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 چکيدٌ
ٓای ٍعحًك دارِغ اٍا در دوران زغیغ ٓیچ  کكٕرٓای ظًیر لارس اقحؼاکات لؼاواِی در زٍیّْ

گاه اقحؼاکات ٍاِؽ اظحالف ٕٓیحی , ٍػٓتی و رهاةحی ةیُ ایُ کكٕرٓا ِتٕده اؿث . ؾٕاٍى 

 ٍٕزٕد در ظًیر لارس ٍٕزب ةضؼأِای ٍحؿغدی در ٍّعوْ قغه اؿث .

را در ةؿغ از ؿوٕط قاه ةْ ؾّٕان جاٍیُ کّّغه اصًی اٍّیث در ٍّعوْ , آٍؼیکا ِوف ٍَٔحؼی 

اؿحؼاجژی ظاورٍیاِْ ةْ ؾؼةـحان داد جا آغاف ظٕد را از هتیى اؿحماده از ِمث , اٍّیث ٍّعوْ , و 

ارجتاط ةیُ اؾؼاب و اؿؼائیى گام ةؼدارد . ةا جٕزْ ةْ ایّکْ ایؼان ةْ ؾّٕان پؼزَؿیث جؼیُ و 

لؼیّی ٍذتث هغرجَّغ جؼیُ کكٕر ٍّعوْ , جا هتى از زّگ ؾؼاق و کٕیث , در ةیُ اؾؼاب ِوف آ

داقث اٍا ةؿغاز ایُ رظغاد , کكٕرٓای ؾؼب ٍّعوْ ةْ زای ایؼان , ةا آٍؼیکا َٓـٕ قغِغ و 

لات ارضی , آب ؾَال ةْ ورود آٍؼیکا ةْ ٍّعوْ ایؼان ٍضغود قغ و ةضؼأِای ٍعحًمی ٍاِّغ اظحال

یكحؼ هتیًْ ای , ٍػٓتی و اِؼژی ةاؾخ رهاةث ٍّمی و در ِحیسْ جّف ة , ٍـائى هٍٕی ,

کكٕرٓای ٍّعوْ ةْ ویژه ةیُ ایؼان و ؾؼاق قغه اؿث. در ٍوايْ صاضؼ ةا اؿحماده از روش 

جٕصیمی , جضًیًی و کحاةعاِْ ای ؿؿی ةؼ آن قغه اؿث کْ ةْ ؾٕاٍى جادیؼ گػار ةؼ ةضؼأِای 

ژئٕپًحیکی ٍّعوْ و ؾٕاٍى جّف ةیُ ایؼان و ؾؼةـحان پؼداظحْ و رآٔای جّف زدایی و 

ةضؼان را َِایان ؿازد . اؿحغالئای ٍّحر از ٍوايْ صاضؼ ایُ اؿث کْ اگؼ کكٕرٓای زًٕگیؼی از 

ٍّعوْ رهاةث ٍذتث کّّغ و دؿث هغرجٔای لؼا ٍّعوْ ای ةْ ویژه آٍؼیکا از ٍّعوْ کٕجاه قٕد 

اظحاللات ةْ صغاهى ٍیؼؿغ و دیگؼ قآغ ةضؼان و جضاد ةؽرگ ةیُ کكٕرٓای ٍّعوْ و جادیؼ 

  ؼ کكٕرٓای ٍـًَان دارد را قآغ ِعٕآیٌ ةٕد .ٍـحویٌ ةؼ روی اکذ
 , هغرجٔای لؼا ٍّعوْ ای, ظًیر لارس, ةضؼانزٔان اؿالم ,ژئٕپًحیک :ياژگان کليدي
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 مقدمٍ 

از پػیؼش ایغئٕيٕژی ؿیاؿی ایُ از وهحی کْ آٍؼیکا ةْ ؾّٕان جّٔا اةؼ هغرت زٔان ٍعؼح قغ درصغد ةؼاِغازی ِؼأٍایی ةٕده کْ 

کكٕرٓایی کْ ٍواوٍث ةیكحؼی را در ةؼاةؼ ایُ کكٕر اِسام ٍی داِّغ ةا لكار ةیكحؼی روةؼو ٍی قغِغ . ٍٕهؿیث  "کكٕر ؿؼةاز زدِغ و ظتیؿا

جضاد ةیُ ایُ آغاف ،  صـاس و اؿحؼاجژیک ایؼان در ٍّعوْ ظاورٍیاِْ و ظًیر لارس ةا جٕزْ ةْ َٓـٕ ِتٕدن آغاف ایؼان و آٍؼیکا و صحی

عان آٍؼیکا را ةؼ ایُ داقث کْ ةحٕاِغ ةؼای رؿیغن ةْ آغاف ظٕد ةْ ظؼیوی ةا ایؼان ةْ جٕالن ةؼؿغ . ةا جٕزْ ةْ ایّکْ ایؼان آٍؼیکا را قی

ٔایث از ةیُ ةؼدن اٍکان چّیُ جٕالوی وزٕد ِغارد ، و آٍؼیکا ٍستٕر ةْ ایُ ٍی قٕد کْ ةؼای ضؿیك کؼدن و در ِ "ةؽرگ ٍی ِاٍغ ظتیؿا 

ٍّعوْ و صحی زٔان اؿالم قآغ آن ٓـحیٌ صَایث از رهیب ؿّحی ایؼان  ایؼان در ٍّعوْ ةضؼان ؿازی کّغ ، ٍَٔحؼیُ ةضؼاِی کْ اٍؼوزه در

 یؿّی ؾؼةـحان و ٍضغود ؿاظحُ کاٍى ایؼان در ٍّعوْ ٓـحیٌ ، کْ ةػر ایُ کار ٍٕزب اظحالف الکّی در زٔان اؿالم ٍی قٕد / .

 

 افياي سياسی چيست جغر

ای اؿث از زقؼالیای ؿیاؿی و ةْ آن ةعف از ٍؿؼلث ةكؼ اظالق گؼدیغ کْ ةْ ٍؿًٍٕات ِاقی از ارجتاط ةیُ  ژئٕپًیحیک قاظْ

زقؼالیا و ؿیاؿث ٍؼةٕط ٍی قٕد. ایُ قاظْ ؾًَی از زٍان وضؽ آن، ظی یک هؼن گػقحْ، از ِؼؼ ٍمٍٕٔی و لًـمی دچار قّاوری و گآی 

و َٓاِّغ ةؼظی رقحْ ٓای ؾًَی دیگؼ ّٕٓز ةؼ ؿؼ ٍٕضٕع و ٍآیث آن اجماق ِؼؼ وزٕد ِغارد. جؿارف ٍحؿغدی از واژه ژئٕپًیحیک رکٕد ةٕده 

از ؿٕی ؾًَای ؾًٕم ؿیاؿی، رواةط ةیُ ايًَى و زقؼالیا صٕرت پػیؼلحْ و در ةـیاری از جؿاریك ژئٕپًیحیک ٍؿادل زقؼالیای ؿیاؿی ةْ کار 

رواةط ةیُ ايًَى و ؿیاؿث زٔان، ژئٕپًیحیک یا زقؼالیای ؿیاؿی را ةؼرؿی جادیؼ ؾٕاٍى زقؼالیایی ةؼ رلحار دويث ٓا  رلحْ اؿث. داِكّاٍْ

ٍی داِغ. ایُ کْ چگِْٕ ٍٕهؿیث ٍکاِی، اهًیٌ، ٍّاةؽ ظتیؿی، زَؿیث و یک جکْ زٍیّی کْ یک دويث روی آن هؼار گؼلحْ اؿث، گؽیّْ ٓای 

را در ؿًـًْ ٍؼاجب دويث ٓا جؿییُ ٍی کّغ. صـیُ ةكیؼیْ ٍٕضٕع ژئٕپًیحیک را ٍعايؿْ ٍتاِی  ؿیاؿث ظارزی دويث و زایگاه آن

زقؼالیایی هغرت دويحٔا ٍی داِغ. ِوف ویژگی ٓای ؿؼزٍیُ، آب و ٕٓا، ٍّاةؽ ظتیؿی، ٍٕهؿیث زقؼالیایی، ویژگی ٓای زَؿیحی و 

ظْ از داِف ؿیاؿی اؿث. ةؿالوه چٕن ٓؼ یک از دويث ٓا ةعكی از ظصٕصیات لؼّٓگی ةؼ قکى و ؾًَکؼد ِؼام ؿیاؿی، ٍٕرد ةضخ ایُ قا

ؿیاؿی زٔان را جكکیى ٍی دّٓغ، ةضخ از رواةط ةیُ ايًَى از ایُ دیغگاه ظاص ِیؽ ٍعؼح ٍی قٕد.ادٍِٕغ وايف، ةْ -لضای زقؼالیایی

ٕپًیحیک، ٍعايؿْ ٍؼکب از زقؼالیای اِـاِی و ؾّٕان یک داِكَّغ ؿیاؿی جؿؼیمی ةؼ ٍتّای ؾغايث ةیُ ايًًَی ارایْ داده و ٍؿحوغ اؿث ژئ

ای از  قاظْ زقؼالیای ؿیاؿی(1394)ٍیؼقآی، ؾًٌ ؿیاؿی کارةؼدی اؿث کْ جاریط آن ةْ دوران ارؿعٕ، ٍّحـکیٕ و کاِث ةاز ٍی گؼدد.

