنو

و مبیر ق یعی تجارت شرق بت غور

(جواده ابریشوم)

مطرح بوده ا ب(.واعظی)7:1385 ،
ازلحاظ ژئولیییییی با توجت بت اینیت آ یای جنو

غربی منطقۀ وا طت بین ت قاره آ یا ،ارولوا و آفریقوا

ا ب و ایران کت در این منطقت واقع شده ،بت شدت از سوادث این ت قاره میأثر میباشد ،بنابراین هر نووع
واقعتای کت در این قاره ها بت وقوع بپیوندد و یا روابط یا ی ،نظامی ،اقیصادی و فرهنگوی بوین ایون وت
قاره بتگونتای بر ایران تأثیر خواهد گذاشب؛ بنابراین کشور ایران یک موقعیب مرکزی نب ب بت کشورهای
مجاور خود دارد .ایران از وی جنو

یعنی خییج فارس و دریای عمان ،بت دریای آزاد ارت اط لیدا میکند

و بیش از  %85واردات و  %95صادرات ایران از راه خییجفارس و دریوای عموان صوورت مویگیورد و بوا
فرولاشی اتحاد جماهیر شوروی ( اب ) یک موقعیب برتر ژئولیییییی برای ج.ا.ایوران بوتد وب آموده کوت
ارت اقات اقیصادی آ یای مرکزی با جهوان خوارج از راه ایوران و منطقوۀ خیویجفوارس مویتوانود برقورار
شود(.قن ریجهرمی)117:1394 ،
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ایران دارای موقعیب ژئولییییک منحصربتفردی ا ب و با توجت بت قرارگرفین بین دو منطقوۀ مهوم دریوای
مازندران و خییجفارس (دو سوزۀ بزرگ انرژی جهان) ،از گذشیتهای دور بوتعنووان چهوارراه مواصوالتی
غر

بت شرق و شمال بت جنو

و مبیر ق یعی تجوارت شورق بوت غور

(جواده ابریشوم) مطورح بووده

موقعیت راهبردی

ا ب(.واعظی )7:1385 ،از دیدگاه راه ردی ،آنچت وضع و موقعیب ایران را ممیاز می وازد ،ایون سقیقوب
ا ب کت سباسترین جزایر راه ردی در تنگۀ هرمز کت بر راه های ورودی و خروجی آن اشرای دارند ،در
ساکمیب ایران ا ب .بنابراین امنیب در تنگۀ هرمز با ا یفاده از موقعیب راه ردی این جزایر بهیر و مؤثرتر
قابل تأمین و سف ا ب؛ بنابراین ،ایران بر تعدادی جزایر کت از موقعیب ممیاز راه ردی در تنگوۀ هرموز و
دهانۀ خییجفارس برخوردار میباشند ،ساکمیب دارد و از آن میان ،شش جزیره کت زنجیورۀ قو وی دفواعی
ایران را تشییل می دهند ،اهمیب بیشیری دارند .این جزایر ع ارتاند از؛ هرمز ،الرک ،قشم ،هنگوام ،تنو
بزرگ و بومو ی(.مجیهدزاده)87:1386 ،

وسعت و شکل سرزمین

کشور ایران با و عیی بیش از  1/648/195ک ییومیرمربع شانزدهمین کشور بزرگ جهان و ومین کشور
لهناور آ یای جنو

غربی بتشومار مویرود(.ب ییواری ) 18:1385 ،ج.ا.ایوران دارای شوییی شو یت بوت

میوازی االضالع ناموزون ا ب (بت همین دلیل دارای عم راه ردی خوبی ا ب) و قول یک قطر آن ،از
آرارات در شمال غربی کشور بت خییج گواتر در جنو

شرقی بت قول  2250کییومیر و قول قطر دیگر

آن از خرمشهر در اسل خیویج فوارس بوت ورخس در شومال شورقی  1400کییوومیر ا ب(.صوفوی،
)80:1381-79

ناهمواریها

کشور ایران قبمب عمدهای از فالت ایران را شامل میشود کت این فالت تو ط سصارهای کوهبویانی محصوور
شده ا ب .فالت ایران از نظر تولوگرافی اشرای و تبیط کامل بر جیگتها ،چالتهوا و دشوبهوای لیراموون خوود
دارد و این بزرگیرین امییاز ژئوا یراتژییی برای این کشور بتشمار میرود(.رشید)62 :1386 ،

 .2-4-2محيطشناسي کشورهای جنوب خليجفارس

عوامل ژئولییییک ق یعی کشورهای جنو

خییجفارس بوتتفییوک کشوورها و بوتقوور

خالصت بت شرح جداول شمارۀ ( )2تا ( )7ا ب:
جدول شمارة ( :)2عوامل ژئوپلیتیک طبیعي کشور عربستان
عرببیان عودی در نیمیرۀ شمالی ،در جنو

غربی آ یا بین  16درجت و  30دقیقت تا  32درجوت عورض

ژئوپلیتیک

موقعیت جغرافیايي و

شمالی و  35تا  56درجت قول شرقی گبیرده شده ا ب .این کشور از غر

بت دریای رخ ،از شمال بوت

کویب ،عراق و اردن ،از شرق بت خییجفارس ،قطر و امارات میحدۀ عربی و از جنو

بت کشورهای عموان

و یمن محدود ا ب .مهمترین مؤلفۀ ژئولیییییی عرببیان ،وجود  25درصد منابع نفب کل جهان در ایون
کشور ا ب؛ بتگونتای کت عرببیان میتواند روزانت  12میییون بشیت (آمار میغیر) ،نفب تولید کند(.کمالی،
)64:1393

مقالۀ لژوهشی :معرفی عوامل ژئولییییک ق یعی مؤثر بر راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران در سوزۀ خییجفارس

84
موقعیت راهبردی

موقعیب ممیواز عرببویان وعودی و د یر وی ایون کشوور بوت دریوای ورخ و خیویجفوارس موقعیوب
ژئوا یراتژییی و ژئواکونومی منحصربتفردی بت این کشور داده ا ب .افوزون بور آن ،عرببویان بوا داشوین
هخایر نفیی جهان و با ع ور لولتهای نفب و گاز ایر کشورهای مجاور بت بندرهای خود ،نقش یوک لول
ارت اقی برای راه رد انرژی را بازی میکند(.عزتی)99:1378 ،

