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 چکیده:
نیی و هییررورربنی عظییم ذخایر داشتن لحاظ به جهان منطقۀ ترینمهم و ترینغنی عنوانبهفارسخلیج
درجهیانممتیازي موقعییت و جایگیاه از،پررونی  و گسترده بازار یک عنوان به و مالی و اقتصادي اهمیت

فارساهمیتخاصیدرسیاستخارجیجمهیوريخلیججنوبیروابطایرانوهمسایگاناست.برخوردار
هیاينیريبقطب،ايهايمنطقهثرازایرئولوژي،قومیت،رقابتأاسالمیایرانداردرهطیسالیانمتماديمت
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هیايعالئی مشیترکوچیالشواریاويهیر ایینتحقیی ،يگردیرهاسیت.امنطقهنلوددرسیستمتنش
ازنیو اینتحقی فارساست.ثربرروابطجمهورياسالمیایرانورشورهايجنوبخلیجؤژئوپلیتیکیم

عالئ مشیترکو»رهتحقی پاسخارائهبه داردسعیتوصیفیتحلیلیرو ازگیريبهرهرهراربردياست
-ریرا جمهورياسالمیاییرانوفارسیجخلرشورهايجنوببرروابطمیانمؤثرهايژئوپلیتیکیچالش

ازهادادهتحلیلبرايواسنادياستايوهاواطالعاتموردنیازرتابخانهشیوهگردنوريدادهبپردازد.«؟انر
بیانیی درپاییانگردیرهاست.استفاده SPSSاف ارنر واستنباطیونمارتوصیفیوتحلیلتج یههايرو 
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فارساحصاءگردیرنر.اسالمیایرانورشورهايجنوبخلیجژئوپلیتیکیمؤثربرروابطجمهوري
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بیهواهرا معطو «ژئوپلیتیک»رفتارسیاسییکرشوردرعرصهفرامرزيوجهانیبرگرفتهاز

هیايرینشتحلییلنیو رفتیارونناستوشناختماهییتژئوپلیتییکییکرشیوربیهدرکو

رننرتال می رشورهايدنیا رمکخواهرررد.امروزهژئوپلیتیکننرشوردرقبا دیگررشورها

هیايهايژئوپلیتیکی،نسبتبیهاتخیاذروابیطوسیاسیتگیريازعالئ وشناساییچالشبابهره

تیأمین جهت در واقعی، ژئوپلیتیکی  مناسبدرراستايتوجهبهمنافعملّیخوداقرا نماینر.عالئ

وزن جهیتتقوییت در تواننیرمیی طریی  این از مختلف ورشورهاي رننرمیعمل رشورها منافع

نن جیوارهیم دررشیورهاي رشیور ییک ژئوپلیتیکی عالئ  نماینر.بیشترین تال  خود ژئوپلیتیک

نییایافیت)حیاف  خواهر راهش ژئوپلیتیکی عالئ  می ان مرزهايملّی، از فاصله می انبه و است

 قالیب در المللییبیین بیازیگران رفتیارسیاسیی از  .ازطرفییدیگیر،بخشیی5035311ورومینیا،

 افی ایش ییا اراده تحمیل نن هر  ره یابرنمودمی واحرهايسیاسی مناسبات در چالشژئوپلیتیکی

قالییب در ژئییوپلیتیکی هییايچییالش.رقیییباسییت رشییور معنییويِ و مییادي هییايه ینییه

سیاسی،اقتصادي،ایرئولوژیکیوغیرهموجیبتشیریرتعارتیاتدربیین هایسرزمینی،رشمکش

علیتبیهریهگیردد.جمهیورياسیالمیاییرانازمعیرودرشیورهاییاسیترشورهایمختلفمی

تنگهبرتسلطنیهمچنوجنوبدرگازونفتمیعظریذخابودنداراورشورپان دهبایگیهمسا

.تحق اینامریعنیارتباطموف بیادیگیراستیخاصیکیتیژئوپلتیموقعيداراهرم ،يراهبرد

خصوصبرايجمهورياسالمیایرانریهدارايموقعییترشورهايهمسایهبرايهمهرشورهابه

همسیایگانورانییاباشر،بسیارراهبردياست.روابطجمهیورياسیالمیژئوپلیتیکیحساسیمی

خاصییدرسیاسیتخیارجیتیاهمايهايمنطقهیکیاززیرسیستمعنوانبهفارس،جیخلحوزه

رانییاجنیوبدر.شیودیمیمحسیوبرهیچیپويچنربعریروابطجمهورياسالمیایرانداردو

بی ر منیابعازيبرخیوردارلیدلبهرهدارنرقرارفارسجیخليهمکاريشوراعضويرشورها

سیبقتيگوثروت،ریتولوينوسازعرصهدرریاخدههدوودرافتهیدستفراوانثروتبهنفت

ومنطقهيرشورهاگریدازرا یخاصیتیوتیعهیمرانییایاسیالميجمهیورباروابطدرربوده

راهیاننيونیرهایپمنطقیه،نییايرشورهاازیبرخانیمياقتصادخوبروابطسو،کیاز.دارنر

يجمهیوربیارشیورهانیاانیمتنشگر،یديسوازواسترردهتیتقوراشانمناسباتوتر یعم

هیاتینشنییاازجملیه.اسیتداشیتهادامیهییفرودهاوفرازباگذشته،دههچنردررانیایاسالم

انراز3عبارت
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یمالویاسیستیحماوهیسورجنگدررانیامواتعبامخالفتدراینرشورهامواتعاتخاذ.5

؛منطقهوهیسوردريریتکفیستیتروريهاگروهاز

توسطعربستانواماراتمتحرهعربی؛مقاومتمحورفیتضعجهتدرادیزتال  .1

ی؛غربيرشورهاریساوکاینمرازحاتیتسلهنگفتمبالغریخراتحاداینرشورهابانمریکاو .3

منیبهحملهدریعربائتال دريمنطقهرشورهایبرخيروهاینمشاررت.4

عربستانو...؛ماننررشورهانیاازیبرخبارانیایاسالميجمهوریکیرئولوژیااختال  .1

فشیاريهیااهیر ازیکیعنوانبهفارسجیخليهمکاريشورادررشورهانیایتمامتیعضو .1

.رانیایاسالميجمهورهیعل

هیايژئیوپلیتیکیمییانریهعالئی وچیالشدغرغهموردنظرمحققینایناسترهباتوجهبهاین

دردرروابیطرننیرهنییتعنقشاساسیوفارسجیخلجنوبرشورهايجمهورياسالمیایرانو

رونرعلمیورارپژوهشییبیراسیاسایرانبااینرشورهادارد،تحلیلعلمیرهبرگرفتهازیک

واریاويوتبییینهیر ایینتحقیی هايژئوپلیتیکیباشر،ترویننگردیرهاست.عالئ وچالش

هايژئوپلیتیکیمؤثربرروابطجمهورياسالمیایرانورشورهايجنوبعالئ مشترکوچالش

هايژئیوپلیتیکیعالئ مشترکوچالش»اصلیننباشروسعیداردتابهپرسشمی«فارسخلیج

پاسخدهر.«؟انرررا جمهورياسالمیایرانوفارسیجخلرشورهايجنوببرروابطمیانمؤثر

یکیتیژئوپلجایگاه،اهمیتوموقعیتتوانرازاهمیتبرخورداراسترهمیجهتنیبراینتحقی 

عنوانمبنايعلمییبیرايیجمهورياسالمیایرانراموردشناساییقراردادهوبهکیوژئواستراتژ

بیهايباشیر.همچنیینمنطقههايتعیینرفتاروسیاستخارجیج.ا.ایراندرصحنهرقابتوتنش

هیايگیرسیاسیجمهورياسالمیایراندرتیروینواعمیا سیاسیتسازوتصمیممراجعتصمیم

مریرانراهبرديغفلتنمایر.عر شناختوانجا اینتحقی مناسبدرروابطبااینرشورهامی

داشیتهوطقیهرادرپییروابیطبیارشیورهايمندرایرانایجادارتباطمؤثروهمگراییجهتدر

تحمیلخسیاراتواتال منابعمحیرود،بیازدهن ولییو،شرندربرابرتهریرهاریغافلگموجب

صرماتبهج.ا.ایراندرحوزههادفاعیوسیاسیدرمنطقهخواهرگردیر.
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 مبانی نظری تحقیق

 پیشینه شناسي:-الف 

وهیافرصیتیکیتیژئوپللیحلت»ايباعنواندرمقاله 5321)الف زهرااحمريپوروهمکاران

 از ژئوپلیتیکیرهمانع يهاچالشترینمهممعتقرهستنر«نسیاغربمنطقهدرییهمگراهايچالش

 از3انرعبارتشونریمدراینمنطقه رشورها همگرایی

سیاسی؛ يهانظا  ثبات منطقهوعر  رشورهاي در حقیقی يساالرمرد  .فقران5

 منطقه؛ رشورهاي میان مرزي اختالفاتسیاسیو يهاتنشوفرهنگی و قومی .تنو 1

رشورها؛ متقابل اعتماد عر  سایه در گرمراخله يهاقررت افکنانهتفرقه يهااستیس.4

اولیه؛ و خا  مواد صرور بر استوار غالباً و هیپاتک اقتصاديواقتصاد تعیف يساختارها.1

دفاعیسیاستتروینالگويطراحی» دررسالهدرترايخودباعنوان5311ساسانمؤمن) ب

رشیورهايحیوزهخلییجبیاج.ا.ایرانروابطتمنبررسی«فارسخلیجحوزهبرتأریرباج.ا.ایران

برالگويتروینسیاستدفاعیجمهورياسالمیاییرانبیامؤثرشاخص553مؤلفهو11فارس،

راشناساییوارائهنمودهاست.فارسجیخلبرحوزهتأریر

رانیایکیتیژئوپلعالئ ریتأث»ايباعنوان درمقاله5311)ابراهیمرومیناومحمررتاحاف نیا ج

 ایران رشور دو رنش معتقرهستنر«اینسغربجنوبدريامنطقهيهاچالشجادیادرعربستانو

  رقابت فرهنگی، تاریخ، سابقه چون مختلفی متغیرهاي تأثیر تحتنسیا غرب جنوب در عربستان و