ٍضیط    جأدیؼ جصَیَات ؿیاؿی ةؼجأدیؼگػاری ؿیاؿث و هغرت در ٍضیط زقؼالیایی و ةْ ةیان دیگؼ،    ؾًٌ زقؼالیا اؿث کْ جأدیؼپػیؼی و

ای  ؿازٍاِغٓی ؿیاؿی لضا در ؿعش ٍضًی، ًٍی و ٍّعوْ   دٓغ. ِوف ویژه زقؼالیای ؿیاؿی، زقؼالیایی را ٍٕرد کاوش و ةؼرؿی هؼار ٍی

پؼدازد، یک  ٍی   ٓای زقؼالیایی ةْ ٍـائى ؿیاؿث ظارزی کكٕرٓا ٓا و جکّیک ةؼ اؿاس اظالؾات، دیغگاه   اؿث.ژئٕپًیحیک کْ ةْ ظٕر ؿّحی

دٓغ  ٓای ؿیاؿی را در لضای دروِی یک کكٕر ٍٕرد ةضخ هؼار ٍی ؿیاؿی پغیغه   زقؼالیای قٕد. ِٕع زقؼالیای ؿیاؿی کارةؼدی هًَغاد ٍی

ی ةعُ ٍعايؿات زقؼالیای ؿیاؿ   ِؼؼ ةْ ایُ کْ یک کكٕر در ؿّحی قاٍى ٍمآیَی ٍاِّغ ٍؼز، ًٍث، صکٍٕث و ؿؼزٍیُ اؿث.   کْ ةْ ظٕر

یاةی  قٕد؛ ةّاةؼایُ َْٓ ٍٕضٕؾات ٍؼجتط ةا ایُ ٍمآیٌ، ٍاِّغ ریكْ جكکیى ٍی   زای دارد از پیِٕغ ؿْ ؾاٍى ًٍث، صکٍٕث و ؿؼزٍیُ، کكٕر

کكٕر، جوـیَات کكٕری و    هٍٕی، زؼیاِات ٍٔازؼت، جضًیى هغرت ؿیاؿی ِٕاصی قٔؼی، جضًیى لضایی هغرت ؿیاؿی در ؿعش   ٍـائى

زقؼالیای اِحعاةات، از زًَْ ٍـائى ٍؼجتط ةا کكٕر ٓـحّغ کْ اٍؼوزه در  ٓای ٍکاِی، دويث ٍضًی، جَؼکؽ و ؾغم جَؼکؽ هغرت ؿیاؿی  رهاةث

ًیحیک اؿث، ةْ ظٕر ٍعايؿات ژئٕپ   از ظؼف دیگؼ، در صٕزه ٍـائى زٔاِی ِیؽ کْ هًَؼو گیؼِغ. ٍٕرد جٕزْ و ةؼرؿی هؼار ٍی   زقؼالیای ؿیاؿی

قٕد. در صال صاضؼ  یاةی ةْ هغرت زٔاِی و الؽایف آن ةضخ و ةؼرؿی ٍی دؿث   ٓای ؿّحی درةاره ٍّاؿتات هغرت در ؿعش زٔان و راه

 زقؼالیای ؿیاؿی ٍمآیٌ جازه و   ؿیاؿث زٔان روی داده اؿث جّٕع ةیكحؼی ةْ ٍتاصخ ژئٕپًیحیک ةعكیغه و ایُ قاظْ از   جضٕالجی کْ در

کَک قایان جٕزٔی ةْ روِغ اداره إٍر و کكٕر داری ةٔحؼ    ةؼرؿی ایُ ٍمآیٌ در ةـحؼ زٍان و ٍکان دٓغ. ٍحّٕؾی را ٍٕرد ةضخ هؼار ٍی

 (1394)َٓان، کّغ. ٍی

 

 مًقعيت ژئًپًليتيک ایران 

ایؼان از ِؼؼ زقؼالیایی و لؼّٓگی، هًب ظاورٍیاِْ اؿث. پیكیّْ لؼّٓگی ایؼان ِـتث ةْ ؿایؼ کكٕرٓای ایُ ٍّعوْ و ٕٓیث ٍػٓتی 

جؼ در ٍّعوْ و صحی جضٕالت زٔاِی قغه اؿث  ٓای اهحصادی و ؾًَی ایؼان ٍٕزب جأدیؼگػاری ةايوٕه ٓؼ چْ ةیف چّیُ هاةًیث آن و ٌٓ

ای  ٓای دِیا ةٕده اؿث. ایُ ِوف ارجتاظی ٍیان هاره اظی ٍیان قؼق و فؼب ؾايٌ از دیؼةاز ٍٕرد جٕزْ کكٕرٓا و جَغن.ایؼان ةْ ؾّٕان پى ارجت

ٓای ِمحی اؿث، ةؼ آَیث و ِوف ٍؤدؼ ایؼان در ِؼؼ ِاػؼان ظارزی الؽوده،  و ٍساورت ةا ظًیر لارس و جّگْ ٓؼٍؽ کْ ٍضى جؼاِؽیث ٍضَٕيْ

کكٕر ایؼان )کْ اٍؼوزه قآغ ٓـحیٌ(  گؼدد.  ٓای زٔاِی ٍی ؿی در آن ٍٕزب ةؼاِگیعحْ قغن صـاؿیثةْ ظٕری کْ ٓؼگِْٕ جضٕل ؿیا
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دٓغ. ؿؼزٍیُ ایؼان در گػقحْ قاٍى پّٔة وؿیؿی از ظٕل و ؾؼض زقؼالیایی  جّٔا ةعف کٕچکی از ؿؼزٍیُ جاریعی ایؼان را جكکیى ٍی

یؼاِی ـ اؿالٍی قّاظحْ قغه اؿث. وؿؿث ایُ ؿؼزٍیُ ةـیار پّٔاورجؼ از ؿؼزٍیُ ٓا ةْ ؾّٕان هًَؼو لؼّٓگ و جَغن کُٔ ا ةٕده کْ ظی هؼن

جؼیُ ویژگی ایُ ؿؼزٍیُ  از ٌٍٔ» ٓای صاقیْ لالت ةٕده اؿث ٓای داظى لالت وؿیؽ ایؼان و یا ؿؼزٍیُ کِّٕی ایؼان و قاٍى ؿؼزٍیُ

ٓای ةؽرگ زٔان، ٍیان چّغ هًَؼو  ؿث. گػرگآی ٍیان هارهای صائى اؿث کْ ةغان ِوف ةؼزـحْ گػرگآی ةعكیغه ا اؿحوؼار آن در ٍّعوْ

ٓا، ٍـیؼٓای ارجتاظی  ةْ ؿتب َٓیُ ِوف در جؿاٍالت دويث (.52: 1384)صیغری، « ةؽرگ زقؼالیایی و ٍیان چّغ صٕزه دیؼیّْ لؼّٓگی

ػیؼ از داظى و یا صاقیْ ایُ ؿؼزٍیُ ؾتٕر ِاپ ٓای زٍیّی، دریایی و ایّک ٕٓایی( ةْ ظٕر ازحّاب ٓای کُٔ زٔان)چْ از ظؼین راه ٍیان هاره

کؼده اؿث. زاده اةؼیكٌ و جسارت ادویْ و ؿایؼ اهالم و کاالٓایی کْ ٍٕرد ِیاز قؼق و فؼب زٔان کُٔ ةٕده کْ چیُ و قتْ هاره ّٓغ را  ٍی

ٓای دریایی و ِیؽ  ةا گـحؼش راهای ةْ ایُ ؿؼزٍیُ ةعكیغه ةٕد. در ؿغة گػقحْ  ٓای دور ِوف ةؼزـحْ ؿاظث از گػقحْ ةْ اروپا ٍحصى ٍی

