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بر عوامل  تأكيدبا  ران)يا ياسالم يجمهور يبر قدرت مل مؤثر يكيتيژئوپل هاي مؤلفه

 (يكونومكژئوا

 1يمحسن زمان

 

 :دهكيچ

،بعدد   شدود  ميمحسوب  آن يو معنو يماد يها ييتوانااز  ينديو برآ شود ميسته يملت نگر يكدر قاشن  يقدر  وقت

، علدوم   يدك تين ژئوپليدانان، متخااياز جغراف يكاست  هر يگوناگون يمنشأ و مباد ي قدر  دارا كند يمدا يپ يمل

از  يا عمدده  بخدش  دره كد را ارائده نمودندد    يبر قدر  مل تأثيرگذاراز عوامل  يو    فهرست اشملل بين روابط و ياسيس

 يقددر  ملد   ياز عوامدل اصدل   يكدي  يكيوندوم كو ژئوا يكيتيژئوپل هاي مثشفهنظر وجود دارد   عوامل و  كاشترا ها آن

در شدناخت عوامدل و    يسدع  يلد يتحل – يفيتوصد  ين مقاشده بدا روشد   يه اكن بوده است يمتخاا ا ينظر باملابق 

 يكيوندوم كبدر عوامدل ژئوا   تأكيدد بدا   خادوص  بده ران يد ا ياسالم يجمهور يبر قدر  مل مثثر يكيتيژئوپل هاي مثشفه

 يكيوندوم كو ژئوا يكيتيژئوپل ، يكيژئواستراتژ رينظ يبت ممتاز و يل موقعيران به دشيا دهد يمق نشان يج تحقيدارد نتا

 در گدرفتن  ن مدوارد شدامل: قدرار   يد ا نيتر مهمه ،كث است ين حياز ا ييل بااليو پتانس يقدر  مل يه داراست داراك

 سدواحل  داشدتن  و هرمدز  يراهبرد تنگه بر ، تسلطيانرژ انتقال ريمس و يتيترانز تيجهان، موقع يانرژ يضيب نانوك

و      يفرهنگد  تيد زكمر و ندرم  عه، قدر يش يكتيژئوپل انونك در گرفتن عمان، قرار يايدر و فارس جيخل در يطوالن

 شده است  يكيونومكواو ژئ يكيتيث ژئوپليران از حيا يش قدر  مليه سبن افزاك باشد يم

 

 رانيا ياسالم يجمهور ، ي، قدرت مليكونومك، عوامل ژئوايكيتي: عوامل ژئوپليديلكواژگان 

 

 و داشته ژئوپلتيك ها  در استراتژ  ا  ارزنده نقش خود، ژئوپليتيكى موقعيت واسله به ايران كشور قبل ها قرن از

 غريدن  و ذهدن  از دور چيدز   بزرگدى،  و قدر  كسن رو اين است از بوده جهانى ها  قدر  توجه كانون در همواره

اسدت   آن ژئدوپلتيكى  عوامدل  از متدأثر  ا  انددازه  تدا  خود ايران تاريخ كه، است  رور  اين نكته ذكر اما  باشد نمى

                                                           

 كارشناس ارشد جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران   1
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 مدى  مسدتقيم  تدأثير  و قدومى  اقتااد  نظامى، سياسى، مسائل بر هجوم مسيرها  و ارتباطى محورها  همسايگان،

 ملدى  خاوصديا   يدا  سياسدى  فرهنگ اسامى گوناگون با كه خاوصيا  آن ريز  قاشن در نيز، تاريخ بهتجر و گذارد

 آسديا  غربدى  جندوب  منلقده  در قدر  بند  سلح فعلى و عيت به نگاهى دارد اگر زياد  تأثير گردد، مى مشخص

 باشدند  مى صور  باشقوه به برتر  اين اشبته كه شويم مى همسايگان نزد در ايران ها  برتر  برخى بيافكنيم متوجه

 حيداتى  نقدش  بردار  بهره و ريز  برا  برنامه رو پيش ها  فرصت و ها مثشفه شناخت ها، آن كردن باشفعل برا  و

 تناسدن  بده  زمدان  هر و اند شده دگرگونى و تغيير دچار زمانى مختلف ها  دوره در كشورها قدر  ها  مثشفه  دارد

 ژئواسدتراتژيك  قلمروها  سرد، جنگ دوران اند  در يافته تغيير ها مثشفه اين ر آو فن اقتااد  و اجتماعى، تحوال 

 محد   بده  و بدود  نظدامى  اهداف كننده توجيه ژئوپليتيك مناطق نتيجه و در شد مى تعيين نظامى اهداف اساس بر

هدداف  ا نحدو   بده  بدود  ممكدن  منداطق،  از برخدى  ژئوپليتيدك  نظام ساختار در تحول و ترين تغيير كوچك احساس

 قلمروهدا   امدروزه   ساخت ناپذير مى انكار مناطق آن در را زور به توسل نهايت در كه سازد مشكل دچار را اقتااد 

 در امدروزه  كده  است ا  مالحظه قابل چرخش اين داشته باشد؛ نظامى/ اقتااد  توجيهى بايست مى ژئواستراتژيك

 و بيسدت  قدرن  توان مى حقيقت هستيم در آن شاهد مريكاا متحده اياال  به ويژه ها قدر  گوناگون ها  استراتژ 

»  آن، ايفداگر   و كشدورها  نقدش  كده  اسدت  جديدد   ژئواكوندومى عادر   چدون  جديد  مفاهيم تسلط دوره را يكم

 و آفريندى  نقدش  و هاسدت  آن اقتاداد   هدا   داشدته  و هدا  داده به منوط انديشة همه دوران  دانست«  ژئواكونومى

تعيدين   هدا  همدان  دقيق كالم به كه بزرگ ها  قدر  كالن راهبردها  در نيز غرافيايىج و مناطق كشورها موقعيت

 ا  منلقده  بدازيگران  بازيگر يا آن موجن به كه است اقتااد  توان گرو در باشند، مى نيز اشملل بين سياست كننده

 هدا   حلقده  يدا  و توزيدع  گر يلتسه بازيگر كننده يا توزيع يا انرژ ، توشيدكننده عنوان به چه جهانى اقتااد نظام به

 منحادر  و حسداس  موقعيت واسلة به خاورميانه منلقه ميان در اين  خورند مى پيوند تنيده هم در نظام اين مكمل

مدورد   بسديار  دارد، يكدم  و بيست قرن در ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك قلمروها  و استراتژ  انرژ  در كه فرد  به

اعتبدار    و ارز  ايدران  بده  ژئواكوندومى  هدا   برتدر   كندار  در ژئوپليتيكى وقعيتم است درنهايت گرفته قرار توجه

 هستند  آن فاقد منلقه سايركشورها  كه بخشيده

 روش پژوهش

 مندابع  از با اسدتفاده  و اي كتابخانه آن اطالعا  و است تحليلي -توصيفي  مو وعي ا  ماهيت توجه با پژوهش اين

