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 چكیده:

قاره واقع فارس بر روی یک فالت گرچه کشورهای حوزه خلیج

های متعددی دارای اشتراک هستند؛ اما، هرگز اند و از جنبهشده

اند در این حوزه از یک الگوی اعتمادسازی برخوردار شوند. نتوانسته

تحلیلی سعی بر  -لذا، در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی

که به عوامل تأثیرگذار بر روابط ژئوپولیتیک ایران و آن است 

رسد که فارس پرداخته شود. به نظر میکشورهای حوزه خلیج

هایی هستند که هرگز  فارس دارای اختالفکشورهای حوزه خلیج

نشده و به صورت آتش زیر خاکستر مانده است.  ها حل این اختالف

الت متحدآمریکا در خصوص ایا ای بههای فرامنطقهبا حضور قدرت

فارس اختالفات مذکور تشدید شده است بنابراین، حوزه خلیج

فارس متفاوت بوده استراتژی ایران و کشورهای این حوزه در خلیج

ها موجب تضاد میان ایران و کشورهای و بعضی از این استراتژی

 فارس شده است.خلیج
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Abstract: 

Although Persian Gulf states are all located on the 

same continental shelf and share different points of 

view, they cannot enjoy a pattern of confidence 

building in this regard. Therefore, present paper- using 

descriptive-analytical method- tries to explain the 

effective factors in the relationship between Iran and 

Persian Gulf states. It seems that the Persian Gulf states 

have some disputes that never have been solved and 

yet exist. Presence of trans-regional powers specially 

United States has intensified mentioned disputes. Iran 

and Persian Gulf states, therefore, have their own 

different strategies and sometimes, these strategies 

have made paradoxes among Iran and the Persian Gulf 

states. 

 

Key words: Geopolitics, Confidence Building, Strategy, 

Maritime Boundary, Trans-Regional Powers, Islamic 

Republic of Iran, Persian Gulf. 
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 مقدمه
وساطی در اروپاا و متعاقاب آن شارور دوره       یاافتن قارون  پایان

هااای هااا از منااابع ثااروت رنسااانو و آگاااهی یااافتن اروپااایی 

فاارس و ایاران را بیشاتر    خاورمیانه، انگیزه تسلط آنان بر خلایج 

م، 1061هاا در ساال   م، هلنادی 1911هاا در ساال   نمود. پرتغالی

و  11ا در قارون  ها فرانسویان در دهه ششم قرن هفده، انگلیسی

به بعد با تمام توان و قوای خود  1111ها از سال و آمریکایی 26

(. 10: 1330پاور،  اناد )صافوی  سعی در کنترل این منطقه داشاته 

ویاژه از دیادگاه ژئوپولیتیاک و     اهمیت راهبردی ایان منطقاه باه   

های سرد و گارم  ژئواکونومیک همواره آن را در کانون هماوردی

فاارس از  جنگ ایاران و عاراو و جناگ خلایج    قرار داده است. 