ٓای ةؽرگ دریایی زٔان جتغیى گكث. اٍؼوزه ِیؽ ةا گـحؼش روزالؽون ٕٓإِردی  ٍّاةؽ ؾؼیٌ اِؼژی ظًیر لارس ةْ ؾؼصْ رهاةث ٍیان هغرت

جؼ ِیؽ  ٓف ِیالحْ ةًکْ الؽونکْ کا ای، ؾالوه ةؼ ایُ جؼیُ کؼیغور ٕٓایی ٍیان هاره و ِیؽ ٍتادالت ٕٓایی و آَیث آؿَان ایؼان ةْ ؾّٕان کٕجاه

چّیُ ادؼات ؾَیوی کْ ةؼ  کّغ و ٌٓ ای ایما ٍی ٍٕهؿیث گػرگآی ایؼان ةْ ؿتب ِوف پؼ آَیث کْ در ٍتادالت ٍّعوْ»قغه اؿث. ةّاةؼایُ 

کّغ، جتغیى ةْ  ارد ٍیائّؼیُ و آِاجٕيی و چٕن آؿیای ٍؼکؽی، قتْ هاره و اهیإِس ّٓغ، ةیُ ٓای وؿیؿی ٌٓ جضٕالت ؿیاؿی ـ اهحصادی صٕزه

 (.54: 1384)صیغری، « یک ٍٕهؿیث صـاس ژئٕپًیحیکی گؼدیغه اؿث
 

 جغرافياي سياسی عربستان

کیًٍٕحؼ ٍؼةؽ، ةیُ ؾؼض  2240000کكٕر ؾؼةـحان ؿؿٕدی ةا ٍـاصحی صغود  ای ؿؼزٍیُ و ویژگی ٓای لیؽیکی آنزقؼالی  

 ةعكی از قتْ زؽیؼه ؾؼةـحان ةْ قَار ٍی آیغ. درزْ قَايی هؼار دارد و 32درزْ ايی 16زقؼالیایی 

از قَال ةْ اردن و ؾؼاق، از زّٕب ةْ زَٕٔری یَُ و ؾَان، از قؼق ةْ کٕیث، ةضؼیُ، هعؼ و اٍارات ؾؼةی ٍحضغه، و از ٍقؼب ةْ دریای 

کیًٍٕحؼ،  742ٍؼةؽ، اردن  کیًٍٕحؼ 808کیاوٍحؼ ٍؼةؽ ٍی ةاقغ کْ ةا ؾؼاق  4532ؿؼخ ٍضغود ٍی قٕد. ظٕل ٍؼزٓای ؾؼةـحان ؿؿٕدی، 

کیًٍٕحؼ ٍؼةؽ ٍؼز ٍكحؼك  458/1کیًٍٕحؼ و ةا یَُ  586کیًٍٕحؼ، اٍارات ٍحضغه ؾؼةی  40کیًٍٕحؼ، هعؼ  676کیًٍٕحؼ، ؾَان  22کٕیث 

ز آن زا پایحعث ؾؼةـحان، قٔؼ ریاض اؿث کْ ةْ يضاظ ؿیاؿی آَیث دارد و ةْ يضاظ ٍٕهؿیث اؿحؼاجژیکی ٌٓ، ا ( 1385)صالغ ِیا،دارد.

 هؼار گؼلحْ، از آَیث ویژه ای ةؼظٕردار اؿث. -ٌٍٔ جؼیُ ٍؼاکؽ ِمث ظیؽ ؾؼةـحان -کْ در ِؽدیکی ٍّعوْ قؼهی و ؿٕاصى ظًیر لارس
 

  اَميت استراتژیک عربستان

   الف( اَميت جغرافيایی
ٍٕهؿیث ژئٕپًیحیکی ظاصی ةعكیغه ةْ ایُ کكٕر  -ظًیر لارس و دریای ؿؼخ -هؼار گؼلحُ ؾؼيـحان در ٍیان دوآةؼاه ٌٍٔ زٔان

اؿث، ويی اؿحماده از ٓؼ دو آةؼاه لٕق ايػکؼ ٍـاوی اؿث ةا ؾتٕر از جّگْ ٓؼٍؽ و جّگْ ةاب ايَّغب کْ اويی جضث ِمٕذ ایؼان و دوٍی جضث 

ؼٍؽ ةؼای صغور ِؼؼ زَٕٔری یَُ اؿث. در راؿحای َٓیُ ٍـأيْ، ؾؼةـحان ؿؿٕدی در پی یالحُ ٍـیؼٓای زٔث زای گؽیُ َِٕدن جّگْ ٓ

، ایُ کكٕر ؿْ ظؼح 1975ِمث ةٕد؛ چؼا کْ ایُ کكٕر روزاِْ ده ٍیًیٕن ةكکْ ِمث از ایُ راه صادر ٍی َِایغ. در پی ایُ ٍٕضٕع، از ؿال 

در ؿاظحَان ظط يٕيْ ِمحی را ةؼای ایُ ٍّؼٕر اؾالم و ٌٓ زٍان، ٍتادرت ةْ ؿؼٍایْ گػاری کالن در ظؼح گـحؼده ی جأؿیؾ پایگاه ِؼاٍی 

و ةْ ایُ وؿیًْ، ؾؼةـحان ؿؿٕدی ةْ ؾّٕان پى  (1ؾؼیَی , ؾؼةـحان ؿؿٕدی کحاب ؿتؽ , ص َِٕد.)« هعیك»ؿٕاصى ظًیر لارس در 

 ارجتاظی، دؿحؼؿی کكٕرٓای ظًیر لارس را ةْ دیگؼ ِواط زٔان از راه زٍیّی ٍیـؼ ٍی ؿازد.
 

 ب( اَميت فرَىگی ي اعتبار بيه المللی
ةؼظاؿحُ دیُ ٍتیُ اؿالم از قتْ زؽیؼه  یث قایاِی دارد.ظ لؼّٓگی ِیؽ آَؼالیایی ویژه، ؾؼةـحان ةْ يضاگػقحْ از ٍٕهؿیث زق

ؾؼةـحان و هؼار داقحُ ةیث اهلل ايضؼام در ٍکْ و ٍؼهغ ٍعٔؼ صضؼت ٍضَغ صًی اهلل ؾًیْ و آيْ در ٍغیّْ، کكٕر لؿًی ؾؼةـحان را، از ِؼؼ 

در ِؼؼ ةـیاری از ٍـًَاِان زٔان، ةْ ظصٕص ٍـًَاِان ظارج از ٍّعوْ ظًیر لارس، زًٕه گاه  جاریعی، در ٍٕهؿیحی هؼار داده اؿث کْ

اؿالم واهؿی ةٕده و ؿؼدٍغاران رژیٌ ؿؿٕدی، ةْ قکى پؼده داران ظاِْ کؿتْ و زاِكیّان پیاٍتؼ اؿالم جؼآؼ ٍی کّّغ. در ؿؼاؿؼ ؿال، 

ا زیارت ٍی کّّغ. صکام ؿؿٕدی ضَُ ایُ کْ ؿاالِْ ٍتايـ ّٓگمحی از ایُ ةاةث ةْ ٍیًیٕن ٓا ِمؼ از ٍـًَاِان زٔان، ایُ اٍاکُ ٍحتؼکْ ر

از دؿث ٍی آورِغ، ِوف ٍیؽةان ٍـًَاِان و ِگٔتاِان اٍیُ صؼٍیُ قؼیمیُ را ِیؽ ةازی کؼده، از ایُ ظؼین ةؼای ظٕد و رژیَكان اؾحتار و اٍحی

ایُ کكٕر ٍی جٕاِغ از ایُ ةؽرگ جؼیُ ؾاٍى ژئٕپٕيیحیکی،  (18ؿؿٕدی , ص آقحی , ِصؼت اهلل , ؿاظحار صکٍٕث ؾؼةـحانجضصیى ٍی کّّغ.)

و ةا ةٔؼه گیؼی از جتًیقات   (97ؾؽجی ,  ؾؼةـحان , ص ةْ ؾّٕان یک ٍّتؽ جَام ِكغِیِ جتًیقی، ةْ ٓؼ قکًی کْ ةعٕآغ ةٔؼه ةؼداری َِایغ.)
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گؼدد. ةؼای ٍذال، ًٍک لٔغ در ٍؼاؿَی، ظٕیف را ةْ ؾّٕان ظادم  گـحؼده در ٍیان ٍـًَاِان، از پؼؿحیژ ةیُ ايًًَی ٍّاؿتی ةؼظٕردار

ايضؼٍیُ قؼیمیُ ٍؿؼلی َِٕد. ایُ گِْٕ ةؼِاٍْ ٓای جتًیقی، ةْ صاکَان ؿؿٕدی ایُ اٍکان را ٍی دٓغ جا در راؿحای زًب ِؼؼ ٍـًَاِان و 

کان، از یکـٕ ةْ يضاظ ٍادی ٍتايـ ّٓگمحی را ةْ صضٕر زائؼان ظاِْ کؿتْ در ایُ ٍ ِیى ةْ ِوف رٓتؼی زٔان فؼب ٍٕلن جؼ ؾَى کّّغ.

