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 فارستبیین عوامل ژئوپلیتیکی اقتصادی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در حوزه خلیج. عبیرضا الهامی و رضا شاملو

 مقدمه 1
خود با توجه  روابط خارجی در کشورهای دنیا امروزه

های هایی که از قدرت به منافع ملّی و ارزیابی
کنند با پیرامونی و یا رقیب خود دارند، تالش می

گیری از عوامل ژئوپلیتیکی و سایر عوامل مؤثر بهره
های مناسب بر قدرت ملّی نسبت به اتخاذ سیاست

ملّی خود اقدام نمایند. در راستای راهبرد دفاع 
 درواقع درك صحيح از نقش عوامل ژئوپليتيكي

گيري راهبرد  سزایی در شكل تواند تأثیر به مي
دفاعي يك كشور بگذارد. با توجه به اینکه بخش 

هاي قدرت ملي يك كشور، اعظم منابع، ابزار و مؤلفه
عوامل ژئوپليتيكي هستند، طراحي راهبرد دفاعي 

ور، بدون توجه به عوامل مطلوب براي هر كش
پذیر خصوص عوامل اقتصادی امکان ژئوپليتيكي، به

). رویکردهای نوین در ۱۷:۱۳۸۹نخواهد بود (رشید، 
آفرینی ویژه  المللی بیانگر نقشروابط و تعامالت بین

خصوص عوامل اقتصادی و به های قدرت نرممؤلفه
های  های آن و تعیین حوزه میزان تسلط بر گلوگاه

المللی است. عوامل و بسترهای  در سطح بین نفوذ
تواند باعث به  مناسب ژئوپلیتیک اقتصادی می

های مشترک و همگرایی و ایجاد  وجود آمدن ارزش
ای  های منطقه حسنه و توسعه همکاری مناسبات

توانند با بسترسازی و مدیریت گردیده و کشورها می
ی کارگیری دیپلماسی اقتصاد موقع و بهمناسب و به

های بسیار خوبی را برای خود در آن فعال، فرصت
مندی از این  منطقه مهیا نمایند و عدم بهره

واگرایی در سیستم  تواند باعث ها نیز میظرفیت
روابط و مناسبات کشورها گردد. روابط جمهوری 

فارس، از اسالمی ایران و کشورهای حوزه خلیج
 طرواب سو،کی ازپیچیدگی خاصی برخوردار است. 

 منطقه، نیا یکشورها از یبرخ انیم یاقتصاد خوب
 تیتقو را شانمناسبات و ترقیعم راها آن یوندهایپ

 کشورها نیا انیم تنش گر،ید یسو از و است کرده
 با گذشته، دهه چند در رانیا یاسالم یجمهور با

. روابط جمهوری است داشته ادامه ییفرازوفرودها
 ،فارسجیخلاسالمی ایران با کشورهای حوزه 

 ازجمله یامنطقه و مسائل عوامل الشعاعتحت

 میرژ حمله روزه، وسهیس جنگ لبنان، عراق،
 ،ینفت یهااستیس و اوپک غزه، به یستیونیصه

 نقش حج، ،یستیونیصه میرژ و اعراب صلح روند
 حضور ه،یسور عیوقا و نیبحر بحران ان،یعیش

 رانیا یاهسته برنامه ،یریتکف یستیترور یهاگروه
 ای مانند حضورمنطقه و عوامل فرا برجام مسائل و

 اروپا اتحادیۀ و هاآمریکایی ویژهبه بیگانه نیروهای
 انرژی منابع به دستیابی به میل منطقه، در

 تقویت و حضور جهت در ناتو فارس، تالشخلیج
 به منطقه، میل کشورهای با سودمند روابط

 رژیم تالش فارس وخلیج انرژی منابع به دستیابی
 عدم ایجاد جهت در مستقیم طوربه قدس اشغالگر

و  جمهوری اسالمی ایران میان شکاف و اعتماد
 بروز و ییواگرا موجبات وقرارگرفته  منطقه کشورهای

. از است آورده فراهم راها آن روابط بر ییهاتنش
طرفی این کشورها جملگی از متحدان آمریکا در 

نگرانی از نفوذ ایران در منطقه بوده و به دلیل 
به  منطقه، تهدیدی علیه جمهوری اسالمی ایران

های واگرایی در روابط این کشورها و زمینه رفته شمار
به غیر (با جمهوری اسالمی ایران همچنان وجود دارد 

پیمان با ایران مانند  از برخی کشورهای دوست و هم
 .)عمان و اخیراً قطر

فارس  ان، خلیجاز منظر جمهوری اسالمی ایر 
عنوان یک عامل ژئوپلیتیک از اهمیت زیادی به

عنوان مبدأ تهدید نظامی برخوردار بوده و اگر به
ای و نظام سلطه به رهبری منطقه های فرا قدرت

آمریکا مفروض و طراحی شود، درنتیجه توان دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران به این نقطه  راهبردی

جمهوری اسالمی ایران بنابراین  گردد؛ معطوف می
های ژئوپلیتیکی  تواند با استفاده از ظرفیت می

فارس، وزن، جایگاه و منزلت ژئوپلیتیکی خود خلیج
در منطقه و جهان نیز را ارتقاء دهد. از طرفی تدوین 
راهبرد مناسب نیز مستلزم شناخت دقیق عوامل 

 ویژه عوامل ژئوپلیتیکژئوپلیتیکی این حوزه به
جه به نقش و تأثیر آن در راهبرد مزبور اقتصادی و تو

و روابط با همسایگان و یا سایر بازیگران در نظام 
که عوامل باشد. با توجه به اینالملل می بین
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و  اقتصادی میان جمهوری اسالمی ایران ژئوپلیتیک
نقش اساسی و  فارسجیخلجنوب  کشورهای

در راهبردهای دفاعی ایران در حوزه  کنندهنییتع
که  ای فارس دارد، بنابراین نگرانی و دغدغه خلیج

وجود دارد این است که عدم توجه به عوامل 
که  فارس ژئوپلیتیکی اقتصادی در حوزه خلیج

عنوان یک محیط راهبردی مهم برای کشور ایران به
در ابعاد مختلف ازجمله ژئوپلیتیکی و مسائل دفاعی 

توجهی قرار گردد، نبایستی مورد کم محسوب می
زیرا غفلت از این مهم در سطح کالن و راهبردی  یرد؛گ

کشور را با مشکالتی مواجه ساخته و موجب افزایش 
با همسایگان  تنش در روابط جمهوری اسالمی ایران

جنوبی کشور و افزایش تهدیدات علیه منافع ملی 
شود و این امر مشکالت  کشورمان در این حوزه می

اسالمی ایران های زیادی را به جمهوری  و هزینه
ای از عدم  این موضوع مسئله تحمیل خواهد نمود.

وجود یک کار علمی در راستای بررسی عوامل 
ژئوپلیتیک اقتصادی مؤثر بر راهبردهای دفاعی 

صورت فارس بهحوزه خلیج جمهوری اسالمی ایران در
 قیتحقمدون ایجاد نموده است که مبنای انجام این 

 است.

ین و شناسایی عوامل مقاله حاضر با هدف تبی
ژئوپلیتیکی اقتصادی مؤثر بر راهبردهای دفاعی 

فارس اجرا شده حوزه خلیج جمهوری اسالمی ایران در
عوامل « اصلی آن و سعی دارد تا به پرسش

مؤثر بر راهبردهای دفاعی  ژئوپلیتیکی اقتصادی
فارس اسالمی ایران در حوزه خلیج جمهوری

فرعی این تحقیق،  نیز پاسخ دهد. هدف»» اند؟ کدام
 آفرین و تهدیدترین بسترهای فرصت شناخت مهم

ترین عوامل ضعف و قوت  زا و همچنین شناخت مهم
ژئوپلیتیکی اقتصادی مرتبط با راهبردهای دفاعی 

رابطه با کشورهای حوزه  جمهوری اسالمی ایران در
باشد. سؤاالت فرعی تحقیق  فارس میخلیج

آفرین و ای فرصتترین بستره اند از: مهم عبارت
تهدید زا و عوامل قوت و ضعف اقتصادی مرتبط با 

در حوزه  راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران
از  جهتنیبداند؟ این تحقیق  فارس کدامخلیج

ضمن کشف عوامل  اهمیت برخوردار است که
ی اسالم یجمهور یدفاع یراهبردها بر مؤثر اقتصادی

 دها،یتهد ها،صتر فارس و همچنین فدر حوزه خلیج
، به اتخاذ راهبردهای دفاعی هاضعف و هاقوت

های  مناسب کمک نموده و در آینده نیز با چالش
فارس مواجه و ژئوپلیتیکی کمتری در منطقه خلیج

منظور رفع و مقابله با توان ابتکار عمل را به می
خصوص در حوزه های این منطقه به چالش

 اقتصادی در دست داشت.

 ی پژوهشاسشنروش  2
ای بوده و با رویکرد  این تحقیق ازلحاظ نوع توسعه

تحلیلی  -آمیخته و با استفاده از روش توصیفی
ای انجام شده است. جامعه آماری این  موردی زمینه

نظران و خبرگان نظامی و صاحب تحقیق، شامل
های غیرنظامی و اساتید برجسته کشور در حوزه

الملل، ژئوپلیتیک که دفاعی، سیاسی، روابط بین
 حداقلیسانس و لفوقدارای مدارک علمی دکتری و 

مرتبط با دارای سابقه خدمت در مشاغل سه سال 
اند.  باشند، انتخاب گردیده موضوع پژوهش می

نامه اول تحقیق برای پرسش جامعه آماری این
احصاء عوامل اقتصادی ژئوپلیتیک مؤثر بر ( تحقیق

راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران) که دارای 
نفر و برای  ١٢های ذکر شده باشند  ویژگی

اقتصادی ژئوپلیتیک  تعیین عوامل(نامه دوم  پرسش
آفرین، تهدید و تعیین نقش عوامل در بستر فرصت

صورت تمام نفر تعیین که به ٤٠ت) زا، ضعف و قو
 شمار به آنان رجوع شده است.

ای  روش گردآوری اطالعات، مطالعۀ کتابخانه
برداری یشف (شامل کتب و مقاالت پیرامون موضوع

های یبررس) و و مدارک موجود اسناداستناد به و 
نفر  ٨و مصاحبه عمیق با  نامهپرسشمیدانی شامل 

شامل کشورهای  ،انیازنظر مک از خبرگان است.
و کشورهای جنوب  جمهوری اسالمی ایران

(عربستان، امارات متحده عربی، قطر،  فارسجیخل
ازنظر قلمرو موضوعی عمان، کویت، بحرین است) و 

از قبیل؛ عوامل ژئوپلیتیک تحقیق مرتبط با مباحثی 
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و راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران با تأکید 
باشد.  اقتصادی می کیژئوپلیتی بر نقش عوامل

های این تحقیق از طریق آلفای  نامه پایایی پرسش
بوده و با  ٨٧/٠کرونباخ محاسبه شده که ضریب آن 

باشد،  می ٧٥/٠عنایت به اینکه این ضریب باالی 
مورد تأیید قرار گرفته است.  نامهپرسشپس پایایی 

١)CVR(برای روایی آن نیز از روش ضریب الوشه   
استفاده شده است. برای روایی محتوی 

نفر توزیع و  ١٢نامه بین  نامه، ابتدا پرسش پرسش
محاسبه  ٠٫٥٩ها باالی  گویه تکتکچون ضریب 

نامه  گردید، تمامی عوامل سؤال شده در پرسش
مورد تأیید جامعه خبره قرار گرفته است. در تحلیل 

ها از روش آمارهای توصیفی و استنباطی و  داده
استفاده شده است که در نهایت با  SPSSافزار نرم

استفاده از آزمون خی دو، تعیین سطح معناداری 
) %٥با خطای حداکثر زیر  %٩٥ضریب اطمینان (

عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی مؤثر بر راهبردهای 
فارس دفاعی جمهوری اسالمی ایران در حوزه خلیج

 بندی گردیدند. اولویت

 ی نظری و پیشینهمبان 3
 وهشپژ 

 پژوهش پیشینه .1
گفتار دکتر فریبرز ارغوانی و حسن خوش .1

 تجاری ایبلوکه«ای با عنوان ) در مقاله١٣٩٠(
 از هاچالش بررسی :خاورمیانه در ای منطقه

به بررسی مسائل » سیاسی منظر اقتصاد
ویژه کشورهای حوزه اقتصادی خاورمیانه به

 سد راه فارس و مشکالتی کهخلیج
ای شده های تجاری منطقهبلوکگیری شکل

گیری چنین نتیجه پرداخته است. درنهایت
 های منطقه،کند که در میان دولت می

 و منطقه کشورهای در های داخلیبحران
 عوامل و ایمنطقه فرا کنشگران نفوذ

 در نيافتگی توسعه ازجمله اقتصادی متعدد

                                                   
1 C.V.R (Content Validity Ratio)  

 بر مبتنی اقتصادهای و گوناگون سطوح
 و نفتی به دالرهای متکی و رانتير هایدولت
 هستند نکاتی ازجمله سازیخصوصی ضعف