 است  شده گردآوري اينترنتي ايه سايت و مقاال  و كتن شامل مكتوب
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 مباني نظري  

 ژئوپليتيك:

 ,GÖNLÜBOL جغرافيايي) هاي داده به توجه با سياست، به مربوط مو وعا  تفهيم و توجيه يعني ژئوپليتيك

 بررسدي  مدورد  مكدان  عامدل  متقابل با روابط داخل در را انسانيت كه است دانشي ژئوپليتيك ( همچنين 10 :1978

 (Dugin, 2003 ميدهد) قرار

 و قرائدت  است: ژئوپليتيكشديوة  شرح بدين است كرده ارائه ژئوپليتيك از كه تعريفي ترين جديد حيدر مير دره دكتر

 و ملدي  سدلح  در تاميم گيري هاي سياسي بر آنها تأثير و انديشه و قدر  صاحبان توسط بيناشملل سياست نگار 

 سياسدت  يدا  استژئوپليتيك معتقد موردژئوپليتيك در زاده جتهدم پيروز (  دكتر22: 1377است)ميرحيدر، منلقه اي

 امكاندا   كمياب، منابع زمين، شكل جغرافيايي، موقعيت محيلي چون، هاي پديده يا اشكال و محيط اثر جغرافيايي

 بدويژه  سياسي، گيريهاي تاميم در را     و جمعي ارتباط وسايل فضايي(، هوايي و دريايي، )زميني، انتقاشي و ارتباطي

تداكنون تعداريف مختلفدي از واژه     ( 128: 1381ميكند)مجتهدد زاده،  ملاشعه جهاني و منلقه اي گسترده سلوح در

ژئوپليتيك به عمل آمده است  با ايدن حدال، ژئوپليتيدك علدم ملاشعده روابدط متقابدل جغرافيدا، قددر ، سياسدت و           

هدا تدابعي از راهبدرد و     ايدن روابدط و كدنش    ( 37: 1385)حافظ نيدا، هاي ناشي از تركين آنها با يكديگر اسدت  كنش

ها و نيز ساختار نظام ژئوپليتيك جهاني اسدت  از ايدن رو، همبسدتگي و همداهنگي بدااليي       موقعيت ژئوپليتيك دوشت

ميان ژئوپليتيك و اشگوي رفتار سياست خارجي دوشت ها برقرار است و براساس آن راهبردهاي ژئوپليتيكي طراحي و 

 كلدي  دسته دو به  د تا به ساختار روابط ژئوپليتيكي جهت و معنا بخشند  عوامل مثثر در ژئوپليتيك،شون عملياتي مي

 همانندد  جغرافيايي و طبيعي هاي پديده همان واقع در ثابت عوامل  شوند مي بندي تقسيم متغير عوامل و ثابت عوامل

ها و شكل كشور( هسدتند و عوامدل متغيدر     مواريمرز، ناه ها، ب آ شبكه) توپوگرافي وسعت، فضا، جغرافيايي، موقعيت

 عوامدل  جدزء  آنهدا  در كميت نقش بودن ملرح دشيل به باشند داشته طبيعي منشأ نيز  كه ممكن است برخي از آنها

 و سياسددي نهادهدداي و( معدددني و غددذايي منددابع) طبيعددي منددابع جمعيددت،: هماننددد رونددد؛ مددي شددمار بدده متغيددر

 ( 75: 1386اجتماعي)عزتي،
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 قدرت

قدر  ، يكي از مفاهيم اصلي و اساسي دانش سياسي است كه انديشمندان آن كوشيدند باجدا كردن از مرجعيت يدا  

اقتدار مشروع )اتوريته(، از سويي، و از سوي ديگر ،آن را تعريف كنند  قدر  توانايي دارنده آن براي وداشتن ديگران 

 ( 12: 1392ارعي، به تسليم در برابرخواست خود، به هر شكلي است )ز

در اصل به توان و استعداد انسان براي انجام كاري كه مللوب اوست اطالق مي شود  از منظر سياسي قدر  عبدار   

است عواملي كه يك بازيگر را قادر مي سازد تا رفتار با ديگر را در نفوذ خود قرار دهدد  بدراين اسداس بدازيگران مدي      

ساير گروها را در انجام اقدامي مشخص ويا جلدوگيري ازآن تحدت نفدوذ قدرار     توانند حكومت ها وملت ها ،كشورها و 

دهند  مفهوم قدر  در مركز تمام تحليل هايي كه وجود دارد كه در عاشم سياست انجام مي شود كه هانس مورگتندا  

 ( 1: 1391مي گويد همه ي سياست ها تالشي براي كسن قدر  است )زرقاني، 

وجود فاقد آن محكوم به فنا است   شذا غريزه ميل بده بقداي حيدا  ، انسدان را وادار بده      قدر  عامل حيا  و بقا و م

كسن قدر  مي كند  به طور كلي قدر  عبار  است از عواملي كه يك بازيگر را قادر مي سدازد تدا رفتدار بدازيگران     

هد  بر اين اساس بدازيگران مدي   ديگر را كه در راستاي منابع و اوشويت هاي مورد نظرشان قرار دارد تحت نفوذ قرار د

توانند حكومت ها ، ملت ها ، كشور ها و ساير گروه ها را در جهت انجام اقدامي مشخص و يا جلدوگيري از انجدام آن   

 ( 16: 1389تحت نفوذ قرار دهند )كامران، 

 ملي قدرت

ساير كشور ها براي نيدل   قدر  ملي يك كشور عبار  است از مجموع توانايي هاي ان كشور در تحميل اراده خود بر

به منابع خود  كاشيز ، استراتژيست امريكايي ، قدر  ملي را مجموعه اي از توانايي هايي باشقوه و باشفعدل يدك كشدور    

تعريف مي كند كه از توانايي سياسي ، اقتاادي ، اجتماعي ، فرهنگي علمي به تكنوشوژيك و نظامي آن كشور ناشدي  

 ( 3: 1388مي شود )افشردي و ديگران، 

قدر  ملي به عنوان مفهومي ژئوپلتيك ، صفت جمعي افراد يك ملت يا ويژگي محلدي يدك كشدور را مدنعكس مدي      

 (  51:  1382كند كه برآيند توانايي ها و مقدورا  آن ملت يا كشور محسوب مي شود )حافظ نيا و ديگران ، 

گذاري بر پديده ها و فرآيند هاي برون كشدوري  حافظ نيا سلوح قدر  ملي كشور ها را از حيث فضايي و قدر  اثر 

قدر  ملي فراكروي: قدرتي است كه در ماوراي كره زمين و فضداي بدين كدرا      -1به شرح زير تعيين كرده است : 