ظؽاِْ دويث وارد ٍی ؿازد و از ؿٕی دیگؼ، از ِؼؼ لؼّٓگی، اصحیاج کكٕرٓای ٍـًَان ةْ ایُ ٍکان ٍوغس از دیغگاه ٍػٓتی، ةیّكی َٓؼاه 

وه، دؿحؼؿی ةْ درآٍغٓای کالن ةْ ؾال  (12و 11ؾؼیَی , ؾؼةـحان ؿؿٕدی, ص ةا اصحؼام ةؼای ؾؼةـحان ؿؿٕدی ةْ ارٍقان آورده اؿث.)

ایُ هغرت   ِمحی، ایُ اٍکان را ةْ ؾؼةـحان ٍی دٓغ جا ةا دؿث و ديتازی، ةْ کكٕرٓای لویؼ، ةْ ویژه کكٕرٓای اؿالٍی و ؾؼب کَک کّغ.

جاکّٕن جٕاِـحْ اؿث  ؾؼیٌ ٍايی، اٍکاِات اهحصادی گـحؼده ای در اظحیار رژیٌ ؾؼةـحان هؼار داده و ایُ کكٕر ةا زَؿیث ةْ ِـتث کٌ ظٕد،

و از ایُ ظؼین، ةؼ ِمٕذ و اؾحتار ؿیاؿی و اهحصادی ظٕد  ی دیگؼ و ِٔادٓای ةیُ ايًًَی کّغٍتايـ ّٓگمحی در ؿال صؼف کَک ةْ کكٕرٓا

ایُ گِْٕ گكاده دؿحی ٓا از ؿٕی صاکَان ؿؿٕدی، از یکـٕ    (21آقحی , ِصؼت اهلل ؿاظحار صکٍٕث ؾؼةـحان ؿؿٕدی , ص ةیمؽایغ.)

پیؼوی کكٕرٓای لویؼ ٍّعوْ را از ؿیاؿث ٓای ؾؼةـحان ؿؿٕدی در پی دارد و از ؿٕی دیگؼ، ةْ ِٕؾی صکٍٕث پادقآی ؿؿٕدی را کْ از 

پكحٕاِْ ٍؼدٍی ٍضؼوم اؿث، جذتیث و جضَیُ ٍی کّغ. صاکَان ؾؼةـحان ةا ارائْ ایُ کَک ٓا، ضَُ ایُ کْ جٕان اهحصادی ظٕد را ةْ 

ب و زػب صکٍٕث ٓای کٕچک و ةؿضاً لویؼ ٍّعوْ ٍی پؼدازد، ةْ ظٕری کْ در ةؼظی از ٍٕارد، واةـحگی اهحصادی َِایف ٍی گػارد، ةْ زً

ایُ گِْٕ کَک ٓا ةْ ویژه ةْ ( 40) َٓان ، صمضْ  و ِؼاٍی آن ٓا را ٌٓ در پی دارد رژیٌ ٓای کٌ درآٍغ ةْ ؾؼةـحان، جتؿیث ؿیاؿی

چٕن اقحؼاکات هٍٕی، ِژادی، لؼّٓگی و زةاِی ةا ایُ کكٕرٓا، ِمٕذ ٓؼ چْ ةیف جؼ در زاٍؿْ کكٕرٓای ؾؼب ٍّعوْ و ةؼظٕرداری از ؾٕاًٍی 

ةْ ؾالوه، آغای وام ٓای کالن ةْ کكٕرٓای دیگؼ، صحی کكٕرٓای صّؿحی و ظؼیغ ؿٔام  را ةؼای ؾؼةـحان لؼآٌ آورده اؿثؾؼب 

 ةـحان، اؾحتار ةیُ ايًًَیِ ظاصی ةْ ارٍقان ٍی آورد.کارظاِسات صّؿحی کْ در واهؽ گاٍی اؿث در زٔث ٍّالؽ فؼب، ةؼای ؾؼ

 

  ج( مىابع طبيعی
ؾاٍى ٌٍٔ و اؿاؿی دیگؼی کْ آَیث اؿحؼاجژیک ؾؼةـحان را آقکار ٍی کّغ و ٌٍٔ جؼیُ ٍؤيمْ ژئٕپٕيیحیکی آن ِیؽ ةْ قَار ٍی 

ٍیًیٕن ةكکْ ِمث جٕيیغ کّغ و ةْ ایُ 12جٕاِغ روزاِْ  % ٍّاةؽ ِمث کى زٔان در ایُ کكٕر اؿث، ةْ گِْٕ ای کْ ؾؼةـحان ٍی25آیغ، وزٕد 

ایُ هغرت جٕيیغ، در ؿعش ٍّعوْ ای و زٔاِی ةْ ایُ کكٕر اٍکان داده اؿث کْ در هیَث گػاری د. ازار ِمث زٔان را در اظحیار گیؼوؿیًْ ة

(َٓان گِْٕ کْ ةیان قغ، ؾؼةـحان 97پیكیُ , ص ؾؽجی , ؾؽت اهلل , ِمث و ةْ ظٕر کًی جٕيیغ، جٕزیؽ و ٍصؼف آن، ِوف ظاصی را ایما کّغ.)

ؿؿٕدی ةا دؿحؼؿی ةْ دو آةؼاه ٌٍٔ ةیُ ايًًَی، یؿّی ظًیر لارس و دریای ؿؼخ و ِؽدیکی ةا کكٕرٓای ِمث ظیؽ، راه ارجتاظی زٍیّی 

حؼاجژیکی ظاصی را ةؼای ظٕیف ٍّعوْ ةا دیگؼ ِواط زٔان ٍی ةاقغ کْ ةا ؾتٕر يٕيْ ٓای ِمث ایُ کكٕرٓا ةْ ةّادر ظٕد، اٍکان ٍإِر اؿ

لؼآٌ آورده اؿث.ةا اصغاث ظط يٕيْ اِحوال ِمث از ؿاصى ظًیر لارس ةْ دریای ؿؼخ، آَیث اؿحؼاجژیک ؾؼةـحان در زٍیّْ صغور ِمث 

کْ از (ةْ ؾالوه، ةیف جؼ ِمحکف ٓا و ٌٓ چّیُ کكحی ٓای جساری 26آقحی , ِصؼت اهلل , پیكیُ , صةیف از پیف الؽایف یالحْ اؿث.)

 12جّگْ ؾتٕر ٍی کّّغ، ٓغلكان يّگؼ اِغاظحُ در ؾؼةـحان اؿث. ةْ واهؽ ایُ کكٕر، ٍٕهؿیحی ٍؼکؽی دارد.ایُ کكٕر هادر اؿث روزاِْ جا 

ٍیًیٕن ةكکْ الؽایف دٓغ. در ایُ صٕرت، ةْ واؿعْ الؽایف  16ٍیًیٕن ةكکْ ِمث اؿحعؼاج َِایغ و در صٕرت يؽوم، ٍی جٕاِغ آن را جا 

ٍیًیارد ةكکْ جعَیُ زده قغه اؿث کْ 160ةایغ ده ؿال دیگؼ ٍستٕر ةْ کّحؼل ذظایؼ ظٕد ةاقغ... . ذظایؼ ِمث ؾؼةـحان، صغود ذظایؼ، 

ٍیًیارد ةكکْ  250کى اپک ٍی قٕد. ةؿضی از ةؼرؿی ٓای دیگؼ، ذظایؼ ِمث ایُ کكٕر را  1/3ذظایؼ ٍٕزٕد دِیا و ةیف از  1/4قاٍى 

 (73كیُ , صٍغِی , پیةؼآورد کؼده اؿث.)
 