 هایگیری بلوکشکل عدم به منجر که
 .اند شده خاورميانه در ای منطقه تجاری

) در رساله ١٣٩١هللا نوذری (دکتر فضل .2
تعیین عوامل «دکتری خود با عنوان 

و تأثیر آن بر  ژئوپلیتیک حوزه دریای عمان
منیتی جمهوری ا –راهبرد دفاعی  تدوین

تالش نموده است به  »اسالمی ایران
شناسایی و تعیین عوامل مؤثر ژئوپلیتیکی 

دریای  امنیتی حوزۀ -مرتبط با مسائل دفاعی
عمان در ابعاد؛ طبیعی، انسانی، اقتصادی، 

-المللی و نظامیسیاسی داخلی، سیاسی بین
چنین تعیین نقش و میزان تأثیر امنیتی و هم

فاوت چهارگانه محیطی این کارکردهای مت
عوامل در قالب قوت، ضعف، فرصت و 

 مؤثرتهدید اقدام نماید. در پایان نیز عوامل 
امنیتی  -ژئوپلیتیکی مرتبط با مسائل دفاعی

گانه فوق در حوزۀ دریای عمان در ابعاد شش
عامل ژئوپلیتیکی در محیط داخلی  ٣٠قالب 

عامل ژئوپلیتیکی در محیط خارجی  ٢٤و 
دوم تحقیق نیز،  سؤالو در پاسخ به  تعیین
های مختلف چهارگانه کارکرد ها ونقش

ژئوپلیتیکی  عامل ١٥عوامل ژئوپلیتیکی، 
 ١٩فرصت و  عامل ٥ضعف،  عامل ١٥قوت، 
 تهدید تعیین گردیدند.عامل 

دکتر محمدصادق کوشکی و سید محمود  .3
 ای با عنواندر مقاله )١٣٩٢حسینی (

و  ايران آمیزارضتع روابط اقتصادي تحليل«
تعارضات میان » فارسخلیج حوزه كشورهاي

جمهوری اسالمی ایران و کشورهای حوزه 
فارس را از منظر اقتصادی مورد بررسی خلیج

اند. محققین ضمن بررسی وضعیت قرار داده
گیری اقتصادی منطقه چنین نتیجه

سطح پایین همگرایی تجاری و نمایند که می
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های اقتصادی بین ریاقتصادی و فقدان همکا
فارس از ایجاد ایران و کشورهای حوزه خلیج

وفصل های قوی برای حلمحرک و انگیزه
 آورد.ها جلوگیری به عمل می تعارض

اصغر بیک بیلندی سید عباس عراقچی و علی .4
 عوامل تأثیر« ای با عنوان ) در مقاله١٣٩٧(

 تدوین بر خزر دریای اقتصادی ژئوپلیتیک
به  »ایران اسالمی جمهوری دفاعی راهبرد

مرتبط  شناسایی عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی
و مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی 

 در دریای خزر پرداخته در نهایت ایران در
 سؤاالت به پاسخ گیری درقسمت نتیجه

 و آفرینفرصت بسترهای ترین مهم تحقیق،
ترین و همچنین مهم زا تهدید بسترهای

و ضعف اقتصادی که در تدوین  عوامل قوت
راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران مؤثر 

عامل ژئوپلیتیک  ٣٠ قالب باشند، در می
 .تعیین گردیدند

دکتر سید یحیی رحیم صفوی و همکاران  .5
 واملع«ای با عنوان ) در مقاله١٣٩٨(

 راهبرد تدوین بر مؤثر اقتصادی ژئوپلیتیکي
 منطقۀ در ایران اسالمي دفاعي جمهوری

کوشد که منطقه می» کشور شرق شمال
شمال شرق کشور را از منظر اقتصادی 

ترین ابعاد ژئوپلیتیکی عنوان یکی از مهمبه
عامل  ٢٧مورد بررسی قرار دهد. در نهایت 

ژئوپلیتیکی اقتصادی مؤثر بر تدوین 
راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در 

ند منطقه شمال شرق کشور شناسایی گردید
که در قالب عوامل چهارگانه قوت و ضعف و 

عامل  ١٠(آفرین و تهدید زا بسترهای فرصت
 ٦عامل فرصت و  ٣عامل ضعف،  ٨قوت، 

 عامل تهدید برشماری گردیدند.

 گونههیچ گه است آن مؤید تحقیق ادبیات مرور 
ویژه به شناسایی و  طوربه یامطالعه پژوهش و

                                                   
1 Geopolitic 
2 Taylor 

 تدوین بر مؤثر اقتصادی احصاء عوامل ژئوپلیتیكی
 ایران در منطقه اسالمی جمهوری فاعی راهبردهای د

نپرداخته است. در این مقاله سعی  فارسجیخل
ی خارجی موضوع بر شناسطیمحگردیده است ضمن 

استفاده از  مینای عوامل ژئوپلیتیکی اقتصادی، با
ی و اکتابخانهی گرداوری اطالعات مانند هاروش

میدانی، از دانش و نظرات خبرگان فن در امور 
جامع و در قالب  طوربه فارسجیخلمنطقه 

 نوبهبهاطالعات استفاده گردد که  لیوتحلهیتجز
 هرچند خود نوآوری و نقطه قوت این تحقیق است.

که در راستای رسیدن به هدف پژوهش، مطالعات 
پیشین توانسته است به احصاء و گزینش مناسب 

ی متناسب با عوامل اقتصادی ژئوپلیتیک هایهگو
 کمک نماید.

 مبانی نظری .2
 ژئوپلیتیک مفهوم .1

١ژئوپلیتیک به معنای زمین و » ژئو«مرکب از دو واژه  
ژئوپلیتیک به  به معنای سیاست است.» پلیتیک«

٢»لوریت«تعبیر  سیاسی انگلیسی یعنی:  دانیجغراف 
مطالعه توزیع جغرافیایی قدرت بین کشورهای «

 »های بزرگ و اصلیرقابت بین قدرت ژهیوبهجهان، 

,1990:45) (Taylor  . دیکشنری آکسفورد این
ژئوپلیتیک عبارت است از «دهد: تعریف را ارائه می
ها از عوامل ی سیاستریرپذیتأثمطالعه چگونگی 

 ).Dictionary of geography,2012( »جغرافیایی
-دکتر عزتی ژئوپلیتیک در رابطه با ژئوپلیتیک می

 گوید:

ژئوپلیتیک، علم کشف روابط محیط جغرافیایی «
(عزتی، » و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی ملل است

گونه تعریف ک را اینحافظ نیا، ژئوپلیتی). ۶-۵: ۱۳۸۰
 علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت: «کندمی

ها با های ناشی از ترکیب آنو سیاست و کنش
 ).۲۷-۳۷: ۱۳۹۰(حافظ نیا،» یکدیگر
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 فارستبیین عوامل ژئوپلیتیکی اقتصادی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در حوزه خلیج. عبیرضا الهامی و رضا شاملو

 ژئوپلیتیک عوامل .2

توان به شدۀ ژئوپلیتیک میازجمله عوامل شناخته
های استراتژیک و ژئواستراتژیکی، موقعیت
های طبیعی و های ارتباطی، دریایی، جنبهموقعیت

فیزیکی سرزمین نظیر شکل، وسعت، اوضاع 
های اقتصادی، سیاسی، نظامی، پوگرافی و وضعیتتو

اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی و کمیت و 
کیفیت منابع انسانی و عناصر فرهنگی و تاریخی 
اشاره کرد. این عوامل ژئوپلیتیکی با درجات مختلف 

توجهی بر روند طراحی و اجرای استراتژی تأثیر قابل
 ).۱۴:۱۳۹۰دارند (حافظ نیا،

 آفرين ژئوپليتيكرصتف بسترهاي .3

هاي بالقوه در محیط ها، مالحظات و واقعيتويژگي
خارج از مرزهای جغرافیایی يك كشور كه از جنس 

که استفاده صحیح طوریعوامل ژئوپليتيك بوده؛ به
ها موجب تسهيل و تسريع در موقع از آنو به

دستيابي به اهداف دفاعي در قبال آن كشور 
منظور وصول به ذه بههاي متخشود. سياستمي

نمايند آفريني مياهداف دفاعي در اين بستر نقش
 ).۲۷:۱۳۹۵بیک بیلندی، (

 بسترهاي تهديد زاي ژئوپليتيك .4

یط هاي بالقوه در محها، مالحظات و واقعيتويژگي
خارج از مرزهای جغرافیایی يك كشور كه از جنس 

ً می تواند موجب عوامل ژئوپليتيك بوده و ماهیتا
ا ممانعت از دستيابي به اهداف دفاعي در كندي ي

-هاي متخذه میشود. سياستقبال آن كشور مي
ای ژئوپلیتیک را کم یا زیاد تواند شدت عوامل تهدیدی

 ).۲۷:۱۳۹۵بیک بیلندی، (نماید 

 ژئوپلیتیک قوت .5

هاي موجود در ها، مالحظات و واقعيتويژگي 
محدوده داخلی جغرافیای يك كشور كه از جنس 

ها کارگیری درست آنعوامل ژئوپليتيك بوده و به
موجب تسهيل و تسريع در دستيابي به اهداف 

بیک بیلندی، ( شوددفاعی كشور مي دفاعي و غیر
۲۷:۱۳۹۵.( 

 ژئوپلیتیک ضعف .6

هاي موجود در عيتها، مالحظات و واقويژگي 
محدوده داخلی جغرافیای يك كشور كه از جنس 
عوامل ژئوپليتيك بوده و باعث كندي يا ممانعت از 

دفاعی كشور  دستيابي به اهداف دفاعي و غیر
 ).۲۷:۱۳۹۵بیک بیلندی، ( شودمي

 دفاعی راهبرد .7

راهبرد دفاعی عبارت است از؛ چگونگی توزیع و 
ابزارهای ملّی برای کارگیری منابع، مقدورات و به

 ).۱۱: ۱۳۸۶نیا و همکاران، تأمین اهداف دفاعی (حافظ 

 فارس ی حوزه خلیجکشورها .8

، دربرگیرنده هشـت فارسجیخلمنطقـه ژئـوپلیتیکی 
کشـور ایـران، عربسـتان سـعودی، عـراق، کویـت، 
امـارات متحده عربی، قطر، عمان و بحرین است که 

 یهـااسـتیسفتن با در پیش گـر  هاآنهریک از 
مختلف درصدد کسب قدرت بیشتر، ارتقای وزن 
ژئوپلیتیکی خـود و اثرگـذاری بیشـتر در ایـن منطقه 

فرجی راد و هاشمی، ژئوپلیتیکی هستند (
). در این پژوهش، کشورهای حوزه ۲۳۵:۱۳۹۴

امارات،  فارس شامل کشورهای عربستان،خلیج
مدنظر غیراز عراق بحرین، قطر، کویت و عمان به

 محقق هست.

 اقتصادی ژئوپلیتیک عوامل .9

های اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و ظرفیت •
 خدماتی)

به قابلیت یک کشور در حفظ و ازدیاد سطح زندگی 
شهروندان خود از طریق تأمین کاالها و خدمات 
موردنیاز آنان از بازار داخلی و حضور در بازارهای 

شود. قدرت جهانی، قدرت اقتصادی گفته می
های اقتصادی و توان اقتصادی برآیندی از ظرفیت

و کارگیری این نیروها زمامداران کشور در به
ها، برای توسعۀ اجتماعی و فرهنگی، تقویت توانایی

بنیۀ دفاعی کشور و دستیابی به قدرت اقتصادی 
باالتر است. ازجمله زیربناهای قدرت اقتصادی 

اند از؛ زیر ساختار توسعۀ صنعتی، منابع عبارت
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تأمین انرژی، منابع تأمین مواد غذایی، تسهیالت 
وط مواصالت ونقل زمینی، دریایی و هوایی، خطحمل

و تسهیالت ارتباطی و مخابرات، ساختار اقتصادی 
 ).۶۷:۱۳۹۱نوذری، (و... . 

 منابع طبیعی، انرژی و معادن زیرزمینی •

حقیقی و واقعی هر کشوری بستگی به  ارزش
فراوانی و کیفیت منابع آن کشور دارد. ثروت یک 
کشور وابسته به طرز استفادۀ آن کشور از منابع و 

ست. ممکن است کشوری دارای منابع تولیدات خود ا
که بتواند به نحو مطلوب ثروت زیادی باشد، بدون آن

از آن استفاده کند. منابع طبیعی به دو گروه تقسیم 
 شوند:می

الف) منابع غذایی: بخشی از منابع طبیعی  •
که منشأ آن خاک است و با تالش انسان بر 

شود و اساس آن سطح کرۀ زمین تولید می
شاورزی و دامی است. اکثر اقتصاد ک

کشوهای جنوب غربی آسیا (خاورمیانه) به 
علت موقعیت جغرافیایی خاص خود دارای 

خشک هستند. اقلیمی خشک و نیمه
برداری از هایی در بهرهمحدودیت جهیدرنت

ها وجود دارد. های کشاورزی آنخاک
تواند در جبران این ترین عاملی که می مهم

داشته باشد  ایکمبود نقش سازنده
های سطحی و جلوگیری از هدر رفتن آب

 -۹۷: ۱۳۸۲ها است (عزتی،مهار کردن آن
۹۶(. 