 آسماني قدر  مانور و اثر گذاري دارد 
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 قدر  ملي با برد جهاني: قدرتي است كه بر فرآيند هاي جهاني و كروي اثر مي گذارد  -2

قدر  ملي با برد منلقه اي: قدرتي است كه نفوذ آن در يك منلقه ي ژئوپلتيكي تجلي پيددا مدي كندد   نظيدر      -3

 هند در جنوب آسيا  

قدر  ملي با برد محلي: قدرتي است كه حوزه نفوذ اثر گذاري و نفوذ آن را همسايه گدانش تشدكيل مدي دهندد      -4

 نظير عربستان صعودي و شبحه جزيره عربستان 

 قدر  ملي با برد كشوري: قدرتي است كه اثر گذاري آن در درون مرزهاي آن معني پيدا مي كند مانند نپال -5

:  1386قدر  ملي  عيف: قدرتي كه درون مرزهاي خود نيز فاقد اقتدار كامل است مانند سوماشي )حدافظ نيدا ،    -6

 ( 49ص 

سياسدي  -ه مي شود كه در قلمرو يك واحد جغرافيايي قدر  ملي به مجموعه اي از توانايي هاي مادي و معنوي گفت

 ( 170:  1373به نام كشور يا دوشت وجود دارد  )كاظمي ، 

 ژئواكونومي:

 و معرفتدي  هداي  حدوزه  در اي عمدده  و بنيدادي  تغييرا  بيستم، قرن پاياني دهة در شوروي جماهير اتحاد فروپاشي

 بدين  روابدط  ة عرص در فروپاشي اين از بعد كه نويني اهيممف از يكي  داشت پي در سياسي و علمي شناختي جوامع

 چدارچوب  و برندد  مدي  بهدره  آن از تهدا  قددر  رقابت و اشمللي بين و راهبردي مسائل تحليل براي و ژئوپليتيك، اشملل

 پدارادايم  ، 1990 سدال  در شوتدواك   ان ادوارد   اسدت  ژئواكونوميك رويكرد گيرد، دربرمي نيز را اين پژوهش تحليلي

 تحليلهداي  بدا  مدرتبط  سياسدي  دانشدهاي  ساير و ژئوپليتيك اشملل، بين روابط وارد گسترده با مفهومي را ژئواكونومي

 هداي  مثشفده  آن در كده  داد ندود  دهدة  در اشمللدي  بدين  ندوين  نظام فراآمدن از خبر متفكر كرد اين اشمللي بين كالن

 بيستم قرن هاي درگيري و منازعا  عامل وي عقيدة به  شوند مي و ژئواستراتژيك نظامي اهداف جايگزين اقتاادي

 اقتادادي  عامدل  يدك  تنشدي  هدر  كندار  در بلكده  نيست، گذشته قرن ديگر مو وعا (  ويكم بيست) حا ر قرن در

 توازن و غرب و شرق هاي رقابت سبن به طوالني مدتي كه (  منلق اقتاادي107: 1373كند)كمپ، مي خودنمايي

 و دعيت  تحليدل  در يعندي  او، پيرامدوني  فضداي  و انسداني  تحليل روابط در اكنون بود، دهش فرامو  بازدارنده، قواي

 در انسدان  ميان روابط آن چارچوب در كه جديد ژئواكونوميك واژة ظهور   كند مي ا ايف را نخست نقش ژئوپليتيك،

 از برخدي  تا شد موجن گيرد، مي قرار ملاشعه و مورد بررسي يابد مي تحول آن در كه فضايي با اقتاادي بازيگر مقام

 سياسدت  تحليدل  در اقتاداد  نقدش  بدر  اين طريدق  از و كرده تعبير اقتاادي جنگ به را مفهوم اين پردازان، سياست
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 بحدرا  آسدان  فال و حل معناي ، به شده ح ملر مو وع (  اشبته101-102: 1381كنند)شوور و ترال، تأكيد ها دوشت

 هداي  اخدتالف  و هدا  زيدرا بحدران   ؛ نيسدت  هدا  ملدت  و ها دوشت ميان شوژيكيايدئو و ژئوپليتيكي هاي اختالف و نها

(  128: 1385شدوند)حافظ نيدا،   نمدي  فادل  و حدل  سادگي به و بوده برخوردار نسبي پايداري و تداوم از ژئوپليتيكي

 يدك مو دوع   پيرامون نوع هر از عقايدي يا گرايانه واقع مادي هاي داده خاوص به زمينه، اين در كه نگذريم ناگفته

 نمددي زدوده مددردان دوشددت و جامعدده افكددار و اذهددان از راحتددي بدده معروفنددد، بازنمددايي بدده كدده اي پديددده يددا

 بدود  خواهدد  دنيا امور ادارة به قادر تجار  و اقتااد منلق زماني فقط يرسد م نظر به (  اما97: 1378شود)الكوست،

 هدا  قددر   ايدن   باشند اقتاادي صرفا  ماهيتي داراي هاواحد رقابت نظامي، قدر  از اهميت برخورداري كاهش با كه

 فرآيندد،  ايدن  برآيندد  و كنندد  مدي  رهبدري  و اعمدال ( جهداني  نظدام ) فضدا  در را هاي اقتادادي  سياست كه هستند

 روشدي  و جهداني  نظدام  در روابلي جديد، فضاي به دادن پوشش براي اي سيال پديده مانند به كه است ژئواكونومي

 حيدث  (  از25: 1383اسدت)طباطبايي،  درآمدده  غربدي،  هداي  اكثر قدر  جهاني هاي سياست يلتحل و توجيه براي

 كده  نيسدت  معندا  ايدن  بده  يادشدده  مو دوع  كده  بدراين باورندد   راهبدردي  مسائل متخااان برخي شناسي، معرفت

 ژئوپليتيدك  داندش  قلمرو از جزئي بلكه ژئواكونومي ، است ژئوپليتيك برابر در يا ژئوپليتيك از غير چيزي ژئواكونومي

 هداي  زيرمجموعده  ديگدر  مانندد  ژئواكوندومي را  اشبتده   اسدت  حا در  عار در ژئوپليتيك نوين هاي انديشه از يكي و

 از يدك  هدر  كه چرا مادر دانست؛ مبحث از اي جداگانه بحث توان نمي ،   (و هيدروپليتيك ژئواستراتژي،) ژئوپليتيك

 اسدت،  قدرتي هاي انگيزة رقابت اقتااد كه ا آنج ي يعن ؛ دهد مي ارائه ژئوپليتيك از را خود ويژة قرائت مباحث اين

 مددي خددود بدده ژئواكونوميددك جنبددة و دهددد مددي ارائدده را موجددود شددرايط از اقتاددادي قرائتددي ژئوپليتيددك

 ي، كشدور  يدط  مدح  در ي اقتاداد  زيربناهداي  يا عوامل اثرگذاري ژئواكونومي (  بنابراين54: 1383گيرد)مجتهدزاده،