سرزمین

وسعت و شکل

عرببیان عودی  2240000کییومیرمربع مباسب دارد(.کموالی )63:1393 ،شویل هند وی مرزهوای ایون
کشور بتمثابت یک مبیطیل ناموزون ا ب(.صفوی)470:1393 ،

ناهمواریها

عرببیان عودی از لحاظ ناهمواریها بت چهار منطقت تقبیم میشود )1( :ارتفاعات غربی «ج ال روات»؛
( )2منطقۀ نجد؛ ( )3منطقۀ اسباء و ( )4قیمرو کویرها(.صفوی)255:1380 ،

جدول شمارة ( :)3عوامل ژئوپلیتیک طبیعي کشور امارات متحده عربي
کشور امارات میحدۀ عربی در جنو

غربی آ یا در محدودۀ جغرافیایی بوین مودار  22 00توا َ 26ْ 30عورض

موقعیت جغرافیايي و ژئوپلیتیک

شمالی و بین نصفالنهار َ 51ْ 00تا َ 56ْ 30قول شرقی قرار گرفیت ا ب .از شومال بوت خیویجفوارس و کشوور
ایران ،از شرق بت کشور عمان و دریای عمان ،از جنو

و غر

بت عرببیان عودی محودود مویگوردد .ایون

کشور با داشین هخایر عظیم نفب و گاز و بزرگیرین کارخانۀ تولیود آلومینیووم در منطقوت ،برخوورداری از
تعداد زیادی جزایر و واسل قوالنی در خییجفارس و با داشین بندرهای بوزرگ مجهوز بوت وامانتهوای
لیشرفیۀ جابتجایی کاال و ا ییتهای بزرگ ،ویوژۀ لهیووگرفین شوناورهوای غووللییور ازجمیوت نواوهوای
هوالیمابر ،دارای اهمیب ژئولیییییی فراوانی ا ب(.نوهری )146:1391 ،لیشبینی میشود در آینده اموارات
بت دلیل رشد فزایندۀ جمعیب و کاهش منابع آ

شیرین با بحران جدی امنیب غذایی شوهروندانش مواجوت

خواهد شد(Shahin&Salem, 2015:1-6).

موقعیت راهبردی

قرار گرفین این کشور در کنار تنگۀ راه ردی هرمز و همچنین با واقعشدن در نزدییوی وطح تمواس اهودای دو
قدرت برّی و بحری بتعنوان کانون ب ش مرکزی ریمیند ،از اهمیب راه ردی فراوانی برخوردار ا ب و بوت گونوۀ
فزایندهای برای راه رد منطقتای ایر کشورها دارای اهمیب ا ب .همچنین واقوعشودن فجیوره و خوور فیوان در
واسل دریای عمان و وجود بزرگراه ارت اقی بین آنها با رزمین امارات و خییجفارس بدون گذر از تنگۀ هرموز،
از دیگر جن تهای اهمیب راه ردی کشور امارات ا ب (.ازمان اقالعات پاه)2:1392 ،

سرزمین

وسعت و شکل

و عب این کشور  83600کییومیرمربع ا ب .از نظر شیل ظاهری ،کشور امارات میحدۀ عربی ش یت شیل
هوزنقت ا ب(.نوهری)147:1391 ،

ناهمواریها

این کشور از جمیت کشورهایى ا ب کت داراى رزمینى هموار ،لبب و کم ارتفاع ا ب .هرچت از غر
مب شرق این کشور لیش برویم ،بر بیندى ارتفاعات موجود افزوده میشود(.نوهری)147:1391 ،

بت
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جدول شمارة ( :)4عوامل ژئوپلیتیک طبیعي کشور عمان
کشور یطنبنشین عمان در منیهیالیت شرق و جنو

شرقی ش تجزیرۀ عرببیان در محدودۀ جغرافیایی بین

موقعیت جغرافیايي و ژئوپلیتیک

مدار َ 16ْ 40تا َ 26ْ 20عرض شمالی و بین نصفالنهار َ 51ْ 50توا َ 59ْ 40قوول شورقی قورار گرفیوت ا وب.
رزمین عمان بوتصوورت یوک کمربنود واسیی بوین صوحرای ربوعال والی و دریوای عور
ا ب(.نوهری )138:1391 ،عمان کشوری ا ب کت از شمال غور
عرببیان عودی و از جنو

غر

واقوع شوده

بوا اموارات میحودۀ عربوی ،از غور

بوا

با یمن همبایت ا ب .ب ش جنوبی کشور عمان با دریای عمان ارت واط

دارد .همچنین تعدادی جزیره کت اگرچت مبیونی نیبیند ،اما اهمیب فراوانی در رابطت با دریای عمان ،دریای
عر

و سیی خییج عدن دارند .این کشور دارای چند جزیرۀ کوچک و بزرگ در دهانۀ تنگۀ هرمز و دریوای

عر

ا ب کت جزیرۀ مصیره ییی از بزرگیرین آنها بت شمار میرود .جزیرۀ مصیره از دیربواز لایگواه نظوامی

انگییس بود و پس از وی آن کشور در اخییار آمرییا قرار گرفب(.صفوی)268:1380 ،

موقعیت راهبردی

اهمیب راه ردی عمان از ت بعد قرارگرفین در کرانۀ جنوبی تنگۀ هرمز از راه ش تجزیورۀ مبوندم موقعیوب
ویژۀ این کشور در غر

اقیانوس هند و در اخییار داشین جزایر راه ردی مانند مصیره و کوریا موریا ا وب.