ب) منابع معدنی: آن قسمت از منابع  •
طبیعی که منشأ درونی دارند، در صنعت و 
فناوری حائز اهمیت هستند. در حال 

های آن برای حاضر، مواد معدنی و فرآورده
ست که قدری الزم اکشورهای بزرگ، به

های تصرف و به دست آوردن آن، یکی از راه
احراز و تثبیت قدرت جهانی است. اهمیت 

قدری و تأثیر این مواد در اقتصاد کشورها به
 توان وضعی را که درنتیجۀاست که نمی

ها به وجود خواهد آمد، مجسم فقدان آن

کرد؛ بنابراین در دنیای حاضر، هیچ دولتی 
تنهایی واند بهتچه کوچک و چه بزرگ نمی

 کلیۀ احتیاجات انسانی خود را برآورده کند
میزان اهمیت کلیۀ محصوالت معدنی به یک

سنگ و آهن دانیم زغالکه مینیست، چنان
روند. ترین مواد معدنی به شمار میاز مهم
 ).۹۸-۱۰۲: ۱۳۸۰(عزتی،

ونقل و خطوط های ارتباطی حملشبکه •
 انتقال کاال و انرژی 

ترین های دسترسی از مهمارتباطی و راههای شبکه
عناصر موردتوجه کشورها و جغرافیای نظامی است. 

بندی شبکۀ ارتباطی، نوع دسترسی و شرایط طبقه
ونقل و جابجایی نیروی انسانی و مناسب حمل
سو، دسترسی مطمئن به خطوط باربری از یک

ها و ارتباطی اساسی و مسیرهای عبوری پل
ها از طرف ها و ساختمان راهها، تونلها، تنگهگذرگاه

ای برخوردارند. وضعیت العادهدیگر، از اهمیت فوق
های ها و آبراههآهن، بندرها، فرودگاهها، راهجاده

داخلی که (تردد و حرکات) و عملیات نظامی را 
بخشد و چگونگی پشتیبانی نیروها (و تسهیل می

ی (و سازد، در جغرافیای نظاممردم) را میسر می
ای دارد و بسیاری از راهبرد دفاعی) جایگاه ویژه

 سازد.های نظامی (و دفاعی) را متأثر میگیریتصمیم
ونقل دریایی، مورد که امروزه کشتیرانی و حمل

شده ونقل برگزیدهعنوان بهترین روش برای حملبه
رقابت نیست. این امر و هیچ روش دیگری با آن قابل

شورهای ساحلی و هم به هم به ناوگان تجاری ک
ناوگان دریایی سایر کشورهایی مربوط است که 

 ).۶۹:۱۳۹۱گیرند (نوذری، طرف تجارت قرار می

 چارچوب نظری 4
ای در حوزه تحقیق و با استناد به مطالعات کتابخانه

گیری ازنظر خبرگان و متخصصان امور با بهره
فارس، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در منطقه خلیج

ب نظری پژوهش حاضر تدوین گردید که در چارچو
شکل شماره یک به تصویر کشیده شده است. 
شایان ذکر است با توجه به وجود نظریات مختلف 
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در رابطه با عوامل ژئوپلیتیکی اقتصادی، عوامل 
ژئوپلیتیک اقتصادی در این پژوهش بر مبنای نظر 

١هللا نوذری فضل در این تحقیق مالک قرار گرفته  
 است.

 

 
 قیتحق یچارچوب نظر١ شکل

 

 موردمطالعهشناخت منطقه  5

شناسی ژئوپلیتیکی اقتصادی یطمح
 جمهوری اسالمی ایران

های اقتصادی جمهوری ظرفیت .1
 اسالمی ایران

 بیشترین که است هاییکشور ازجمله ایران
 نفت ویژهبه خود طبیعی منابع از را تأثیرپذیری

 حدود در نفت از حاصل درآمد امروزه. است داشته
 مرزی مبادالت محل از ایران درآمدهای درصد ۸۰

 لوازم خرید هزینه و دهدمی تشکیل را خارجی
 را کشور نظامی تسلیحات و غذایی مواد و صنعتی

 حیاتی رگ هنوز نفت خالصه طوربه و کندمی تأمین
 ایران اقتصاد ساختار. است ایران امنیت و اقتصاد

                                                   
 رساله دکتري فضل اله نوذري، بیشتر ر. ك به جهت اطالعات 1

و تأثیر آن بر  تعیین عوامل ژئوپلیتیک حوزه دریاي عمان« )،1391(

 از ناشی ارزی درآمدهای ی پایه بر و) محصولیتک(
). ۱۶۱:۱۳۹۶ مؤمن،( دارد قرار نفت صدور و استخراج

 به بخشیتنوع با تا است تالش در ایران دولت
 را کشور اقتصادی نظام خود، اقتصادی هایفعالیت

 نماید مبدل محصولی چند به محصولیتک حالت از
 هایبخش سایر در گذاریسرمایه به منظور بدین و

 -هوا صنایع خودروسازی، صنعت ازجمله اقتصادی
 فناوری و پتروشیمی الکترونیک، صنایع فضا،

 و تجارت کشاورزی، هایبخش بر عالوه( ایهسته
 با ایران). ۱۶۵:۱۳۹۱نوذری،( است پرداخته) خدماتی

 و جهان انرژی از توجهیقابل بخش از برخورداری
 نفت کنند صادر کشورهای میان در مهم جایگاه

 تأمین در ایبرجسته و ایبالقوه نقش ،)اوپک(
 دارد جهان در کاال تجارت و انرژی و اقتصادی امنیت

 ).۱۲۴:۱۳۹۶ روشنی،(

با اندکی تغییر،  »امنیتی جمهوري اسالمی ایران –راهبرد دفاعی  تدوین
 .96دانشگاه عالی دفاع ملّی، صفحه 
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 ی و منابع طبیعی ایران انرژ .2
 انرژی) الف •

 بیشترین که است کشورهایی ازجمله ایران کشور 
 نفت ویژهبه خود طبیعی منابع از را تأثیرپذیری

 امنیت و اقتصاد حیاتی رگ هنوز نفت. است داشته
 با ناگسستنی پیوندی گاز صنعت. است ایران

 در گاز صنعت اثر نخستین. دارد نفت صنعت
 جنوب خیزنفت مناطق از گازرسانی با کشور اقتصاد

 کشورهای به انتقال و کشور شمال مرزهای به
 اساس بر). ۸۲-۸۳: ۱۳۸۱ صفوی،( باشدمی شمالی
 آخرین طبق و اخیر سال چند در شدهکشف ذخایر

 ذخایر میزان میالدی، ۲۰۰۴ سال تا اطالعات
 ۱۳۷ حدود ایران کشور در خام نفت شدهاثبات

 میزان این با. شودمی زده تخمین بشکه میلیارد
 و فارسخلیج نفتی ذخایر درصد ۸/۱۸ ایران ذخایر،

 باشد؛می دارا را جهان نفتی ذخایر درصد ۹/۱۱
 که فارسخلیج منطقه در ایران کشور بنابراین

 جهان فسیلی انرژی عظیم مخزن یک عنوانبه
 بر سعودی عربستان از بعد شود،می محسوب

 در ایران کشور. دارد تکیه جهان نفتی ذخایر دومین
 گازی منابع گستردگی علت به فارسخلیج منطقه

 روسیه از بعد نیز جهان سطح در و اوّل مقام دارای
 کشور، آماری سالنامه( باشدمی دوم مقام دارای
 ترینمهم از ایران گاز هایمیدان). ۲۸۸: ۱۳۹۶
 ازجمله. شوندمی محسوب دنیا گازی هایمیدان
 قطر و ایران بین که »جنوبی پارس« گازی میدان

 ۱۰۰ آن ایرانی بخش ذخایر میزان و است مشترک
 مریدی،. (است شده برآورد مکعب فوت تریلیون

 مراکز توسط شدهارائه آمار آخرین برابر). ۱۱۰: ۱۳۹۱
 شدهکشف گاز و نفت ذخایر خارجی و داخلی معتبر
 .باشدمی یک شماره جدول شرح به جهان و کشور

 
  فارسجیخل حوزه یکشورها نفت ریذخا اطالعات ١ جدول

 درصد جهان ذخایر بشکه نام کشور ردیف
٠٠٠/٠٠٠/٠٢٦/٢٦٧ جمهوری اسالمی ایران ١  ١٤٫٩٨ 
٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠/٢٥١ عربستان سعودی ٢  ٢١٫٣١ 
٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠/٩٧ امارات متحده عربی ٣  ٧٫٠٢ 
٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٥ عمان ٤  ٠٫٣٩ 
٠٠٠/٠٠٠/٤١٠/٢٥ قطر ٥  ١٫٨٢ 
٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٤ کویت ٦  ٧٫٤٧ 

 )www.The world Fact Book,2019: (منبع
 فارسجیخل حوزه یکشورها یعیطب گاز ریذخا اطالعات ٢ جدول

 درصد جهان ذخایر گاز طبیعی/ تریلیون مترمکعب نام کشور ردیف
 ١٧ ٣٣٫٥٠ جمهوری اسالمی ایران ١
 ٤ ٨٫٥٨ عربستان سعودی ٢
 ٣ ٦٫٠٩ امارات متحده عربی ٣
 ٠٫٢ ٠٫٦٥ عمان ٤
 ١٢ ٢٤٫٣٠ قطر ٥
 ١ ١٫٧٨ کویت ٦
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EIA١((منبع:   )۱۷۲۰ :کایآمراطالعات انرژی  سازمان ،

 

 منابع معدنی) ب •

کشوری دارای ذخایر وسیع و فراوان معدنی  رانیا
، سنگ مس و دیگر آهنسنگ، سنگزغالشامل، 

ی هاسنگی و نیز رفلزیغذخایر معدنی فلزی و 
ساختمانی و تزئینی است و این ذخایر، ایران را به 
یکی از کشورهای معدنی عمده جهان تبدیل کرده 

در ایران که به سه  شدهکشفذخایر معدنی  است.
و غیرفلزی  دسته عمده مواد سوختنی، مواد فلزی

میلیارد  ۲۴ برلغباشوند، میزان این ذخایر تقسیم می
 .)۸۳: ۱۳۹۱تن برآورد شده است. (مریدی، 

 و ونقلحمل ارتباطی هایشبکه .3
 ایران انرژی و کاال انتقال خطوط

 دو جنوب، -شمال محور در ایران جغرافیای فضای
 پیوند هم به را خشکی و آب جغرافیایی عرصه

 در خشکی در محصور کشورهای وجود و دهدمی
 و مرکزی آسیای کشورهای یعنی ایران شرق و شمال

 ارتباط جهت ایران فضای به هاآن نیاز و افغانستان
 صورتبه کشورها سایر با ارتباط و آزاد هایآب با

 مشخص را ایران ارتباطی موقعیت اهمیت ترانزیتی،

 بهترین). ۹۸: ۱۳۸۷ آبادی،دولت شمس( سازدمی
 جدید شرایط از را ایران تواندمی که امتیازی

 مندبهره المللیبین و ایمنطقه عرصه در ژئوپلیتیکی
 حمل درزمینۀ ترانزیتی موقعیت از استفاده د،ساز 
 مقرون و تریننزدیک ایران. است انرژی انتقال و کاال
 و مرکزی آسیای کشورهای ترانزیت راه ترینصرفهبه

 این. است جهانی بازار و آزاد دریاهای به قفقاز
 که کند پیدا تحقق تواندمی زمانی موضوع
 آهن خطوط توسعه روی جانبههمه هایریزیبرنامه

 گوییپاسخ برای بندرها توسعه و ترانزیتی هایراه و
 کارشناسان اعزام چنینهم. شود فراهم نیاز این به

 هاآن کردن متقاعد برای منطقه کشورهای به زبده
 و ترینامن ترین،نزدیک که موضوع این به

 ایران طریق از کاال و انرژی ترانزیت راه ترینباصرفه
). ۲۶۱-۲۶۲: ۱۳۸۷ اصل، تقوی( دارد ضرورت است،

 کشور سواحل در بندر ۱۳۲ تعداد حاضر حال در
 منظوربه و کوچک بندرها این اغلب که دارد وجود

 امّا. اندایجادشده محدود سطح در ماهیگیری
 جمهوری مهم و فعال بزرگ، بندرهای بین،دراین

 سازمان توسط شدهارائه آمار طبق ایران اسالمی
 .است) ۳ جدول( بندر ۱۱ حدود کشتیرانی و بنادر

 
 )۱۴۰۰ ،یانوردیسازمان بنادر و در تی(منبع: سا رانیا یاسالم یبنادر مهم و فعال جمهور یبنددرجه٣ جدول