 همسو مذهبی و قومی هايگروهمذهبی، و دینی هايرقابت متعارض، سیاسی ساختار ایرئولوژیک، 

.است ايمنطقه فرا سطح سیاسی رنش و متقابل رشورهاي در

ژئیوپلیتیکیرابطیهشیورايهیايچیالشوارییاوي»باعنیوانايدرمقاله 5311) هاديویسید

بیاایینج.ا.ییرانبهبررسییروابیط« جیهاناسالبیروتأثیرننج.ا.ایرانفارسباهمکاريخلیج

رقابیتوتینشمییانرشورهابهویژهعربستانپرداختهودرپایاننتیجهگیرينمیودهاسیتریه

ایینهیمگراییدروکانمصالحهروابطایرانوعربستانبسیارعمی ،گستردهاستوبهراحتیام

.ننترسیمرردبرايراتیوانچیشمانرازروشنیژئوپلیتیکیوجودنرارد.ونمیمنطقه
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 مفهوم شناسی-ب

گذرد،ولیبیشازصرسا می5بااینکهاززمانوتعاینواژهتوسطرودلفریاِلن :مفهوم ژئوپلیتیک

بیهمعنیايزمیینو«ژئیو»مرریبازدوواژه1ژئوپلیتییکنظروجودنراردبرسرتعریفنناتفاق

جغرافییرانسیاسییانگلیسیییعنیی33بهمعنايسیاستاست.ژئوپلیتیکبهتعبیرتیلیور«پلیتیک»

هیايبی ر ووییژهرقابیتبیینقیررتمطالعهتوزیعجغرافیاییقررتبینرشورهايجهان،به»

علمرشفروابیطمحییطجغرافییاییوتیأثیرننبیرسرنوشیت»درترع تیژئوپلیتیکرا«.اصلی

علیم3»رنیرهتعرییفمییگونحاف نیا،ژئوپلیتیکرااین .1-532031)ع تی،«سیاسیمللاست

«هیابیایکیریگرهیايناشییازتررییبننمطالعهروابطمتقابلجغرافیا،قررتوسیاستورنش

  .11-5310331)حاف نیا،

ايازرشیورهاوعبارتاستازبخشیازسطحسیارۀزمینوییامجموعیه: 4ناحیه یا منطقه ژئوپلیتیکي

فضايخشکییانبییاتلفیقیریهبیراسیاستررییبجوار،اعمازفضائیهم-واحرهايسیاسی

عواملسیاسیوجغرافیاییخاصدارايتجانسوهویتمشخصویاراررردمشترکبیودهواز

نییا،درییايخی ر،)حیاف وفیارسسایرمناط ونواحیمجاورمتمای گردد؛ماننرمنطقهخلییج

53103555-550.  

توررارعملییاتیسیاسیتخیارجیییکرشیورریهدرمیاورايعبارتاستازدس53کد ژئوپلیتیکي

دهیر.ایینمفهیو توسیطپیتیرتیلیورهايجغرافیاییراموردارزیابیقرارمیمرزهايخود،مکان

جغرافیرانسیاسیمعرو انگلیسییوتیعشیرریرهايژئیوپلیتیکیهیررشیور،اختصاصیینن

فعواهیرا خیود،بیرریرهايژئیوپلیتیکیرننربرايرسیرنبهمنیاباشنرورشورهاسعیمیمی

. 544-541همان3) دیگرانتأثیرگذاشتهوننراموردهر قراردهنر.

هیاياسیتراتژیکوتیوانبیهموقعییتۀژئوپلیتییکمییشیرشیناختهعواملازجمله: عوامل ژئوپلیتیک

فی یکیسرزمیننظییرهايطبیعیوهايارتباطی،دریاییوساحلی،جنبهی،موقعیتکیژئواستراتژ

هاياقتصیادي،سیاسیی،نظیامی،اجتمیاعیوشکل،وسعت،اوتا توپوگرافیواقلیمووتعیت

ووریفیتمنابعانسانیوعناصرفرهنگیوتیاریخیتیرمفرهنگیونو ومی انمنابعطبیعیو

                                                           
1
 Redelfki Elen 

2
 Geopolitic  

3
 Taylor 

4
 Geopolitical Region 

5
 Geopolitical Code 
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یبررونرطراحیوجهتوقابلریتأثاشارهررد.تما اینعواملژئوپلیتیکیبادرجاتمختلفرهیغ

  54همان3اجراياستراتژيدارنر)

هايفضائیوجغرافیاییمفروضدرمیاورايمرزهیاریهبیهعبارتاستازمکمل: 8تعلق ژئوپلیتیکي

هايیکرننرۀنیازهاوراستیلحاظساختاريازتجانسبرخورداربودهوبهلحاظرارررديتأمین

نوعیزیربنايعالئ ومنیافعملّییرشیورهاراتشیکیلرشورمحسوبگردد.تعل ژئوپلیتیکیبه

هیايطبیعییوانسیانیرشیورموارديهسترهباتما ییابخشییازخصیصیهدهروناظربرمی

رننیرهاحتیاجیاترشیوردرابعیادمختلیفتجانسوهمگونیدارنرویاموارديهستنررهتأمین

باشینرايوغیرهمییسیاسی،فرهنگی،اقتصادي،اجتماعی،نظامی،امنیتی،تجاري،فنّاورانهورسانه

زبانوهمفرهنگدرریشیاهمیکگروهاقلیتهمماننرلبستگیوعالقهدارد.هابهدورشورنن

هايجوالن،قفقیازورشیمیر ،يرشوردیگر،یکفضايجغرافیاییمرتفعومسلطبررشور)بلنر

هیاومسییرهايانتقیا صیادرات)نفیت،گنیر  ،یکج یره،مسیرتأمینوارداترشور،بنیررگاه

ونقل،مرار فرو راالهاوخرمات)بازارهاينفتیی خابراتی،اینترنتیوحملهايارتباطمشبکه

 دررشیورهاي رشیور ییک ژئیوپلیتیکی عالئی  بیشیترین .554-515ومواردمتعرددیگر)همان3

یافیت. خواهیر راهش ژئوپلیتیکی عالئ  می ان ملّی، مرزهاي از فاصله می انبه و است نن جوارهم

هايمشترکژئوپلیتیکیباع بهوجودنمرنارز مشترکوهمگرایییودغرغهوجودعالئ و

يهیادغرغهواماعالئ ژئوپلیتیکیشود؛یمفارسجیخليامنطقهحسنهدرسیستمایجادمناسبات

ایینموتیو گردد.يمیامنطقهواگراییوروابطتنشنلوددرسیستمژئوپلیتیکیمتعارضباع 

يیاجهانیبیرپاییهادراکامنطقهروابطرشورهادرسیستمژئوپلیتیکاست.بنیاددوقاعرهعلمی

رنیربهرشوردیگرنگیاهرنریمرشوريسعییرشورهااست.هرکیتیژئوپليهادغرغهعالئ و

 .51/2/12حاف نیا،مصاحبهعلمیبادرتر)دارنریکیتیژئوپلباهمچهمنافعوعالئ 

ژئوپلیتیکی، متغیر و ثابت عوامل پایه بر رشور یا دولت یک براي وتعیت ایجاد: 2چالش ژئوپلیتیکي

عوامل و متغیرها از استفاده با رشور نن سیاست نن طی ره شودمی نامیره ژئوپلیتیکچالش

قرار تحت جغرافیایی مقابل طر  سازيمنفعل چالشژئوپلیتیکی، هر اولیه هر گیردمی تأثیر

نیا،استرفتار تغییر براي 5310)حاف  پی3511 عامل . چنرین هاگت بالقوۀ تر جغرافیایی

                                                           
1
 Geopolitical interest 

2
 Geopolitical Challenge 
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 خوبیهمسایههستنربهشرحذیلبه رشورهاي میان منازعه و مشاجره هايزمینه ره را دردسرساز

 رنر.می تشریح

  رشور سرزمینی فضاي طری  از هاينزادنب به دسترسی براي خشکی در محصور دولت تمایل.5

رودخانه؛ مسیر تغییر دلیل به المللیبین مرز تغییر.1

برداريازدریاچهمشترک؛اختال درتعیینمرزوچگونگیبهره .3

المللی؛بین مرز سوي دردو زبانی -قومی واحر گروه یک فضایی و سرزمینی گستر  .4

مرز؛ سوينن در ارثریت گروه به وابسته اقلیت گروه از .حمایت1

 رشور؛ یک داخلی فضاي طلبدرجرایی هايجنبش یا جنبش .1

همسایگان موردادعاي مرز سوي دو در امترادیافته یا مرز ن دیکی در المللیبین مهم .منابع1

مرزي منابع و مناط  حیاتی و برتر موقعیت حف  براي رشورهمسایه خاک به رشور یک ادعاي .2

 .11-2035315فرجیرادوموفقیان،)مرزي  شهرهاي برتهریر مبتنی ارتی ادعاي)خود

 محیط شناسي مسئله

 فارسکشورهای حوزه خلیج 5

شره عربستانرشیره ج یره شبه تا عمان دریاي امتراد در رشور جنوب در واقع فارس خلیج منطقه