 شدكل  سداختار  در عوامل ن اي ي اثرگذار و قدرتي هاي رقابت و سياسي هاي گيري تاميم در و جهاني اي منلقه

 ( 125: 1383كند)مجتهدزاده، مي ملاشعه را جهاني يا اي ژئوپليتيك منلقه گيرندة

 يافته هاي تحقيق

 انژئوپليتيك و ژئواكونوميك موثر در افزايش قدر  ملي جمهوري اسالمي اير هاي بنيان

 موردتوجده  و حضور بيگانگان صحنه ديرباز از سياسي و اقتاادي خاص هاي ارز  بودن دارا دشيل به ايران سرزمين

  گدردد  مدي  باز هجدهم قرن به اواخر منلقه اين در استعماري هاي قدر  حضور سابقه   است بوده جهانيان عالقه و

 و اي منلقده  موازنده  اسدت  توانسدته  مدي  حاكميت آن در تغييري هرگونه كه است حدي به ايران ژئوپليتيكي ارز 
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 و فدارس  خليج بر بريتانيا بالمنازع تقريبا حاكميت يا دوره ميالدي 1917 سال از پيش دوران در  زند برهم را جهاني

 جدايگزيني  و دوره آن از پدس    داشدت  وجود فرانسه و آشمان ، هاي روسيه دوشت و كشور آن بين رقابتي هرمز، تنگه

 ادامده  منلقده  و فدارس  خلديج  بر بيگانگان كنترل و نفوذ حفظ براي تال  ، در منلقه امريكا پرقدر  و جوان دوشت

 آن بدديل  بدي  هاي بنيان از و گذاشته تاثير آن سياسي اقتااد بر ژئوپليتيك موقعيت و جايگاه جغرافيايي اين   يافت

 هدا برنامده   آن به توجه با و شناخت را موشفه و ها نبنيا اين كشور اين توسعه و پيشرفت براي كه شده باعث گشته و

قدر  ملدي   كه ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي هاي بنيان و موشفه مهمترين از اين بست  بنابر كار به را اقتاادي توسعه

 از: عبارتست است متكي آن بر جمهوري اسالمي ايران

 - عمان درياي و فارس خليج در طوالني سواحل داشتن و هرمز راهبردي تنگه بر سلط 

 گلوگداه  بدزرگ تدرين   و مهمترين بر مسلط را ايران گذرگاهي، موقعيت از برخورداري و هرمز تنگه داشتن اختيار در

 از آميزهداي  صنعتي و جهان ايران براي گفت توان مي كه بس همين هرمز تنگه اهميت در  است كرده جهان انرژي

 و اقتادادي  امنيدت  بدراي  هدم فرصدتي   تواندد  مي خود حساس موقعيت با كه است امنيت و اقتااد انرژي، جغرافيا،

 هرمدز  تنگده  ديگدر،  عبارتي به  رود شمار جهان به و ايران براي ابعاد همه در امنيت براي تهديدي هم و باشد نظامي

 آن دنبال به و اقتاادي نظر از جهان تنفسي عرصه از يكي

 خدوبي  بده  اين موقعيت از خود سياسي و اقتاادي مديريت جهت در دتوان مي آن بر تسلط با ايران كه است امنيتي

 هداي  واقعيدت  از يكي تنگه بنابراين اين  ندارند ايران جايگاه اين پذير  براي گريزي صنعتي جهان و نمايد استفاده

 بده  را ايدران  و كندد  فدراهم  را آن و پيشرفت رشد موجبا  تواند مي كه است ايران اسالمي جمهوري سياسي اقتااد

 ايدن  و اسدت  برخدوردار  طدوالني  سدواحل  از جندوب كشدور   در ايدران  اين، از گذشته  دهد پيوند جهاني نظام اقتااد

 واردا  و صدادرا   در مهمدي  نقدش  سواحل اين اينرو از  مسلط باشد فارس خليج از نيمي بر كه شده باعث موقعيت

 طريدق  از اسدالمي  جمهدوري  واردا  درصد 97 و ادرا ص درصد 93 تا كنون كه اي گونه به اند، نموده بازي ها كاال

 واقعيتهداي  از سدواحل  ايدن  (  بندابراين 132:  1386ميپدذيرد)كريمي پدور،   انجدام  خليج فدارس  ويژه به سواحل اين

 باشند  داشته ميتوانند ايران توسعه و پيشرفت در بيبديلي نقش كه هستند اقتااد ايران ژئوپليتيك

 - جهان انرژي بيضي كانون در گرفتن قرار

 در ايدران  معادال  جهداني،  در گاز و نفت منابع يافتن اهميت و ژئوپليتيكي هاي رويكرد در گرفته صور  تحوال  با

 كده  اي گونده  به  كند مي حياتي ايفا نقشي جهان گاز و نفت انتقال و توشيد در كه است گرفته قرار اي منلقه كانون
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 خزر درياي و فارس خيلج يعني جهان انبار انرژي دو بين ايران زيرا كند، يم عمل جهان قلن سان به كاركرد نظر از

 هارتلند نظريه از متاثر كمپ جفري كه مبناست همين دارد بر جهان در عرصه اين در بديلي بي موقعيت و دارد قرار

 (  قدرار 13-14: 1383ميكندد)كمپ،   يداد  اندرژي  هارتلندد  يا و بيضي انرژي عنوان به منلقه اين از مكيندر، مركزي

 آسديا،  هداي  قداره  اتادال  منلقه در ايران محوري نقش و گاز( و )نفت انرژي بيضي استراتژيك مركز در ايران گيري

 خشكي براي كانوني نيز و مركزي و حياتي اي منلقه جغرافيايي و اقتاادي نظر از ايران كه باعث شده اروپا و افريقا

 مهمتدرين توشيدكننددگان   از يكدي  عندوان  بده  ايدران  انرژي، براي روزافزون ايتقا  توجه آيد  با شمار به هاي جهان

 اثبدا   ذخداير  درصد از9/10يعني نفت بشكه ميليارد 6/137داشتن با و دارد عهده بر را اي كننده تعيين نقش انرژي

 61/9بدا  ايدران  يز،ن طبيعي گاز در زمينه  باشد اثرگذار جهاني اقتااد بر تواند ( مي1نفت)جدول شماره  جهاني شده

 نيز آن عمر كه دارد قرار جهان دوم و خاورميانه رتبه اول و جهان گاز شده اثبا  درصد ذخاير 6مكعن  متر تريليون

 ( 2باشد)جدول شماره  مي سال 200حدود فعلي توشيد اساس بر

 انرژي منابع و همچنين يكيژئوپليت خاص موقعيت به توجه با و خود ژئواكونوميكي هاي قابليت اين به توجه با ايران

 بددون  تواندد  نمدي  آن سياسي و اقتااد كند ايفا تواند مي جهاني امنيت و اقتااد در اي كننده تعيين نقش فراوانش