آیناد.  چندان دور به شمار می های نه جمله نبردهای گرم در سال

فاارس را کاه از ساوی    اما شااید بتاوان نبارد بارای ناام خلایج      

فارس آغاز شده و تااکنون اداماه دارد   های حاشیه خلیجامیرنشین

از مصادیق جنگ سارد بارای چیرگای بار ایان حاوزه حسااس        

(. بنااابراین، مطالعااه 9: 1333ر آورد )سااتوده و دیاادگاه، شااما بااه

دهااد کااه اهمیاات  فااارس نشااان ماای ژئااوپلیتیکی حااوزه خلاایج

فارس در طول تاریخ باه طاور روزافازون، افازایش یافتاه       خلیج

طوریکه، اهمیت اقتصادی و ترانزیتی آن قادمت بسایار    به ،است

در دوره  طوالنی دارد و جایگاه ژئواستراتژیکی و ژئاوپلیتیکی آن 

جنااگ ساارد باارای کشااورهای قدرتمنااد جهااانی از اهمیاات    

ای برخوردار بود. اکنون نیاز در عصار ژئواکوناومی،     العاده خارو

فاارس را در عالیااق   وجاود خخاایر عظایم نفات و گااز، خلایج      

ای باه   هاای فرامنطقاه   ژئوپولیتیک کشورهای این حوزه و قدرت

ر از عوامال  نظا ای استراتژیکی تبدیل کارده اسات. صارف    منطقه

هاای   تاریخی، برخای عوامال جدیاد نیاز کاه ناشای از رقابات       

ژئوپولیتیکی و یا ناشی از مبهم گذاشاتن حادود و ثغاور مارزی     

توسط استعمارگران سابق که با اهداف درازمدت انجاام گرفتاه،   

(. در ایان مقالاه ساعی خواهاد     13: 1333وجود دارند )واعظی، 

یتیاک ایاران و کشاورهای    شد عوامل تأثیرگذار بر رواباط ژئوپول 

فارس که از گذشته وجود داشته و اکنون باا حضاور   حوزه خلیج

ایاالت متحدآمریکا در این حوزه تقویت و تشادید شاده اسات    

 پرداخته شود.
 

 مبانی نظری

فارس به سه دلیل اساسی با همدیگر  کشورهای حوزه خلیج

بین سازی در  منازعه دارند که در نتیجه این منازعات، اطمینان

آنها به حداقل رسیده است. با توجه به وضعیت خاص منطقه 

سه عامل فوو عبارتند از: عوامل سنتی؛ عوامل ساختاری و 

عوامل سنتی ا ساختاری که در خیل به توضیح هر یک از آنها 

 شود.پرداخته می
 

 عوامل سنتی

فارس، این منطقه را به محل  موقعیت فرهنگی و ارتباطی خلیج

ای معارض پیشینی و ساختاری تبدیل کرده است. تالقی نیروه

های  برخورد دو نژاد بزرگ آریایی و سامی، همراه با قومیت

گوناگون آن، در کنار چهار فرقه عمده مذهبی: خوارج اباضی، 

سنی، شیعه و وهابی در دین اسالم، عامل پیدایش و تقویت 

های متعارض بنیادگرا و ناسیونالیست قومی در  ایدئولوژی

 نطقه شده است.م

از لحاظ نژادی و قومی، رقابت مخرب بین دو گرایش 

گرایانه عربی و ایرانی اختالف شدیدی در منطقه  ملی

فارس خود مستمسکی  ایجاد کرده است. نام قدیمی خلیج

فارس با  در روابط بین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج

( 39-31: 1332زاده،  ایران بوده است )روشندل و سیف

فارس شده  واگرایی کشورهای حوزه خلیج و موجب

است که در خیل به سه نمونه بارز عوامل سنتی تأثیرگذار 

ها در بررسی سیستم امنیتی حوزه  بر عالیق آمریکائی

ساختند؛  را مطرح  10+2فارس اصطالح  ژئوپلیتیکی خلیج

نشنال منتظره چاپ هشتم اطلو پرطرفدار  و یا اقدام غیر

جای  عربی به مجعول خلیج با نام آمریکائی 2جئوگرافیک

آن بارها از نام صحیح  از   فارس، که تا قبل  خلیج

فارس استفاده کرده است؛ از جمله اقداماتی است  خلیج

فارس را تشدید  که اختالفات سنتی موجود در خلیج

 کند. می

___________________________________ 
  -کشورهای عربستان، کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و عمان .1

 و کشور سوریه و مصر، که در این سیستم ایران و عراو ا دو کشور عالوه د به

2. National Geographic  
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 ای واگرایی فرقه

هااای اسااالمی و ریشااه اصاالی  فرقااه دعواهااای تاااریخ همااه

نظار از تحریکاات    تاریخ صرف و سنی در طول شیعه اختالفات

های سیاسی بیگانگان، ناشی از رفتارهاای   استعماری و دخالت

هاسات)زم،   مرام ایان فرقاه   متعصبانه پیروان عوام و خفتگان بد

136:1339  .) 