 منابعسرشار وجود.است جهان پهناور خلیج سومین هادسون خلیج و مک یک خلیج از پس ره

مناسباتعرصه در راهبردي و ژئوپلیتیک فعا  منظقه یک به منطقهرا این فارس خلیج گاز و نفت

استالمللیومنطقهبین  ايتبریلررده دربرگیرنره،منطقیهاین .1135313)حیرريوراویانی،

عمانو قطر، عربی، امیاراتمتحره روییت، عیراق، عربسیتانسیعودي، اییران، هشیترشیور

مختلفدرصردرسبقررتيهیااسیتیسبادرپیشگیرفتنهاننبحریناسترههریکاز

ارتقايوزنژئوپلیتیکیخیودواثرگیذاريبیشیتردرایینمنطقهژئوپلیتیکیهستنر؛ اینبیشتر،

تضادمنافعشیاهرتعارضوبعضاًفارسجیخليامنطقیهمسائلعاملیشرهاسیتتیادرنظیا 

ملّملّ امنیت و ی از هریک )يهیانظیا ی باشییم سیاسیی هاشمی، و راد  .13135314فرجی

از3انرعبارتینعللاهمیتاینمنطقهترمهمیطوررلبه

فرهنگیواعتقادي؛یرگذاريتأث.موقعیتژئورالچرو5

.دارابودنبنررهامتعردوبازارمصر راال؛1

دهر؛یمیبینشرقوغربراتشکیلارتباطرهحلقهیکیژئواستراتژیتمهمژئوپلیتیکوموقع.3

؛برخوردارنرییازاهمیتخاصتنهابه.تنگهاستراتژیکهرم وج ایرمهمیرههریک4
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ییچونتمرنپارسیوشریعتاسالمیشناختهشرهاست؛هاتمرنمهرننکه.اهمیتتاریخی1

 .1035311فرجیرادوهمکاران،)یرزمینیز.دارابودنمنابعنب يو1

 فارسروابط جمهوری اسالمی ايران و کشورهای جنوب خلیج(2

با را ياگسترده روابط ارتباطاتو ایران هی. 5311تا 5355 سا  از یعنی پهلويدو  دوران در

 منطقۀ يرادهایرومجموعه ریتأث تحت بیشترره ررد ایجاد فارسجیخلجنوبی حاشیه رشورهاي

فارسجیخلحاشیه رشورهايبا دوره این در ایران وابطرداشت. قرار عمان دریاي وفارسجیخل

رشورهابا بود.اینبرقرار خوبی سطح در ازقبل خاصی مس له هیچ برون عمانو قطررویت، نظیر

فکردر همواره هرم  تنگۀ و فارسجیخلبه نسبت ایران برتر تسلط و همسایگی،قررت به توجه

 .435313)ولینژاد، وحتیگستر نندرزمانرژیمشاهبودنر ایران با خود خوب حف روابط

رابطه ایران، اسالمی انقالب از خلیج شوراي پس دوره به ایران ج.ا. و فارسهمکاري  سه

 هايوسا  فارسهمکاريخلیج شوراي گیريشکل با زمانرههم نخست است؛دوره تقسیمقابل

 دورهعربستان این در دارد. برابري عراق ایران دورهجنگ با است، ایران اسالمی انقالب نغازین

 و بیشترایران تضعیف براي عراق به رمک دنبا  همکاريبه شوراي در پیمانانشهم و سعودي

 دهه در دو  دوره در بودنر. ایران و عراق رشور دو ملیهر قررت تضعیف و جنگ شرن فرسایشی

 دلیلبه همکاري شوراي رشورهاي و ایران بیشتردیپلماتیک ن دیکی براي تال  علیرغم 1990

 فارستوفی خلیج جنوبی و شمالی ررانه سیاسی میانقررت پایرار ژئوپلیتیکی هايچالش وجود

 از است،بیش نغازشره سو  ه اره نخست هايسا  باشرو  سو ره دوره در نشر. حاصل زیادي

ایرئولوژیکی هايچالش گذشته  وعربستان ایران ايمنطقه قررت دو میان ژئوپلیتیکی و سیاسی،

 در فارسخلیججنوبی و شمالی ررانه طر  دو ژئوپلیتیکی و سیاسی مناسبات.دارد وجود سعودي

پیشینۀرابطهایرانبارشورهايجنوب است. رامل و نشکار رویارویی و تقابل ازجنس جریر دوره

هاییمیانایرانوبرخیهاومنازعهفارس،دستخو تحوالتفراوانیبودهوتارنونچالشخلیج

طایرانواعرابازازرشورهايمنطقهرخدادهاست؛اگرچهبهباورصاحبنظران،دورنمايرواب

تیره دلیلهمجواريمنطقهاینشرایطرنونی، به اینرشورها اینوجود، با نخواهرشر؛ اي،تر

چالشبهره همچنین و ایران با گاز نفتو مشترک میادین از نگرانیمنري و منطقهها ايهاي

نیرشمارمیبههايمهمحوزهسیاستخارجیوجغرافیايسیاسیایرانمشترک،یکیازموتو 
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فارسچنردرروابطبینجمهورياسالمیایرانبارشورهايجنوبخلیج .51135311ویسی،)

از3انرعبارتاهمیتاسترهنکتهمهمحائ 

قررتریتأث.5 و رشورها فشار منطقههايو روابطفرا بر جنوباي بافارسجیخلرشورهاي

جمهورياسالمیایران؛

واینرشورهاازدیرگاهژئوپلیتیکی؛ج.ا.ایرانروابطرننرهتیتقوودهنرهشکلعوامل.1

3 ایرانگروهدرونروابطریتأث. جمهورياسالمی با روابط در اینرشورها حاتری حا  در .

توانبهسهدستهتقسیمنمود3یمراورشورهايجنوبخلیجروابطجمهورياسالمیایران

درموتعتخاصمورشورهاییماننرعربستان،اماراتمتحرهعربیوبحرینرهالف دستهاو 

هاينمریکاهستنر.یاستستنشبودهوهمسوبا

در و جمهورياسالمیبوده با همسو قطرهستنرره رشورهاییماننرعمانو دو  دسته ب 

باشنر.یمموتعتعاملباجمهورياسالمیایران

درسطحروابطداشتهوگاهیدریمج دستهسو رشوريماننررویت باشررهحروسطرا

 .هاينمریکاوعربستاناستیاستباسموتعتعاملوگاهیدرموتعتخاصموهمسو

  نظری چارچوب 

درششمحوررالنیاحاف نبرمبناينظردرترهايژئوپلیتیکیدراینتحقی عالئ وچالش

طب شکلشمارهیکدراجتماعی،سیاسیونظامی-طبیعی،انسانی،اقتصادي،فرهنگیموتوعی

قالبچارچوبنظريتحقی انتخابوارائهشرهاست.


 تحقیق نظری : چارچوب 1شکل 
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 روش شناسي تحقیق
لحاظنو تحقی حاتر نمیختهراربردي،از رویکرد ازرو توصیفیبا استفاده با تحلیلی-و

نظرانوخبرگاننظامیشاملصاحبرهانرشره برنورد نفر 40تحقی نمونهنماريدرایناست.

الملل،ژئوپلیتیکرههايدفاعی،سیاسی،روابطبینوغیرنظامیواساتیربرجستهرشوردرحوزه

 درتريو لفوقدارايمرارکعلمی حراقلیسانسو سا  مشاغلسه خرمتدر دارايسابقه

می پژوهش موتو  با گردیرهمرتبط انتخاب مطالعهانر.باشنر، اطالعات، گردنوري يرو 

ارتابخانه موتو ، پیرامون مقاالت و رتب )شامل وي اسناد به موجوداستناد ومرارک  

یبررس و عمی  مصاحبه شامل میرانی پانامهپرسشهاي و روایی استو يهانامهپرسشیایی

اساسنظرات نلفايررونباخ)نظرانصاحبتنظیمیبر فرمو  و تریبالوشه0822خبره و  

(082 مورد ت  گرفته قرار نر درنهاأییر رمک با یت رو SPSSاف ار از استفاده با نمارو

فریرمن،استنباطی نزمون تکنیک چالشترمهمو و عالئ  روابطین بر مؤثر ژئوپلیتیکی هاي

فارساحصاءگردیر.ورشورهايجنوبخلیجج.ا.یران

 های تحقیقيافته

درروابطجمهورياسالمیمؤثرهايژئوپلیتیکیيمتناسبعالئ وچالشهایهگوبراياحصاء

-فارسانتخابشرهدرتحقی )طبیعی،انسانی،اقتصادي،فرهنگیایرانبارشورهايجنوبخلیج

 مطالعاترتابخانهیاسیساجتماعی، انجا  پساز نظامی  بهرهو مصاحبهايوسپسبا گیرياز

گویه34 ژئوپلیتیکیبانظرانوتأییرننان،درنهایتعالئحضوري،اخذنظرخبرگانوصاحب

هابهتفکیکانر.گویهگویهاحصاءودرقالبجراو ذیلارائهگردیره41یباکیتیژئوپلچالشو

المللی ونظامیبهداخلیوبین)یاسیساجتماعی،-ششعاملطبیعی،انسانی،اقتصادي،فرهنگی

باشر3شرحزیرمی

 فارسروابط ج.ا. ايران و کشورهای جنوب خلیج ثر برؤممشترک عالئق ژئوپلیتیکی : 1 جدول
 حوزه شرح عالئق ردیف

 آن در مبادالت اقتصادی و تجاری جهان تیاهمو  فارس جیخلحساس و استثنایی منطقه  تیموقع5