 اَميت استراتژیکی خليج فارس

 ةْ ؾًث واهؽ قغن در ٍـیؼ رآْ ظًیر لارس از ِؼؼ اؿحؼاجژیکی دارای ٍٕهؿیث ٍَحاز و آَیث لٕق ايؿاده ای ةٕده و ٓـث و

جاریط ٍٕرد جٕزْ و ٍضى آٍغ و دریایی ّٓغ و دریای ؿؼخ و اجصال آةٔای آن ةْ ؿٕاصى ایؼان و ةیُ ائّؼیُ و ؾؼةـحان از دورجؼیُ ازٍّْ 

رلث ًٍى دریإِرد و جسارت پیكْ قؼق و فؼب دِیا ةٕده اؿث. از اوایى هؼن ةیـحٌ ةْ يضاظ کكك و اؿحعؼاج ٍّاةؽ ِمث در ؿکٕی هاره و 

. پیٕؿحگی ظًیر ؿؼزٍیّٔای ٍساور آن ؾالوه ةؼ ِوكی کْ از يضاظ ِؼاٍی داقث در اؿحؼاجژی اِؼژی زٔان ِیؽ ِوكی جؿییُ کّّغه پیغا کؼد

لارس و دریای ؾَان و پیكؼلث جکّٕيٕژی و جقییؼ اؿحؼاجژی ٓا ٍٕزب گؼدیغ کْ ایُ دو گػرگاه آةی در صکٌ یک ٍّعوْ ؾًَیاجی وارد 

اؿحؼاجژیٔا قٕد و ةغون صمغ اٍّیث ظًیر لارس و دریای ؾَان اٍکان ازؼای اؿحؼاجژیٔای ةؼی و ةضؼی ةْ ٓؼ قکى فیؼ ٍَکُ گؼدد. کكٕر 

اگؼ ٍا ٍؼزٓای  .ردن ةا داقحُ صغاکذؼ ظٕل ؿٕاصى در ایُ دو آب، ِوف قآیُ جؼازو را در ةؼهؼاری دتات ؿیاؿی و اٍّیث ٍّعوْ داایؼا

ظكکی و آةی ظٕد را ةا ٌٓ ٍوایـْ کّیٌ و ِوف ٍؼزٓای آةی زّٕب را در دتات ٍؼزٓای ظكکی ةؼرؿی َِاییٌ، ٍحٕزْ ظٕآیٌ قغ کْ در 

یایی کٕجآیٔای زیادی قغه و ایُ َْٓ ِاقی از یک ظؼز جمکؼ فًط دیکحْ قغه از ظؼف ؿؼدٍغاران هغرجٔای ةضؼی ةؼآورد و جاٍیُ هغرت در
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زٔان اٍؼوز و دیؼوز ةٕده اؿث. اٍؼوزه چّیُ ظؼز جمکؼی دیگؼ ِتایغ ةؼای ٍا ایساد قٕد، زیؼا جکؼار آن ٍٕزٕدیث ٍا را ةْ ظعؼ ظٕآغ 

و ٍحادؼ از هغرجٔای دریایی دِیا، ٌٓ دتات ؿیاؿی ٍا را جضَیُ ٍی کّغ و ٌٓ ٍا را ةْ ؿٕی یک اِغاظث. وزٕد یک هغرت دریایی َٓآّگ 

 (157و  156، ص 1368جٕؿؿْ اهحصادی واهؿی رَّٕٓن ٍی ؿازد.)ؾؽجی، 
 

 اَميت خليج فارس از دیدگاٌ آمریکائی َا ) دیدگاٌ آمریکا در ريابط بيه ایران ي عربستان (
اٍّیث قکى گؼلحْ و جکاٍى پیغا  -ؿؿٕدی در ظٕل ٓكث دْٓ اظیؼ ةؼ ٍضٕر ٍؿادالت رآتؼدی ِمث ؾؼةـحانرواةط آٍؼیکا و       

ٍیًیارد ةكکْ( را در اظحیار دارد و از ایُ ٍّؼؼ، قؼایط  262چٔارم از ذظایؼ ادتات قغه ِمث زٔان )صسٌ  کؼده اؿث؛ ؾؼةـحان صغود یک

ای  ٍّعوْ ویژه آٍؼیکا ةؼظٕردار اؿث؛ ٓؼگِْٕ ٍكکالت درون ٓای ةؽرگ ةْ یادی ةؼای هغرتؿیاؿی و دتات یا ِااٍّی ایُ کكٕر از آَیث ز

قٕد. در صال صاضؼ، ِمٕذ  ؾّٕان یک جٔغیغ لٕری و رآتؼدی ٍضـٕب ٍی ةؼای رژیٌ ؿؿٕدی یا جؿاٍالت رآتؼدی ایُ کكٕر ةا آٍؼیکا، ةْ

ؾّٕان ٍـئًْ اصًی ایُ دو کكٕر  ؾؼةـحان در ٍّعوْ، ةْ -ٓای ِمٕذ آٍؼیکا ٕزهؿیاؿی، ایغئٕيٕژیک و ژئٕپًیحیکی زَٕٔری اؿالٍی ایؼان در ص

واقّگحُ در ایُ ظصٕص، ٍٔار ایؼان اؿث. ایاالت ٍحضغه  -رو، ٓغف ٍكحؼك ریاض قٕد. از ایُ قان ٍضـٕب ٍی در جغاوم جؿاٍالت رآتؼدی

گیؼی از ةؼظی ةازیگؼان ظصٕصاً ؾؼةـحان  ای ةا ةٔؼه ار ٍّعوْپؾ از چؼظف دکحؼیّی ظٕد در دوره اوةاٍا، ةؼای ٍٔار ایؼان از آؼم لك

ٓای ٍیان ؾؼةـحان و ایؼان در چّغ ؿال اظیؼ ةٕده اؿث. ةا ایُ صال، ةؿغ از  اؿحماده َِٕده اؿث. ایُ یکی از دالیى اصًی الؽایف جّف

 ای اؿث. ف و ٍیاِسیگؼی ةیُ ایُ دو هغرت ٍّعوْریاض، کاخ ؿمیغ ػآؼاً اؾالم کؼد کْ درصغد ٍٔار جّ -ٍیان جٔؼان  ور قغن جّف قؿًْ

 

 مسائل امىيت تحميل شدٌ

ای ةْ ظٕد گؼلث. آٍؼیکا ؿیاؿث ٍٔار دوگاِْ  ِؼام زٔاِی ةا جضؿیك زٔان دو هعتی و دظايث آٍؼیکا در ظًیر لارس قکى جازه    

ای در ظغٍث ٍّالؽ  اِؽوای ایؼان از ٍؿادالت ٍّعوْرا زایگؽیُ ؿیاؿث ؿّحی ظٕد یؿّی جؼویر ٍٕازِْ هٕا کؼده ةٕد. ایُ ؿیاؿث ةْ زٔث 

ٍتّای ؿیاؿث آٍؼیکا »کّغ کْ: ایاالت ٍحضغه ةٕد. در ایُ زٍیّْ ةؼژیّـکی ةا وزٕد ٍعايمث ةا ؿیاؿث ٍٔار دوگاِْ ایاالت ٍحضغه جأکیغ ٍی

ٍٕضٕع   (Brzeinski,1909: 30« )اقغدر ظًیر لارس ةایغ ٌٓ چّان ٍتحّی ةؼ اداٍْ جؿٔغ و جضَیُ اٍّیث ٍحضغان و صمغ زؼیان ِمث ة

ای و اٍّیث دؿحْ زَؿی اؿث کْ ةؼای ایؼان آَیحی صیاجی دارد. ٍضیط اٍُ  اؿحؼجژیکی صٕزه ظًیر لارس در ٍٕرد ایؼان؛ اٍّیث ٍّعوْ

رود.  ةْ قَار ٍیٍاِغگی اؿث. در ؾیُ صال جٕؿؿْ ؾاٍى اؿاؿی در اٍّیث ٍضیط و اٍّیث ًٍی  ؿاز جٕؿؿْ و ٍضیط ِااٍُ ةاؾخ ؾوب زٍیّْ

 قٕد. ةّاةؼایُ ٍـئًْ اٍّیث در ظًیر لارس از ٍٕضٕؾات اؿحؼاجژیکی اؿث کْ ایؼان در ٍّعوْ ةا آن روةؼو ٍی

ٓای اٍّیث در ظًیر  ٓای ظارزی و کكٕرٓای ٍّعوْ و ٍّالؽ ٍحضاد و ِاؿازگار در ٍّعوْ ةؼ پیچیغگی ةا در ِؼؼ گؼلحُ هغرت    

دریایی آٍؼیکا در ظًیر لارس، اققال القاِـحان و ؾؼاق، جأٍیُ اٍّیث اؾؼاب و... رژیٌ صٔیِٕیـحی جٕؿط قٕد صضٕرهغرت  لارس الؽوده ٍی

الؽایغ. اکّٕن ةا روِغ رو ةْ رقغ زٔاِی قغن در ِؼام  ٓای ٍؿَای اٍّیث در ظًیر لارس و ٍّعوْ ٍی آٍؼیکا از زًَْ ٍـائًی اؿث کْ ةؼ اةٔام