 دودرجه کیدرجه استان نام بنادر دودرجه کیدرجه استان نام بنادر
 شهید
 رجایی

 یبهشتشهید   × هرمزگان
 )(چابهار

سیستان و 
 بلوچستان

 × 

امام 
 خمینی

  × گیالن انزلی  × خوزستان

 ×  خوزستان خرمشهر ×  مازندران رآبادیام
 ×  هرمزگان باهنر  × بوشهر بوشهر
 ×  خوزستان آبادان ×  مازندران نوشهر

     ×  هرمزگان بندرلنگه

                                                   
1 US.Energy.Information.Administration 
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(world Economic Outlook Database, 2019. منبع:   ) 
 

 

 شناسی ژئوپلیتیکی اقتصادییطمح
 فارسیجخلکشورهای حوزه 

 فارسجیخل های اقتصادیتیظرف .1
 نیماب محوری و کژیاسترات یامنطقهغرب آسیا 

 گاز و وسیع نفت ذخایر و است آفریقا و آسیا اروپا،
 به منطقه کشورهای درآمد اصلی طبیعی، منبع

 شدتبه منطقه کشورهای اقتصاد. ندیآیم شمار
 این تمامی و در ی)محصولتک(است  نفت به وابسته

 درآمد، کسب و اقتصادیی هاتیکشورها، فعال
 صادرات نفت از حاصل یاز درآمدها گرفتهنشئت

 و هابلوک تشکیل با کشورها،این  .باشدیم

١اکو نظیر ایمنطقه های پیمان ۸٢، دی  شورای  ،
٣فارسخلیج همکاری  اقتصادی شورای همکاری ،

٤عرب ٥اسالمی همکاری سازمان ، تری  در ابعاد وسیع 
 مشترک هایظرفیتاز  حداکثری برداریبهره برای
 با همچنین فارسجیخلحوزه  یکشورها کوشند.می
 توریستی و گردشگری عظیم هاییلپتانس بودن دارا
 و مناسب با اقلیم ساحلی قالب توریست در

 از خارج جهانگردان و گردشگران جذب برای مطلوب
 و برای ایجاد را مطلوب و های الزمینهزم منطقه

 بین گردشگری و توریستی هاینامهیمانپ بسط
. (ارغوانی و باشندیم را دارا منطقه کشورهای

 ).۸۱:۱۳۹۶ ،گفتارخوش

 

 
 (GDP)  یناخالص داخل دیبر اساس تول فارسجیخل یکشورها یبندرتبه ٤ جدول

 میلیون دالر)( خالص داخلی تولید تا کشور ردیف
 ١٨٩٨٥١١ عربستان ١

 ٧٤٦٣٥٠ امارات متحده عربی ٢
 ٣٦٥٨٥٣ قطر ٣
 ٣١٢١٠٠ کویت ٤
 ٧٦٩٥١ بحرین ٥
 ١٩٣٢١٨ عمان ٦

world Economic Outlook Database, 2019.:منبع  

 

 

                                                   
1 ECO: Economic Cooperation Organization 
2 D8 
3 Gulf Cooperation Council (GCC) 

4 Council of Arab Economic Unity (CAEU) 
5 Islamic Common Market 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=13&sy=2019&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C668%2C914%2C672%2C612%2C946%2C614%2C137%2C311%2C546%2C213%2C674%2C911%2C676%2C314%2C548%2C193%2C556%2C122%2C678%2C912%2C181%2C313%2C867%2C419%2C682%2C513%2C684%2C316%2C273%2C913%2C868%2C124%2C921%2C339%2C948%2C638%2C943%2C514%2C686%2C218%2C688%2C963%2C518%2C616%2C728%2C223%2C836%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2C278%2C624%2C692%2C522%2C694%2C622%2C962%2C156%2C142%2C626%2C449%2C628%2C564%2C228%2C565%2C924%2C283%2C233%2C853%2C632%2C288%2C636%2C293%2C634%2C566%2C238%2C964%2C662%2C182%2C960%2C359%2C423%2C453%2C935%2C968%2C128%2C922%2C611%2C714%2C321%2C862%2C243%2C135%2C248%2C716%2C469%2C456%2C253%2C722%2C642%2C942%2C643%2C718%2C939%2C724%2C734%2C576%2C644%2C936%2C819%2C961%2C172%2C813%2C132%2C726%2C646%2C199%2C648%2C733%2C915%2C184%2C134%2C524%2C652%2C361%2C174%2C362%2C328%2C364%2C258%2C732%2C656%2C366%2C654%2C144%2C336%2C146%2C263%2C463%2C268%2C528%2C532%2C923%2C944%2C738%2C176%2C578%2C534%2C537%2C536%2C742%2C429%2C866%2C433%2C369%2C178%2C744%2C436%2C186%2C136%2C925%2C343%2C869%2C158%2C746%2C439%2C926%2C916%2C466%2C664%2C112%2C826%2C111%2C542%2C298%2C967%2C927%2C443%2C846%2C917%2C299%2C544%2C582%2C941%2C474%2C446%2C754%2C666%2C698&s=PPPGDP&grp=0&a=
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=13&sy=2019&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C668%2C914%2C672%2C612%2C946%2C614%2C137%2C311%2C546%2C213%2C674%2C911%2C676%2C314%2C548%2C193%2C556%2C122%2C678%2C912%2C181%2C313%2C867%2C419%2C682%2C513%2C684%2C316%2C273%2C913%2C868%2C124%2C921%2C339%2C948%2C638%2C943%2C514%2C686%2C218%2C688%2C963%2C518%2C616%2C728%2C223%2C836%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2C278%2C624%2C692%2C522%2C694%2C622%2C962%2C156%2C142%2C626%2C449%2C628%2C564%2C228%2C565%2C924%2C283%2C233%2C853%2C632%2C288%2C636%2C293%2C634%2C566%2C238%2C964%2C662%2C182%2C960%2C359%2C423%2C453%2C935%2C968%2C128%2C922%2C611%2C714%2C321%2C862%2C243%2C135%2C248%2C716%2C469%2C456%2C253%2C722%2C642%2C942%2C643%2C718%2C939%2C724%2C734%2C576%2C644%2C936%2C819%2C961%2C172%2C813%2C132%2C726%2C646%2C199%2C648%2C733%2C915%2C184%2C134%2C524%2C652%2C361%2C174%2C362%2C328%2C364%2C258%2C732%2C656%2C366%2C654%2C144%2C336%2C146%2C263%2C463%2C268%2C528%2C532%2C923%2C944%2C738%2C176%2C578%2C534%2C537%2C536%2C742%2C429%2C866%2C433%2C369%2C178%2C744%2C436%2C186%2C136%2C925%2C343%2C869%2C158%2C746%2C439%2C926%2C916%2C466%2C664%2C112%2C826%2C111%2C542%2C298%2C967%2C927%2C443%2C846%2C917%2C299%2C544%2C582%2C941%2C474%2C446%2C754%2C666%2C698&s=PPPGDP&grp=0&a=
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 (دالر)فارسجیحوزه خل یکشورها یناخالص داخل دیسرانه تول ٥ جدول

 بحرین کویت عمان امارات عربستان قطر کشور
سرانه 
تولید 

 ناخالص

٤٩٥٧ ٤١٧٣٥ ٢٩٩٠٨ ٥٨٤٦٦ ٤٦٢٧٣ ٩١٨٩٧ 

world Economic Outlook Database, 2019:منبع 

 

ی اخیر عربستان برای خارج شدن از هاسالدر 
را  ۲۰۳۰ اندازچشماقتصاد وابسته به نفت سند 

 منظوربه ۲۰۳۰ اندازچشم سند طراحی کرده است.
دنبال  به نفت بر مبتنی اقتصاد از عربستان خروج

های نوعی دیدگاهی جامع به پتانسیلآن است تا به
اقتصادی عربستان داشته باشد و به همین خاطر، 
موضوعات مرتبط با گردشگری، فنّاوری، سرگرمی و 
ورزش و توسعه صنایع دفاعی و غیرنفتی را موردتوجه 

). ۲: ۱۳۹۷، ۱۰۲ یراهبردنمای ( قرار داده است
ً یتقردهای نفتی عربستان درآم درصد درآمدهای  ۸۰ با

درصد درآمدهای صادراتی آن را تشکیل  ۹۰بودجه و 
سازی اقتصاد  متنوع به دنبال. این کشور دهدیم

خود از طریق بخش خصوصی و با تمرکز بر تولید 
انرژی، ارتباطات، اکتشاف گاز طبیعی و بخش 

سعودی و سایر  پتروشیمی است. عربستان
منطقه در پرتو درآمدهاي نفتي، صنعت  کشورهای

توريسم و گسترش صنايع پتروشيمي به كشورهاي 
که بلومبرگ در سال اند. هنگامیثروتمند تبديل شده

های اتمی در عربستان خبر از احداث نیروگاه ۲۰۱۶
ها از آغاز مذاکرات و مطالعات اولیه در داد، سالمی

با کره گذشت. قراردادهای متعدد این زمینه می
اندازی متحده برای طراحی و راهجنوبی و ایاالت

رآکتور کوچک و بزرگ با مقاصد تولید  ۲۰نزدیک به 
شده انرژی و تحقیقات در طول دو دهه آینده بسته 

). اقتصاد امارات ۱۱:۱۳۹۶، ۲۶است (نمای راهبردی 
متحده عربی در درجه اوّل بر نفت و در درجه دوم 

های متنوع مراکز از فعالیت بر پایه درآمدهای حاصل
نفت  کهیطوربهقرار گرفته است،  آزاد بنادرتجاری 

و تجارت، سهم باالیی از تولید ناخالص ملی را به خود 
چنین صادرات گاز در روند . همدهداختصاص می

ویژه در توسعه و های اقتصادی امارات، بهفعالیت
ی تجاری دوبی و جبل عل –تکامل بندر آزاد صنعتی 

). ۲۴۱-۲۴۳: ۱۳۷۱نقش حیاتی دارد (حافظ نیا، 
امارات تالش دارد تا با استفاده از کانال جایگزین 

ی دوبی را به دریای عرب وصل کند نوعبهتنگه هرمز 
تا از این طریق بتواند وابستگی خود را به تنگه هرمز 

 ۱۱۰کاهش دهد. بر این اساس این طرح به طول 
میلیارد دالر  ۲۰۰حدود ی انهیهزو  شودیمکیلومتر 

، ۱۱۹نمای راهبردی (برای آن تعیین شده است 
۱۲:۱۳۹۷.( 

است  فارسجیخلتنها عضو شورای همکاری  قطر
نشد.  روروبهبا کسری بودجه  ۲۰۱۵که در سال 

بیش از نیمی از تولید ناخالص  هایقطر نکهیباوجودا
ی، اکارخانهداخلی خود را از طریق تولیدات 

، اما کنندیمو خدمات مالی تأمین  وسازساخت
همچنان تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفت و 
گاز هستند قطر نیز به دنبال تنوع بخشیدن به 
اقتصاد خود از طریق گسترش بخش خصوصی و 

ی خارجی است. بعد از ایران و گذارهیسرماجذب 
قطر، دارای بیشترین ذخایر گازی است. 

 راه از نفت کشف از قبل ). کویت۱۸۷:۱۳۹۱(نوذری،
 یاواحه کشاورزی و تجارت مروارید، صید ماهیگیری،

 ردیف در نفت کشف از بعد کشور نیا. کردیم گذران
اقتصاد . گرفت قرار جهان کشورهای نیثروتمندتر

ً کویت  درصد  ۹۴آزاد بوده اما این کشور نیز  نسبتا
درصد درآمد دولت خود را از  ۹۰درآمد صادراتی و 
برای  ۲۰۱۵. کویت در سال کندیمبخش انرژی تأمین 

در هزاره جدید برای جبران کسری  نخستین بار
ی دولتی شد هاارانهبودجه خود مجبور به کاهش ی

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=13&sy=2019&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C668%2C914%2C672%2C612%2C946%2C614%2C137%2C311%2C546%2C213%2C674%2C911%2C676%2C314%2C548%2C193%2C556%2C122%2C678%2C912%2C181%2C313%2C867%2C419%2C682%2C513%2C684%2C316%2C273%2C913%2C868%2C124%2C921%2C339%2C948%2C638%2C943%2C514%2C686%2C218%2C688%2C963%2C518%2C616%2C728%2C223%2C836%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2C278%2C624%2C692%2C522%2C694%2C622%2C962%2C156%2C142%2C626%2C449%2C628%2C564%2C228%2C565%2C924%2C283%2C233%2C853%2C632%2C288%2C636%2C293%2C634%2C566%2C238%2C964%2C662%2C182%2C960%2C359%2C423%2C453%2C935%2C968%2C128%2C922%2C611%2C714%2C321%2C862%2C243%2C135%2C248%2C716%2C469%2C456%2C253%2C722%2C642%2C942%2C643%2C718%2C939%2C724%2C734%2C576%2C644%2C936%2C819%2C961%2C172%2C813%2C132%2C726%2C646%2C199%2C648%2C733%2C915%2C184%2C134%2C524%2C652%2C361%2C174%2C362%2C328%2C364%2C258%2C732%2C656%2C366%2C654%2C144%2C336%2C146%2C263%2C463%2C268%2C528%2C532%2C923%2C944%2C738%2C176%2C578%2C534%2C537%2C536%2C742%2C429%2C866%2C433%2C369%2C178%2C744%2C436%2C186%2C136%2C925%2C343%2C869%2C158%2C746%2C439%2C926%2C916%2C466%2C664%2C112%2C826%2C111%2C542%2C298%2C967%2C927%2C443%2C846%2C917%2C299%2C544%2C582%2C941%2C474%2C446%2C754%2C666%2C698&s=PPPGDP&grp=0&a=
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ال ). اقتصاد بحرین در ح۴۷:۱۳۹۷، ۸ یراهبردنمای (
ً بر پایه   ی نفتی قرار دارد.درآمدهاحاضر عمدتا

 براقتصادی این کشور قبل از کشف نفت  گردش
مؤمن، ( ی حاصل از صید مروارید بوددرآمدها هیپا

 عمان نیز فارسخلیج کشورهای میان ). از۱۶۶:۱۳۹۹
دارد و همراه در  ایران با را سیاسی روابط تریننزدیک

ا ایران حفظ کند و تالش است که روابط خود را ب
هرچند  Katzman,2013:41).گسترش بخشد (

سطح روابط اقتصادی ایران و عمان علیرغم روابط 
های دو طرف جهت و توانمندی سیاسی مناسب

گسترش روابط اقتصادی در همه ابعاد جغرافیایی و 
توسعه محوری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. 