 و كنندده  تعيدين  نقدش  ايدران  گداز،  در ژئوپليتيدك  آتي هاي دهه در آنكه، مهمتر  شود گرفته نظر در ها قابليت اين

 يدك  از زيرا باشد، داشته انرژي امنيت در راهبردي تواند نقش مي ايران گاز منابع و داشت خواهد عهده بر را كليدي

 دارندده  ايران ديگر، سويي از و است يافته ويژه جايگاهي آسيايي مارف كنندگان انرژي امنيت استراتژي در گاز سو

 و ژئواكونوميك و ژئوپليتيك عيتموق اين از برخورداري با ايران است بنابراين، روسيه پس از جهان گاز ذخاير دومين

 خلديج  در مناسدن،  جغرافيايي موقعيت و انرژي حوزه در طوالني تجربه و جهان در و گاز نفت عظيم ذخاير داشتن با

 و شدرق  جندوب،  از خدود  اندرژي  منابع ميان پيوند ايجاد امكان از مركزي، آسياي با همسايگي و درياي خزر و فارس

 حوزه بدزرگ  دو با همسايگي با ايران  است برخوردار آسيايي كنندگان مارف به وشهش خلوط وسيله به شمال شرقي

 وقفده  بدي  تدال  هداي   حتدي  كه دارد جايگاهي چنان آن غرب، در اروپا و شرق در) چين و هند( گاز كننده مارف

 صدادرا   ايندد فر در اين كشدور  متعدد هاي كارشكني و ايران انرژي مبادال  گستر  از جلوگيري در متحده اياال 

 و جايگداه  ايدن  واسدله  بده   بكاهد به ايران آنها عالقمندي شد  از نتوانسته نيز مختلف هاي كشور به ايران از انرژي

 اهميدت  از ايدران  آن كدانون  در و خاورميانده  كند، منلقده  مي پيدا منلقه اين اقتاادي و تجاري نظر از كه اهميتي

 سياسدي  اقتااد در ايران كه است منظر اين از (  بنابراين115: 1389است)مختاري هشي و نارتي، برخوردار خاصي
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 را خدود  اقتاادي هاي پايسته بايد و باشد داشته جهاني غير و نگر درون تواند اقتاادي نمي و گيرد مي قرار جهاني

 در رگيدري قرا همدين  عوامدل،  اين مهمترين كه سازد استوار ژئواكونوميكي و ژئوپليتيك موقعيت هاي همين پايه بر

 است جهان هارتلند انرژي قلن

 م 2008( ميزان ذخاير ، توليد و مصرف نفت كشورهاي حاشيه خليج فارس در پايان سال  1جدول شماره 

ميليـــــارد  كشور

 بشكه

 توليد درصد از كل

)هزار بشكه در 

 روز(

 مصرف

)هزار بشكه در 

 روز(

 2224 10846 0/21 1/264 عربستان

 1730 4325 9/10 6/137 ايران

 - 2423 1/9 0/115 عراق

 300 2784 1/8 5/101 كويت

 467 2980 8/7 8/97 امارا  متحده عربي

 104 1378 2/2 3/27 قلر

 - 728 4/0 6/5 عمان

 4825 25464 5/59 9/748 كل منلقه خليج فارس

Source: BP Statistical Review of World Energy, 2009 

 م 2008، توليد و مصرف گاز كشورهاي حاشيه خليج فارس در پايان سال  ( ميزان ذخاير 2جدول شماره 

تريليــون متــر    كشور

 مكعب

ــد از  درص

 كل

 توليد

ــارد  )ميليــــ

 مترمكعب(

 مصرف

ــر  ــارد مت )ميلي

 مكعب(

 1/78 1/78 1/4 57/7 عربستان

 6/117 3/116 0/116 61/29 ايران

 - - 7/1 17/3 عراق

 8/12 8/12 1 78/1 كويت

 1/58 2/50 5/3 43/6 حده عربيامارا  مت

 8/19 6/76 8/13 46/25 قلر

 - 4/13 - 09/0 بحرين

 - 1/24 5/0 98/0 عمان

 4/286 - 6/40 09/75 كل منلقه خليج فارس

Source: BP Statistical Review of World Energy, 2009 
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 - انرژي انتقال مسير و ترانزيتي موقعيت

 بسديار مناسدبي   موقعيدت  از زميندي  و دريدايي  موقعيدت  نظدر  از و رفته شمار به تمدنها چهارراه االيام قديم از ايران

 قددر   دو بدين  قدرار گدرفتن   و آزاد دريداي  با اتاال و ارتباط دشيل به ايران جغرافيايي جايگاه   است بوده برخوردار

 موقعيدت  پيددايش  باعدث  ياستراتژي جهدان  در ژئوپليتيكي نظريا  ريملند موقعيت در ديگر بيان به و بري و بحري

 هدم  بده  اتادال  و ارتبداط  براي آن جهان پيرامون تقا اي و موقعيت اين واسله به و است شده ايران براي ترانزيتي

 كده  اي گونده  بده   اسدت  شدده  ايران كشور بنيادي ژئوپليتيك موشفههاي و بنيانها از مادي متقابل هاي نياز رفع براي

 يدك  دارد، مركدزي  آسدياي  خشدكي  در محادور  منلقده  كه براي ويژهاي پليتيكيژئو و جغرافيايي موقعيت با ايران

 دريداي  بده  شدكل  بهتدرين  به را تركمنستان و قزاقستان گاز و نفت تواند توشيدا  مي و است مللوب ترانزيتي كشور

 بدراي  مسير وتاهترينك و اقتااديترين امنترين، عنوان به ايران اين، بنابر  برساند به اروپا تركيه طريق از حتي و آزاد

بده   ايدران  اهميدت  اندرژي،  تامين با كشورها ملي امنيت گرهخوردن با  است ملرح آزاد آبهاي به منابع انرژي انتقال

 روندق  جهت را در استفاده حداكثر موقعيت اين از و ميرود شمار به حياتي و استراتژيك ترانزيتي، موقعيت اين خاطر

 استفاده حداكثر انرژي بين اشمللي بازار منافع از سو يك از تواند مي ايران سالميا جمهوري  بكارگيرد خود اقتاادي

 يا و انرژي حياتي هاي شريان اجازه از طريق خود به ها كشور كردن وابسته افزايش جهت در ديگر سوي از و ببرد را

 در خدود  بدراي  اهبدردي ر جايگداهي  جستجوي در اقتااد داخلي بهرهروي  من واردا  و صادرا  هاي پايانه حتي

 هداي  كشدور  ديگر در موقعيت اين از استفاده با خود اقتااد مكمل سازي جهت در آنكه، ديگر و باشد جهاني اقتااد

 اي منلقده  هداي  شدبكه  ايجداد  و جهان و منلقه هاي كشور با ايران تعامل اين رابله در  بردارد گام جهان و منلقه