فارس بسیار ساده است. در شمال  ترسیم جغرافیای مذهبی خلیج

. در بقیه نقاط، غربی آن شیعیان حاکم هستند و بخشی از شمال

زاده،  کنند )متقی می های مختلف زندگی  اهل تسنن با گرایش

نسبتاً ۀ اسالمی دو فرق بخش از جامعه  (. در دامان این1:1339

( و خوارج 16:1336فعال از اقلیت یعنی وهابیون )مسجدجامعی،

مذهبی تشیع بیش از  -های سیاسی اند. آموزه اباضیه پرورش یافته 

مذهبی اسالمی، تعالیم وهابیت را به چالش  یها سایر فرقه

کشد. براین اساس، وهابیت از عربستان شرور شده،  می

بیشترین فشارها را بر شیعیان این کشور وارد آورده و باعث 

محرومیت و آزار و اخیت آنها شده است )سازمان جغرافیایی 

قرن گذشته، اختالف بین  (. طی دو 213:1331نیروهای مسلح، 

زایی را پیدا کرده است.  روه شیعه و وهابی، گشتاور تخاصمگ  دو

زایی اختالفات دیرین بین دو فرقه اصلی شیعی و  این تخاصم

عراو به اوج خود رسیده و گستره این اختالفات  سنی، اکنون، در 

شکل سپاه صحابه، به حوزه پاکستان  از سطح منطقه گذشته و در 

 شده است.مرکزی و قفقاز نیز کشیده  و آسیای

 

 اختالفات ساختاری

طور سنتی در حوزه  عالوه بر عوامل فرهنگی، که به

اند، عوامل ساختاری نیز پو از  فارس وجود داشته خلیج

اند؛ از جمله  تکوین در منطقه به طور روزافزونی شدت یافته

استراتژی متفاوت، ساختار سیاسی نامتجانو و مناقشات 

تند که واگرایی را در میان و مرزی عوامل ساختاری هسارضی 

کنند. در خیل به  فارس تشدید می کشورهای حوزه خلیج

 شود: توضیح هر یک از آنها پرداخته می

    استراتژی متفاوت

اعتمادی میان کشورهای منطقه حاکم است.  در حال حاضر، بی

اعتمادی موجب گردیده که زمینه هرگونه همکاری  این بی

واحدهای سیاسی منطقه از بین برود دوجانبه و چندجانبه میان 

و برخی از کشورهای منطقه را جهت کسب اهداف امنیتی خود 

تردید  ای نماید. شرایط فعلی بدون  منطقه های فرا متوجه قدرت

اثرات نامطلوبی را بر منافع ملی و استراتژی ژئوپلیتیکی )کد 

همگونی ساختارهای   ژئوپلیتیکی( کشورها داشته است. نا

ای و  منطقه های فرا کشورهای منطقه، حضور قدرتسیاسی 

وابستگی امنیتی برخی از کشورهای منطقه به خارج، از عوامل 

 اعتمادی است. بی

فارس از  افزون بر عوامل یادشده، کشورهای منطقه خلیج

لحاظ ساختاری  با مسائل و مشکالت سیاسی، اجتماعی و 

بروز اقتصادی نیز روبرو هستند که این عوامل موجب 

که نفوخ طوری بههای متفاوت در میان آنها شده است.  استراتژی

سعودی در منطقه بسیار مهم است. روابط کشورهای  عربستان

فارس با عربستان ترکیبی از دوستی  عضو شورای همکاری خلیج

و نفرت، احترام و خشم و استقالل و توافق بوده است. 

رجی کشورهای سعودی در تعیین و هدایت سیاست خا عربستان

فارس تأثیر زیادی داشته است. از طرف دیگر،  کوچک خلیج

فارس با جمهوری اسالمی  مناسبات شش کشور حوزه خلیج

های  تأثیر قدرت ایران و عراو نیز براساس منافع ملی و تحت

 (.22:1331فر،  بزرگ، متفاوت است )ابراهیمی
 

 ساختار سیاسی نامتجانس

اسالمی؛ در  رس جمهوریفا شمالی منطقه خلیج در ضلع

بعث(  غربی نظام بعثی سوسیال ناسیونالیست )زمان حزب  ضلع

های  جنوبی منطقه سیستم و اکنون رژیم شیعی؛ و در ضلع

پادشاهی حاکم هستند که این تمایزات باعث تفاوت در 

شود. عالوه براین، بسیاری از این  تعریف منافع ملی می

رغم تغییر در ساختار   به ورها بحران مشروعیت دارند. زیراکش

اقتصادی، ساختار سیاسی هنوز چندان متحول   -اجتماعی

ها دارای اصول اولیه دموکراسی  نشده است و حتی این رژیم

یعنی انتخابات نیستند و مبتنی بر دولت رانتیر هستند. در مدل 
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دولت رانتیر، مردم معتقدند که دولت مشروعیت خود را از 