ش تجزیرۀ مبندم مشری بر تنگۀ هرمز و خطوط کشییرانی بینالمییی بوده و ییی از نقواط سبواس جهوان
بتشمار میرود(.یو فی)35-69:1396 ،

شکل سرزمین

وسعت و

کشور عمان با  309/500کییومیرمربع و عب شامل ش تجزیرۀ مبندم و رزمین اصویی عموان و چنود جزیورۀ
کوچک ا ب« .درّه میرسیدر» کشور عمان را از نظر شیل در قال

کشورهای لارهلاره قیمداد مینماید(.نووهری،

)140-141:1391

ناهمواریها

عمان ،رزمین نیمتکوهبیانی و بیابانی ا ب .رشیتکوههای مهم آن ،مانند ج ول اخضور در شومال کشوور واقوع
شدهاند و بیابانها ب ش بزرگی از این کشور را لوشانده ا ب .عمان دارای دو رشیتکوه ا وب؛ ییوی کووههوای
الحجر کت از ش تجزیرۀ رأسالمبندم آغاز شده و تا رأسالحد یعنی نوک شرقی جزیره العر

بتمووازات خیویج

عدن امیداد دارد(.نوهری)141:1391 ،

جدول شمارة ( :)5عوامل ژئوپلیتیک طبیعي کشور قطر
موقعیت جغرافیايي و ژئوپلیتیک

این کشور در جنو

غربی قاره آ یا و در واسل جنوبی خییجفوارس ،بوین  24درجوت و  50دقیقوت توا 26

درجت عرض شمالی و  50درجت و  45دقیقت تا  51درجت و  40دقیقت قول شرقی قرار گرفیت ا ب؛ از جنو
بت خاک عرببیان و امارات میحدۀ عربی و از ت قری دیگر بوت آ هوای خیویجفوارس محودود مویگوردد.
نزدیییرین همبایۀ دریایی قطر (در مب مرزهوای شومال غربوی) بحورین ا وب .کشوور قطور بوتوا وطۀ
قابییبهای ببیاری کت دارد ،در وازۀ ژئولییییوک شوورای همیواری خیویجفوارس از قودرت میوی و وزن
ژئولیییییی باالیی برخوردار ا ب(.عالیشاهی و همیاران )52:1396 ،درآمدهای هنگفب ناشی از صوادرات
قطر ،بنای اصیی یا ب خارجی این کشور را شیل میدهد(Dargin, 2007:136).
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قطر با موقعیب جغرافیایی منا
بر ر راه شرق و غر

خود در خییجفارس موقعیب وقالجیشی جال ی را دارا بوده و مانند لیوی

و شمال بت جنو

خییجفارس قرار گرفیت و مالک چند جزیرۀ اقرای خوود ا وب.

موقعیب جغرافیایی این کشور و قرارگرفین آن در قی

منطقۀ خییجفارس و همبوایگی بوا کشوورهای مهوم

منطقت و از وی دیگر کشف نفب و برخورداری از منابع بزرگ گاز ،بت لحاظ اقیصادی و یا ی ،برای قطر
موقعیب ویژۀ راه ردی آفریده ا ب(.رج ی و اسمدزاده)76:1397 ،

سرزمین

وسعت و شکل

مباسب قطر  11586هزار کییومیرمربع ( 1/144مباسب ایران) و تقری اً معادل ا یان قم ا ب کت در سودود
 160کییومیر قول و بین  55تا  90کییومیر عرض دارد .شیل این کشور ماننود زبوانی ا وب کوت از خشویی
بیرون آمده و در داخل آ های دریا لیشروی کرده ا ب(.نامی و شامی قرچتلو )93:1390 ،تنها مرز خشویی
آن از جهب جنو

با کشور عرببیان عودی ا ب.

ناهمواریها

قطر دارای زمینی مبطح و لوشیده و ریگزار ا ب .بااین سال ،چندین تپت و ارتفاعات شنی در آن وجود دارد
کت ارتفاع آنها در ب شهای شمالی و غربی کشور ،بت  400میر باالتر از طح دریوا مویر د(.اصوغری ثوانی،
)42:1392

جدول شمارة ( :)6عوامل ژئوپلیتیک طبیعي کشور بحرين
ژئوپلیتیک

موقعیت جغرافیايي و

بحرین در جنو

غربی آ یا ،بین  26درجت شمالی و  50درجت و  33دقیقت قول شرقی واقع شده ا وب .ایون

کشور میشیل از مجمعالجزایری در آ های جنو
غر

خییجفارس ا وب کوت در شورق آن قطور و در جنوو

و

آن عرببیان و در شمال آن (بوا فاصویۀ زیوادی) ج.ا.ایوران قورار دارد(.میررضووی و اسمودی لفوورکی،

 )172:1383از لحاظ ژئولیییییی ،بحرین اگرچت مجمعالجزایری کوچک ا وب ،اموا دارای مووقعییی راه وردی
ا ب(.افضیی و میرزاده کوهشاهی)87:1393 :

موقعیت راهبردی

بحرین با جمعیب یکمیییوننفری خود ،کوچییرین کشور منطقۀ خییجفارس ا ب؛ اموا اهمیوب راه وردی آن
ببیار بیشیر از مبواسب و جمعیویش ا وب .بحورین بوا یوک لول  25کییوومیری بوت شورق عرببویان میصول
میشود(.زواری )4:1390 ،با ایجاد این لل ،ارت اط بین این کشور و عرببیان تقویب شوده و اسوداث ایون لول
نقووش مووؤثری در زمینووتهووای م ییووف بووتویووژه یا ووی ،امنییووی و اقیصووادی بوورای بحوورین ایفووا کوورده
ا ب(Jareer&et.al, 2013:17).

شکل سرزمین

وسعت و

مباسب بحرین  760کییومیرمربع (صد و هفیاد و هشیمین کشور جهان) ا وب کوت کووچییر از کووچییرین
ا یان ایران ا ب .این کشور میشیل از  35جزیرۀ بزرگ و کوچک در ناسیۀ خییجفارس قرار گرفیت ا ب .این
کشور از لحاظ شیل رزمین جزو کشورهای دراز قرار میگیرد (.یفافجتای)3-11:1381 ،

ناهمواریها

این کشور داراى رزمینى لبب و هموار و بدون عوارض ق یعى ا ب و هیچگونت رودخانۀ دائموى و فصویى
در این کشور جریان ندارد .این امر ناشى از لبب و هموار بودن طح آن و ن ودن ارتفاعوات و بارنودگى کوم
ا ب(.قن ریجهرمی)249:1394 ،
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جدول شمارة ( :)7عوامل ژئوپلیتیک طبیعي کشور کويت
ژئوپلیتیک