 و اقتادادي  و سياسدي  امنيدت  تدامين  براي محكمي زيربناي خود انرژي، مينهز در ايران مزيت هاي از استفاده براي

ترانزيتدي   موقعيدت  از استفاده با و راستا اين در  است ايران مخاشف هاي كشور تهديدا  سازي محدود و يا جلوگيري

 حركتدي  عندوان بده   آسيايي كنندگان مارف و توشيدكنندگان بين عميق پيوندي و تعامل برقراري با تواند مي ايران

 ملدي  امنيدت   رين ايران ميتواند كه راههايي از يكي مبنا، اين بر  بردارد گام ملي منافع و امنيت جهت در اقتاادي

 ديپلماسدي   اسدت  اندرژي  امنيت بر خارجي مبتني سياست و ترانزيتي موقعيت همين به توجه دهد، افزايش را خود

 بخدش  در كشدور  توسعه كالن اهداف و اقتاادي تشويق موقعيت در ماشي بخش و كشور تجار  از حمايت در انرژي

 آيد نمي بدست (  اين218: 1386است)ملكي، انرژي حوزه در و خارجي داخلي سرمايهگذاري تشويق شامل و انرژي

 و كننددگان  مادرف  بدين  ارتبداطي  پدل  ايجاد نيز و ايران كشور ترانزيتي و موقعيت گذرگاهي از درست درك با مگر
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 در زيدادي  سدهم  ژئدوپليتيكي  هداي  واقعيت از يكي عنوان به تواند مي كه است ايران سوي جهان از ندگانكن توشيد

 باشد  داشته آن اقتااد سياسي و افزايش قدر  ملي 

 - فرهنگي مركزيت و نرم قدرت

 خدود  هداي  وراي مدرز  در ندرم  قددر   داراي ديرپا فرهنگ و كهن تاريخ داشتن با و جغرافيا موقعيت واسله به ايران

 آن از متداثر  يدا  و ايدران فرهنگدي   جدز  و ايراندي  فرهندگ  امتداد در همجوار و همسايه هاي كشور بيشتر زيرا هست،

 كده  است قومي گروههاي جمعي برآيند تعامل و كهن ملتي ساشه هزار چند محاول ايران، فرهنگي منظومه  هستند

 و مثبدت  موشفههداي  بدا  گونداگون  اليه هدايي  آن خود بر سهم به يك هر و اند بخشيده شكل را ايران فرهنگي هويت

 چتدر  ايران فرهنگي هويت  شدهاند آن از بخشي خود و فرهنگي جذب كالن هويت اين در سرانجام  افزودهاند منفي

 باعث عامل (  اين45: 1391است)خليلي و همكاران، داده جاي خويش را در قومي گروههاي همه كه است فراگيري

 و فرهنگدي  مركزيت از خود براي تواند مي و باشد برخوردار ژئوپليتيكي قلمرو از ميان همسايگانش در ايران كه شده

يدا   آرمدان  فرهندگ،  چدون  كشدور  يدك  مندابع  و قابليتهدا  كده  نرم قدر   باشد قايل اقتاادي و سياسي دنبال آن به

ميگذارد)هرسدديج و  اثددر كشددورها ديگددر رفتددار يددا منددافع بددر مسددتقيم غيددر طددور بدده كدده اسددت اخالقددي ارزشددهاي

 گيدرد برخدي   مدي  سرچشدمه  خدارجي  سياسدت  و سياسدي  ارزشدهاي  فرهنگ، منبع سه از (  و26: 1388همكاران،

 قدومي،  هداي  اسدت: پيوندد   چنين آمد، باال در كه مواردي بر عالوه ايران در نرم قدر  به دستيابي عملي راهكارهاي

 بدا  مدذهبي  نزديكدي  پذيري، باالي گردشگر ظرفيت اي، سانهر و خبري شبكه همجوار، كشورهاي با زباني و مذهبي

 كشدورهاي  در زيداد  علمدي  نخبگدان  داشدتن  علمي و توشيدا  باالي آمار خاورميانه، ژئوپليتيك منلقه در كشور 86

 ميدزان  بيشترين داراي ايران كلي طور (  به48 :1391فارسي)خليلي و همكاران، زبان فرامرزي و فراملي هويت غربي،

 در ميتواندد  موقعيت اين  داراست را غربي جنوب و غربي آسياي منلقه در نفوذ فرهنگي و قلمرو و افزاري نرم قدر 

 دسدتآوردن  بده  در ويدژه  به و آن واردا  و صادرا  در كننده تعيين نقشي آن اقتاادي و مراوادا  كشور اين اقتااد

 ايران مركزيدت  اسالمي جمهوري سياسي اقتااد ايه واقعيت از يكي گفت توان مي و باشد داشته مارف بازار هاي

 در تدوان  مي اين مو وع درك با  باشد مي منلقه هاي بازار تارف در نرم قدر  و همسايگانش بين در آن فرهنگي

 برداشت  گام آسياي مركزي و خاورميانه منلقه در ژئوپليتيكي موشفه اين با متناسن اقتاادي جهت
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 - شيعه ليتيكژئوپ كانون در گرفتن قرار

 رژيدم  حتدي  معتقدندد كده   برخدي   است بوده ملرح شكلي به گذشته از ايران خارجي سياست در همواره موشفه اين

 بدراي  شديعي  ابزار از به نوعي خارجي سياست پيشبرد در ايدئوشوژيك ابزار از استفاده به نداشتن باور وجود با گذشته

 اشقدراي  ام عندوان  بده  ايدران  اسالمي ( حال كه جمهوري33: 1388ر،است)برزگ كرده استفاده منلقه در نفوذ افزايش

 در بيشدتر  موشفده  ايدن  از طلبدد  مي است، خاورميانه در منلقه تشيع اصلي پايگاه سياسي اسالم مبلغ و اسالم جهان

 تحدوال   در شديعه  مدذهن  نقدش  عدراق  بده  آمريكدا  حملده  از نمايد پدس  استفاده خود هاي سياست پيشبرد جهت

 نفتدي  هداي  حدوزه  در و فدارس  خلديج  سواحل در شيعيان جمعيت از زيرا بسياري  است شده تر مشخص هخاورميان

 اهميدت  بدر  عامدل  ايدن   هسدتند  شيعه فارس خليج سواحل جمعيت درصد 32 بر كه باشغ جايي تا اند، شده پراكنده

 سياسدي  اقتاداد  آن دنبدال  بده  و خارجي سياست براي اين (  و329: 1391مي افزايد)قااب زاده، شيعه ژئوپليتيك

 هداي همسدايه   كشور در تواند مي مو وع اين از استفاده با اسالمي جمهوري  شود تلقي مثبتي نكته مي تواند ايران

 و سياسدي  هداي  در حدوزه  خدود   تاثيرگذاري بر فارس خليج حاشيه عرب هاي كشور و تركيه تا گرفته پاكستان از