 طبیعی
 تنگه راهبردی هرمز و موقعیت استراتژیکی آن1

 منطقه کشورهای و ایران اسالمی جمهوری در مهم بنادر و گمرکات وجود3

 هستند بحری موقعیت دارای کشورها این و ایران4

برای گسترش همکاری و روابط با کشورهای  ها زهیانگ نیتر مهمعنوان یکی از  به ی به اتحاد مسلمانانابی دستو  اسالمدین مشترک 1

 انسانی اسالمی

 در سایر کشورها جمعیت زیاد و ظرفیت مسلمانان1



 

ایراناسالمیروابطجمهوريبرمؤثرژئوپلیتیکیهاي چالشومشترکعالئ واراوي

 453 فارس خلیججنوبرشورهايو

 زبان در جمهوری اسالمی ایران کثیری از ایرانیان در کشورهای منطقه و مردم عربوجود عده 1

 منطقه شیعیان با ایران اسالمی جمهوری مذهبی پیوند و شیعیان وجود2

 مشترکو عالئق از منافع  یکعنوان ی بهنفت و گاز منطقه ذخایر 1

 اقتصادی

 های در اوپک گذاری نفوذ در سیاست اعمال50

 های انرژی تبادالت دو و چندجانبه در خصوص طرح55

 توریستی کارکرد اساس بر ایمنطقه های همکاری عظیم های قابلیت51

هرگونه تغییر یا  که یطور به دیآ یمی یک اکوسیستم به شمار طیمح ستیز ازلحاظفارس  خلیج) فارس جیخلزیست  حفظ محیط 31

 (دهد یمقرار  ریتأثدگرگونی در عناصر آن، کل مجموعه سیستم را تحت 

 های دو و چندجانبه(در قالب همکاری)ایجاد روابط اقتصادی امنیتی قوی در منطقه  31

 برداری از منابع انرژی حوزه بهره های خارجی )چین و اروپا( در گذاری جذب سرمایه 31

 حوزه خلیج فارس امارات در میان کشورهای  ایران و بیشترین مراودات اقتصادیوجود  31

 ویژه در حوزه نفت و پتروشیمی ایران و عمان های مشترک اقتصادی به ها جهت اجرای طرح ها و قابلیت وجود ظرفیت 31

 فارس بین ایران و قطرمشترک بودن میدان عظیم پارس جنوبی در خلیج 31

 فارس و اقیانوس هند و تمایل این کشورها جلب حمایت و همکاری هند در منطقه خلیج مجاورت 31

 فعالیت در حوزه انرژی و فروش نفت به اروپا 02

 ای های اقتصادی منطقه الملل و همکاری تجارت بین 03

 کننده انرژی در دنیا و سومین واردکننده نفت خام عنوان دومین مصرف چین به 00

 توسط جمهوری اسالمی ایران و کشورهای منطقه آالت و تولیدات صنعتی از روسیه تسلیحات، ماشین های بازرگانی و خرید فعالیت 01

 تاریخی و دینی –کشورهای دارای اشتراکات فرهنگی  ایجاد ارتباط و تعامل با 01

 -فرهنگی

 اجتماعی

 ترین ابزارهای همگرایی بین ایران و عربستان سعودی عنوان یکی از مهم به وجود مکه و مدینه و مناسک عبادی حج عمره و تمتعع 01

 عالئق جزء سعودی عربستان در مکرمه مکه و شیعیان و شود می محسوب سعودی ژئوپلیتیکی عربستان عالقه عنوان به ایران تسنن اهل 01

 شود محسوب می عربستان در ایران ژئوپلیتیک

عنوان یکی دیگر از عوامل نیرومند همبستگی و دوستی و سرمنشأ هزاران مناسبات دوستانه و  کشورها بهجواری ایران و این  هم 01

 صمیمانه دیگر

 در سازمان کنفرانس اسالمی فارس جیخلی اسالمی ایران و تمامی شش کشور جنوبی جمهورعضویت  01

 سیاسی

 های سیاسی و نظامی قطر با روسیه در حوزه خصوص عربستان و کشورهای منطقه به و روابط ایران برقراری 01

 با عمان کشورهای منطقه و نزدیک جمهوری اسالمی ایران روابط 12

 منطقه با اروپا اقتصادى ایران و کشورهاى و سیاسى روابط توسعه 13

 چین و روسیه مانند ای منطقه فرا بازیگران حمایت جلب 10

 هرمز راهبردی تنگه امنیت حفظ در عمان و ایران کنترل و نظارت 11

 نظامی های امنیتی با برخی از کشورهای منطقه مانند عمانتشکیل پیمان 11

 فارسثر بر روابط ج.ا. ايران و کشورهای جنوب خلیجؤهای ژئوپلیتیکی م: چالش2 جدول
 حوزه چالش شرح  ردیف

راهبردی یمن و اشراف بر مسندم )اشراف مسندم بر تنگه هرمز برای ایران بسیار ها و بنادر کلیدی و  ها، تنگه تسلط امارات بر شاهراه5

 راهبردی و پراهمیت است(
 طبیعی

 المندب تمایل ایران به گسترش حضور در یمن و تنگه باب1

 ای در تنگه هرمز های جهانی و منطقه حضور و مداخله قدرت3

 انسانی ای های منطقه عنوان قدرت ایران بهتجانس مذهبی قطر با عربستان و تضاد با 4
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  عدم تجانس ایران ازلحاظ نژادی و ترکیب قومی و زبانی با کشورهای منطقه1

 برداری از منابع هیدروکربنی اختالف در مورد بهره1

 اقتصادی

 در نفت قیمت افزایش برای گذاری سیاست برای ایران با همکاری و عدم سعودی عربستان توسط نفت بازار نیاز مازاد تولید1

 جهانی بازارهای

 تشویق سایر بازیگران مانند عربستان توسط آمریکا به اعمال تحریم و فشار اقتصادی بیشتر علیه ایران2

 تحریم و محدود شدن واردات کاالهای مهم و صنعتی1

 توجهی است قابلحجم مبادالت اقتصادی این کشورها و آمریکا دارای رشد 50

 این کشورها توان مالی فراوانی دارند و روندهای نوسازی اقتصادی و تحول اجتماعی این کشورها سیر صعودی دارد55

 رقابت ایران و عربستان در جهت کسب جایگاه باالتر در اوپک51

 عجم و شیعه و سنی قرارگرفته است -چون عربکشورها نسبت به هم تحت سیطره مباحثات تقابلی ایدئولوژیکی  منفی های نگرش 31
 -فرهنگی

 اجتماعی
 ریشه که است قومی عامل ایدئولوژیک، و مذهبی عامل از پس و عربستان ایران کشور دو واگرایی و اختالف عامل ترین مهم 31

 دارد تاریخی

 سود به را ای منطقه قوای توازن تواند می بلندمدت دارند که در ایران ای های هسته اعتقاد برنامه فارس خلیج عربی حوزه کشورهای 31

 بزند هم به کشور این

 سیاسی

 حمایت از تروریسم و تسلیحات کشتارجمعی توسط برخی کشورهای این منطقه 31

 های غیر دمکراتیک کشورهای منطقه نظام 31

 و اردن مصر، )مراکش، عربستان پیمانان هم برخیسعودی و  عربستان رهبری به فارس خلیج همکاری شورای ائتالف گروه حمله 31

 2015 مارس 25 در یمن غیراز عمان به عضو شورا به ای منطقه عربی کشورهای حمایت سودان( و

 ایران با سوریه استراتژیک اتحاد تخریب پیوند و استمرار 31

 عنوان یکی از محورهای سیاست امنیتی ایران در منطقه بههای شیعی در منطقه  ها و گروه حمایت جمهوری اسالمی ایران از جنبش 02

 فارس تحریف حقایق تاریخی و استفاده کشورهای عربی منطقه از عنوان مجعول در رابطه با نام خلیج 03

 تقابل ایران و عربستان در سوریه )یکی مقابله با داعش دیگری تقویت گروه داعش و به خطر انداختن امنیت سوریه( 00

 فارس افزایش نفوذ عربستان در کشورهای منطقه با تأسیس شورای همکاری خلیج 01

 عبدالمالک گروهک ازجمله مخالفان و منافقین تروریستی های گروه های مخالف جمهوری اسالمی ایران مانند حمایت از گروه 01

 ریگی توسط عربستان

های ایران و  رژیم اشغالگر قدس یکی از چالش با حماس های مختلف جنگ و حماس و غزه نوار مسائل و اهلل حزب و لبنان مسئله 01

 عربستان است

 «معامله قرن»عنوان  حضور فعال عربستان سعودی در جریان توطئه شوم رژیم صهیونیستی به 01

سعودی و امارات فارس )عربستان  همکاری خلیج شورای عضو های دولت سوی از بحرین مردم قیام همسوی و هماهنگ سرکوب 01

 متحده عربی(

 ای های فرا منطقه سازی قطر با قدرت ائتالف 01

 عدم افراز مرز دریایی ایران و کویت؛ ادعای مالکیت کویت بر حوزه ایرانی آرش 01

 جانبه دولت کویت در انعقاد قرارداد با عربستان سعودی برای فعالیت در حوزه ایرانی آرش اقدام یک 12

 فارس )بحرین و...( خلیج جنوبی کشورهای در ایران مداخالت ساختن مطرح 13

 فارس نفوذ فراوانی دارند بیگانگان در تمامی کشورهای منطقه خلیج 10

 فارس با رژیم صهیونیستی توسعه همکاری و تعامل کشورهای حوزه خلیج 11

 جمهوری اسالمی ایران کشوری است که بر ایدئولوژی تأکید دارد 11

 ها در منطقه هستند فارس موافق حضور این قدرت های بزرگ ولی کشورهای جنوب خلیج ایران مخالف حضور قدرت 11

 تالش و رقابت عربستان و ایران برای رهبری جهان اسالم 11
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 تحوالت انقالبی بحرین و بیداری اسالمی 11