موقعیت جغرافیايي و

کویب در نیمیرۀ شمالی بین  28درجت و  31دقیقت تا  30درجت و  5دقیقت عورض شومالی و  46درجوت و 31
دقیقت تا  48درجت و  25دقیقت قوول شورقی واقوع شوده ا وب .ایون کشوور در آ ویای غربوی و در واسل
خییجفارس قرار دارد کت از شمال و غر

بت کشور عراق ،از شرق بت خییجفوارس و از جنوو

بوت عرببویان

عودی محدود میشود .کویب از یک منطقۀ اصیی و  9جزیره کت بزرگیورین آنهوا بوبیوان و مشوهورترین آن
فیییت ا ب ،تشییل شده ا ب(.محمدی و فیوسی)1:1390 ،

موقعیت راهبردی

موقعیب ژئولیییییی کویب و واقعشدن آن در نهاییترین نقطۀ شمال غربوی خیویجفوارس و قرارگورفین ایون
کشور میان ت قدرت بزرگ منطقت یعنی ج.ا.ایران ،عرببیان و عراق از لحاظ جغرافیایی اهمیب ویژهای بت آن
ب شیده ا ب .در میان کشورهای خییج فارس ،کویب نزدیییرین مرز آبوی را بوا ایوران دارد(.دفیور مطالعوات
یا ی و بینالمییی)11:1390 ،

شکل سرزمین

وسعت و

کویب  17820کییومیرمربع مباسب دارد و صد و لنجاه و دومین کشور دنیا از لحاظ مباسب ا ب(.صفوی،
 )340:1387این کشور جزو کشورهای کوچک ق قتبندی میشود(.محمدی و فیوسی)112:1390 ،

ناهمواریها

کویب رزمینی ا ب مبطح و بیابانی کت طح آن لوشیده از ما ت ا ب .در کویب عووارض ق یعوی چوون
کوهها و رودها وجود ندارد(.محمدی و فیوسی)6:1390 ،

جدول شمارة ( :)8برخي از اهداف رژيم اشغالگر قدس در منطقه
«جان مرشایمر» خییج فارس را در کنار آ یای شرقی و اورا یا از جمیت مناق کییدی جهان بت شمار مویآورد کوت
آمرییا بت منظور سف جایگاه ا ییالجویانۀ (هژمونیک) خود در نظام بین المیل میزم بت برقراری توازن و جیوگیری
از شیلگیری یک هژمونی منطقتای در آنجا ا ب .خییجفارس بتوا وطۀ دو عامول منوابع انورژی و ویژگویهوای
جغرافیایی ویژه ازجمیت مناق راه ردی جهان ا ب کت با شدت و ضعف میفاوت موردتوجت کنشگران بینالمییی
قرار دارد .روابط کشورهای منطقت مانند امارات و بحرین با رژیم صهیونیبیی در الهای اخیر بت ومب روابوط
عینی و آشیار و عادی ازی روابط سرکب کرده و از ال  2015تبریع شده ا وب .ییوی از هودیهوای رژیوم

مالحظهها

صهیونیبیی نفوه و یطره بر نقاط راه ردی منطقۀ غر

آ یا و شمال آفریقا ازجمیت منطقۀ خییجفارس بوت دلیول

برخورداری این منطقت از ظرفیبهای باالی اقیصادی و راه ردی ا ب .تبیط بر منابع انرژی منطقت غر

آ ویا از

جمیت منابع نفیی از هدیهای دیگور رژیوم اشوغالگر قودس از گبویرش منا و ات بوا کشوورهای عربوی سووزۀ
خییجفارس ا ب .همچنین رژیم صهیونیبیی بت منطقۀ خییجفارس بتعنوان لیی برای صودور کاالهوای خوود بوت
مناق م ییف آ یا مینگرد(.گروه محققین )225:1399 ،رژیم اشغالگر قدس با برجبویت وازی موقعیوب محوور
مقاومب بت ره ری ج.ا.ایران و در لیش گرفین راه رد ایرانهرا ی ،نقش مهمی در روابط برخی کشورهای عربوی
با رژیم صهیونیبیی و درنهایب تواف ابوظ ی و تلآویو ایفا کرد .امارات ن بویین کشوور عربوی ا وب کوت مورز
جغرافیایی با رژیم صهیونیبیی ندارد ،اما با این رژیم تواف صیح امضا کرد و این د یاورد مهمی برای این رژیوم
ا ب .امنیب خییج فارس با سضور بیگانگان نتتنها فراهم نمیشود ،بییت خود این سضور باعث ایجواد نواامنی در
منطقت نیز شده و امنیب ج.ا.ایران را نیز تحب تأثیر قرار میدهد.
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 .3يافتههای تحقيق و تجزيهوتحليل آنها
 .1-3تجزيهوتحلیل کیفي
بتمنظور گردآوری اقالعات و دادههای کیفی با  5نفر از خ رگان و صواس نظران سووزۀ
لژوهش مصاس ت بت عمل آمد .تحییل محیووایی بوتد وب آموده از مطالعوۀ منوابع ،مودارک،
نظریتهای مرت ط و مصاس ت با صاس نظران گویای این مطی

ا ب کوت ییوی از مهومتورین

عوامل ژئولیییییی مؤثر بر روابط کشورها و تدوین راه ردهای دفاعی آنهوا ،عوامول ق یعوی
ا ب .تمامی کشورها ،بتموج

موقعیب جغرافیایی خوود بوتنووعی در معورض چوالش بوا

همبایگان خود قرار دارند .ج.ا.ایران نیز از این قاعده مبیثنی نیبب ،بوتویوژه آنیوت بوا دارا
بودن  15همبایت ،ومین کشور لرهمبایت در جهان بتشومار مویرود .ایوران و کشوورهای
نام رده با خییجفارس هممرز هبیند و هر رخدادی در خییجفارس ناگزیر بر رنوشب ایون
کشورها اثرگذار بوده و مواردی مانند موقعیب جغرافیوایی منطقوت و نقوش تنگوۀ هرموز ،از
عوامل ق یعی ژئولیییییی قیمداد میگردند کت کشورهای منطقت ناگزیرند بر ر این اشویراک
منافع بت تفاهم بر ند .جمعبندی عوامل ژئولییییک ق یعی مؤثر بر راه ردهای دفاعی سووزۀ
خییجفارس بت شرح زیر ا ب:
( )1موقعیب جغرافیایی و ژئوا یراتژیک ج.ا.ایران؛
( )2قول و نوع واسل کشورهای سوزۀ خییجفارس؛
( )3قرارگرفین ایران در سدفاصل بین دو دریای مهم مازندران و خییجفارس؛
( )4و عب بیشیر کشور ایران نب ب بت ایر کشورهای جنو
منا