 حاظل به فارسخلیج کشورهای میان در عمان
 سایر کشورهای مانند و است متوسط اقتصادی

 وابسته خام نفت صادرات به فارس خلیج حاشیه
 به منطقه، دیگر کشورهای با مقایسه در است.
 این در نفت تولید هزینه ژئولوژیک، ویژگیهای دلیل

 از مس، است. نفت، گاز طبیعی و بسیار کشور
مختاری و آدمی، (هستند  عمان معدنی منابع

اقتصادی ایران و  هایظرفیت ). از جمله۲۱۸:۱۳۹۱
ها جهت ها و قابلیتعمان میتوان به وجود ظرفیت

ویژه در حوزه های مشترک اقتصادی بهاجرای طرح
گذاری مشترک برای نفت و پتروشیمی مانند سرمایه

توسعه میدان گازی کیش، طرح صادرات گاز طبیعی 
ه اشاره نمود ایران به عمان، طرح مشترک تولید اور 

 ).۱۹:۱۳۹۷، ۹۵(نمای راهبردی 

نرژی و منابع طبیعی کشورهای ا .2
 خلیج فارس

 انرژی:) الف •

ً  انرژي ژئوپلیتیک مسائل  حوزه در خصوصا
 به كه است برخوردار اهميتي چنان از فارسخلیج

 و اروپا چين، با آمريكا سياسي روابط برخي، اعتقاد
 تأثير تحت روسيه و اروپا روابط همچنين و روسيه

 عرصه در قوا تعادل اساس، اين بر .است مسئله اين
ً  سياسي ً  انرژي مسئله به كامال  انرژي خصوصا

این  Harris. 2014) .:170( است وابسته خاورميانه
ً بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر  مسئله خصوصا

 رويكردي نظامي، رهيافت از ژئوپلیتیک كه شوروي
 ً بیشتری  اهميت از گرفت ژئواكونوميك نسبتا

 ثبات اقتصاددانان از برخي روازاین برخوردار گردید.
با  رشد يك تداوم و فارسخلیج منطقه حاكميت

 اقتصادي ثبات براي را منطقه اين كشورهاي در ثبات
 منطقه اين انرژي عرضه امنيت تضمين و اروپا

 (Correlje & Linde, 2010:543). دانند مي ضروري
 مابین محوری و استراتژیک ایمنطقه این منطقه،

 گاز و نفت وسیع ذخایر و است آفریقا و آسیا اروپا،
 به منطقه کشورهای درآمد اصلی منبع طبیعی،

. کشورهای (Khatib,2014:71) .آیند می شمار
 قطر، کویت، ،، عراقشامل ایران فارسجیخلمنطقه 

میلیارد  ٧١٥ه عربی، عربستان و عمان، با متحد امارات
شدۀ ذخایر شناخته درصد ٦٠نفت، بیش از بشکه 

، ٢٠١٠جهان را در اختیار دارند. در پایان سال 
میلیارد بشکه  ٥١٦/٢٤٦عربستان سعودی با بیش از 

در صد ذخایر جهان را در  ٢١ذخیره نفت، حدود 
میلیارد بشکه  ١٧/١٥١اختیار داشته است. ایران با 

ه، میلیارد بشک ١٤٣و سپس عراق با  ازآنپسنفت 
میلیارد بشکه و امارات متحده عربی  ٥/١٠١کویت با 

بشکه به ترتیب باالترین ذخایر  ٨/٩٧با 
جهان را دارا هستند. بدین ترتیب،  شدهشناخته

دارندگان اصلی ذخایر نفت جهان، پنج کشور 
باقیان و همکاران، ( هستند فارسجیخلساحلی 

 عربی متحده امارات و سعودی عربستان ).١٥٧:١٣٩١
 گاز شده ذخایر اثبات درصد 10 و 17 با ترتیب هب

 بعد ،2011 سال در درصدی 10 و 39 تولید و طبیعی
 عضو کشورهای سومین و عنوان دومینبه قطر از

 تولید باالی و ذخایر با فارسخلیج همکاری شورای
 (QNB,2011:19-23). شوندمی محسوب گاز

 توسعه به گرایش اقتصادی محور نیترمهم
 فارسجیخل کشورهای بین در یامنطقه یهایهمکار

 گاز و نفت یعنی هاآن مشترک ثروت در توانیمرا 
 اقتصادی یهایهمکارو  مشترک منافع .دانست
 سیاسی، روابط گسترش باعث گاز طبیعی درزمینۀ
 در اقتصادی یهافرصت و امنیتی ضریب افزایش
 ).٧٣:١٣٩٠غالمی و همکاران، شد ( خواهد منطقه

 منطقه در نیز زیادی مشترک گازی هاییدانم
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 که است رو شایستهازاین دارند. قرار فارسیجخل
 هاییدانم دارای که فارسیجخل حاشیه کشورهای

با  (ایران، قطر و عربستان) باشندیم مشترک گازی
 میادین این از خود برداشت به بخشیدن نظم

 هایهمکاردامنه  و ببرند بین از را رقابت هایینهزم
). ٨٠:١٣٩٠دهند (کامران و همکاران،  گسترش را

عربستان سعودی به دنبال آسیب رساندن به 

اقتصاد و قدرت نظامی ایران از طریق کاهش قیمت 
ی در ارزیابی قیمت نفت و طورکلبهنفت است. 

رقابت ایران و عربستان در اوپک باید گفت که 
آگاهی عربستان از موقعیت برتر ایران در منطقه 

ی خود برای تزلزل ابزارهادارد و به همین دلیل از همه 
 (دهشیری و حسینی، کندیماین موقعیت استفاده 

١٣٧:١٩٤.( 

 

 
 نشده نفت جهاکشف ری: ذخا١نمودار شماره   ١ نمودار

BP Statistical) منبع(  Review of World Energy,2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ذخایر زیرزمینی: معادن ب) •

گاز دارای ذخایر عظیم نفت و عالوه بر  فارسیجخل
خاک سرخ، گوگرد، مروارید، زرنیخ،  یلمعدنی از قب

آهن، منگنز، کلر، سرب، زاج، قلع و منابع غذایی 

 ماهی و میگو (مشروط به کنترل آلودگی نفتی یژهوبه
 ).۲۰۶:۱۳۹۴قنبری جهرمی، ( باشد.یمفارس) یجخل

 BP Statistical Review of Worldشده گاز جهان (منبع: کشف ریذخا ٢ نمودار
(Energy,2017 
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و  ونقلحملهای ارتباطی شبکه .3
 خطوط انتقال کاال و انرژی

 ازلحاظکشور  ایناکثر کشورهای این منطقه 
 هوایی و دریایی ،یاجاده ونقلحمل یهارساختیز
ً  امکانات از هستند و برخی از  برخوردار خوبی نسبتا

 ه را شبکه قطر کشورهای این منطقه مانند کویت و
 گسترش برای ریلی خطوط تاکنون و دنندار  آهن

 است نشده ایجاد آن در ونقلحملو  ارتباطات
استفاده از ناوگان و تجارت دریایی اولویت اول 
کشورهای این منطقه در رابطه با صادرات، واردات و 

هوایی این کشورها از  ناوگان کاال است. ونقلحمل
ی مهمی قراردادهاوضعیت مناسبی برخوردار بوده و 

در رابطه با توسعه این ناوگان و خرید هواپیما در 
 دارایمنطقه  این یاهفرودگاهمنعقد گردیده است. 

 پروازهای هاآن بیشتر در و هستند امکانات مدرنی
از امکانات  شود. این کشورهایم انجام المللیینب

ً خوب درزم ونقل حمل یهارساختیز ۀنینسبتا
شریفی، ( برخوردار هستند ییو هوا ییایدر ،یاجاده

 یاونقل دریایی، مقولهکشتیرانی و حمل .)۶۵:۱۳۸۹
عنوان بهترین روش برای است که امروزه به

و هیچ روش دیگری با آن  شدهیدهونقل برگزحمل
رقابت نیست. این امر هم به ناوگان تجاری قابل

سایر  دریاییکشورهای ساحلی و هم به ناوگان 
کشورهایی مربوط است که طرف تجارت قرار 

از تجارت جهانی  %۹۰ بربالغامروزه  .گیرندیم
گیرد یمدریایی انجام  ونقلحملاز طریق  لونقحمل

هوایی امارات و  خطوط). ۲۰۷:۱۳۹۴قنبری جهرمی، (
طیران خلیج مربوط ( یراقطر و کویت ایر ویز، گلف 

خطوط هوایی مهمی هستند که  ازجملهبه بحرین)، 
 در دهند.یمونقل را انجام در تراز جهانی، کار حمل

ازلحاظ  ایونقل زمینی جادهحملاین کشورها 
جابجایی مسافر پس از هواپیمایی و ازلحاظ جابجایی 

 . مجاورتگیردکاال پس از کشتیرانی قرار می
های سیاسی مشابه و متغیرهای جغرافیایی، نظام

 بسیار تأثیر فارسجغرافیایی کشورهای منطقه خلیج
 هایپروژه این کشورها در همگرایی بر زیادی

دریایی،  هوایی، ای،(جاده ونقلحمل زیرساختی چون

 : (15ارتباطات داشته است  زمینی و و ریلی
.(World bank, 2010   

وتحلیل و تجزیه هاافتهی 6
 هاداده

 ی کیفی:هالیتحل .1
 ۸های کیفی با  گردآوری اطالعات و داده منظوربه

حوزه پژوهش  نظرانصاحبنفر از خبرگان و 
از مصاحبه به عمل آمد. تحلیل محتوایی حاصل 

ی مرتبط و مصاحبه هاهینظرمطالعه منابع، مدارک، 
گویای این مطلب است که یکی از  نظرانصاحببا 

ترین عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر روابط کشورها  مهم
ها، عوامل اقتصادی  و تدوین راهبردهای دفاعی آن

باشد. امروزه عوامل اقتصادی ژئوپلیتیک،  می
ی ابزارهاه از کننده منافع ملی با استفاد تأمین

کنند با  ها تالش می اقتصادی است و دولت
گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی و توان سیاسی  بهره

خود، موجبات تسهیل ارتباطات و مراودات تجاری را 
با دیگر کشورها را فراهم نمایند و از طریق بسترهای 

سازد، بر  ها را همگرا می اقتصادی که منافع دولت
د با سایر کشورها غلبه های خو اختالف و تنش

نظیری  بی نمایند. جمهوری اسالمی ایران فرصت
کشورهای حوزه  برای رشد اقتصاد و تجارت خود با

یژه امارات وبهاین کشورها  ازآنجاکهدارد.  فارسجیخل
متحده عربی کانون تجارت منطقه است ایران 

های یتظرفتواند برای صادرات کاالهای خود از یم
این کشور استفاده کند. فراتر؛ حضور دفاتر 

تواند یمالمللی در این کشورها ینبی بزرگ هاشرکت
ی صنعتگران، رو دریه و حتی رو دوسوزمینه ارتباط 

تجار، نخبگان و صاحبان حرفه و فکر ایرانی با 
همتایان عرب یا غربی خود را فراهم کند و از این راه 

ادی، صنعتی و علمی را ساز همگرایی اقتصینهزم
بندی عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی  فراهم آورد. جمع

به شرح  فارسجیخلمؤثر بر راهبردهای دفاعی حوزه 
 باشد: ذیل می

 رانیمناسب نفت و گاز در ا ریوجود ذخا .1
 )١٣٨١صفوی، (
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فشار  لیبه دل رانیاقتصاد ا تیوضع .2
منطقه در  یکشورها ریو سا کایآمر یاقتصاد

(مصاحبه با  کنندهفلج های میقالب تحر
 خبرگان)