 ایرانتالش برای تحدید ایران و تحریک کشورهای منطقه علیه  11

 عربستان دارای حکومت پادشاهی و ایران از یک نوع جمهوری اسالمی برخوردار است 11

 حمایت از بنیادگرایی اسالمی توسط عربستان و سایر کشورهای عربی منطقه 12

 اسالمی ایران عنوان پایه سیاست خارجی به اسالمی انقالب های ارزش و ها آرمان 13

 دادن قرار انزوا در و ایران با تقابل هدف با 0221 سال فارس از خلیج همکاری شورای اعضای با ناتو همکاری عقد قرارداد 10

 جمهوری اسالمی ایران ازپیش بیش

 نظامی

 و توجه ویژه به تقویت بنیه نظامی کشورهای حوزه خلیج فارسسیر صعودی خریدهای نظامی  11

ترین پایگاه اطالعاتی منطقه،  متحده آمریکا به امارات و تبدیل امارات به مهم ایاالتهای اطالعاتی امنیتی  ورود گسترده سامانه 11

 های نظامی آمریکا در فجیره، )جبل علی( دوبی و الظفره )ابوظبی( پایگاه

یمانان آن کشور و پ منظور حفظ امنیت منافع خود و هم های نظامی متعدد، به حضور نظامی آمریکا در منطقه و در اختیار گرفتن پایگاه 11

 تسلط بر تنگه هرمز

 سال با تأسیس پایگاه نظامی دریای به بحرین 11حضور بریتانیا پس از  11

 گیری ائتالف نظامی عربی شکل 11

 :تحقیقهای  ها و یافته وتحلیل داده تجزیه
شامل نمونه مشخصاتجامعه اطالعاتتوصیفیمربوطبه قسمتسؤاالتشناختی، چهاردر

ژئوپلیتیک مسائل با نشنایی می ان و سنواتخرمتی خرمتی، جایگاه تحصیالت، )سطح سؤا 

خلیج منطقه قرارگرفتهفارس  ارزیابی مورد به مربوط درصر و فراوانی تحصیالتانر. سطح

35باشنر)هادارايتحصیالتدرتريمیدرصرازنن1181دهنرهنناسترهدهنرگاننشانپاسخ

هادردرصرازنن10دهنرهنناسترهدهنرگاننشان.درصرمربوطبهجایگاهخرمتیپاسخنفر 

سرتیپیباالترشاغلمی )باشنر)معاد نندرسازمانجایگاه و31هايرشوري  درصر10نفر 

درصرازننهابهمی ان11نفر و31سا هستنر)11جامعۀنمونه،دارايسنخرمتیباالتراز

باتوجهبهاینموارد11فارسنشناییدارنر)یلیزیادبامسائلژئوپلیتیکمنطقهخلیجخ نفر .

گوییبهسؤاالتبرخورداراست.مشخصشرجامعۀنمونهازرواییمطلوبیجهتپاسخ

 نظران: با صاحب مصاحبه از گیری بهره با کیفی وتحلیل تجزيه -1

يمختلفموتو تحقی ،مبادرتبهانجا هاجنبهتکمیلاطالعاتالز پیرامونمنظوربهمحققین

 از تعرادي با بیننظرانصاحبمصاحبه روابط ژئوپلیتیکو دفاعی، حوزه خبرگان رهو الملل

رهبهنظرشماسؤا اعمازلشکريورشوري نمودهوباطرحاینباشنر)یممرتبطباموتو 

ایرانورشورهايجنوبؤهايژئوپلیتیکیمعالئ مشترکوچالشترینمهم» ثربرروابطج.ا.

ذیلدریافتنمودهاست3رابهشرحشونرگانمصاحبهنظرات«فارسررا انر؟خلیج
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رهشودیمبهیکریگراطالقفارسجیخليرشورهايحوزههایوابستگعالئ ژئوپلیتیکیبهتما 

و ایران است. غیره و تجارت نفت، مثل مشترک اقتصادي مسائل از طیفی شما  عالئ  این

ناگ یربرسرنوشتفارسجیخلهستنروهررخراديدرمرزهمفارسجیخلرشورهاينامبردهبا

جریانانرژي،حف وتوانریم.عالئ ژئوپلیتیکیمشترکاینرشورهاگذاردیمریتأثاینرشورها

 ستیزطیمحنگهراري تعامالتفارسجیخلدریایی و راال تجارتمطم ن و امنیترشتیرانی ،

 حوزههاررانهمشترکسارنین در باشر. ساله تاریخیه اران مطاب رویه همریگر با يساحلی

 اجتماعی و فرهنگی باوجودژئوپلیتیک قومی تنش قررتمنر –عوامل ولیيافرقهمذهبی،

اجتماعی فرهنگیو مناسباتتاریخیو حجو ناب، قبیلاسال  از فرهنگی اشتراراتدینیو

موقعیتجغرافیاییخودبهنوعیدرموجببهیرشورها،تمامتوانرازعالئ ژئوپلیتیکیباشر.یم

تثنیياسالمیایراننی ازاینقاعرهمسجمهوريباهمسایگانخودقراردارنر.هاچالشمعرض

شود.یمیهدرجهانمحسوبپرهمساهمسایه،سومینرشور51یژهننکهبادارابودنوبهنیست

،ریشهونو تنشدرچهارگروهمنشأنظرازنقطهدراینمنطقهجوارهميهادولتمشاجرهبین

گیرد3رلیجايمی

یکی؛ژئوارونوم.1یتیکی؛ژئوپل.5

ي؛ژئورالچر.4یکی؛ژئواستراتژ.3

از3انرعبارتفارسیجخلینعواملچالشژئوپلیتیکیمیانایرانوهمسایگاندرمنطقهترمهم

مذهبیوایرئولوژیکاختالفات.1واختالفاتقومی؛تنو .5

اختالفات.3                              سرزمینی؛  يهادولتهايسیاسیوثباتییب.4

ورشکسته؛

ي؛.انرژ1ی؛رشتارجمعیسموتسلیحاتترور.1

ومنابعفرهنگی؛عالئ تراخل.2يب ر ؛هاقررتيهادخالتنظامیوحضور.1

؛هادولتیراريناپا.50؛جوارهمايازرشورهايیهناحهايیتقومشرنمتأثر.1

یماشغالگرقرس؛رژ.51ي؛امنطقههايجغرافیاییوقررتنفرینیيسازقررت.55

؛فارسیجخل.اختال دررابطهبانا 54گريوخریرهاينظامیینظامبهسمتحررت.53

فارس؛یجخلیجهتعفسیاستداخلیرشورهايحاشیهدرنت.فقرانمشروعیتداخلیو51

يباتوجهبهموقعیتژئوپلیتیکیوژئواستراتژیکی؛امنطقهيهاقررت.عر توازن51
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 :نامه پرسش طريق از شده آوری جمع اطالعات از گیری بهره با کمی وتحلیل ب(تجزيه

چالش و عالئ  شناسایی مرحله قالبپرسشپساز در ژئوپلیتیکی، ساخته)هاي محققین نامه

وازواگذارنفرازحجمنمونه11شرهبهبنريپاسخ اینعواملدسته–سؤا )بسته25شامل

هاخواستهشرتأثیرهرررا ازاینگویهنن را درروابطجمهورياسالمیایرانورشورهايها

رموخیلیفارسبراساسطیفپنجگ ینهجنوبخلیج متوسط، زیاد، ايلیکرت)خیلیزیاد،

باشر3زیرمینامهبهشرحبنريپاسخرم تعییننماینررهجمع
 فارس ايران و کشورهای جنوب خلیجروابط جمهوری اسالمی  : جدول توزيع فراوانی عالئق ژئوپلیتیکی مؤثر بر 3جدول 

 رديف
 عالئق ژئوپلیتیکی

 

 شده مشاهدهفراوانی 

میانگین  

 وزنی

سطح 

 معناداری

(SIG) 

 یبند رتبه

خلیزیاد فريدمن


زیاد
ط
متوس



رم
خیلیرم



 26.62 0.00 20001910 23 تنگه راهبردی هرمز و موقعیت استراتژیکی آن1

فارس و  منطقه خلیج موقعیت حساس و استثنایی2

 اهمیت آن در مبادالت اقتصادی و تجاری
22 30001911 0.00 26.26 

عنوان یکی از منافع  ذخایر نفت و گاز منطقه به3

 و عالئق مشترک
21 40001911 0.00 25.88 

های اقتصادی  الملل و همکاری تجارت بین4

ای منطقه  
20 50001912 0.00 25.48 

یابی به اتحاد  مشترک اسالم و دستدین 5

ها  ترین انگیزه عنوان یکی از مهم مسلمانان به

برای گسترش همکاری و روابط با کشورهای 

 اسالمی

51 1 0004811 0.00 25.06 

وجود مکه و مدینه و مناسک عبادی حج عمره 6

ترین ابزارهای  عنوان یکی از مهم و تمتعع به

عربستان سعودیهمگرایی بین ایران و   

03 0 0 2 2 1911 0.00 24.76 

های  تبادالت دو و چندجانبه در خصوص طرح7

 انرژی
31 1 3 2 2 1910 0.00 24.52 

مشترک بودن میدان عظیم پارس جنوبی در 8

 فارس بین ایران و قطر خلیج
02 0 1 2 2 1911 0.00 24.36 

 اسالمی جمهوری وجود شیعیان و پیوند مذهبی9

 شیعیان منطقه با ایران
31 1 0 2 2 1911 0.00 23.94 

های امنیتی با برخی از کشورهای تشکیل پیمان10

 منطقه مانند عمان
31 1 0 2 2 1911 0.00 23.48 

 22.98 0.00 1911 2 2 0 1 31 های در اوپک گذاری نفوذ در سیاست اعمال11

 22.98 0.00 1912 2 2 0 1 31روابط نزدیک جمهوری اسالمی ایران و 12
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 عمان کشورهای منطقه با