خیویجفوارس و شویل

ایران از نظر بُعد نظامی؛
( )5قووول زیوواد مرزهووای خشوویی و ووواسل ایووران نب و ب بووت کشووورهای جنووو

خییجفارس؛
( )6اهمیب تنگۀ هرمز برای کشورهای سوزۀ خییجفارس بتعنوان یوک نقطوۀ راه وردی
در منطقت؛
( )7هممرز بودن ایران با  15کشور؛

 فصینامۀ عیمی راه رد دفاعی ،ال نوزدهم ،شمارۀ  ،73بهار  1400

( )8عم راه ردی منا



ج.ا.ایران؛

( ) 9مالییب ج.ا.ایران بر ت جزیرۀ سباس تنو

بوزرگ ،کوچوک و بومو وی و وایر

جزایر در سوزۀ خییجفارس؛
( )10نظارت و والایش (کنیرل) تنگۀ هرمز تو ط ج.ا.ایران از راه جزیرۀ هرمز و الرک؛
( )11ارت اط ایران با سوزههای ژئولیییییی مهم منطقۀ غر
( )12فقدان عم راه ردی منا

آ یا؛

برخی از کشورهای این سوزه مانند قطور ،بحورین و

کویب؛
( )13قرار گرفین عرببیان در میان دو آبراه مهم جهان (خییجفارس و دریای رخ)؛
( )14قرار گرفین کشور امارات میحدۀ عربی در کنار تنگۀ راه ردی هرمز؛
( )15قرار گرفین عمان بر ر راه دریایی ارولا و آفریقا بت خییجفارس و واسل هنود و
شریک ایران در والایش (کنیرل) تنگۀ هرمز؛
( )16تبیط امارات میحدۀ عربی بر رأسالمبندم؛
( )17وجود جزایر راه ردی گوناگون مانند مصیره در عمان؛
( )18موقعیب راه ردی ویژۀ بحرین و قطر (مانند لیی بر ر راه خاور و باخیر و شومال
بت جنو

خییجفارس)

( )19داشین نزدیییرین مرز آبی کویب با ایران در میان کشورهای خییجفارس؛
( )20اهمیب جغرافیایی کویب بت دلیل قرار گرفین در نهواییتورین نقطوۀ شومال غربوی
خییجفارس و جزیرۀ بوبیان.
 .2-3تجزيهوتحلیل کمي
 .3-2-1تحليلهای توصيفي (جمعيت شناختي)

در قبمب ؤالهای شناخیی ،اقالعات توصیفی مربوط بوت مش صوات جامعوۀ نمونوت
شامل ت وؤال ( وطح تحصویالت ،وابقۀ خودمیی و جایگواه وازمانی) موورد ارزیوابی
قرارگرفیت اند .فراوانی و درصد مربوط بت جایگاه خدمیی لا خدهندگان نشاندهندۀ آن ا ب
کت  80درصد از آنها در جایگاه رتیپی باالتر شاغل میباشوند (معوادل آن در وازمانهوای
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کشوری) ( 32نفر) و  77/5درصد از جامعۀ نمونت ،دارای تحصیالت دکیری مویباشوند (31
نفر) 90 .درصد جامعۀ نمونت ،دارای ن خدمیی باالتر از  26ال هبیند ( 36نفر) .با توجت
شد جامعۀ نمونت از روایی مطیوبی جهب لا

بت این موارد مش

گویی بوت وؤالهوای

مطرحشده برخوردار ا ب.
جدول شمارة ( :)9تحلیل دادههای مرتبط با شناسايي نمونه آماری
جايگاه سازماني

فراواني

سابقه خدمتي

فراواني

سطح تحصيالت

فراواني

په دی

2

باالی  30ال

14

دکیرا

31

رلشیری

8

 26-30ال

22

کارشناس ارشد

9

رتیپی

18

 22-26ال

3

رتیپ 2

8

 18-22ال

1

معاون

2

مدیرکل

2

جمع

 40نفر

جمع

 40نفر

جمع

 40نفر

 .3-2-2تحليلهای استنباطي

 .3-2-2-1تحلیل پرسشنامة اول

در لر شنامۀ اول از جامعۀ خ ره ؤال شده کت بت نظر جنابعالی آیا این عامل مویتوانود
بتعنوان یک عامل ق یعی ژئولییییک بر راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران در سووزۀ خیویجفوارس
مؤثر باشد؟ ساصل لر شنامۀ اول ،تأیید همۀ  20عامل ا ی راج شوده از ادبیوات تحقیو و
نظرهای خ رگان ا ب.
 .3-2-2-2تحلیل پرسشنامة دوم

برای ارزیابی و د ییابی بت لا خ ؤال اصیی تحقیو م نوی بور ت یوین عوامول ژئولییییوک
ق یعی مؤثر بر راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران در سوزۀ خییجفوارس ،در قالو

لر شونامۀ دوم و

توزیع بین 40نفر از خ رگان ،با ا ویفاده از روشهوای آمواری توصویفی ،ا وین اقی و آزموون
«خیدو» بت توصیف و تجزیتوتحییل عوامول ژئولییییوک ق یعوی موؤثر بور راه رهوای دفواعی
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ج.ا.ایران در سوزۀ خییجفارس لرداخیت شوده و بوتترتیو



میوانگین ،هریوک از عوامول ارائوت

گردیده ا ب .بتدن ال آن نب ب بت ا یاندارد ازی و همچنین تعیین میانگین کل از بوین هموۀ
اقدام گردیده و عوامیی کت دارای میوانگین زیور شواخ