 یمناسب نفت و گاز در کشورها ریوجود ذخا .3
 )۱۳۹۱باقیان و همکاران، فارس (جیمنطقه خل

به درآمدهاي  رانیاقتصاد ا ینسب یوابستگ .4
 )١٣٩٦مؤمن، نفت (

 رانینامناسب اشتغال در ا تیوضع .5
 مصاحبه با خبرگان)(

منطقه براي صدور  یباالي کشورها تیظرف .6
 گرید یکشورها ریو گاز به اروپا و سانفت 

 )٧٣:١٣٩٠غالمی و همکاران، (

 یو درآمد سرانه باال یناخالص داخل دیتول .7
منطقه در پرتو درآمدهاي نفتي،  یکشورها

ارغوانی و (غیره  صنعت توريسم و
 ).١٣٩٦، گفتارخوش

راه  نیترصرفهو مقرون به نیترکینزد رانیا .8
و قفقاز به  یمرکز یایآس یکشورها تیترانز

 )۱۳۸۷تقوی اصل، آزاد ( یاهایدر

در  رانیا یباالي اقتصاد یهاتیوجود ظرف .9
 الت،یش ،یپروردام ،یبخش کشاورز

برق، معدن، صنعت  دیتول ،یمیپتروش
غیره  و یازجمله صنعت خودروساز

 )١٣٩١(نوذری،

 رانیدر ا یو فراوان معدن عیوس ریوجود ذخا .10
 )۱۳۹۱مریدی، (

مستقل  دانیم نیترقطر از بزرگ یبرخوردار .11
 )١٣٩١(نوذری، با نفت) جهان رهمراهی(غ یگاز

عنوان به ییایاستفاده از ناوگان و تجارت در .12
منطقه در رابطه  نیا یاول کشورها تیاولو

 )١٣٨٩شریفی، با صادرات، واردات (

 عربستان در سازمان اوپك ادینفوذ و قدرت ز .13
 )۱۳۷:۱۹۴ (دهشیری و حسینی،

از  یدر توليد برخ رانیبودن اخودکفا  .14
ی مانند گندم راهبرد یمحصوالت کشاورز

 (مصاحبه با خبرگان)

کشورها مانند عربستان و قطر در  نیاقدام ا .15
 جهت خارج شدن از اقتصاد وابسته به نفت

 )١٣٩٧نمای راهبردی،(

در  یقرار گرفتن اقتصاد امارات متحده عرب .16
 هیدرجه اوّل بر نفت و در درجه دوم بر پا

متنوع  یهاتیحاصل از فعال یدرآمدها
 )١٣٧١حافظ نیا،(ی اقتصاد

 یبرا یفراوان یهاتیو قابل هاتیوجود ظرف .17
در  ژهیوبه یمشترک اقتصاد یهاطرح یاجرا

با  یو صنعت یمیحوزه نفت و پتروش
 )١٣٩٧نمای راهبردی، منطقه ( یکشورها

 ،یاقتصاد میعظ یهاتیوجود ظرف .18
و  یونقل، جهانگردحمل ،یبازرگان یگردشگر
 مصاحبه با خبرگان)در منطقه ( یبانکدار

توسط  کایو آمر یانعقاد قرارداد با کره جنوب .19
ی اتم یهاروگاهیاحداث ن یعربستان در راستا

 )١٣٩٦نمای راهبردی،(

ً خوب درزم یبرخوردار .20  ۀنیاز امکانات نسبتا
و  ییایدر ،یاونقل جادهحمل یهارساختیز

 )١٣٨٩شریفی، ( ییهوا

کشورهای حوزه های پایین کشاورزی تیظرف .21
(مصاحبه با  به دلیل نوع اقلیم فارسجیخل

 خبرگان)

 کشورهای از برخی درآهن راه شبکهفقدان  .22
قطر  و کویت مانند منطقه این

 )١٣٨٩(شریفی،

 دیجد یارتباط های هکانال و را جادیطرح ا .23
خود  یو قطع وابستگ یصدور کاال و انرژ یبرا

 )١٣٩٦نمای راهبردی،هرمز (به تنگه 
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 یمنطقه برا یو کشورها رانیرقابت ا .24
منطقه  یلیفس یبه منابع انرژ یدسترس

 )١٣٩١مریدی،(

بالقوه منطقه در  یهاتیاستفاده از ظرف .25
 یاسالم یتوسط جمهور یتجارت کاال و انرژ

 )١٣٩٦روشنی،( رانیا

و  رانیا نیمشترک ب ینفت و گاز های دانیم .26
 و قطر تیعربستان، کو

 هادادهکمی  لیوتحلهیتجز .2
جمعیت ( یفیتوصهای  تحلیلالف)  •

 شناختی)

در قسمت سؤاالت شناختی، اطالعات توصیفی 
مربوط به مشخصات جامعه نمونه شامل سه سؤال 
(سطح تحصیالت، سابقۀ خدمتی و جایگاه سازمانی) 

اند. فراوانی و درصد مربوط به مورد ارزیابی قرارگرفته
دهنده آن است دهندگان نشانپاسخ جایگاه خدمتی

ها در جایگاه سرتیپی باالتر شاغل درصد از آن ٨٠که 
 ٣٢های کشوری) (باشند (معادل آن در سازمانمی

ی نمونه، دارای  درصد از جامعه ٧٧٫٥نفر) و 
درصد  ٩٠نفر).  ٣١باشند (تحصیالت دکتری می

سال  ٢٦جامعۀ نمونه، دارای سن خدمتی باالتر از 
نفر). با توجه به این موارد مشخص شد  ٣٦د. (هستن

گویی به جامعۀ نمونه از روایی مطلوبی جهت پاسخ
 شده برخوردار است.سؤاالت مطرح

 های استنباطی ب) تحلیل •

نامه اول از  اول: در پرسش نامهپرسشتحلیل 
جامعه خبره سؤال شده است که به نظر جنابعالی 

اقتصادی  عامل یک عنوانبهتواند  آیا این عامل می
ژئوپلیتیک بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی 

مؤثر باشد؟ حاصل  فارسجیخلدر حوزه  ایران
عامل استخراج شده  ٢٦کلیه  نامه اول، تأیید پرسش

 باشد. از ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان می

 نامه دوم: تحلیل پرسشج)  •

اصلی تحقیق  سؤالبرای ارزیابی و دستیابی به پاسخ 
مبنی بر تبیین عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی مؤثر بر 
راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در حوزه 

دوم و توزیع بین  نامهپرسش، در قالب فارسجیخل
های آماری  نفر از خبرگان، با استفاده از روش ٤٠

توصیفی، استنباطی و آزمون خی دو به توصیف و 
اقتصادی مؤثر بر  وپلیتیکعوامل ژئ لیوتحلهیتجز

در حوزه  راهبرهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران
پرداخته شده و به ترتیب میانگین، هر  فارسجیخل

یک از عوامل ارائه گردیده است. برای پاسخ به سؤال 
ید تهدو  نیآفرفرصتترین بسترهای  فرعی اول (مهم

مرتبط با راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی  زای
ترین عوامل قوت و  سؤال فرعی دوم (مهم و ایران)

ضعف مرتبط با راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران منبعث از عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی) در 
ستون آخر پرسشنامه شماره دو از جامعه آماری 
درخواست گردید نسبت به تعیین نقش چهارگانه 

ا، قوت و ضعف)  دیتهد، نیآفرفرصتعوامل (بستر 
 گردد: ارائه می ٥م نمایند که برابر جدول شماره اقدا

 
  فارسجیدر حوزه خل رانیا یاسالم یجمهور یدفاع یمؤثر بر راهبردها یاقتصاد کیتیعوامل ژئوپل یفراوان عیتوز٦ جدول

 Na:Abbriviation of Economical Factorاقتصادي) (عامل

شماره عامل
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EC1 وجود ذخایر مناسب نفت و گاز در ایران 
۳
۸ ۲ ۰ ۰ ۰ ۹۵/

 قوت ۰٫۰۰۰ ۱/۳۵ ۴

EC2 
در  وجود ذخایر مناسب نفت و گاز

 فارسکشورهای منطقه خلیج
۳
۷ ۳ ۰ ۰ ۰ ۹۳/

فرص ۰٫۰۰ ۹/۲۸ ۴
 ت

EC3 
وضعیت اقتصاد ایران به دلیل فشار 
اقتصادی آمریکا و سایر کشورهای منطقه در 

 کنندههای فلج قالب تحریم

۳
۶ ۴ ۰ ۰ ۰ ۹۰/

ضع ۰٫۰۰ ۶/۲۵ ۴
 ف

EC4 
ظرفیت باالي کشورهای منطقه براي 

کشورهای  صدور نفت و گاز به اروپا و سایر
 دیگر

۳
۲ ۷ ۱ ۰ ۰ ۷۸/

۴ 
۵۵/۴

تهدی ۰٫۰۰ ۰
 د

EC5 
وابستگی نسبی اقتصاد ایران به 

 درآمدهاي نفت
۳
۰ ۶ ۴ ۰ ۰ ۶۵/

ضع ۰٫۰۰ ۴/۳۱ ۴
 ف

EC6 
تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه باالی 
کشورهای منطقه در پرتو درآمدهاي نفتي، 

 و غیره صنعت توريسم 

۳
۰ ۴ ۶ ۰ ۰ ۶۰/

تهدی ۰٫۰۰ ۴/۳۱ ۴
 د

EC7 
وجود ذخایر وسیع و فراوان معدنی در 

 ایران
۲
۸ ۶ ۶ ۰ ۰ ۵۵

 قوت ۰٫۰۰ ۲/۲۴ ۴/

EC8 

های باالي اقتصادی ایران در وجود ظرفیت
پروری، شیالت، بخش کشاورزی، دام

پتروشیمی، تولید برق، معدن، صنعت ازجمله 
و غیره (مصاحبه با  صنعت خودروسازی

 خبرگان)

۲
۹ ۲ ۹ ۰ ۰ ۵۰/

۴ 
۴۵/۲

 قوت ۰٫۰۰ ۹

EC9 
ترین میدان برخورداری قطر از بزرگ

 مستقل گازی (غیرهمراه با نفت) جهان
۲
۸ ۳ ۹ ۰ ۰ ۴۸/

۴ 
۵۵/۲

فرص ۰٫۰۰ ۵
 ت

EC1
0 

استفاده از ناوگان و تجارت دریایی 
عنوان اولویت اول کشورهای این منطقه در به

 رابطه با صادرات، واردات

۲
۶ ۶ ۸ ۰ ۰ ۴۵/

فرص ۰٫۰۰ ۲/۱۸ ۴
 ت

EC11 
قدرت زیاد عربستان در سازمان  نفوذ و

 اوپك
۲
۷ ۳ ۱۰ ۰ ۰ ۴۳/

۴ 
۸۵/۲

تهدی ۰٫۰۰ ۲
 د

EC1
2 

 وضعیت نامناسب اشتغال در ایران
۲
۶ ۳ ۱۱ ۰ ۰ ۳۸

/۴ 
۴۵/۲

ضع ۰٫۰۰ ۰
 ف

EC1
3 

های فراوانی ها و قابلیتظرفیت وجود
ویژه های مشترک اقتصادی بهبرای اجرای طرح

۲
۵ ۴ ۱۱ ۰ ۰ ۳۵

/۴ 
۱۵/۱
فرص ۰٫۰۰ ۷

 ت
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در حوزه نفت و پتروشیمی و صنعتی با 
 کشورهای منطقه

EC1
4 

های عظیم اقتصادی، وجود ظرفیت
ونقل، جهانگردی و گردشگری بازرگانی، حمل

 در منطقه بانکداری

۲
۵ ۲ ۱

۳ ۰ ۰ ۳۰/
۴ 

۸۵/۱
فرص ۰٫۰۰ ۹

 ت

EC1
5 

 برای منطقه کشورهای و ایران رقابت
 منطقه فسیلی انرژی منابع به دسترسی

۲
۵ ۳ ۸ ۴ ۰ ۲۳/

تهدی ۰٫۰۰ ۴/۳۱ ۴
 د

EC1
6 

ترین صرفهترین و مقرون بهایران نزدیک
راه ترانزیت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 