 مدهای نفت، تسهیالت رفاهی،طریق توزیع مجدد درآ

هم به دست می آورد.  1سوبسیدهای متعدد، اعانه ها و تطمیع

 به منبع که دولت و هم مشروعیت تا زمانی پایدار استثبات 

الیزال ثروت متصل باشد و نیازی به مالیات شهروندان 

احساس نکند. تا وقتی که دولت ثروت را بین مردم توزیع 

رخوردار است و تنها تهدیدی که کند از امنیت نسبی ب می

کاهش است که ناگهان درآمدهای نفتی متوجه دولت است این 

کننده عمده ثروت در  یابد، در چنین حالتی دولت به عنوان توزیع

 .(Crystal, 1996: 237) شود. جامعه با بحران مواجه می

فارس از  خلیج عربی حوزه  های  زیر دولت به دالیل  رو بنا  از این

 سیاسی قوی نیستند: نظر ساختار  

که دولت را از طریق  2عدم برخورداری از قدرت زیربنایی .1

کاری مانند مالیات موفق به نفوخ در بدنه جامعه  و  ساز 

 نماید.

گفت(  می 3فقدان یک تفوو ایدئولوژیک )به مفهومی که گرامشی

که بتواند با تعبیه و تحکیم یک هویت تاریخی، مشروعیت رژیم 

 .(Ayubi, 1995, 3)را به جامعه بقبوالند  حاکم

 

 مناقشات ارضی و مرزی

فارس متعلق به دو امپراطوری عثمانی و ایران  منطقه خلیج

های دینی، زبانی و نژادی  است که به علت تعارض

اند در هم ادغام شوند. با فروپاشی و اضمحالل دو  نخواسته

نطقه را قدرت مذکور، استعمار انگلیو و فرانسه مرزهای م

ای، مذهبی و سایر  شناختی، قبیله بدون رعایت اصول مردم

های تفکیک مرز، ترسیم نمودند. به همین دلیل این  مؤلفه

نشده است. اختالف بر  منطقه آکنده از اختالفات مرزی حل

ترین عوامل معمول  سر کنترل و مالکیت سرزمین از مهم

. عبارت (191:1333ست )کمپ و هارکاوی،  ها مناقشات جنگ

تری زیر که در مورد کیفیت تأسیو کشور عراو است از زبان 

 نگار برجسته فرانسوی شاهد این ادعاست: روزنامه 9دژاردن

___________________________________ 
1. Bribes 

2. In structural 

3.Gramshy: مبتكر مفهوم جامعه مدني 
4. Terry De Jarden 

است و اگر بعضی  1چرچیلهای  عراو ناشی از دیوانگی“

شود. عراو ساخته  ها پایدار بماند، تبدیل به واقعیت می دیوانگی

ر دو میدان نفتی بصره هاست که برای تسلط ب مصنوعی انگلیسی

و کرکوک قرار بر این شد که مردم این سرزمین را )شامل اعراب، 

” شده جمع نمایند ایرانیان و کردها( بر گرد پایتخت فراموش

 (. 26:1311)دژاردن، 

مشکالت مرزی، نوعی اختالف مرزی است که تمامی 

فارس کم و بیش از وجود آن رنج  کشورهای منطقه خلیج

یهی است هر آینه این اختالفات به صورت قطعی برند. بد می

حل و فصل نشوند، احتمال دارد ثبات و امنیت منطقه را به 

های  مخاطره اندازد و سرانجام منطقه را به سمت کشمکش

خونین سوو دهد. این مشکالت در برخی اوقات مورد 

ای برای دخالت بیگانگان در  گیرد و بهانه استفاده قرار می سوء

عنوان حمایت از منافع، حمایت از  طقه، تحتامور من

دهد.  کشورهای دوست و برقراری استقالل و امنیت و غیره می

گری به سبک قدیم منسوخ  کامالً واضح است که نحوه میانجی

شده و شعارهایی نظیر برادری و اخوت یا دوستی و محبت، 

شاهد  که  طور کند. همان چیزی یا مشکلی را حل نمی

سعودی در سال  در مورد نزاعش با عربستان تهدیدات قطر

و نیز تحریم شورای وزیران  0پیرامون منطقه الخفوس 1112

فارس بودیم. در تحولی دیگر، بحرین  شورای همکاری خلیج

خاطر  حضور در اجالس وزرای شورای همکاری را به

تحریم کرد و از قطر  1اختالفش با قطر در مورد جزیره حوار

نظر  المللی صرف عالی بین قضیه در دیوانخواست تا از طرح 

 کند.