 نفدوذ  حدوزه  بده  اشاره با مار جمهور سابق رييس مبارك (  حسني104: 1390بيفزايد)اخباري و همكاران، اقتاادي

 هداي  كشدور  بده  تدا  ترندد  وفدادار  بده ايدران   عمددتا  هدا  كشدور  اكثر شيعيان: گويد مي منلقه شيعيان بين در ايران

 سياسدت  ديندي  شحداظ  از اسدالمي  جمهوري كه سياست كرد فرامو  نبايد را نكته اين (  اشبته1385خودشان)نار،

 ملسدمين  وحد  آور پيام را خود و است اسالم جهان وحد  ( و يا152: 1388ديني)ترابي، طلبي وحد  ثرگراييتك

 يكدي  بنابراين  خواند مي فرا وحد  به را مسلمانان و داند مي اسالم برابر دشمنان در اسالمي امت گيري شكل در و

 اسدالم  ا ، سياسدي  نظدام  ماهيدت  بدودن  وشوژيكايددئ  شحاظ به ايران اسالمي جمهوري اقتااد سياسي هاي پايه از

گدام   هدايش  خواسدته  تحقدق  جهدت  در ميتواند تشيع تژئوپليتيك مركز و كانون عنوان به كه است يا تشيع سياسي

 شود  مي و همجوار همسايه هاي كشور با واگرايي و همگرايي موجن مواقع بعضي در خاورميانه منلقه در كه بردارد

 بحث و نتيجه گيري:

 ديدد  بدا  عامدل  اين نيز قرن جديد در بود، ملرح استراتژيك ديدگاه از سرد جنگ دوران در كه آن  من ايران وركش

 موقعيدت  اين  است گرديده اشمللى بين ممتاز به موقعيت تبديل آن ا  منلقه موقعيت و شده منلبق ژئواكونوميكى

 خواهدد  حا در  سدده  در قددر   هدا   منظومده  اسدتراتژ   تدوين در نقش محور  و بوده ناپذير جايگزين استثنايى

 شدمار زيداد    و عمليداتى  مناسن ساحل كيلومتر 2000 از بيش عمان دريا  و فارس خليج در منلقه ايران  داشت
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 بدا  ايدران  انتخاب است بنابراين هم مرز جهان گاز و نفت منبع دومين با شمال در و دارد اختيار در استراتژيك جزاير

 متحدانش خشنود  موجن گاه، تكيه عنوان به تواند فرد  مى به منحار ژئواكونومى و ژيكىژئواسترات ها  ويژگى

 اعم طور به خاورميانه در منلقه خاوص به حياتى نقش دارا  ايران جديد، ژئواكونومى قلمروها  در رو اين شود از

 فدارس  خلديج  در بدازيگر    بدرا  ا  ويدژه  امكاندا   از است كه كشور  تنها زيرا  است اخص طور به فارس خليج و

 داشدته  دسدت  در را آن رهبدر   بايدد  ژئدوپليتيكى  شحاظ از و دارد تسلط آن كرانه شماشى سراسر بر و است برخوردار

 در را نقدش ايدران   تواندد  مدى  و داشدته  بسدزايى  اهميدت  ايدران  ژئوپلتيدك  و ژئواستراتژيك و عيت باشد  همچنين

 40 از بديش  روزانه كه هرمز تنگه ايران بر نظار  به اعتقادندكه براين شناسانكار  گرداند بارز بسيار دنيا ژئواكونومى

 و حسداس  مقداطع  در تواند مى و آورده وجود به ايران استراتژيك برا  نقشى شود مى صادر آن از جهان نفت درصد

 بدا  گداز  و نفدت  در نايدرا  تعامال  آن از گذشته  نمايد صدچندان را ايران ها  استراتژيك برتر  و ها مزيت بحرانى

 هدا  آن ها  كه وابستگى است گستر  حال در روزافزون طور به كشورها از ديگر بسيار  و ژاپن هند، تركيه، چين،

 را نكتده  گرديد  ايدن  خواهد اشملل بين صحنه سياسى در امتياز  تبادال  از برخى موجن و داده افزايش ايران به را

/  اقتاداد   پيونددها   ايجداد  به بازيگر قادر اين است، اليه وجهى چند بازيگر  به قادر ايران كه كرد ا افه بايد هم

 بدازيگر   خاورميانه، نفتى كنندگان توشيد از يكى عنوان ايران به  است عرصه اين در ها آن تقويت و حفظ و سياسى

 قلمدرو  گاه تكيه بر لطتس آن و دارد نيز ديگر  بزرگ امتياز انرژ  ها  عرصه پوشش در گر تسهيل و دهنده انتقال

 مندافع  دفداع از  عمليداتى  ميددان  مختلف، ژئوپليتيكى ها  حوزه اتاال با كه صورتى به  است ژئواكونومى خاورميانه

 عندوان  بده  هدم  بدزرگ  ها  ژئواستراتژيكى قدر  ها  نقشه در ديگر عبار  به  دارد اختيار در هم را بازيگران ساير

 محدور  كده  شدده  واقع ا  منلقه كانون در ايران كشور ساخت نشان خاطر   بايدشود مى شحاظ ا  منلقه اول بازيگر

 و است ظهور حال جديد  در ا  منلقه قدر  يك عنوان به و است انرژ  اقتااد آن بر حاكم سياسى اصلى فضا 

 كه شود مى ارقر بر شرايلى در آن امنيت نمايد بنابراين مى ايفا خاورميانه ديپلماتيك تعادل در را رهبر  نقش يك

 خاورميانده  انكدار،  قابل غير زنجيره يك در  باشد خاورميانه قلمرو بر فضا  حاكم با هماهنگ واحد، اين گير  جهت

 تدأمين امنيدت   محدور   نقدش  رو اين از و است خاورميانه در امنيت برقرار  اصلى محور ايران جهانى و امين محور

 امريكدا  بده  مثكددا   خاورميانه آگاهان امور و متخااان جهت همين به  داراست باشقوه طور به را جهانى – ا  منلقه

 جديدد  سيسدتم  يدك  در بايدد  چگونده  ايران بگويد، اينكشور به كه است ديدگاهى نيازمند كهامريكا كنند مى توصيه

 امنيدت  در كشدور  ايدن  نقدش  و ايدران  ژئواكونوميدك  موقعيت خاوص در براين شود  افزون شحاظ خاورميانه امنيتى
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 اهميت فارس و خليج خزر دريا  يعنى انرژ  مهم انبار دو ميان گرفتن قرار با ايران كه گفت توان مى جهانى انرژ 

 انتقدال  بدرا   راهبدرد   ارتبداطى  دارا  موقعيت نيز جغرافيايى نظر از و دارد جهانى ژئوپليتيك در را ا  اشعاده فوق

 يدك  از گداز  يدا  نفت انتقال خط گذشتن  باشد مى خزر ريا د فارس و خليج يعنى انرژ  بزرگ حوزة دو گاز و نفت