ٓا ةا جٕزْ ةْ ٍٕهؿیث ژئٕپٕيیحیک و ژئٕاؿحؼاجژیک ظٕد ٍٕزب ِااٍّی دیگؼ ٍّاظن ظٕآغ  م جٕازن هغرتايًَى ِااٍّی در یک ٍّعوْ و ؾغ ةیُ

 .ةعكغ دٓغ و جؼوریـٌ را جضون ٍی قغ. ایُ ٍـئًْ اٍّیث زٔاِی را ِیؽ ٍٕرد پؼؿف هؼار ٍی

 

  مسابقٍ تسليحاتی
ظٕآی  از دیگؼ ٍٕضٕؾات اؿحؼاجژیک کْ ایؼان در ٍّعوْ ةا آن ٍٕازْ اؿث، ٍـاةوْ جـًیضاجی اؿث. ٍـاةوْ جـًیضاجی ِحیسة چیؼه  

ظًب در  در ٍّعوْ اؿث. پؾ از لؼوپاقی قٕروی اؿحؼاجژی آٍؼیکا ٍتحّی ةؼ ایساد جٕازن هٕا در ٍّعوْ و زًٕگیؼی از ػٕٔر هغرت ؿًعْ

جاکّٕن کكٕرٓای ٍّعوْ دٓٔا ٍیًیٕن دالر ةؼای ؿاظث ِیؼوٓای ٍغرن ِؼاٍی  90ْ جـًیضاجی ةٕده اؿث. از دْٓ ؿاز ٍـاةو ٍّعوْ، زٍیّْ

رلحْ زّگی ةـیار  ٓای پیف ای اؿث کْ ةؼای ؿالح در آن ظًیر لارس ٍّعوْ اِغ.  زٔث ةازدارِغگی و جٔغیغ َٓـایگان ظٕد ٓؽیّْ کؼده

ؾّصؼ دیگؼی کْ در ایُ زؼیان ».  وم ٍـاةوْ جـًیضاجی ٍّسؼ قغه اؿثاؿی ٍٕزٕد ةْ جغاای کْ ٍعايمث ٓای ؿی اقحٔاآور اؿث. ٍّعوْ

ؿٌٔ دارد، ٓؼاس کكٕرٓای قٕرای َٓکاری ظًیر لارس از ةؼجؼی هغرت ِؼاٍی ایؼان پؾ از صغٍاجی اؿث کْ در زؼیان زّگ ظًیر لارس 

ٓای زغیغ جـًیضاجی ایؼان در کاةؼد ِؼاٍی، ایُ  ؼیاِات اظیؼ ةؼِاٍْةْ ویژه در ز  (75: 1384)اٍیؼاصَغی، « ةْ ارجف ؾؼاق وارد کؼده اؿث

جؼ از کكٕرٓای صاقیْ ظًیر لارس اؿث ويی در ادؼ  جؼی گؼلحْ اؿث. ةا وزٕد ایُ کْ ٓؽیّة ِؼاٍی ایؼان ةـیار کٌ ٓؼاس قغت ةیف

ور قغن آجف ٍـاةوْ  ؿث. ایُ اصـاس جٔغیغ، قؿًْجتًیقات آٍؼیکا، ایُ اصـاس ِااٍّی از ِاصیْ ایؼان َٕٓاره در ٍّعوْ رو ةْ الؽایف ا

اؿث.  "ةازی جـًیضاجی"ٍعؼب جؼیُ ؾاٍى در زٔث دؿث یالحُ ةْ جٕؿؿْ ؿیاؿی و اهحصادی قؼکث در» جـًیضاجی را در پی دارد.

ى ِااٍّی در ٍّعوْ اؿث و جؼیُ ؾٕاٍ اِغ. ایُ ٍٕضٕع از ٌٍٔ جؼیُ آٍار ظؼیغٓای جـًیضاجی را ةْ ظٕد اظحصاص داده کكٕرٓای ظاورٍیاِْ ةیف

)ذوايمواری، « جا زٍاِی کْ ایُ روِغ ٍحٕهك ِكٕد ِْ جّٔا ٍّعوْ اٍُ و ةادتات ِعٕآغ قغ ةًکْ ةْ ظٕر لؽایّغه قآغ ِااٍّی ظٕآیٌ ةٕد
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س داٍُ زدن ةْ جؼیُ آغاف ایاالت ٍحضغه و ؿایؼ کكٕرٓای جٕيیغکّّغه جـًیضات در ٍّعوْ، ةْ ویژه در ظًیر لار از ٌٍٔ   (.12: 1384

 ٓا اؿث. الؽار در زٔث جأٍیُ ٍّالؽ ایُ هغرتجؼ زّگ ٍـاةوْ جـًیضاجی و لؼوش ٓؼ چْ ةیف

 

 اي مىابع فرا مىطقٍ
ای ةْ ظٕر ظاص جأکیغ ةؼ ِوف ایاالت ٍحضغه در ٍّعوْ اؿث کْ در قؼایط کِّٕی صضٕر زغی در ٍّعوْ  ّؼٕر از ؾٕاٍى لؼاٍّعوٍْ

ِوف اِضصاری در ٍّعوْ ظًیر لارس اؿث و ایُ ٍـئًْ صحی ٍٕزب ِارضایحی ةؼظی ٍحضغان اروپایی آن قغه اؿث. داقحْ و ظٕآان ایمای 

ٓای ایاالت ٍحضغه ٍؿحوغِغ کْ آٍؼیکا ٍّالؽ  آٍؼیکا در پی زًٕگیؼی ػٕٔر ةؼجؼی و جـًط جٕؿط کكٕرٓای ٍّعوْ اؿث. اؿحؼاجژیـث

ای َٕٓاره درصغد ايوا جمکؼ ایؼان ظعؼِاك و  آٍؼیکا در صکٌ یک ؾاٍى لؼاٍّعوْ    رد.ای دا وؿیؿی در زًٕگیؼی از ػٕٔر ٓؼ هغرت ٍّعوْ

ای ایؼان و جٔغیغات و  ٓای قغیغ در ٍٕرد پؼوِغه ٓـحْ ای در زٔث ةْ ظعؼ اِغاظحُ ٍّالؽ کكٕرٓای ٍّعوْ و زٔان اؿث. ٍعايمث ٓـحْ

ةا لؼوپاقی  گؼایاِْ ظٕد از دیگؼ ٍكکالت لؼاروی زَٕٔری اؿالٍی اؿث. زاِتْ ظًتاِْ و یک ٓای جٕؿؿْ َٓـٕ کؼدن الکار ؾٍَٕی ةا ؿیاؿث

قٕروی و ِیؽ ؿوٕط کاةٕس ٍّعوْ )صغام صـیُ( آٍؼیکا در صغد ٍؿؼلی یک ٍّكأ قؼ و ِااٍّی در ٍّعوْ اؿث.آٍؼیکا در کّار صػف صغام 

جٕاِغ ایؼان را ٍّتؽ  ِی رواةط ظٕد ةا ایؼان ةْ راصحی ٍیصـیُ ةْ جٔغیغ ٍٕٕٓم زغیغی ةؼ ضغ اٍّیث ٍّعوْ ِیاز دارد. آٍؼیکا در روِغ کّٕ

ِااٍّی ةؼای کكٕرٓای ٍّعوْ ٍؿؼلی کّغ و ضَُ زًٕگیؼی از ةٔتٕد رواةط ایؼان ةا کكٕرٓای ؾؼةی کْ ةؼای جٕؿؿْ اهحصادی ایؼان صیاجی 

در ایُ زٍیّْ آٍؼیکا »دارد  ر ٍّعوْ ٍعًٕب ِگْد  اؾحَادی ةیُ ایُ کكٕرٓا زٍیّْ را ةؼای جغاوم صضٕر ِؼاٍی ظٕد اؿث و ةا گـحؼش زٕ ةی

جٕاِغ  ِْ ةْ دِتال َٓکاری ةًکْ ةْ دِتال کّحؼل اِضصاری ٍّعوْ اؿث. در َٓیُ ارجتاط آٍؼیکا ةا اداٍْ رواةط جّف آيٕد ةا ایؼان ةْ راصحی ٍی

ِوف هاظؿی در ةؼجؼی زٔاِی آٍؼیکا ةازی ٓای َٓـایْ ایؼان جٕزیْ کّغ. ةؼجؼی آٍؼیکا در ظًیر لارس  صضٕر در ٍّعوْ را ةؼای دويث