وجود بیشترین مراودات اقتصادی ایران و 13

امارات در میان کشورهای شورای همکاری 

 فارس خلیج

31 1 0 2 2 1911 0.00 22.50 

ایجاد ارتباط و تعامل با کشورهای دارای 14

 تاریخی و دینی –اشتراکات فرهنگی 
31 33 2 2 2 1911 0.00 22.44 

ژئوپلیتیکی  عالقه عنوان به ایران تسنن اهل15

 مکه و شیعیان و محسوب سعودی عربستان

 عالئق جزء سعودی عربستان در مکرمه

 شوندمی ایران ژئوپلیتیک

31 1 3 3 2 1910 0.00 22.42 

بر  ایمنطقه های همکاری عظیم های قابلیت16

 توریستی کارکرد اساس
16 6 2 1 2 1911 0.00 21.40 

اقتصادى اروپا با ایران و  و سیاسى روابط توسعه17

 منطقه کشورهاى
1 31 2 2 2 1901 0.00 18 

ایران و این کشورها دارای موقعیت بحری 18

 هستند
1 31 3 2 2 190 0.00 16.78 

وجود بنادر و گمرکات مهم در جمهوری 19

 اسالمی ایران و کشورهای منطقه
1 03 2 2 2 1931 0.00 15.96 

ای مانند  حمایت بازیگران فرا منطقهجلب 20

 روسیه و چین
1 31 1 2 2 1930 0.00 15.74 

نظارت و کنترل ایران و عمان در حفظ امنیت 21

 تنگه راهبردی هرمز
1 30 1 2 2 1921 0.00 14.66 

عنوان یکی  جواری ایران و این کشورها به هم22

 دیگر از عوامل نیرومند همبستگی و دوستی
1 30 1 2 2 1911 0.03 13.98 

کننده انرژی در  عنوان دومین مصرف چین به23

 دنیا و سومین واردکننده نفت 
1 31 1 2 2 1910 0.00 12.48 

برقراری روابط ایران و کشورهای منطقه 24

خصوص عربستان و قطر با روسیه در  به

 های سیاسی و نظامی حوزه

1 31 1 2 2 1911 0.00 12.14 

ها جهت اجرای  و قابلیتها  وجود ظرفیت25

ویژه در حوزه  های مشترک اقتصادی به طرح

 نفت و پتروشیمی ایران و عمان

1 31 1 2 2 191 0.00 12.14 

های خارجی )چین و  گذاری جذب سرمایه26

 برداری از منابع انرژی اروپا( در حوزه بهره
0 31 1 2 2 1911 0.00 10.48 

در منطقه )در ایجاد روابط اقتصادی امنیتی قوی 27

 های دو و چندجانبه(قالب همکاری
1 32 33 2 2 1910 0.00 10.3 

های بازرگانی و خرید تسلیحات،  فعالیت28

آالت و تولیدات صنعتی از روسیه توسط  ماشین

 جمهوری اسالمی ایران و کشورهای منطقه

1 31 1 2 2 1912 0.00 10.18 
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 9.5 0.03 1911 2 2 32 31 0 اروپافعالیت در حوزه انرژی و فروش نفت به 29

فارس و اقیانوس هند و تمایل  مجاورت خلیج30

این کشورها به جلب حمایت و همکاری هند 

 در منطقه  

0 31 1 1 2 1911 0.00 9.04 

وجود عده کثیری از ایرانیان در کشورهای 31

زبان در جمهوری اسالمی  منطقه و مردم عرب

 ایران

2 12 4 7 2 191 0.00 8.1 

 7.86 0.00 1911 2 1 31 1 1 فارس زیست خلیج حفظ محیط32

عضویت ایران و تمامی شش کشور جنوبی 33

 فارس در سازمان کنفرانس اسالمی خلیج
1 4 12 4 3 1901 0.03 6.34 

جمعیت زیاد و ظرفیت مسلمانان در سایر  34

 کشورها
4 4 12 3 2 190 0.00 6.24 

 فارس روابط جمهوری اسالمی ايران و کشورهای جنوب خلیج های ژئوپلیتیك مؤثر برفراوانی چالش:جدول توزيع   4جدول 

 رديف
 ژئوپلیتیکی چالش 

 

 شده مشاهدهفراوانی 

میانگین  

 وزنی

سطح 

 معناداری

(SIG) 

 یبند رتبه

خلیزیاد فريدمن


زیاد
ط
متوس



رم
خیلیرم



سیر صعودی و توجه ویژه به خریدها و تقویت 1

 فارس خلیج کشورهای حوزهبنیه نظامی 
23 1 1 0 0 1911 0.00 35.36 

ای  های جهانی و منطقه حضور و مداخله قدرت2

 در تنگه هرمز
21 4 0 0 0 1911 0.00 35.24 

ها و  حمایت جمهوری اسالمی ایران از جنبش3

عنوان یکی از  بههای شیعی در منطقه  گروه

 محورهای سیاست امنیتی ایران در منطقه

23 0 0 0 0 1911 0.00 35.16 

تشویق سایر بازیگران مانند عربستان توسط 4

آمریکا به اعمال تحریم و فشار اقتصادی بیشتر 

 علیه ایران

20 5 0 0 0 1912 0.00 34.68 

ایران  استراتژیک اتحاد تخریب پیوند و استمرار5

 سوریهبا 
22 1 2 0 0 1912 0.00 34.16 

حضور نظامی آمریکا در منطقه و در اختیار 6

منظور حفظ  های نظامی متعدد، به گرفتن پایگاه

پیمانان و تسلط بر تنگه  امنیت منافع خود و هم

 هرمز

22 1 2 0 0 1912 0.00 34.16 

حمایت از تروریسم و تسلیحات کشتارجمعی 7

 منطقهتوسط برخی کشورهای این 
21 2 2 0 0 1911 0.00 33.62 

های مخالف جمهوری اسالمی  حمایت از گروه8

 و منافقین تروریستی های گروه ایران مانند

ریگی  عبدالمالک گروهک ازجمله مخالفان
21 2 2 0 0 1911 0.00 33.62 
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 توسط عربستان

تحریف حقایق تاریخی و استفاده کشورهای 9

در رابطه با نام عربی منطقه از عنوان مجعول 

 فارس خلیج

19 5 1 0 0 1910 0.00 33.32 

تقابل ایران و عربستان در سوریه )یکی مقابله با 10

داعش دیگری تقویت گروه داعش و به خطر 

 انداختن امنیت سوریه(

20 4 1 0 0 1910 0.00 32.88 

 شورای اعضای با ناتو همکاری عقد قرارداد11

 هدف با 0221 سال فارس از خلیج همکاری

 ازپیش بیش دادن قرار انزوا در و ایران با تقابل

 جمهوری اسالمی ایران

20 2 3 0 0 1911 0.00 32.22 

های اطالعاتی امنیتی  ورود گسترده سامانه12

متحده آمریکا به امارات و تبدیل امارات  ایاالت

های  ترین پایگاه اطالعاتی منطقه، پایگاه به مهم

فجیره، )جبل علی( دوبی و نظامی آمریکا در 

 الظفره )ابوظبی(

19 4 2 0 0 1911 0.00 32.1 

 عربستان توسط نفت بازار نیاز مازاد تولید13

 برای ایران با همکاری و عدم سعودی

 در نفت قیمت افزایش برای گذاری سیاست

 جهانی بازارهای

18 5 2 0 0 1911 0.00 31.9 

منطقه با افزایش نفوذ عربستان در کشورهای 14

 فارس تأسیس شورای همکاری خلیج
16 9 0 0 0 1911 0.00 32.86 

توسعه همکاری و تعامل کشورهای حوزه 15

 فارس با رژیم صهیونیستی خلیج
17 8 0 0 0 1911 0.00 32.5 

 و غزه نوار مسائل و اهلل حزب و لبنان مسئله16

رژیم  با حماس های مختلف جنگ و حماس

های ایران و  چالشاشغالگر قدس یکی از 

 عربستان است

17 6 2 0 0 191 0.00 31.90 

بیگانگان در تمامی کشورهای منطقه 17

 فارس نفوذ فراوانی دارند خلیج
18 4 3 0 0 191 0.00 31.86 

عربستان دارای حکومت پادشاهی و ایران از 18

 یک نوع جمهوری اسالمی برخوردار است
17 5 3 0 0 1911 0.00 31.24 

تحریم و محدود شدن واردات کاالهای مهم و 19

 صنعتی ایران
16 7 2 0 0 1911 0.00 31.06 

 کشور دو واگرایی و اختالف عامل ترین مهم20

 و مذهبی عامل از پس و عربستان ایران

 ریشه که است قومی عامل ایدئولوژیک،

 دارد تاریخی

15 8 2 0 0 1910 0.00 30.58 

 30.4 0.00 1910 0 0 0 12 13 همکاری شورای ائتالف گروه حمله21
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 سعودی و برخی عربستان رهبری به فارس خلیج