ها اختالف مرزی در منطقه  ای از ده این اختالفات، نمونه

آید. پدیده اختالف در اوایل قرن  فارس به شمار می خلیج

قرارداد تعیین  1113که بریتانیا در سال  بیستم، دقیقاً هنگامی

ه امضا العرب با عثمانی را ب ۃمرزهای تابع خود در شرو جزیر

(. بنابراین، ریشه 922:1310رساند، به وقور پیوست )مراد، 

___________________________________ 
5.Winston Churchill (1874-1965) 

6. Al Khofuse 

7. Hawar 
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توان در موارد زیر  فارس را می اختالفات مرزی در حوزه خلیج

 طور خالصه مورد مطالعه قرار داد: به

برای حکام وقت حوزه  سیاسی مرز مفهوم گذشته، در -1

 مذهب و دین یک از پیروی براساسآشنا بود. آنها   فارس نا خلیج

 خود فرمانروایی  تحت سرزمین زکات و مالیات دریافت یا واحد 

 با فارس خلیج در دریایی مرزهای واقع در. کردند می شناسایی را

)نامی،  یافت معنا جنوبی های کرانه عربی کشورهای تولد

حسب  فارس، هر حاکمی بر در گذشته، در حوزه خلیج (.21:1310

کرد.  سرزمین داشت، حکومت میمیزان قدرت و نفوخی که بر قبایل آن 

نشین یا امارت. از طرف  نه به شیخ  وفاداری به حاکم بود در واقع، 

دیگر، نقل و انتقال دایمی قبایل و عدم استقرار آنها در یک محدوده 

 ساخت. سرزمینی ترسیم و تعیین مرزها را دشوار می

فارس ترسیم مرز را ضروری  اکتشاف نفت در حوزه خلیج -2

های نفتی بیگانه بدانند با کدام یک از  ی اینکه شرکتساخت؛ برا

 ر و کاوش نفتی منعقد شیوخ باید قرارداد حف

با توجه به نقل و انتقال دایمی قبایل گریزی از  کنند. البته

 ترسیم مرزهای تحمیلی نبود.

فارس  پو از اکتشاف نفت، هر حاکمی در حوزه خلیج -3

تر آغاز کرد تا  شهای بی ادعای خود را مبنی بر تصرف زمین

تری در زمینه کسب امتیازات نفت و  بتواند قراردادهای بیش

 استخراج آن به دست آورد.

فارس و عدم  وجود میادین نفتی در جزایر مختلف خلیج -9

مهارت در ترسیم مرزهای دریایی، اختالفات مرزی را در حوزه 

 فارس گسترش داد.  خلیج

 