 به دریاهای آزاد

۲
۵ ۲ ۸ ۵ ۰ ۱۸/

 قوت ۰٫۰۰ ۸/۳۱ ۴

EC1
7 

برخورداری از امکانات نسبتاً خوب درزمینۀ 
ای، دریایی و ونقل جادههای حملزیرساخت

 در اکثر کشورهای منطقه هوایی

۲
۴ ۳ ۸ ۵ ۰ ۱۵/

۴ 
۴۰/۲
فرص ۰٫۰۰ ۷

 ت

EC1
8 

 آمریکاانعقاد قرارداد با کره جنوبی و 
توسط عربستان در راستای احداث 

 های اتمینیروگاه

۲
۴ ۳ ۶ ۶ ۱ ۰۸/

۴ 
۲۵/۴

تهدی ۰٫۰۰ ۲
 د

EC1
9 

های ارتباطی جدید  طرح ایجاد کانال و راه
وابستگی خود برای صدور کاال و انرژی و قطع 

 به تنگه هرمز

۲
۴ ۳ ۵ ۶ ۲ ۰۵/

۴ 
۲۵/۴

تهدی ۰٫۰۰ ۱
 د

EC2
0 

خودکفا بودن ایران در توليد برخی از 
 محصوالت کشاورزی راهبردی

۲
۳ ۵ ۵ ۲ ۵ ۹۸/

 قوت ۰٫۰۰ ۳۶ ۳

EC2
1 

اقدام این کشورها مانند عربستان و قطر 
در جهت خارج شدن از اقتصاد وابسته به 

 نفت

۲
۳ ۴ ۶ ۱ ۶ ۳٫

۹۳ 
۳۵٫۴

تهدی ۰٫۰۱ ۳
 د

EC2
2 

قرار گرفتن اقتصاد امارات متحده عربی در 
درجه اوّل بر نفت و در درجه دوم بر پایه 

 های متنوعدرآمدهای حاصل از فعالیت
 اقتصادی

۲
۳ ۴ ۴ ۲ ۷ ۳٫

۸۵ 
۳۶٫۷

تهدی ۰٫۰۰ ۵
 د

EC2
3 

های بالقوه منطقه در استفاده از ظرفیت
تجارت کاال و انرژی توسط جمهوری اسالمی 

 ایران

۲
۳ ۳ ۴ ۲ ۸ ۳٫

۷۸ 
۳۷٫۷

فرص ۰٫۰۰ ۵
 ت

EC2
4 

 بین مشترک گازی و نفت های میدان
 رقط و کویت عربستان، و ایران

۲
۲ ۴ ۳ ۴ ٧ ۳٫

۷۵ 
۳۱٫۷

فرص ۰٫۰۰ ۵
 ت
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EC2
5 

های پایین کشاورزی این کشورها ظرفیت
 به دلیل نوع اقلیم

 

۲
۲ ۳ ۳ ۶ ٦ ۳٫

۷۳ 
۳۳۱٫

فرص ۰٫۰۰ ۷۵
 ت

EC2
6 

 از برخی در آهن ه را شبکه فقدان
 قطر و کویت مانند منطقه این کشورهای

 

۲۱ ۳ ۵ ۵ ۶ ۳٫
فرص ۰٫۰۰ ۲۷ ۷۰

 ت

 

 لیوتحلهیتجزدهد که پس از  جدول باال نشان می
دوم، از دید جامعه آماری  نامهپرسشهای  داده

ترین بسترهای  مهم EC10و  EC9و  EC2عوامل 
 ترین مهم EC11 و EC6و  EC4 و عوامل نیآفرفرصت

ژئوپلیتیک اقتصادی مؤثر و  بسترهای تهدید زا عامل
آفرین بر تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری  نقش

همچنین از  اند. اسالمی ایران بوده و معنادار شده
 EC8 و EC7 و EC1 دید جامعه آماری عوامل

 و EC3عوامل قوت ژئوپلیتیک اقتصادی و  ترین مهم

EC5  وEC12 ژئوپلیتیک عوامل ضعف  عنوانبه
آفرین بر تدوین راهبردهای  اقتصادی مؤثر و نقش

دفاعی جمهوری اسالمی ایران بوده و معنادار 
اند. پس از انجام محاسبات توزیع فراوانی و  شده

اقتصادی ژئوپلیتیک  محاسبه آزمون خی دو، عوامل
مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در 

، به ترتیب میانگین به فارسجیخلکشورهای در حوزه 
 بندی گردیدند:اولویت 6شرح جدول شماره 

 
برحسب وزن و  فارسجیدر حوزه خل رانیا یاسالم یجمهور یدفاع یمؤثر بر راهبردها یاقتصاد کیتیعوامل ژئوپل ٧ جدول

 نیانگیم تیاولو

 وزن میانگین اقتصادی عوامل ردیف

 ٠٤٤٣/٠ ۹۵/۴ وجود ذخایر مناسب نفت و گاز در ایران ١

 ٠٤٤١/٠ ۹۳/۴ فارسوجود ذخایر مناسب نفت و گاز در کشورهای منطقه خلیج ٢

وضعیت اقتصاد ایران به دلیل فشار اقتصادی آمریکا و سایر  ٣
 کنندههای فلج کشورهای منطقه در قالب تحریم

۹۰/۴ ٠٤٣٩/٠ 

باالي کشورهای منطقه براي صدور نفت و گاز به اروپا و ظرفیت  ٤
 سایر کشورهای دیگر

۷۸/۴ ٠٤٢٨/٠ 

 ٠٤١٦/٠ ۶۵/۴ وابستگی نسبی اقتصاد ایران به درآمدهاي نفت ٥

تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه باالی کشورهای منطقه در  ٦
 غیرهپرتو درآمدهاي نفتي، صنعت توريسم و

۶۰/۴ ٠٤١٢/٠ 

ترین راه ترانزیت کشورهای صرفهترین و مقرون بهنزدیکایران  ٧
 آسیای مرکزی و قفقاز به دریاهای آزاد

۵۵/۴ ٠٤٠٧/٠ 

 ٠٤٠٣/٠ ۵۰/۴ وجود ذخایر وسیع و فراوان معدنی در ایران ٨
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ترین میدان مستقل گازی (غیرهمراه با برخورداری قطر از بزرگ ٩
 نفت) جهان

۴۸/۴ ٠٤٠١/٠ 

عنوان اولویت اول کشورهای ناوگان و تجارت دریایی بهاستفاده از  ١٠
 این منطقه در رابطه با صادرات، واردات

۴۵/۴ ٠٣٩٨/٠ 

 ٠٣٩٦/٠ ۴۳/۴ نفوذ و قدرت زیاد عربستان در سازمان اوپك ١١

 ٠٣٩٢/٠ ۳۸/۴ وضعیت نامناسب اشتغال در ایران ١٢

های طرحهای فراوانی برای اجرای ها و قابلیتظرفیت وجود ١٣
ویژه در حوزه نفت و پتروشیمی و صنعتی با مشترک اقتصادی به

 کشورهای منطقه
۳۵/۴ ٠٣٨٩/٠ 

های عظیم اقتصادی، گردشگری بازرگانی، وجود ظرفیت ١٤
 در منطقه ونقل، جهانگردی و بانکداریحمل

۳۰/۴ ٠٣٨٥/٠ 

 انرژی منابع به دسترسی برای منطقه کشورهای و ایران رقابت ١٥
 منطقه فسیلی

۲۳/۴ ٠٣٧٩/٠ 

های باالي اقتصادی ایران در بخش کشاورزی، وجود ظرفیت ١٦
پروری، شیالت، پتروشیمی، تولید برق، معدن، صنعت ازجمله دام

 و غیره صنعت خودروسازی
۱۸/۴ ٠٣٧٤/٠ 

ً خوب درزمینۀ زیرساخت ١٧ های برخورداری از امکانات نسبتا
 در اکثر کشورهای منطقه ای، دریایی و هواییونقل جادهحمل

۱۵/۴ ٠٣٧١/٠ 

توسط عربستان در راستای  آمریکاانعقاد قرارداد با کره جنوبی و  ١٨
 های اتمیاحداث نیروگاه

۰۸/۴ ٠٣٦٥/٠ 

های ارتباطی جدید برای صدور کاال و انرژی  طرح ایجاد کانال و راه ١٩
 و قطع وابستگی خود به تنگه هرمز

۰۵/۴ ٠٣٦٢/٠ 

 ٠٣٥٦/٠ ۹۸/۳ بودن ایران در توليد برخی از محصوالت کشاورزی راهبردیخودکفا  ٢٠

 و کویت عربستان، و ایران بین مشترک گازی و نفت های میدان ٢١
 ٠٣٥١/٠ ۳٫۹۳ رقط

قرار گرفتن اقتصاد امارات متحده عربی در درجه اوّل بر نفت و در  ٢٢
 اقتصادی های متنوعدرجه دوم بر پایه درآمدهای حاصل از فعالیت

۳٫۸۵ ٠٣٤٤/٠ 

های بالقوه منطقه در تجارت کاال و انرژی استفاده از ظرفیت ٢٣
 توسط جمهوری اسالمی ایران

۳٫۷۸ ٠٣٣٨/٠ 

 از شدن خارج جهت در قطر و عربستان مانند کشورها این اقدام ٢٤
 نفت به وابسته اقتصاد

۳٫۷۵ ٠٣٣٨/٠ 
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 ٠٣٣٦/٠ ۳٫۷۳ دلیل نوع اقلیمهای پایین کشاورزی این کشورها به ظرفیت ٢٥

 مانند منطقه این کشورهای از برخی در آهن ه را شبکه فقدان ٢٦
 قطر و کویت

۳٫۷۰ ٠٣٣١/٠ 

 ۱ ١١١٫٦ جمع

 

 

 پیشنهادهاو  گیرینتیجه 7
 گیری:نتیجه) الف •

 رقابت حکمرانی، شیوه مانند مسائلی اگرچه
 صدر در خارجی مداخله کنشگران و ایدئولوژیک

منطقه  کشوهای سیاسی زیست بر مؤثر عوامل
و کنش متقابل این کشورها در مقابل  فارسجیخل

 در اقتصادی های الیه اما ؛رندیگیم قرار یکدیگر
 پررنگ بسیار خود نوبهبه نیز عوامل این با ارتباط

بر  اثرگذاری برای جهانی یهاقدرت رقابت از هستند.
 عدم تا گرفته فسیلی منابع و انرژی جهانی جریان

 همگی بازار در دولت و مداخله اقتصادی شفافیت
 اقتصادی سهمی های مؤلفه که دارند این از نشان

این منطقه ژئواکونومیک دارد و کارگزاران  در برجسته
سیاست خارجی و اقتصادی با ایجاد بسترهای 
اقتصادی اعتماد ساز میان طرفین، مداخله و تنش را 
در منطقه را به حداقل رسانند تا زمینۀ صلح و ثبات 

فراهم گردد. فراموش نکنیم  فارسجیخلدر منطقه 
در  رشد و رونق اقتصادی به ابزاری بسیار مؤثر

خواهد آمد. به  به شماربازدارندگی در هزاره جدید 
همین دلیل رویکرد سیاستمداران و راهبرداندیشان 

 حدودوثغورجمهوری اسالمی ایران بایستی به 
ها و تهدیدهای اقتصادی  و فرصت هاضعف، هاقوت

فضای اقتصادی منطقه  باشد. فارسجیخل در منطقه
های  یژگینیز در حال حاضر میان و فارسجیخل

های رانتی و  سنتی و جدید گیر افتاده است. دولت
روندهایی مانند اقتصاد  اقتدارگرا در برابر کالن

محور، نوسازی ساختاری و نفوذ -خدمات
اند. پس  ها به مشکالت جدی برخورده چندملیتی

جمهوری  این واکنش مدیران سیاسی و دفاعی

 کند که مشخص می تیدرنهاکه  اسالمی ایران است
اقتصادی منطقه برای  فردمنحصربههای  ویژگی

های  پژوهش فرصت خواهد شد یا تهدید؟ هاآن
مختلفی در رابطه با موضوع تبیین عوامل ژئوپلیتیکی 
مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در 

ی مختلف جغرافیایی و ژئوپلیتیکی انجام هاحوزه
) ۱۳۹۸ان (مثال صفوی و همکار عنوانشده است. به

به عوامل گوناگون ژئوپلیتیکی اقتصادی مؤثر 
راهبردهای دفاع جمهوری اسالمی ایران در منطقه 

اند که به این تحقیق  شمال شرق اشاره نموده
نزدیک است. در این تحقیق تالش گردید تا برای 

پژوهش پاسخ مناسبی ارائه  شدهمطرح سؤاالت
 گردد:

سؤال اصلی تحقیق: عوامل ژئوپلیتیک اقتصادی 
مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در 

 اند؟ کدام فارسجیخلحوزه 

در پاسخ به سؤال فوق، با توجه به مطالعات 
با توجه  نیچنهمی ژئوپلیتیکی و شناسطیمحنظری، 

به  شدهانجام لیوتحلهیتجزهای پژوهش و  یافته به
عامل ژئوپلیتیکی اقتصادی  ۲۶، گفتهشیپشرح موارد 

 )گفتهشیپ ۶به شرح جدول شماره (احصاء شده 
ی بر راهبردهای دفاعی جمهوری اگونهبه هرکدام

مؤثر بوده و باید  فارسجیخلاسالمی ایران در حوزه 
راهبرد پردازان قرار گیرند. در این راهبردها،  موردتوجه

 وجود«و  »رانوجود ذخایر مناسب نفت و گاز در ای«
 منطقه کشورهای در گاز و نفت مناسب ذخایر
 فشار دلیل به ایران اقتصاد وضعیت«و » فارسخلیج

 قالب در منطقه کشورهای سایر و آمریکا اقتصادی
دارای بیشتر میزان تأثیر و » کنندهفلج های تحریم
 در قطر و عربستان مانند کشورها این اقدام«عوامل 
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و » نفت به وابسته اقتصاد از شدن خارج جهت
های پایین کشاورزی این کشورها به دلیل ظرفیت«