 شود؛ مى نيز منلقه كشورها  امنيتى پيوستگى سبن كه است، كشور آن اعتبار استراتژيك افزايش با همراه كشور،

 اسداس  ايدن  آورد بر ميان به صحبت انرژ  مو وع در ا  منلقه ها  همكار  از توان مى كه است همين رهگذر از

 مندابع  دارا  كشدور  يك عنوان به نبايد صرفا  آسيا - اروپا منلقه در ايران موقعيت به كه هستند اعتقاد اين بر برخى

 خدزر  دريدا   غرب، و شرق بين فرد منحاربه ارتباطى پل منظر يك از بايد ايران موقعيت بلكه نگريست، انرژ  غنى

 مسدائل  حدوزة  صداحبنظران  كده  اسدت  اصدل  ايدن  رو   شود ارزيابى آزاد، ها  آب مركز  و آسيا  فارس، خليج و

 اندرژ   به هارتلند تبديل ايران كه باورند اين بر بيستم قرن ژئواستراتژيك هارتلند مكان تغيير به اذعان استراتژيك با

است كه همه اين موارد باعث افزايش قدر  ملدي جمهدوري اسدالمي ايدران اسدت        شده ويكم بيست سدة در جهان

شديعه نيدز از عدواملي هسدتند كده سدبن ارتقداي         ژئوپليتيك كانون در گرفتن فرهنگي و قرار مركزيت و نرم قدر 

جايگاه ايران در منلقه و افزايش پرستيژ و قدر  ملي جمهدوري اسدالمي ايدران ميشدوند كده ريشده ژئدوپليتيكي و        

 ژئواكونوميكي دارند 

 

 منابع:

 بدراي  امريكا تال  هاي و ايران ژئوپليتيك ،موقعيت(1391) حسين هشي، مختاري علااهلل، عبدي، محمد، اخباري،

  75شماره  انساني، پژوهشهاي جغرافياي بزرگ(، خاورميانه طرح: موردي جهان)ملاشعه در خود هژموني تثبيت

(، ساختار نظدام قددر  منلقده اي در خاورميانده )بدا تأكيدد بدر        1388افشردي محمدحسين، مدني سيد مالفي) 

  3، شماره13فالنامه ي مدرس علوم انساني، دوره كشورهاي برتر منلقه(، 

  50شماره  مركزي، اوراسياي ملاشعا  ايران، خارجي سياست در منلقه گرايي (، 1386 ) كيهان برزگر،

(، تحليل مباني جغرافياي قدر  ملدي جمهدوري اسدالمي ايدران، تهدران، نشدريه علدوم        1382حافظ نيا، محمدر ا)

 لم جغرافيايي دانشگاه تربيت مع

  اميركبير پژوهشكده انتشارا  ك،يتيژئوپل ميمفاه و ،اصول(1385)ر ا محمد ا،ين حافظ
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 )نمونه خارجي در سياست ژئوپليتيك ژنوم و كد پيوند (، 1391 ) جهانگير حيدري، هادي، صيادي، محسن، خليلي،

  11شماره  پنجم، سال مركزي، اوراسياي ملاشعا  فالنامه ايران(، و تركيه: پژوهي

 (، بنيادهاي نظري جغرافياي سياسي با تأكيد بر اسالم و ايران، انتشارا  دانشگاه تهران 1392زارعي ،بهادر)

(، سنجش ورتبه بندي قدر  ملي كشورهادر جهان اسالم،ملاشعا  جهان اسدالم، دوره ي  1391زرقاني، سيد هادي )

 ( 1( ، شماره )2)

  1جش قدر  ملي ، فالنامه ژئوپليتيك، سال ششم، شماره (، نقد وتحليل هاي سن1389زرقاني، سيد هادي )

 .سمت انتشارا : تهران ژئوپليتيك، (، 1380 ) عزتاهلل عزتي،

 كنگدره  مقاال  پنجمين مجموعه بزرگ، خاورميانه منلقه در ايران ژئواكونومي جايگاه (، 1391 ) مجيد زاده، قااب

 اسالمي  ادآز دانشگاه: رشت دوم، جلد ايران، ژئوپليتيك انجمن

 (، روابط بين اشملل در تئوري و عمل، تهران، نشر قومس 1373كاظمي، علي اصغر )

(، جغرافيدا وقددر  ملدي    1389كامران حسن، غالمي بهادر، ياري اسالم، حسيني امني سيد حسن، خاشدي حسين )

  16، شماره 13ايران، نشريه تحقيقا  كاربردي علوم جغرافيايي، جلد 

: تهدران  يكپارچده سداحلي،   مدديريت  بدر  تاكيدد  بدا  ايدران  دريايي هاي كرانه ژئوپليتيك (، 1389) يداهلل كريمي پور،

 معلم  تربيت دانشگاه انتشارا 

، ترجمده سديد مهددي حسديني     2(، جغرافياي استراتژيك خاورميانده، جلدد   1383،  )هاركاوي ، رابر  جفري كمپ

 متين، تهران، پژوهشكده ملاشعا  راهبردي 

(، كليدهاي ژئوپليتيك، ترجمه: حسن صدوقي، تهران: انتشدارا  دانشدگاه شدهيد    1381سكال و توال، فرانسوا)پا  شوور،

 بهشتي 

 جغرافيداي  از مفداهيم  پداره اي  بده  كوتداه  نگداهي  واقعيتها دنياي در سياست و جغرافيا (، 1376 ) پيروز مجتهدزاده،

  121-122 شماره: رانته  اقتاادي سياسي اطالعا  ماهنامه ژئوپليتيك، و سياسي

 (، جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي ، تهران:سمت 1383مجتهدزاده، پيروز)

 اشمللدي  بدين  فالنامه ايران، ژئوانرژي موقعيت و انرژي امنيت (، 1389 ) نارتي حميدر ا و حسين هشي، مختاري

 دوم شماره ششم، سال ژئوپليتيك،

 80 شماره ياس، راهبرد ايران، براي هاييدرس و انرژي امنيت (، 1386) عباس ملكي،
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  4شماره  سال سيزدهم، جغرافيايي، تحقيقا  فالنامه جديد، تعريفي ارايه: ژئوپليتيك (، 1378 ) دره ميرحيدر،

 سياسدي،  علوم پژوهشنامه ايران، نرم قدر  ژئوپليتيك ، (1388) شيال جعفري، مجتبي، تويسركاني، حسين، هرسيج،

  2شماره چهارم، سال

Dugin, Aleksander. (2003) http: // f27. Parsimony. Net / forum 67363 / messages / 

1527. htm. 

Gonlubol, Mehmet; (1978). “Uluslarası Politika İlkeler – Kavramlar – Kurumalar”, 

A.Ü. Basimevi, Ankara. 

The BP Statistical Review of World Energy, 2009 at: http://www.bp.com 
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