 تلفیق دو عامل سنتی و ساختاری 

کبیر، بنیانگذار اولین امپراطوری جهانی ایران در  ان کوروشاز زم

فارس عرصه منازعات متعددی بوده است. با  قرن پیش، خلیج 20

فارس در قرن شانزدهم، نمایش  ورود استعمار اروپایی به خلیج

قدرت گسترش یافت و در پی آن آرامش و نظم از بین رفت. در 

فارس موجب  ی در خلیجاوایل قرن بیستم، کشف خخایر عظیم نفت

فارس نیز   ثباتی این منطقه شد و دو جنگ اخیر خلیج بی

دهنده آشفتگی جدیدی است که متأثر از مسأله نفت است  نشان

 (. 13 :1331)امیراحمدی، 

فارس بیشتر شده  اکنون، اختالفات کشورهای حوزه خلیج

سعودی دوباره  است. منازعه مرزی قدیمی بین قطر و عربستان

فارس   های پادشاهی خلیج شده است؛ حکومت مطرح

اسالمی  بیش از سوی همسایه قدرتمند خود و نفوخ انقالب و کم

 کنند. خطر می ایران احساس

فارس،  در حال حاضر، با حضور آمریکا در حوزه خلیج

ای بین کشورهای  یابی به صلح پایدار و همکاری منطقه دست

یران اسالمی شیعه رسد. ا فارس بعید به نظر می حوزه خلیج

مذهب تازه از یوغ  مذهب و جمهوری خواه، عراو شیعه  

شده تحت اشغال آمریکا و حکومت پادشاهی   صدام آزاد

سعودی، وجه اشتراک  طلب و فئودال عربستان وهابی اقتدار

ناچیزی با یکدیگر دارند. بنابراین، اختالفات گسترده 

نابع مشروعیت ایدئولوژیکی و حکومتی و همچنین نابرابری م

کند. عالوه بر  دار جلوگیری می ها از انجام گفتمانی معنی رژیم

های  اختالف در ایدئولوژی و نظام حکومتی، نگرش

یک از کشورهای  گرایانه و نیز تمایل هر گرایانه و ملی واقع

اعتمادی حاکم را تقویت  منطقه، بی تر در مزبور برای نفوخ بیش

 کند. می

گر قدس نیز با  ایاالت متحده و رژیم اشغال در این میان،

اند تا ایران را  های تبلیغاتی خود به این ترس دامن زده فعالیت

کشوری تروریست، سلطه جو و اهریمنی جلوه دهند که قادر به 

آمیز با همسایگانش نیست. امریکا برای حفظ  همزیستی مسالمت

و 362: 1336حضور خود در منطقه و فروش اسلحه )ر.ک. امامی، 

ی نفتی حاصل از این حرکت 1ها ( نیز مونارشی1330نیا،  فاضلی

 کند. ایرانی را پشتیبانی می ضد

بنابراین، اقدامات اخیر آمریکا موجب تشدید اختالفات سنتی 

فارس شده و مخاطرات خیل را  و ساختاری در حوزه خلیج

 وجود آورده است: به

به عنوان پایگاه و های تندرو از کشور عراو   ه استفاده گرو .1

 پناهگاه؛

___________________________________ 
1 .monarchy حاكميت يك نفر اعم از  حت: منظور كشورهايي است كه ت

 شوند. پادشاه يا ملكه اداره مي
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های جنایی در  گسترش جنایت و افزایش فعالیت .2