 از برخی در آهن ه را شبکه فقدان«و  »نوع اقلیم
دارای  »قطر و کویت مانند منطقه این کشورهای

 کمترین تأثیر بر راهبردهای دفاعی کشور در این حوزه
 باشد. می

ترین بسترهای  فرعی اول تحقیق: مهم سؤال
و تهدید زا مرتبط یا راهبردهای دفاعی  نیآفرفرصت

جمهوری اسالمی ایران منبعث از عوامل سیاسی 
 فارسجیخلحوزه  ژئوپلیتیک در روابط با کشورهای

 اند؟ کدام

عامل  ۲۶فرعی اول تحقیق، از  سؤالدر پاسخ به 
قالب چهارگانه قوت،  ژئوپلیتیکی احصاء شده در

عامل  ۸ فرصت وعامل  ۱۰ ضعف، فرصت و تهدید،
به شرح (ی گردیدند بندطبقهتهدید شناسایی و 

 ).۶جدول 

ترین عوامل قوت  مهمفرعی دوم تحقیق:  سؤال
اقتصادی مرتبط با راهبردهای دفاعی  و ضعف

فارس حوزه خلیج جمهوری اسالمی ایران در
 اند؟ کدام

عامل  ۵فرعی دوم تحقیق،  سؤالدر پاسخ به 
عامل ضعف عامل تهدید شناسایی و  ۳قوت و 

 ).۶ی گردیدند (به شرح جدول بندطبقه

 ب) پیشنهادها: •

بیشترین حجم تبادالت  ازآنجاکه .1
جمهوری اسالمی ایران در بین 

با امارات  فارسجیخلکشورهای جنوب 
باشد،  متحده عربی می

 و اقتصادي گذاران سياست
 كشور بایستی با تجاري ريزان برنامه
و بهبود روابط اقتصادی با دیگر  ارتقاء

کشورها در جهت جایگزین نمودن 
شریک تجاری اول ایران  عنوانبهامارات 

 موجبات استفاده در منطقه اقدام و
 و هاي ظرفيت از حداكثري
سطح  در كشور هاي دیگر پتانسيل

 و توليد منطقه را در راستاي افزايش
 و کشورهای منطقههمه  به صادرات

 و اقتصادي رشد بر آن مثبت تبعات
 فراهم نمایند. كاهش بيكاري ژهیوبه

 مشارکت و همکاری جمهوری اسالمی .2
در  فارسجیخلایران و کشورهای جنوب 
زیر  ساتیتأستوسعه منابع و ایجاد 

ی از برداربهرهبنایی برای تولید منابع و 
ی گازی و نفتی و ایجاد هادانیم

ی تبدیل هاکارخانهو  هاشگاهیپاال
ی نفتی، ایجاد هافرآورده

یی دریایی و بندری و هارساختیز
ی انتقال و صادرات گاز و هارساختیز

 گذارانهیسرماو  هاشرکتبا کمک  کاال
 داخلی و خارجی گسترش یابد.

مسئوالن وزارت امور خارجه و اقتصادی  .3
کشور، برای افزایش حجم تجارت بین 
جمهوری اسالمی ایران و کشورهای 

، باید توجه به فارسجیخلجنوب 
دیپلماسی فعال اقتصادی در قالب 

های مختلف با تقویت ظرفیت  همکاری
افزایش  خصوص(بهترانزیتی منطقه 

به حذف موانع  ظرفیت ترانزیتی ایران)
اری بین ایران و این کشورها اقدام و تج

های موجود برای ترانزیت  از پتانسیل
 کاال استفاده کنند.

تعدادی از کشورهای این  که یآنجائاز  .4
حوزه (مانند بحرین و قطر) از عمق 
راهبردی و وسعت چندانی برخوردار 

بنابراین برای رشد ترانزیتی کاال ؛ نیستند
ری از به استفاده از فضای بیشت ریناگز

طول ساحل خود هستند. لذا پیشنهاد 
شود با توجه به طول ساحل ایران  می

فارس، در یک کار  در حوزه خلیج
پژوهشی واگذاری اسکله (به جهت 

 صورتبهبارگیری و باراندازی کاال) 
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ی بررس موردای به این کشورها  اجاره
 قرار گیرد.

فرهنگ و حتی منطقه  وجود دین، زبان، .5
(خلیج همیشه  کجغرافیایی مشتر 

فارس) از دیرباز باعث ایجاد فواید 
بسیار اقتصادی برای منطقه جنوب 
کشور گردیده است. بر مدیران و 
مسئوالن منطقه واجب است که این 

ی منطقه هاتیقابل و هاتیظرف
ی گردشگری را هاحوزهدر  خصوصبه

و  قرار داده موردتوجه شیازپشیب

ی از برداربهرهتالش مضاعفی را برای 
 هاآناین منابع بالقوه و بالفعل شدن 

 تواندیم هاتیظرفداشته باشند. این 
به ارتقاء بنیه اقتصادی و رفاهی مردم 

 .جنوب کشور کمک نماید

گردد پژوهشگران و  پیشنهاد می .6
دانشجویان سایر عوامل ژئوپلیتیکی 
مانند عوامل نظامی و فرهنگی اجتماعی 

عی و غیره مؤثر بر راهبردهای دفا
جمهوری اسالمی ایران در حوزه خلیج 

 فارس را مورد بررسی قرار دهند.

 

 منابع و مآخذ
 منابع فارسی

)، ١٣٩٦گفتار، حسن، (ارغوانی، فریبرز و خوش
ای در خاورمیانه؛ بررسی  های تجاری منطقه بلوک

ها از منظر اقتصادی، فصلنامه سیاست  چالش
 .٨٠-٩٨صص  ، زمستان،٣١سال خارجی، 

باقیان، مرتضی و حسینی، سید حمید و موسی نژاد، 
)، جایگاه کشورهای منطقه ١٣٩١محمدجواد، (

های تأمین انرژی اتحادیه فارس در سیاستخلیج
الملل، های روابط بیناروپا، تهران: فصلنامه پژوهش

 .٦دوره یک، شماره 

 با یدکتر رساله ،)١٣٩٥( ،اصغریعل ،یلندیب کیب
 تدوين بر خزر یایدر یتيکیژئوپل عوامل ریتأث عنوان
: تهرانجمهوری اسالمی ایران،  دفاعي راهبرد

ّ  دفاع یعال دانشگاه  یمل

)، ژئوپلیتیک جدید ایران: از ١٣٨٧تقوی اصل، عطا، (
قزاقستان تا گرجستان، انتشارات وزارت امور 

 .١٣٨٧خارجه، چاپ سوم، تهران، 

 نقش و فارسخلیج). ١٣٧١. (محمدرضا نیا، حافظ
 سمت انتشارات: تهران. هرمز تنگه استراتژیک

 )طباطبایی عالمه نشر و چاپ(

 مفاهیم و اصول ،)١٣٩٠( محمدرضا، نیا، حافظ
 پاپلی انتشارات: مشهد ژئوپلیتیک،

. محمدحسین سید حسنی، و محمدرضا دهشیری،
. نعربستا ایران روابط و منطقه ژئوپلیتیک). ١٣٩٤(

. اول شماره هشتم، سال. خارجی روابط فصلنامه
 ١١١-١٤٣ صص بهار،

 ،درسی ژئوپلیتیک جزوه ،)١٣٨٩( ،رشید، غالمعلی
 دانشگاه عالی دفاع ملًی تهران:

 عنوان با یدکتر رساله ،)١٣٨٦( ،یغالمعل د،یرش
 ۀمطالع( یدفاع راهبرد در کیتیژئوپل عوامل نقش
 دانشگاه: تهران، )عراق به نسبت رانیا ؛یمورد

 .مدرس تیترب

 تحلیل عنوان با دکتری رساله ،)١٣٩٦( رضا، روشنی،
 روابط دفاعی راهبردهای بر مؤثر عوامل ژئوپلیتیکی

 ملّی، دفاع عالی دانشگاه: تهران چین، و ایران
 ملی دفاع دانشکده

)، ١٣٨٧سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، (
بر شیعیان،  با تأکید -فارسژئوپلیتیک منطقۀ خلیج

 تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی ن.م.

، تهران، ١٣٩٦سالنامه آماری کشور در سال 
 انتشارات مرکز آمار ایران.
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)، راهنمای تجارت با قطر، ١٣٨٩شریفی، کیومرث، (
تهران: سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت چاپ و 

 ،)١٣٨٧( ،محمود رضا ،یآباددولت شمسنشر. 
 راهبرد و کیتیژئوپل قیعال عنوان با یدکتر رساله

 ّ : تهران ،)یمرکز یایآس به نسبت رانیا: مورد( یمل
ّ  دفاع یعال دانشگاه  ی.مل

ای بر جغرافیای )، مقدمه١٣٨١صفوی، سید یحیی، (
: سازمان جغرافیایی تهران نظامی ایران. جلد سوم،

 ن.م.

صفوی، سید یحیی و جهانشاهی، علی و کامکار، 
 مؤثر اقتصادی ژئوپلیتیکي عوامل ).١٣٩٨مهدی. (

 دفاعي راهبرد تدوین بر

 شرق شمال منطقۀ در ایران اسالمي جمهوری
کشور، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، سال 

 ٣٥-٦٢صص  ،٩٨، زمستان ٧٨هفدهم، شماره 

 مصطفی، سید هاشمی، و عبدالرضا راد، فرجی
 حوزه نامتجانس سیاسی هاینظام نقش ،)١٣٩٤(

 منطقه، امنیت سازیثباتبی در فارسخلیج
 .٨٢ شماره راهبرد، و مجلس فصلنامه

 با یدکتر رساله ،)١٣٩٤( ن،یحس ،یجهرم یقنبر
 در ج.ا. ایران ریجزا از دفاع یراهبردها نیتدو عنوان

 افق در ناهمطراز داتیتهد با متناسب فارسیجخل
 ملّی دفاع عالی دانشگاه :تهران، ١٤٠٤انداز چشم

 بررسی). ١٣٩٣. (افشین کرمی، و حسن کامران،
 منظر از فارسخلیج همکاری شورای و ایران روابط
 علوم کاربردی تحقیقات نشریه. انگاریسازه تئوری

-١٦٩ صص ،٣٣ شماره چهاردهم، سال جغرافیایی
١٥٤ 

)، ١٣٩٤کوشکی، محمدصادق و حسینی، محمود، (
ای جمهوری تحلیلی بر سیاست خارجی منطقه

اسالمی ایران و رویکردهای متعارض شورای همکاری 
ها و پیامدهای فارس در قبال آن؛ ریشهخلیج

های انقالب اسالمی، متفاوت، فصلنامه پژوهش
 .٢١٩-٢٤١، تابستان صص ١٣شماره 

 ریثأت عنوان با یدکتر رساله ،)١٣٩٣( رضا، ،یکمال
 یدفاع راهبرد نیتدو بر عربستان کیتیژئوپل عوامل

 دفاع یعال دانشگاه: تهران ران،یاجمهوری اسالمی 
 ّ  ی.مل

)، ١٣٩٧اصغر، (عراقچی، عباس و بیک بیلندی، علی
 بر خزر دریای اقتصادی ژئوپلیتیک عوامل تأثیر

ایران،  اسالمی جمهوری دفاعی راهبرد تدوین
، ٧٢فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 

 .٩٩-١٢٤ صص

 بیست قرن در ژئوپلیتیک). «١٣٨٠(. هللاعزت عزتی،
 .سمت انتشارات: تهران. »یکم و

 ،پنجم چاپ ،کیتیژئوپل ،)١٣٨٢(، هللاعزت ،یعزت
 .سمت: تهران

)، الزامات ١٣٩٦مختاری، مجید و آدمی، علی، (
اقتصادی توسعه روابط ایران و عمان، فصلنامه 

الملل، دوره اول، شماره های روابط بینپژوهش
 .٢٠٧-٢٣٢صص بیست و سوم، 

)، ایران اقتصاد. مرکز ١٣٩١مریدی، سیاوش، (
المللی. تهران، انتشارات بین -مطالعات فرهنگی

 الهدی.

، نشریه مرکز ٢٦)، شماره ١٣٩٦نمای راهبردی، (
 تحقیقات راهبردی دفاعی.

، نشریه مرکز ٥٥)، شماره ١٣٩٦نمای راهبردی، (
 تحقیقات راهبردی دفاعی.

هشتم، نشریه مرکز  ، شماره)١٣٩٧نمای راهبردی، (
 تحقیقات راهبردی دفاعی.

، نشریه مرکز ٩٥ )، شماره١٣٩٧نمای راهبردی، (
 تحقیقات راهبردی دفاعی.

)، شماره یکصدودوم، نشریه ١٣٩٧نمای راهبردی، (
 مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

، نشریه مرکز ١١٩ )، شماره١٣٩٧نمای راهبردی، (
 تحقیقات راهبردی دفاعی.

رساله دکتری با عنوان  ،)١٣٩١( ،هللای، فضلنوذر
دریای عمان و تأثیر  تعیین عوامل ژئوپلیتیک حوزۀ
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