ظٕر کْ  در ٍّعوْ یک واهؿیث اؿث و َٓان (. ةْ ٓؼ صال ٍـئًْ ٌٍٔ ایُ اؿث کْ صضٕر آٍؼیکا و اؿؼائیى 12: 1384)ذوايمواری، « کّغ ٍی

کْ ایاالت ٍحضغه در الزم اؿث َْٓ کكٕرٓای ٍّعوْ ظًیر لارس ایُ واهؿیث ٌٍٔ اؿحؼاجژیک را درك کّّغ »کّغ  ةؼژیّـکی جأکیغ ٍی

 (.174: 1378)رِستؼ، « رود ظًیر لارس ٍاِغگار اؿث و اؿحوالل و اٍّیث )اِؼژی( در ٍّعوْ زؽو ٍّالؽ صیاجی آٍؼیکا ةْ قَار ٍی
 

 دیدگاٌ آمریکا در ريابط بيه ایران ي عربستان 
اٍّیث قکى گؼلحْ و جکاٍى پیغا کؼده  -ِمث رواةط آٍؼیکا و ؾؼةـحان ؿؿٕدی در ظٕل ٓكث دْٓ اظیؼ ةؼ ٍضٕر ٍؿادالت رآتؼدی

ٍیًیارد ةكکْ( را در اظحیار دارد و از ایُ ٍّؼؼ، قؼایط ؿیاؿی  262چٔارم از ذظایؼ ادتات قغه ِمث زٔان )صسٌ  اؿث؛ ؾؼةـحان صغود یک

ای ةؼای رژیٌ  ٍّعوْ ِْ ٍكکالت درونویژه آٍؼیکا ةؼظٕردار اؿث؛ ٓؼگٕ ٓای ةؽرگ ةْ و دتات یا ِااٍّی ایُ کكٕر از آَیث زیادی ةؼای هغرت

قٕد. در صال صاضؼ، ِمٕذ ؿیاؿی،  ؾّٕان یک جٔغیغ لٕری و رآتؼدی ٍضـٕب ٍی ؿؿٕدی یا جؿاٍالت رآتؼدی ایُ کكٕر ةا آٍؼیکا، ةْ

ی ایُ دو کكٕر در ؾّٕان ٍـئًْ اصً ؾؼةـحان در ٍّعوْ، ةْ -ٓای ِمٕذ آٍؼیکا ایغئٕيٕژیک و ژئٕپًیحیکی زَٕٔری اؿالٍی ایؼان در صٕزه

واقّگحُ در ایُ ظصٕص، ٍٔار ایؼان اؿث. ایاالت ٍحضغه پؾ  -رو، ٓغف ٍكحؼك ریاض قٕد. از ایُ قان ٍضـٕب ٍی جغاوم جؿاٍالت رآتؼدی

اؿحماده گیؼی از ةؼظی ةازیگؼان ظصٕصاً ؾؼةـحان  ای ةا ةٔؼه از چؼظف دکحؼیّی ظٕد در دوره اوةاٍا، ةؼای ٍٔار ایؼان از آؼم لكار ٍّعوْ

ور قغن  ٓای ٍیان ؾؼةـحان و ایؼان در چّغ ؿال اظیؼ ةٕده اؿث. ةا ایُ صال، ةؿغ از قؿًْ َِٕده اؿث. ایُ یکی از دالیى اصًی الؽایف جّف

 .ای اؿث ریاض، کاخ ؿمیغ ػآؼاً اؾالم کؼد کْ درصغد ٍٔار جّف و ٍیاِسیگؼی ةیُ ایُ دو هغرت ٍّعوْ -ٍیان جٔؼان  جّف

 

 ت تىش آمریکا ي مدیری
جٕان گمث: ؿیاؿث ٍغیؼیث جّف آٍؼیکا در رواةط ایؼان و ؾؼةـحان ةؼ ؿْ پایْ اؿاؿی  ةّغی کًی ٍی ظٕر کًی و در یک زَؽ ةْ

 اؿث: اؿحٕار 

آلؼیّی از ظؼین ٍػاکؼات ٍضؼٍاِْ؛ )ٓؼچّغ در لضای لؿًی ٍػاکؼات  الؽودن ةؼ جّف در هايب جكٕین ؾؼةـحان ةْ جغاوم جّف - 1    

ةـث رؿیغن ٍػاکؼات، آٍؼیکا ةار دیگؼ ایُ  کّغ( اٍا اصحَاالً در صٕرت ةْ ةُُ ؿیاؿی ؿٕریْ، کاخ ؿمیغ روی ایُ گؽیّْ جأکیغ زیادی َِی

ٓای ٍیان  جٕان ةْ جضؼیک ؾؼةـحان ٍتّی ةؼ صًَْ زٍیّی ةْ ؿٕریْ اقاره کؼد کْ ایُ ٍٕضٕع جّف گیؼد. در ایُ ظصٕص، ٍیگؽیّْ را از ؿؼ 

ةؼِغ.  در ؾًَیات اصحَايی زٍیّی ةْ ؿٕریْ ِام ٍی« ریاض، دوصْ، آِکارا»جؼ ظٕآغ کؼد. ٍّاةؽ ظتؼی از ائحالف  ریاض را الؽون -جٔؼان

(Durden on 02/04/2016کْ ایُ یکی از ٍصادین جضؼیک جّف ) .آلؼیّی آٍؼیکا در ٍّعوْ اؿث 

ای کْ در ِٔایث ایؼان ظؼف ضؿیك دیغه قٕد. ٓغف اصًی  گِْٕ زٕیاِْ ایؼان در هتال اهغاٍات ؿؿٕدی؛ ةْ ٍٔار رلحار ٍواةًْ -2      

ؿؿٕد، َٓیُ ٓغف، یؿّی  اهلل َِؼ جٕؿط ٍإٍٔران آل ٓای ٍکؼر ةا ٍواٍات ایؼان ةؿغ از ةْ قٔادت رؿیغن آیث ٍواٍات آٍؼیکایی از جَاس

 زٕیاِْ و در ٍٕضؽ ضؿك ِكان دادن زَٕٔری اؿالٍی ایؼان ةٕده اؿث. از ارجکاب ؾًَی جواةىةازداقحُ ایؼان 

http://www.zerohedge.com/users/tyler-durden
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ظؼلی دارد و یا صحی ٍكقٕل  ای کْ گَان کّّغ آٍؼیکا ٍٕضؽ ةی ٓا؛ ةْ گِْٕ ٍغیؼیث الکار ؾٍَٕی ظصٕصاً الکار ایؼاِی -3    

 جؼ ةٕدن رلحار ایؼان، جٔؼان را ةؼ ریاض جؼزیش دٓغ. ى ٍّعویةـا ةْ ديی ةّغی ةؼای اِحعاب ةیُ ایؼان و ؾؼةـحان اؿث و چْ زَؽ

ٓا  ِمؽ ؿؿٕدی ٓا ةیُ ایؼان و ؾؼةـحان، ةْ ٓا و ِگاه رآتؼدی آِان ةْ ٍّعوْ، ةیاِگؼ جَایؽ دهین آن ةْ ٓؼ صال، ِٕع رلحار آٍؼیکایی

ضون ٍّالؽ رآتؼدی ظٕد در ٍّعوْ ٌٍٔ فؼب آؿیا دِتال ٍغیؼیث صضّْ ٍّازؾات ةؼای ج ٓا ةْ دّٓغه ایُ ٍٕضٕع اؿث کْ آن اؿث و ِكان

ای دیگؼ صٕرت  ظاص )ِؼیؼ ةؼْٓ کِّٕی( اِسام قٕد و ظٕاه ةا جكغیغ جّف در ةؼْٓ  ٓـحّغ؛ ظٕاه ایُ ٍٕضٕع ةا کّحؼل جّف در یک ةؼْٓ

 (1394،4ث. ) ِسمی ؿیار،ٓای رلحاری آٍؼیکا را ةارٓا ادتات کؼده اؿ ٓای اظیؼ ایُ دوگاِگی گیؼد. جاریط ؿیاؿی ٍّعوْ در ؿال

 

 خليج فارس ؛ کاوًن سًم مًازوٍ ي وفًذ 
ةْ رفٌ َٓکاری ٓا و اقحؼاك ػؼ ؾؼةـحان و ایؼان در ظصٕص ظًیر لارس در دوره هتى از اِوالب اؿالٍی کْ در چٔارچٕب دکحؼیُ 

ُ دو ةازیگؼ ؾَغه ٍّعوْ در ظًیر لارس ، در ؿْ دْٓ دو ؿحِٕی ِیکـٕن و در جؿاٍى و َٓکاری ةا آٍؼیکا صٕرت ٍی گؼلث ، رویکؼدٓای ای

اظیؼ ةا جؿارضاجی زغی َٓؼاه ةٕده اؿث . صضٕر هغرت ٓای لؼا ٍّعوْ ای ، جؿارضات ، چايف ٓا و پیچیغگی رویکؼدٓای ؾؼةـحان ؿؿٕدی 

 و زَٕٔری اؿالٍی ایؼان را در ایُ ظصٕص الؽایف داده اؿث . 