 و اردن مصر، )مراکش، عربستان پیمانان هم

 ای منطقه عربی کشورهای حمایت سودان( و

 مارس  در یمن غیراز عمان به عضو شورا به

2015 

اعتقاد دارند که  فارس خلیج حوزه کشورهای22

 توازن تواند می ایران در ای های هسته برنامه

 بزند هم به کشور این سود به را ای منطقه قوای

15 7 3 0 0 1911 0.00 29.96 

تالش برای تحدید ایران و تحریک کشورهای 23

 منطقه علیه ایران
13 9 3 0 0 191 0.00 29.86 

حمایت از بنیادگرایی اسالمی توسط عربستان و 24

 سایر کشورهای عربی منطقه
11 12 2 0 0 1911 0.00 29.0.2 

 رشورهاي در ایران مراخالت ساختن مطرح25

 فارسخلیج جنوبی
12 9 4 0 0 1910 0.00 27.5 

عنوان  به اسالمی انقالب های ارزش و ها آرمان26

  ایران پایه سیاست خارجی
8 14 3 0 0 190 0.00 26.64 

 25.82 0.00 1921 0 0 6 12 7 های غیر دمکراتیک کشورهای منطقه نظام27

تالش و رقابت عربستان و ایران برای رهبری 28

 جهان اسالم
3 19 3 0 0 1 0.00 23.1 

برداری از منابع  اختالف در مورد بهره29

 هیدروکربنی
4 17 3 0 0 1911 0.00 19.8 

رقابت ایران و عربستان در جهت کسب جایگاه 30

 باالتر در اوپک
5 14 6 0 0 1911 0.00 19.34 

عدم تجانس ایران ازلحاظ نژادی و ترکیب 31

 قومی و زبانی با کشورهای منطقه
6 10 9 0 0 1911 0.00 18.4 

 17.92 0.00 1911 0 0 7 14 4 تحوالت انقالبی بحرین و بیداری اسالمی32

جانبه دولت کویت در انعقاد قرارداد  اقدام یک33

 با عربستان سعودی برای فعالیت در حوزه ایرانی

 آرش

1 31 1 0 0 1911 0.00 16.9 

های بزرگ ولی  ایران مخالف حضور قدرت 34

فارس موافق حضور این  کشورهای جنوب خلیج

 ها در منطقه هستند قدرت

5 11 9 0 0 1911 0.00 16.28 

عدم افراز مرز دریایی ایران و کویت؛ ادعای  35

 مالکیت کویت بر حوزه ایرانی آرش
3 15 6 3 0 191 0.00 15.96 

تمایل ایران به گسترش حضور در یمن و تنگه  36

 المندب باب
4 10 11 0 0 1910 0.00 15.34 

حجم مبادالت اقتصادی این کشورها و آمریکا  37

 توجهی است دارای رشد قابل
4 10 11 0 0 1910 0.00 14.58 

 13.94 0.00 1911 0 3 6 12 4ها و بنادر  ها، تنگه تسلط امارات بر شاهراه 38
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اشراف بر مسندم کلیدی و راهبردی یمن و 

)اشراف مسندم بر تنگه هرمز برای ایران بسیار 

 راهبردی است(

این کشورها توان مالی فراوانی دارند و  39

روندهای نوسازی اقتصادی و تحول اجتماعی 

 این کشورها سیر صعودی دارد

6 8 8 3 0 1911 0.00 13.94 

در جریان توطئه  حضور فعال عربستان سعودی 40

 «معامله قرن»عنوان شوم رژیم صهیونیستی به
6 7 10 2 0 1911 0.00 13.8 

کشورها نسبت به هم تحت  منفی های نگرش 45

سیطره مباحثات تقابلی ایدئولوژیکی چون 

 عجم و شیعه و سنی قرارگرفته است -عرب

3 11 10 1 0 1911 0.00 13.78 

تضاد با ایران تجانس مذهبی قطر با عربستان و  41

 ای های منطقه عنوان قدرت به
5 8 10 1 1 1912 0.00 13.48 

جمهوری اسالمی ایران کشوری است که بر  43

 ایدئولوژی تأکید دارد
6 3 16 0 0 191 0.00 12.7 

 12.7 0.00 191 0 2 11 7 5 گیری ائتالف نظامی عربی شکل 44

 سال با تأسیس پایگاه 11حضور بریتانیا پس از  41

 نظامی دریای به بحرین
4 6 15 0 0 1911 0.00 12.38 

 10.66 0.00 1910 0 0 31 6 1 ای های فرا منطقه سازی قطر با قدرت ائتالف 41

 بحرین مردم قیام همسوی و هماهنگ سرکوب 41

همکاری  شورای عضو های دولت سوی از

 فارس )عربستان و امارات متحده عربی( خلیج

5 5 10 0 5 191 0.00 9.82 

 امتیاز درجه ره عواملی باال، جراو  در منررج اطالعات از استفاده دریافت1/4با را باال به

بهنموده و انتخاب مهمانر، چالشعنوان و مشترک عالئ  روابطترین بر مؤثر ژئوپلیتیکی هاي

فارسارائهگردیرنر.دوجانبهایرانورشورهايجنوبخلیج

 فارس و کشورهای جنوب خلیج ج.ا.ايرانترين عالئق ژئوپلیتیکی مشترک موثر بر روابط مهمالف( 

 .تنگهراهبرديهرم وموقعیتاستراتژیکینن5

 فارسواهمیتنندرمبادالتاقتصاديوتجاري.موقعیتحساسواستثناییمنطقهخلیج1

 عالئ مشترکعنوانیکیازمنافعو.ذخایرنفتوگازمنطقهبه3

 ايهاياقتصاديمنطقهالمللوهمکاري.تجارتبین4

دست1 و مشترکاسال  دین به. مسلمانان اتحاد به مهمیابی از یکی انگی هعنوان برايترین ها

 گستر همکاريوروابطبارشورهاياسالمی

تمتععبه1 و مناسکعباديحجعمره و مرینه و مکه وجود مهمعنوانیکی. تریناب ارهاياز
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 همگراییبینایرانوعربستانسعودي

 هايانرژي.تبادالتدووچنرجانبهدرخصوصطرح1

 شیعیانمنطقه با ایران اسالمی جمهوري .وجودشیعیانوپیونرمذهبی2

 فارسبینایرانوقطر.مشترکبودنمیرانعظیمپارسجنوبیدرخلیج1

 امنیتیبابرخیازرشورهايمنطقهماننرعمانهاي.تشکیلپیمان50

 هايدراوپکگذاري.اعما نفوذدرسیاست55

 .روابطن دیکجمهورياسالمیایرانورشورهايمنطقهباعمان51

 فارسخلیجحوزه.وجودبیشترینمراوداتاقتصاديایرانواماراتدرمیانرشورهاي53

 تاریخیودینی–.ایجادارتباطوتعاملبارشورهايداراياشتراراتفرهنگی54

اهل51 عربستان عالقه عنوانبه ایران تسنن .  در مکرمه مکه و شیعیان و سعودي ژئوپلیتیکی

 شونر.می محسوب ایران ژئوپلیتیک عالئ  ج ء سعودي عربستان

 فارس و کشورهای جنوب خلیج ج.ا.ايرانهای ژئوپلیتیکی موثر بر روابط ترين چالشمهمب(

 فارسسیرصعوديوتوجهویژهبهخریرهاوتقویتبنیهنظامیرشورهايحوزهخلیج.5

 ايدرتنگههرم هايجهانیومنطقه.حضورومراخلهقررت1

3 حمایت جنبشج.ا.ایران. گروهاز و بهها منطقه در شیعی محورهايهاي از یکی عنوان

 سیاستامنیتیایراندرمنطقه

.تشوی سایربازیگرانماننرعربستانتوسطنمریکابهاعما تحریموفشاراقتصاديبیشترعلیه4

 ایران

 ایرانباسوریه استراتژیک اتحاد .تخریبپیونرواستمرار1

منظورحف امنیتهاينظامیمتعرد،بهنظامینمریکادرمنطقهودراختیارگرفتنپایگاه.حضور1

 پیمانانننرشوروتسلطبرتنگههرم منافعخودوهم

 .حمایتازتروریسموتسلیحاترشتارجمعیتوسطبرخیرشورهاياینمنطقه1

 ازجمله مخالفان و منافقین تروریستی هايگروه ایرانماننرج.ا.هايمخالف.حمایتازگروه2

ریگیتوسطعربستان عبرالمالک گروهک

 

نا 1 با رابطه در مجعو  عنوان از منطقه عربی رشورهاي استفاده و تاریخی تحریفحقای  .

 فارسخلیج
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تقابلایرانوعربستاندرسوریه)یکیمقابلهباداعشدیگريتقویتگروهداعشوبهخطر50 .

 نامنیتسوریه انراخت

 با تقابل هر  با 1004 سا  فارسازخلیج همکاري شوراي اعضاي با ناتو همکاري .عقرقرارداد55

 جمهورياسالمیایران ازپیشبیش دادن قرار ان وا در و ایران

ورودگستردهسامانه51 ترینمتحرهبهاماراتوتبریلاماراتبهمهمهايامنیتیاطالعاتیایاالت.