عوامل و تعیین عدد شاخ

مزبوور

هبیند و از تأثیر کمیری بر راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران برخوردار میباشند ،سوذی گردیدنود.
برای لا خ بت ؤال فرعی اول (مهمتورین ببویرهای فرصوبآفورین و تهدیودزای مورت ط بوا
راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران) و ؤال فرعی دوم (مهمترین عوامل قووت و ضوعف مورت ط بوا
راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران برگرفیت از عوامل ق یعی ژئولییییک) در یون آخر لر شونامۀ دوم
از جامعۀ آماری درخوا ب گردید نب ب بت تعیین نقش چهارگانۀ عوامل (ببیر فرصبآفرین،
تهدیدزا ،قوت و ضعف) اقدام نمایند کت برابر جدول شمارۀ ( )10ارائت میگردد:
جدول شمارة ( :)10توزيع فراواني عوامل ژئوپلیتیک طبیعي مؤثر بر راهبردهای دفاعي ج.ا.ايران در
حوزة خلیجفارس
شماره عامل

دریای مهم مازندران و خییجفارس
مالییب ج.ا.ایران بر وت جزیورۀ سبواس
تن

بزرگ ،کوچک و بومو ی

هممرز بودن ج.ا.ایران با لانزده کشور
و عب بیشیر شیل منا

Na8

Na9

38

2

0

0

0

4/95

35/1

0/00

قوت

37

3

0

0

0

4/93

28/9

0/00

قوت

36

4

0

0

0

4/90

25/6

0/00

قوت

32

7

1

0

0

4/78

40/55

0/00

فرصب

30

6

4

0

0

4/65

31/4

0/00

قوت

30

4

6

0

0

4/60

31/4

0/00

قوت

28

6

6

0

0

4/55

24/2

0/00

تهدید

از بُعد نظوامی

کشور ایوران نبو ب بوت وایر کشوورهای
جنو

خيلي زياد

قرارگوورفین ایووران در سدفاصوول بووین دو

زياد

خییجفارس

متوسط

Na7

قووول و نوووع ووواسل کشووورهای سوووزۀ

کم

Na6

عم راه ردی منا

ج.ا.ایران

خيلي کم

Na5

تو ط ج.ا.ایران از راه جزیرۀ هرمز و الرک

ميانگين

Na4

تبوویط و والووایش (کنیوورل) تنگووۀ هرمووز

مشاهدهشده

Na3

ج.ا.ایران

مقدار خي دو

Na2

موقعیوووب جغرافیوووایی و ژئوا ووویراتژیک

سطح معناداری

Na1

عوامل طبيعي ژئوپليتيک

نقش عامل

فراواني مشاهدهشده

29

2

9

0

0

4/50

29/45

0/00

قوت

خییجفارس

قرار گرفین عرببیان در میان دو آبراه مهوم
جهان  -خییجفارس و دریای رخ

28

3

9

0

0

4/48

25/55

0/00

تهدید
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شماره عامل

خيلي زياد

زياد

متوسط

کم

خيلي کم

ميانگين

مشاهدهشده

کنار تنگۀ راه ردی هرمز

مقدار خي دو

Na10

قرار گرفین کشور امارات میحدۀ عربوی در

26

6

8

0

0

4/45

18/2

سطح معناداری

عوامل طبيعي ژئوپليتيک

0/00

نقش عامل

فراواني مشاهدهشده

تهدید

قرار گرفین عمان بر ر راه دریایی ارولا و
Na11

آفریقا بوت خیویجفوارس و وواسل هنود و

27

3

10

0

0

4/43

22/85

0/00

تهدید

کشورهای آفریقایی
قول زیاد مرزهای خشیی و واسل ایران
Na12

نبوو ب بووت ووایر کشووورهای جنووو

26

3

11

0

0

4/38

20/45

0/00

قوت

خییجفارس
اهمیب تنگۀ هرمز برای کشوورهای سووزۀ
Na13

خییج فارس بت عنوان یک نقطۀ راه ردی در

25

4

11

0

0

4/35

17/15

0/00

فرصب

منطقت
Na14

ارت اط ایران با سوزه های ژئولیییییی مهوم
منطقۀ غر

آ یا

فقودان عمو راه وردی منا و
Na15

25

2

13

0

0

4/30

19/85

0/00

فرصب

25

3

8

4

0

4/23

31/4

0/00

فرصب

برخووی از

کشورهای این سوزه مانند قطر ،بحورین و
کویب
اهمیب جغرافیوایی کویوب بوت دلیول قورار

Na16

گرفین در نهاییتورین نقطوۀ شومال غربوی

25

2

8

5

0

4/18

31/8

0/00

فرصب

خییجفارس و جزیره بوبیان
Na17

موقعیب راه ردی ویژۀ بحرین و قطر

24

3

8

5

0

4/15

27/40

0/00

فرصب

داشین نزدیییرین مرز آبی کویب بوا ایوران
Na18

در میووان شووش کشووور شووورای همیوواری

24

3

6

6

1

4/08

42/25

0/00

فرصب

خییجفارس
Na9
Na20

تبیط امارات میحدۀ عربی بر رأسالمبندم
وجووود جزایوور راه ووردی گونوواگون ماننوود
مصیره در عمان

24
23

3
5

5
5

6
2

2
5

4/05
3/98

41/25
36

0/00
0/00

تهدید
تهدید

جدول باال نشان میدهد کت لس از تجزیتوتحییل دادههای لر شنامۀ دوم ،از دید جامعۀ
آماری عوامل  Na4و  Na13و  Na14مهمترین ببیرهای فرصوبآفورین و عوامول  Na7و
 Na9و  Na10مهمترین ببیرهای تهدیدزای عامل ژئولییییک ق یعی مؤثر و نقوشآفورین بور
تدوین راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران بوده و معنادار شدهاند .همچنوین از دیود جامعوۀ آمواری
عوامل  Na1و  Na2و  Na3مهمترین عوامل قوت ژئولییییک ق یعی مؤثر و نقشآفورین بور
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تدوین راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران بوده و معنادار شدهاند .لس از انجوام محا و ات توزیوع
فراوانی و محا ت آزمون «خیدو» ،عوامل ق یعی ژئولییییوک موؤثر بور راه ردهوای دفواعی
ج.ا.ایران در کشورهای سوزۀ خییجفارس ،بتترتی

میانگین بت شورح جودول شومارۀ ()11

اولویببندی گردیدند:
جدول شمارة ( :)11عوامل ژئوپلیتیک طبیعي مؤثر بر راهبردهای دفاعي ج.ا.ايران در حوزة خلیجفارس
برحسب وزن و اولويت میانگین
ميانگين