ظؼوج هغرت ٓای لؼاٍّعوْ ای ةْ ظصٕص آٍؼیکا از ظًیر لارس اؿث و ٍؿحوغ اؿث ةایغ ِٕؾی زَٕٔری اؿالٍی ایؼان ظٕاؿحار     

جؼجیتات اٍّیحی ةٍٕی ، ٍتحّی ةؼ ٍكارکث و َٓکاری ةازیگؼان ٍّعوْ ای در ظًیر لارس ایساد َِٕد . اٍا رٓتؼان ؿؿٕدی و ؿایؼ کكٕرٓای 

وتال ٍی کّّغ و ةا در اظحیار گػاقحُ پایگاه و اٍکاِات ٍعحًك ، ةـحؼٓای ؾؼةی زّٕب ظًیر لارس ، از صضٕر آٍؼیکا در ظًیر لارس اؿح

الزم را ةؼای صضٕر و ِوف آلؼیّی ایُ هغرت لؼا ٍّعوْ ای در ظًیر لارس لؼآٌ ٍی کّّغ . صضٕر ٍـحویٌ ِؼاٍی آٍؼیکا در ظًیر لارس ، 

ٓای دو زاِتْ ةا کكٕرٓای قٕرای َٓکاری ظًیر لارس و ؿپؾ آفاز و در هايب جٕالن ِاٍْ  1990ةؿغ از زّگ ظًیر لارس در اةحغای دْٓ 

 صًَْ ةْ ؾؼاق جكغیغ قغ .

در چّغ ؿال اظیؼ َٓکاریٔا و جؿاٍالت ؾؼةـحان ؿؿٕدی و آٍؼیکا در ظًیر لارس , وارد ٍؼصًْ زغیغی قغه اؿث و جالش ٓای       

ایؼان, ةؼداقث صؿٕدی ٓا از جقییؼات در جٕازن هغرت ٍّعوْ ای و  ِٕیّی در ایُ راؿحا صٕرت ٍی گیؼد. ةا جٕزْ ةْ زایگاه ٍّعوْ ای زغیغ

َٓچّیُ ٍكکالت زغیغ آٍؼیکا در ٍّعوْ , ٓغف جٕازن ؿازی در ةؼاةؼ زَٕٔری اؿالٍی ایؼان از آغاف اصًی جؿاٍالت و َٓکاری ٓای ِٕیُ 

جا ةا جؿاٍى و َٓکاری ةا آٍؼیکا در ظًیر لارس , ةْ  ؿؿٕدی ٓا ةا آٍؼیکا جًوی ٍی قٕد . ةْ ؾتارت دیگؼ , رٓتؼان ؿؿٕدی در جالش ٓـحّغ

 ٍٕازِْ ؿازی در ةؼاةؼ ایؼان دؿث ةؽِّغ ؛ ؿیاؿحی کْ در هايب اهغاٍات و جٕالوات ٍعحًك َِٕدار قغه اؿث .
 

غ ِؼاٍی ) لارس( , چٔاچٕب زغیغی ةؼا ِوف آلؼیّی اٍّیحی آٍؼیکا در ظًیر لارس و جغاوم پیِٕ *اةحکار گمحگٕٓای اٍّیحی ظًیر 

اٍّیحی آٍؼیکا و اؾضای قٕرای َٓکاری ظًیر لارس , ةْ ظصٕص ؾؼةـحان ؿؿٕدی , ٍضـٕب ٍی قٕد . ایُ گمحگٕٓا کْ از ٍاه ٍی  –

راه اِغازی قغ , در قف ٍؼصًْ ظؼاصی قغه اؿث : جٕؿؿْ هاةًیحٔای دلاؾی کكٕرٓای ظًیر لارس و ایساد جٕاِایی ؾًَیات ٍكحؼك  2006

لؼوش جـًیضات ةْ ایُ کكٕرٓا , صى ٍٕضٕؾات اٍّیحی ٍّعوْ در چٔارچٕب گمحگٕٓای اٍّیحی و اجعاذ ٍٕاضؽ ٍكحؼك ,  ةیُ آِٔا از زًَْ 

ٍتارزه ةا اقاؾْ جؼوریـث و ةؼهؼاری اٍّیث داظى کكٕرٓا , صماػث از جاؿیـات صـاس و کًیغی ٍّعوْ ةا ِیؼوٓای ویژه إٍٓزش دیغه از 

 ( BLANCHARD ،2008اٍّیث ٍّعوْ ای .)ؿٕی آٍؼیکا و ةازیاةی ِوف ؾؼاق در 
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 وتيجٍ گيري 

ٓغف ِٔایی آٍؼیکا رؿیغن ةْ ةٔحؼیُ ٍّالؽ و آغاف ظٕد در ٓؼ کسای دِیا ٍی ةاقغ . در ٍّعوْ ظًیر لارس ٌٓ ةٔحؼیُ راه 

ةؽرگ زٔان اؿــالم ٍی داِّغ ٍی ةاقغ .ةا  رؿیغن ةْ ٍّالؽ ، اظحالف الکّــی ةیُ دو هـغرت ةؽرگ  ٍّعوْ کْ ٓؼ کغام ظٕد را ةْ ِٕؾی

ةا ٍّالؽ آٍؼیکا ؿازگار  "جٕزْ ةْ ایّکْ صکٍٕث ؾؼةـحان صکٍٕحی ٍضالؼْ کار و پادقآی ، ظٕآان صمـغ وضـؽ ٍٕزٕد ٍی ةاقغ ، ظتیؿا

آٍؼیکا ٍی ةاقغ . آٍؼیکا در راه  جؼ ٍی ةاقّغ ، جا صکٍٕحی ٍذى ایؼان کْ صکٍٕحی اِوالةی اؿث و ظٕآان ٍتارزه ةا اؿحکتار زٔاِی ، یؿّی

اِؼژی ، ِژادی ، هٍٕی ، ٍػٓتی قؿًْ  اظحالف الکّی در ٍّعوْ ٍٕلن ةٕده اؿث و اظحالف را در َْٓ ٍـائى ٍعحًك از هتیى ٍـائى ژئٕپًحیک

پیغا کّّغ را ةْ جمؼهْ  از َٓان رآی کْ ایُ دو کكٕر و ةْ جتؽ آِٔا کكٕرٓای دیگؼ ٍـًَان ٍی جٕاِـحّغ اجضاد "ور کؼده اؿث و دهیوا

یسْ کكاِغه اؿث و ةْ ؾؼةـحان ةْ ؾّٕان هغرت کاذب ةٔا دادِّغ و در پی جضؿیك و ِاةٕدی ایؼان ةؼآٍغِغ . زیؼا ایؼان ٍعايك اؿؼائیى و در ِح

كٕرٓای ٍـًَان و ةْ ٍّالؽ آٍؼیکا ٍی ةاقغ و ایُ کار را ةا ػؼالث ظاصی کْ ٓیچ ٍكکًی ةؼای اؿؼائیى ةْ وزٕد ِیایغ یؿّی رودر رویی ک

ظٕر ظاصی ایؼان و ؾؼةـحان اِسام داده اِغ و ةْ َٓیُ ديیى ٌٓ کكٕرٓای دیگؼ ٍّعوْ ةْ ویژه کكٕرٓای اؿالٍی را جضث لكار هؼار ٍی 

 دّٓغ جا ٓژٍِٕی ؾؼةـحان را در ٍّعوْ ةپػیؼِّغ و از ایُ کكٕر صَایث کّّغ .
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 . 1385ٍمآیٌ ژئٕپًحیک، ٍكٔغ، آؿحان هغس رضٕی،صالغ ِیا، ٍضَغرضا،اصٕل و  [1]

 .19رٍضاِی يكکؼیاِی،صادق؛صازی پٕر،کٕدؼ،جادیؼژئٕپًحیکی ایؼان ةؼ اٍّیث ازحَاؾی،صصٕن،قَاره  [2]

 .1381ؾؼیَی، رهیْ ؿادات،ؾؼةـحان:کحاب ؿتؽ،جٔؼان،اِحكارات وزارت إٍر ظارزْ . [3]
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