منطقه اطالعاتی همکاريپایگاه پایگاهاي؛ گسترده، نظامی و اطالعاتی درهاي نمریکا نظامی هاي

 فجیره،)جبلعلی دوبیوالظفره)ابوظبی 

 گذاريبرايسیاست ایران با همکاري وعر  سعودي عربستان توسط نفت بازار نیاز مازاد .تولیر53

 یجهان بازارهاي در نفت قیمت اف ایش براي

 فارس.اف ایشنفوذعربستاندررشورهايمنطقهباتأسیسشورايهمکاريخلیج54

 فارسبارژیمصهیونیستی.توسعههمکاريوتعاملرشورهايحوزهخلیج51

رژیماشغالگر با حماس هايمختلفجنگ و حماس و غ ه نوار مسائل و اهللح ب و لبنان .مس له51

 هايایرانوعربستانچالشعنوانیکیازقرسبه

 فارس.حضورونفوذزیادبیگانگاندرتمامیرشورهايمنطقهخلیج51

 .عربستاندارايحکومتپادشاهیوحکومتایرانازنو جمهورياسالمی52

 .تحریمومحرودشرنوارداتراالهايمهموصنعتیایران51

 وایرئولوژیک، مذهبی عامل از پس وعربستان ایران رشور دو واگرایی و اختال  عامل ترین.مهم10

دارد تاریخی ریشه ره است عاملقومی

 پیمانانسعوديوبرخیهم عربستان رهبري به فارسخلیج همکاري شوراي ائتال  گروه .حمله15

.2015 مارس 25 در یمن به عربستان





 گیری و پیشنهاد یجهنت

 ی:ریگ جهینت -الف

عالئ »»دارداصلیننرهاشعارمیسؤا درراستايپاسخگوییبهباعنایتبهاینکهاینتحقی 

چالش مشترکو ژئوپلیتیکی میانمؤثرهاي روابط جنوببر جمهوريوفارسیجخلرشورهاي



 

ایراناسالمیروابطجمهوريبرمؤثرژئوپلیتیکیهاي چالشومشترکعالئ واراوي

 411 فارس خلیججنوبرشورهايو

ایران  «انر؟ررا اسالمی » است، گردیره انجا  تحقی  این استنتایج نن بیانگر يهاچالشدر

يهامؤلفهيژئوپلیتیکیبرنمرهازهاچالشژئوپلیتیکیحارمبرروابطایرانورشورهايم بور،سهم

 پروزنسیاسی و سرراست این مشکالت و مسائل شرن فرنوريمؤلفهی  در اغتشا  سبب ،

غیرهازقبیلاقتصاد،امنیتوهاحوزهيموجوددرسایرهافرصتهايژئوپلیتیکیمشترکویلپتانس

ش برابر است. چهار،ره شماره چالش15تعرادجرو  اصلی وعامل ج.ا.ایران روابط بر مؤثر

رهازمیانننهابرانرهامرتبشرهاحصاءوبهترتیباهمیتوزنیننفارسرشورهايجنوبخلیج

صعوديسیر»عاملیعنیدوهاونظراتخبرگان،نامههايرمیحاصلازپرسشاساسنتایجتحلیل

خلیج نظامیرشورهايحوزه تقویتبنیه و خریرها به ویژه توجه «فارسو مراخلهوحضور»و

هرم تنگهدرايمنطقهوجهانیهايقررت تریبارجحیت« ترتیببا 31831به از31814و

ونقشزیاديدرارفارسبرخوردثیرگذاريبیشتريبرروابطج.ا.ایرانورشورهايجنوبخلیجأت

 ثربرروابطج.ا.ایرانورشورهايجنوبؤهايژئوپلیتیکیمازچالشدیگربرخیواگراییدارنر.

 انراز3عبارتفارسخلیج

جنبش5 حمایتج.ا.ایراناز گروه. و بهها منطقه محورهايسیاستهايشیعیدر عنوانیکیاز

 امنیتیایراندرمنطقه

بهاعما تحریموفشاراقتصاديبیشترعلیه1 تشوی سایربازیگرانماننرعربستانتوسطنمریکا

 ایران

منظورحف امنیتهاينظامیمتعرد،بهحضورنظامینمریکادرمنطقهودراختیارگرفتنپایگاه3

 پیمانانننرشوروتسلطبرتنگههرم منافعخودوهم

ثربرروابطج.ا.ایرانوؤممشترکعالئ ژئوپلیتیکیعامل51درمجمو برابرجرو شمارهسه

هرم راهبرديتنگه»عاملیعنیدوهارهازمیاننننراشرهاحصاءفارسرشورهايجنوبخلیج

نناستراتژیکیموقعیتو درنناهمیتوفارسخلیجمنطقهاستثناییوحساسموقعیت»و«

ثیرگذاريبیشتريأازت11811و11811بهترتیبباتریبارجحیت«تجاريواقتصاديمبادالت

ونقشزیاديدرهمگراییدارايفارسبرخورداروروابطج.ا.ایرانورشورهايجنوبخلیجدر

روابطایرانورشورهايدیگربرخیباشرزداییمیتنش بر عالئ مشترکژئوپلیتیکیمؤثر  از

 فارسارائهگردیرنر.جنوبخلیج

 عنوانیکیازمنافعوعالئ مشترک.ذخایرنفتوگازمنطقهبه5



 

 411 5311زمستان،21شمارههجرهم،سا -استراتژیکدفاعیمطالعاتفصلنامه

 ايهاياقتصاديمنطقهالمللوهمکاري.تجارتبین1

هابرايترینانگی هعنوانیکیازمهمبهیابیبهاتحادمسلمانان.دینمشترکاسال ودست3

گستر همکاريوروابطبارشورهاياسالمی

برايهاانگی هترینمهمازیکیعنوانبهمسلماناناتحادبهیابیدستواسال مشترکدین4

 اسالمیرشورهايباروابطوهمکاريگستر 
 

 پیشنهادها: -ب 

برنامه.5 و خارجی سیاست چالشئ عالاقتصادي،ری ان ژئوپلیتیکیو برنامهراهاي هايدر

 دهنر.مرنظرقرار،هرفمنرراهشتنشواف ایشتوسعهروابطبهویژهاقتصاديوسیاسی

رارگ ارانسیاستخارجی1 اینعوامل. به توجه بینبا طری مجامع منطقهاز ايدرالمللیو

زمینهاف ایشتوافقاتبیشتروراهشتنشدرمنطقهراهاواختالفاتاقرا وخصوصرفعابها 

.فراهمنماینر

هايهايجمعیمخصوصاًشبکههايدانشگاهیج.ا.ایرانبااستفادهازرسانه.نخبگانوشخصیت3

توانمنري بهخصوصارتقايقابلیتاجتماعی، اینهايج.ا.ایران تا نماینر منتشر هاينظامیرا

 ره میموتو  منطقه در دنبا اف ایشامنیتخود به تنها مرد ج.ا.ایران براينخبگانو باشر،

رشورهايجنوبخلیجفارسروشنگردد.

  



 

ایراناسالمیروابطجمهوريبرمؤثرژئوپلیتیکیهاي چالشومشترکعالئ واراوي

 411 فارس خلیججنوبرشورهايو

 فهرست منابع

 منابع فارسي:

 ،تحلییلژئیوپلیتیکی5321احمريپور،زهراوقادريحاجت،مصطفیومختیاريهشییحسیین،) ‒

اي،سا ری يمنطقهغربنسیا،دوفصلنامهجغرافیاوبرنامههايهمگراییدرمنطقههاوچالشفرصت

.52-31،صصاو ،شمارهاو 

 ریرهاي بیر اسیتراتژیک فرهنیگ هیايمولفیه  ،تیأثیر5311پیشگاهیفرد،زهراوشیراونر،صار ،) ‒

3-31،تابستان،صص501اورراین،فصلنامهنسیايمرر يوقفقاز،شماره ژئوپلیتیک

.اسالمیتحقیقاتپژوهشکره3قم،المللیبینروابطاصو وتاریخ .5321.)حسینجمالی، ‒

ایجیاددرعربسیتانواییرانژئیوپلیتیکیعالئی تأثیر. 5311).ابراهیمرومینا،ومحمررتانیا،حاف  ‒

 .1-10صصدو ،شمارهجغرافیایی،تحقیقاتنسیا،غربجنوبدرايمنطقههايچالش

.پاپلیانتشارات3مشهرژئوپلیتیک،مفاهیمواصو ، 5310)محمررتا،نیا،حاف  ‒

 .12/2/12حاف نیا،مصاحبهعلمی،مورخه ‒

ملییهمبسیتگیبیرژئوپلیتییکچیالشتأثیر، 5313)مراد،راد،راویانیوطهمورثموصلو،حیرري ‒

 13-21صص،15شمارهالمللی،بینسیاسیتحقیقاتفصلنامه، گانه سهج ایرمورديمطالعه

 .سمتانتشارات3تهران.«یکموبیستقرندرژئوپلیتیک .»5320.)الهع تع تی، ‒

حیوزهنامتجیانسسیاسییهیاينظیا نقیش، 5314)مصیطفی،سییرهاشمی،وعبرالرتاراد،فرجی ‒

.21شمارهراهبرد،ومجلسفصلنامهمنطقه،امنیتسازيثباتبیدرفارسخلیج

درمنازعیهوتینشبیرفرهنگییعواملتأثیرتبیین، 5311)ریباز،نژاد،قربانیوعبرالرتاراد،فرجی ‒

.511-521صص،12شمارهیازدهم،سا فرهنگی،میانمطالعاتفصلنامهخاورمیانه،

 ،بررسیوتحلیلمنشأجغرافیاییوفرهنگیتنشبیناییرانو5315فرجیرادعبرالرتاوموفقیان،) ‒

.5پژوهشنامهخراسانب ر ،شمارهپارستان،

 .سمت3تهرانالمللی،بینسیاستوخارجیسیاستاصو ، 5313)عبرالعلی،سیرقوا ، ‒

پهلويدورهدرفارسخلیججنوبیحوزهرشورهايباایرانروابط، 5313)محسن،مارویی،نژادولی ‒

 .انسانیعلو وادبیاتدانشکرهارومیه،دانشگاهدو ،

اسالمیجمهوريدفاعیسیاستتروینالگويیعنوانطراحبايدرتررساله، 5311)ساسان،،مؤمن ‒

دفا ملّی.یعلدانشگاهتهران،فارسجیخلحوزهبرریتأرباایران

واییرانبیافارسخلیجهمکاريشورايرابطهژئوپلیتیکیهايچالشواراوي، 5311)هادي،ویسی، ‒

1-511صص،11شمارهاسال ،جهانسیاسیمطالعاتفصلنامهاسال ،جهانبرننتأثیر





 

 

 