وزن

عوامل طبيعي

رديف
1

موقعیب جغرافیایی و ژئوا یراتژیک ج.ا.ایران

4/95

0/05568

2

تبیط و والایش (کنیرل) تنگۀ هرمز تو ط ج.ا.ایران از راه جزیرۀ هرمز و الرک

4/93

0/05545

3

عم راه ردی منا

4/90

0/05511

4

قول و نوع واسل کشورهای سوزۀ خییجفارس

4/78

0/05376

5

قرار گرفین ایران در سدفاصل بین دو دریای مهم مازندران و خییجفارس

4/65

0/05230

4/60

0/05174

4/55

0/05118

4/50

0/05061

9

قرار گرفین عرببیان در میان دو آبراه مهم جهان  -خییجفارس و دریای رخ

4/48

0/05039

10

قرار گرفین کشور امارات میحدۀ عربی در کنار تنگۀ راه ردی هرمز

4/45

0/05005

4/43

0/04983

4/38

0/04926

4/35

0/04893

4/30

0/04836

4/23

0/04758

4/18

0/04701

17

موقعیب راه ردی ویژۀ بحرین و قطر

4/15

0/04668

18

داشین نزدیییرین مرز آبی کویب با ایران در میان شش کشور شورای همیاری خییجفارس

4/08

0/04589

19

تبیط امارات میحدۀ عربی بر رأسالمبندم

4/03

0/04533

20

وجود جزایر راه ردی گوناگون مانند مصیره در عمان

3/98

0/04476

88/9

1

ج.ا.ایران

6

مالییب ج.ا.ایران بر ت جزیرۀ سباس تن

7

هممرز بودن ج.ا.ایران با لانزده کشور

8

11

و عب بیشیر شیل منا

بزرگ ،کوچک و بومو ی

از بُعد نظامی کشور ایران نبو ب بوت وایر کشوورهای جنوو

خییجفارس

قرار گرفین عمان بر ور راه دریوایی ارولوا و آفریقوا بوت خیویجفوارس و وواسل هنود و
کشورهای آفریقایی

12

قول زیاد مرزهای خشیی و واسل ایران نب ب بت ایر کشورهای جنو

13

اهمیب تنگۀ هرمز برای کشورهای سوزه خییجفارس بتعنوان یک نقطۀ راه ردی در منطقت

14
15
16

ارت اط ایران با سوزههای ژئولیییییی مهم منطقۀ غر
فقدان عم راه ردی منا

خییجفارس

آ یا

برخی از کشورهای این سوزه مانند قطر ،بحرین و کویب

اهمیب جغرافیایی کویب بت دلیل قرار گرفین در نهاییترین نقطۀ شمال غربی خییجفارس و
جزیرۀ بوبیان

جمع
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لس از این مرسیت نب ب بت تعیین میانگین کل از بین میانگین همۀ عوامل و تعیین عودد
شاخ

کت از رابطۀ زیر بت د ب آمده اقدام گردیوده ا وب .بورای بوت د وب آوردن عودد

شاخ

در این تحقی از رابطۀ زیر ا یفاده شده ا ب:
عدد شاخ

=μ

میانگین کل میانگینهای عوامل M=M-
باالترین میانگین عامل =MAX

لایینترین میانگین عامل=MIN

μ=MAX-MIN= 4/44 - 4/95 -3/98 = 4/12

3

3

بعد از آن ،همۀ عوامل ژئولیییییی کت دارای میانگین بواالی عودد شواخ
عامل) در قال

بودنود (17

عوامل ق یعی ژئولییییک مؤثر بور راه ردهوای دفواعی ج.ا.ایوران در سووزۀ

خییجفارس مش

گردیده ا ب.

 .4نتيجهگيری
 .4-1جمعبندی
در لا خ بت ؤال اصیی تحقیو بایود اشواره کورد کوت بوا توجوت بوت مطالعوات نظوری،
محیطشنا ی ژئولیییییی و همچنین با توجت بت یافیتهای لوژوهش و تجزیوتوتحییول انجوام
شده بت شرح موارد لیشگفیت ،عوامل ژئولییییک ق یعی مؤثر بر راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران
در سوزۀ خیویجفوارس در قالو

 17عامول ژئوولیییییی ا وب ،بوتگونوتای کوت «موقعیوب

جغرافیوایی و ژئوا ویراتژیک ج.ا.ایوران»« ،تبویط و والوایش (کنیورل) تنگوۀ هرموز تو ووط
ج.ا.ایران از راه جزیرۀ هرمز و الرک» و «عمو راه وردی منا و
میزان تأثیر و عوامل «فقدان عم راه ردی منا

ج.ا.ایوران» دارای بیشویر

برخی از کشورهای این سوزه مانند قطر،

بحرین و کویب»« ،اهمیب جغرافیوایی کویوب بوت دلیول قرارگورفین در نهواییتورین نقطوۀ
شمالغربی خییجفارس و جزیرۀ بوبیان» و «موقعیب راه ردی ویوژۀ بحورین و قطور» دارای
کمیرین تأثیر بر راه ردهای دفاعی کشور در این سوزه ا ب.
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در لا خ بت ؤال فرعی اول تحقی باید اشاره کرد کت «قول و نوع وواسل کشوورهای
سوزۀ خییجفارس»« ،اهمیب تنگۀ هرمز برای کشورهای سوزۀ خییجفوارس بوتعنووان یوک
نقطۀ راه ردی در منطقت» و «ارت اط ایران با سوزههای ژئولیییییی مهم منطقوۀ غور

آ ویا»

بتعنوان مهمترین ببیرهای فرصبآفرین و «هممرز بودن ایران با  15کشور»« ،قورار گورفین
عرببیان در میان دو آبراه مهم جهان یعنی خییجفارس و دریای رخ» و «قرار گرفین کشور
امارات میحدۀ عربی در کنار تنگۀ راه ردی هرمز» بتعنوان مهومتورین ببویرهای تهدیودزای
ژئولییییک ق یعی مرت ط با راه ردهای دفواعی ج.ا.ایوران در سووزۀ خیویجفوارس بوتشومار
میروند.
در لا خ بوت وؤال فرعوی دوم تحقیو بایود اشواره کورد کوت «موقعیوب جغرافیوایی و
ژئوا یراتژیک ج.ا.ایران»« ،تبیط و والایش (کنیرل) بر تنگوۀ هرموز تو وط ج.ا.ایوران از راه
جزیرۀ هرمز و الرک»« ،عم راه ردی منا