یافته،  فارس )قاچاو، جرایم سازمان کشورهای حوزه خلیج

شویی( که امنیت منطقه را  گسترش تجارت مواد مخدر و پول

 کند؛ تهدید می

فارس نسبت  های خلیج تداوم حالت شک و دودلی دولت .3

 تالفات شیعه و سنی در آن کشور(؛دلیل تشدید اخ به عراو )به

ها  احتمال تقسیم عراو به سه دولت کوچک )شیعیان، سنی .9

 تر؛ و کردها( یا بیش

منطقه  شدن جنگ بین شیعه و سنی در ور احتمال شعله .1

 عراو؛ از حوادث فارس بعد خلیج

فارس در مورد  نظر ایران و کشورهای حوزه خلیج اختالف .0

نظامی آن در منطقه به  چگونگی تعامل با آمریکا و حضور

 خصوص در برهه کنونی؛

های قدیمی رژیم اشغالگر قدس در  ورزی احیای طمع .1

وقفه این  که تالش بی_فارس  سیطره اقتصادی بر نفت خلیج

رژیم برای حضور در مناطق کردنشین شمال عراو و پیشنهاد 

 حیفا دال بر این مطلب است. -خط نفتی کرکوک

یی و انشعاب تروریسم در منطقه گرا احتمال رشد خطر بنیاد .3

در پرتو وخامت اوضار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پی 

 های متوالی در منطقه. وقور جنگ
 

 های تحقیقیافته
گسترده و یکپارچه شمرده  1فارس یک فالت قاره سراسر خلیج

گونه یک مستطیل  شود و شکل جغرافیایی این دریا که به می

های شمالی را در  یرانی در کرانههای ا خمیده است، سرزمین

دهد.  های جنوبی آن قرار می های عربی در کرانه برابر سرزمین

آشکار است که این وضع ویژه جغرافیایی از نظر تقسیم دریا و 

آورد  ای پدید می تعیین مرزهای دریایی، شرایط ویژه

 (.90: 1332)مجتهدزاده، 

ای سرخ اینکه سواحل عربستان سعودی در دری  وجود با

فارس است، این کشور  تر از سواحل آن کشور در خلیج طویل

شود. عمان نیز خارج  فارس محسوب می جزء کشورهای خلیج

___________________________________ 
1. Continental Shelf 

فارس است، اما تنها به خاطر بخش برونگان  از منطقه خلیج

بسیار کوچک واقع در سواحل جنوبی تنگه هرمز جزو 

، 1336شود )بوید،  ی مذکور، محسوب می کشورهای منطقه

 اکنون اصطالح ایران نیز که به جای اصطالح قدیمی (.261

 -دریای رود، تمامی سواحل شمالی پرشیا )فارس( به کار می

گیرد. عراو در این حوزه  فارس و عمان را دربر می خلیج

در  حسین صدامهای  ترین ساحل را داراست و چالش کم

های ایران و کویت جهت رهایی از این  تجاوز به سرزمین

یط نامساعد جغرافیای سیاسی دریایی بوده است. عالوه شرا

بر این، چهار کشور کوچک کویت، قطر، بحرین و امارات 

شوند. این  فارس نامیده می متحده عربی کشورهای منطقه خلیج

 الحمایه بریتانیا بودند. چهار کشور در گذشته تحت

بنابراین، اختالفات ارضی و مرزی میان کشورهای حوزه 

ارس پدیده جدیدی نیست و ریشه آن به چند دهه فخلیج

الحمایگی کشورهای عربی( ج از تحتگذشته )پو از خرو

گردد. اغلب کشورهای این حوزه با یکدیگر مشکل بازمی

مرزی دارند که بدون تردید این اختالفات مانع از گسترش 

(. 21: 1331شود )عزتی، همکاری میان کشورهای منطقه می

ورها امارات متحده عربی، همچنان به تهدید در میان این کش

پردازد و بر حاکمیت سه جزیره ایرانی  منافع ایران می

کند )مجتهدزاده،  بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تأکید می

(. شایان توجه است که همه کشورهای عضو 13: 1333

از امیال سران امارات متحده  2فارس شورای همکاری خلیج

ند. کشورهایی چون عمان و قطر پیوسته کن عربی حمایت نمی

اند و روابطی دوستانه با  در این راستا رعایت اعتدال را کرده

ایران داشته و دارند. دیگر کشورهای عضو این شورا، یعنی 

عربستان سعودی، بحرین و کویت نیز هرگز اعتدال را به 

کوشند ایران را دعوت  اند و بیشتر می طورکلی از دست نداده

اکره با دولت امارات در این زمینه کنند)مجتهدزاده، به مذ

(. عراو نیز شورا را نوعی تالش کشورهای 210: 1311

فارس برای کنار گذاشتن نظام امنیتی مورد عالقه بغداد  خلیج

: 1313فارس تلقی کرد)فولر،  متشکل از کشورهای عرب خلیج

___________________________________ 
2. GCC Gulf Cooperation Country  
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 (و اکنون هم با روی کارآمدن دولت شیعه در عراو، این163

 کشور با ایران همسو شده است. 

تنها در اختالفات مرزی  فارس البته منازعات ژئوپلیتیکی خلیج

ایران و امارات و ایران و کشورهای عرب این حوزه خالصه 

خلیج “در بخش سوم کتاب  لنور مارتینشود. خانم  نمی

کند  مورد خکر می 23تعداد این اختالفات را  1”ثبات بی

(Martin,1989: Ch 3) و امنیت“در کتاب  مجتهدزاده دکتر و 

در  ”دریایی سیاسی جغرافیای فارس خلیج در ارضی اختالفات

فارس به بیش از پنجاه مورد  میان هشت کشور ساحلی خلیج

  ,Mojtahedzadeh)کند اختالفات ارضی و مرزی اشاره می

(1999: 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1. The Unstable Gulf 

ژئوپلیتیکی منازعات میان کشورهای حوزه ، 1جدول

 دهد. فارس را نشان می خلیج

فارس،  و مرزی در حوزه ژئوپلیتیکی خلیج  این مسائل ارضی

عنوان عوامل مهم  ای را به وجود آورده که به شرایط پرمخاطره

زا، از توسعه روابط دوستانه بین کشورهای این حوزه  تنش

سر پرسی در این میان، گرچه به نظر  کند. جلوگیری می

 سدهای سلسله جبال از دریا محروم یرانیان به واسطه ا 2سایکو

تمایل نسبت به دریا نشان  اند و همیشه از خود نوعی عدم شده

 بینیم که ایرانیان میل به  دهند؛ اما در مقاطع مختلف تاریخ می می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
2. Sir Percy Sykes 

  منازعات میان کشورهای حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس.1جدول 

  
 111 :1333منبع: زین العابدین، 
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خصوص،  ادعای حاکمیت بر دریاهای مجاور خود را دارند. به