ج.ا.ایران» و «قرار گرفین ایران در سدفاصول

بین دو دریای مهم مازندران و خییجفارس» بوتعنووان مهومتورین عوامول قووت مورت ط بوا
راه ردهای دفاعی ج.ا.ایران برگرفیت از عوامول ژئولییییوک ق یعوی در سووزۀ خیویجفوارس
بتشمار رفیت و هیچگونت عامل ضعفی در این زمینت شنا ایی نشد.
 .4-2پیشنهادها
( )1ج.ا.ایران با انجام اقدامهای الزم و بهرهمندی از مواه

ق یعی جنو

کشور (تنگوۀ

هرمز و واسل خییج همیشت فارس) ،نب ب بوت ارتقوای وزن ژئوولیییییی خوود در منطقوت
جهب سف منافع و هدیهای میی خود اقدام نماید.
( ) 2بت قراسان دفاعی کشور یا ایر لژوهشگرانی کت در آینده قصد تدوین راه ردهوای
دفاعی کشور در سوزۀ خییجفارس را دارنود لیشونهاد مویشوود عوامول ژئولییییوک ق یعوی
خییجفارس را بتصورت ویژه موردتوجت قرار داده و بتمنظور جیوگیری از اتوالی زموان و
عدم تیرار مبیر لیمودهشده از نیایج بتد ب آمده در این تحقی ا یفاده نمایند.
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( )3ج.ا.ایران میتواند با بهرهمندی از عوامل ژئولییییک ق یعی سووزۀ خیویجفوارس ،بوت
کاهش تنش در منطقت و برقراری روابوط دو ویانت و فضوای اعیماد واز در روابوط بوا ایون
دولبها اقدام نماید کت اعیماد میان دولبها مویتوانود بوت درک اشویراکات منوافع و خطور
تهدیدهای مشیرک منجر شود و این درک بتنوبۀ خود میتواند زمینت از لیمان د یتجمعوی
باشد.

*****
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 .20فرجیراد ،ع دالرضا ،سیاتمقدم ،امیر ،رور ،رسیم )1395( ،عوامل ژئولیییییی اقیصادی و یا ی مؤثر بر
راه رد دفاعی امنییی جمهوری ا المی ایران ،در مقابول تهدیودهای فرامنطقوتای از م ودأ ورزمینی عوراق،
فصلنامة مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،ال هفیم ،شمارۀ .26

 .21قن ریجهرمی ،سبین )1394( ،رسالة دکتری :تدوين راهبردهای دفا از جزاير ج.ا.ايران در خلیجفارس
متناسب با تهديدات ناهمطراز ،تهران :دانشگاه عالی دفاع میی.

 .22کمالی ،رضوا )1393( ،رسالة دکتری :تأثیر عوامل ژئوپلیتیک عربستان بر تدوين راهبرد دفاعي جمهوری
اسالمي ايران ،تهران :دانشگاه عالی دفاع میّی.

 .23گروه محققین )1399( ،مطالعة گروهي :شناخت بحرانهای ژئوپلیتیک جهان اسالم در منطقة غرب آسیا
و تأثیر آن بر تدوين راهبردهای دفاعي جمهوری اسالمي ايران( ،مطالعات گروهی دانشجویان دورۀ دوم
لژوهشمحور عیوم دفاعی راه ردی) ،تهران :دانشیدۀ دفاع میی ،دانشگاه عالی دفاع میی.
 .24عالیشاهی ،ع دالرضا ،مبعودنیا ،سبین ،فروزان ،یونس )1396( ،برر ی روابوط یا وی قطور و عرببویان
عودی؛ از ت یین همگرایی تا گببب یا ی (از بیداری ا المی تا بحران قطوع روابوط یا وی در ژوئون
 ،)2017فصلنامة مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومي ،دورۀ  ،7شمارۀ .24
 .25عزتی ،عزتاهلل )1378( ،جغرافیای سیاسي جهان اسالم ،قم :واسد تدوین کی

در ی.

 .26عزتی ،عزتاهلل )1380( ،ژئوپلیتیک در قرن بیست و يکم ،تهران :مب.
 .27عزتی ،عزتاهلل )1382( ،ژئوپلیتیک ،تهران :مب.
 .28محمدی ،شیراهلل ،فیوسی ،جمییت )1390( ،جغرافیای کشورهای جهان؛ کويت ،تهران :ازمان جغرافیایی.
 .29مجیهدزاده ،لیروز )1386( ،کشور ها و مرزها در منطقرة ژئوپلیتیرک خلریجفرارس ،ترجموۀ سمیودرضوا
میکمحمدی نوری ،تهران :انیشارات وزارت امور خارجت.
 .30میرسیدر ،درّه )1375( ،مباني جغرافیای سیاسي ،تهران :مب.
 .31میررضوی ،فیروزه ،اسمدی لفورکی ،بهزاد )1383( ،راهنمای منطقه و کشرورهای حروزه خلریجفرارس،
تهران :مؤ بۀ فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بینالمییی ابرار معاصر.
 .32نامی ،محمدسبن ،شامی قرچتلو ،ابوالفضل )1390( ،بحرين ،تهران :مرکوز آموزشوی لژوهشوی شهیدصویاد
شیرازی.
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 تعیین عوامل ژئوپلیتیک حروزة دريرای عمران و ترأثیر آن برر:) رسالة دکتری1391( ، فضلاهلل، نوهری.33
. دانشگاه عالی دفاع میی: تهران،تدوين راهبرد دفاعي امنیتي جمهوری اسالمي ايران

 فصلنامة مطالعات آسیای مرکزی و،) تحوالت ازمان شانگهای و عضویب ایران1385( ، محمود، واعظی.34
.53  شمارۀ، دورۀ چهارم،قفقاز
 ال، فصلنامة مطالعات راهبردی جهان اسالم، عمان؛ اندازه منا ات-) ایران1396( ، غالمحبین، یو فی.35
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