ای در این  الملل دریاها و کنفرانو منطقه قوو بینبا توسل به ح

یابی به یک  وفصل اختالفات موجود و دست مورد، جهت حل

 (. 01: 1313کنند )فولر، موضع خود را دنبال می  نظم نسبی،

فارس در دو  مرزهای دریایی ایران در حوزه ژئوپلیتیکی خلیج

 فاو تا فارس از دهانه فارس و عمان است. در خلیج دریای خلیج

کیلومتر )به خط مستقیم( امتداد دارد. مرز  1211بندرعباس 

مایل دریایی است. جزایر  12سیاسی در این حوزه از ساحل، 

مایل مرز دریایی دارند، به جز جزیره فارسی که  0نیز هر یک 

مرز آن روی خط منصف بین ایران و عربستان قرار دارد و در 

بستان واقع شده است. کنار آن جزیره عربی، مربوط به عر

 براساس توافق ایران و عربستان، مرز مشترک، حد فاصل بین

عمان نیز از  (. در دریای10، 1313این دو جزایر است )صفوی، 

کیلومتر مرز به صورت خط  139گواتر  بندرعباس تا دهانه خلیج

 مستقیم است. 

مایل  16مایل و مرز اقتصادی با کشور عمان  12مرز سیاسی آن 

 1المللی است. ت و بقیه دریا بیناس

فارس با کشورهای عمان، قطر،  ایران در حوزه ژئوپلیتیکی خلیج

بحرین و عربستان درباره مرزهایش به توافق رسمی دست یافته 

اند،  است. ایران و دبی حدود مرز دریایی خود را مشخص کرده

عربی به دلیل ادعای ارضی این دولت  اما ایران و امارات متحده

همچنین . گانه هنوز فاقد مرز رسمی دریایی هستند برجزایر سه

مرزهای دریایی ایران ا عراو و ایران ا کویت تاکنون تحدید 

مانده است  نشده و به عنوان منبع تنش و تهدید باقی

عراو از  -( و چون مرز دریایی ایران111: 1311پور،  )کریمی

افراز نشده  کویت از سوی دیگر -یک سو، و مرز دریایی عراو

جانبه مشخص نیست )نامی،  است، محل دقیق نقطه مشترک سه

11 :1330.) 

فارس را بر  طول ساحل کشورهای حوزه خلیج ،1نمودار 

 دهد. حسب مایل دریایی نشان می

___________________________________ 
ق مختلف دریاها برای کسب اطالعات بیشتر از ادعای کشورهای جهان بر مناط. 1

ها در مناطق مختلف  منافع دولت“، (1331العابدین ) و زین فرد ر.ک: پیشگاهی

 ”.دریاها

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجهبحث و
هشت  گیریم که گرچه با توجه به آنچه گفته شد، نتیجه می

 اند ژئوپلیتیکی واقع شده در یک حوزه فارس کشور حوزه خلیج

از جمله  و دارای اشتراکات زیادی هستند؛ اما، عوامل متعددی

 ... و و فرهنگی وو اختالفات قومی  مرزی و ارضی اختالفات

خصوص در  ای به های فرامنطقه از طرف دیگر دخالت قدرت

ترسیم مرز دریایی میان آنها ا که به هیچ معیار فرهنگی و 

کند.در  است ا این منطقه را دچار بحران میطبیعی توجه نکرده 

این میان، جمهوری اسالمی ایران، با قدمت حاکمیت در این 

حوزه علیرغم برتری و توانمندی اقتصادی، سیاسی و نظامی در 

برقراری روابط و همکاری با کشورهای این حوزه ژئوپلیتیکی با 

های  ها و تهدیدهای جدیدی مواجه است. قدرت چالش

خصوص تشدید  اشغالی( و به  ای )امریکا و فلسطین قهفرامنط

فارس الگوی  اختالفات شیعه و سنی در حوزه ژئوپلیتیکی خلیج

اعتمادسازی در این منطقه را با موانعی مواجه ساخته است. لذا، 

-متحدآمریکا در حوزه خلیج  این اختالفات با حضور ایاالت

رزه با های مختلف از جمله مبافارس و طرح استراتژی

تروریسم، گسترش دموکراسی و خاورمیانه بزرگ تشدید شده 

و کشورهای این حوزه را از توسعه و پیشرفت جهانی بازداشته 

 است.
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