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  چكيده

امنيت و به موازات آن همزيستي و صلح كه از ديرپاترين موضوعاتي بوده كه ذهن انسان را به خود مشغول كرده 

 بيست و يكم بيش از هر زماني براي خاوميانه ويژه در سده طوربهاست، ضرورت برقراري آن در دوره مدرن و 

ابعاد گوناگوني مورد توجه واقع شده، در اين . اين موضوع (يعني صلح) تاكنون از شودميغرق آشفتگي احساس 

علمي است تا برقراري صلح و همزيستي بين واحدهاي سياسي را از بعد تازه و آن  يپيوند، پژوهش حاضر تالش

هم جغرافيايي درمنطقه خاورميانه و بين سه كشور ايران، تركيه و عربستان مورد بررسي قرار دهد. پژوهش حاضر 

ر صلح را  بررسي ب مؤثرتحليلي  براي درك بهتر مسئله بنيادهاي جغرافيايي  - روش  توصيفيبا رويكرد اسنادي و

ها كرده است. نتايج پژوهش گوياي اين مطلب است كه جغرافيا؛ موقعيت كرده و سرانجام اقدام به تحليل داده

قاط دهد، جغرافيا همچنين نن ميجغرافيايي، بنيادهاي فرهنگي، همسايگي و حتي ايدئولوژي را نيز به نوعي تعي

داده و مثلث (ايران، تركيه و عربستان) مورد پژوهش را به سمت اهداف و منافع  شكلهم قوت و ضعف را 

هاي سياسي هستند كه با تشخيص درست خود بايد اهداف . از اين مرحله به بعد اين سازهكندميمشترك هدايت 

  ستي و همگرايي و سرانجام صلح گام بردارند.و منافع مشترك را مشخص كنند و به سمت همزي
  

  جغرافيا، صلح، خاورميانه، ايران، عربستان، تركيه. كليدي: هايهواژ

  

  

                                                           
  om: hosainrabiee@yahoo.cmail-E                                            دار مكاتبات      عهده نويسنده ∗
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  مقدمه -1

شد.  ح.م. نامش نهاد و مصطل1902بخش از جهان است كه آلفرد تاير ماهان در خاورميانه آن 

شكننده معرفي شد. با تورق تاريخ آن  هاي بعد توسط كوهن با عنوان منطقهكه در دهه ايمنطقه

منطقه كمتر روي آرامش به خود ديده و اين اين  اين است كه، شودمياولين چيزي كه برجسته 

هاي امپراتوري صفوي و عثماني اگر حداقل در يك سده و نيم گذشته آشكار است. از جنگ

كنار ايجاد واحدهاي  هاي اول و دوم جهاني درو جنگ ايمنطقهبگذريم، حضور نيروهاي فرا

جديد و تقابل و تعارض منافع كُدهايي هستند كه بخش قابل توجهي از جنگ، شكنندگي  سياسي

بخش اصلي تفكر و اقدام به اين در حالي است كه  دهد.و واگرايي دروني آن را توضيح مي

واهد امكان نخو اين مهم بدون صلح دارد  برقراري امنيتتشكيل اجتماع در جوامع اوليه ريشه در 

نقش محيط و رسد صلح، بنيادي جغرافياي دارد و وجود آن (مي نظربهدر اين باره  يافت.

بر تفكر و عمل انساني امري مسلم و غيرقابل انكار است اگرچه پيشرفت تمدن  )اثرگذاري آن

درت ق توان بههاي آن باقيست. نميمايهبه ميزان بسيار زيادي از قدرت آن كاسته است اما بن

 وجود، ، با اينآميز اروپا، اتحاديه تاسيس كندانسان توجه نداشت، كه توانست از محيط رقابت

توان اثر ناثباتي محيط بياباني بر تصميم انسان عرب را انكار كرد؛ و به همان ميزان منكر نمي

ه در نهاي جغرافياي خاورمياحضور طبيعت در فرهنگ جامعه خاورميانه بود واز نقش پتانسيل

تنيدگي منطقه غافل بود و نقش عوامل مكاني و  زمينه انرژي فسيلي و عدم وابستگي و درهم

ه ك شودميمطرح  سؤال. در اين چارچوب اين تاريخي را در اختالفات خاورميانه ناديده گرفت

 نبين سه كشور ايران، عربستا صلح جغرافيايي در خاورميانه جايگاه جغرافيا با همه ابعادش در

  و تركيه چگونه قابل تبيين است؟

  مباني نظري -2

ابراين، شود. بنخود، موجب ثبات و رشد و پيشرفت كشورها مي نوبهبهامنيت و صلحي پايدار 

گفت: همكاري و همگرايي در يك منطقه جغرافيايي در تمام توان ميدر يك تعامل دو سويه، 

شامل ايي جغرافي هايشناسايي زمينه ،روازاينها با توليد امنيت و صلح رابطه مستقيم دارد. زمينه
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هاي طبيعي و انساني همچون ايدئولوژي، موقعيت جغرافيايي، تنگناهاي مشترك، مؤلفهتمام 

جغرافيا آن جوهري است كه  ست.هاها از ضرورتبراي گسترش همكارياهداف مشترك و... 

كي تا اصول كمتر تغييرپذير فيزي كندميكمك  و لحي(نظريه يا عمل)، بنياد استدر هر گونه ص

ايي صلح زيربناي جغرافيبنابراين،  .مند شدانساني ورود پيدا كند و از پايداري آن بهره در حوزه

عد در بدر اين پيوند،  در صلح از برجستگي خاصي برخوردار است. آن(جغرافيا)نقش  دارد و

 پنج اصل وجود دارد كه بايد در نظر داشت:جغرافيايي، 

 ؛با همسايگان آميزمسالمتاصل همزيستي  -1

 ؛اصل احترام متقابل در همه سطوح -2

 ؛ايدر سطح منطقه ويژهبهها و زدودن يا كمرنگ نمودن منابع تنش و مشاجره پرهيز از تنش -3

عني ي ژئوپليتيكتر اينكه تالش براي رسيدن به ديدگاه واحد اعتمادسازي متقابل. روشن -4

 ؛ايهمسويي و همگرايي منطقه

اي در فرآيند آرام و تدريجي و بدون منطقه گرايش به سمت ايجاد اتحاديه -5

 شود كه توجه كنيم:) وزن اين اصول زماني برجسته ميKarimypuor, 2013انقطاع(

 		همسايگي در جغرافياي سياسي جبري است. •

  دين و مذهب ثابت هستند.  •

  ).Haman, 2013پايداري برخوردار است ( و زبان از وجه •

در اين راستا، بنيادهاي جغرافيايي صلح براي درك بيشتر در چارچوب مدل مفهومي زير 

  هاي آن مورد بررسي قرار گيرد. تك پايهو در ادامه تالش خواهد شد تا تك شودمينشان داده 
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  : مدل مفهومي: بنيادهاي جغرافيايي صلح1 شماره شكل

  

 صلح جغرافيايي

  

  

  موقعيت جغرافيايي

  نيادهاي فرهنگيب

  سازماندهي سياسي فضا

  سيستم جغرافيايي                           منافع مشترك             

  اهداف مشترك

  ايدئولوژي مشترك 

  تنگناي مشترك

  

By the Authors  

  روش تحقيق -3

شالوده تحقيق بر رويكرد توصيفي استوار است. بدين معني كه در اين فرآيند با استفاده از رويكرد 

اي(داخلي و خارجي) مباني نظري مورد نياز در گام نخست تهيه و كتابخانهاسنادي و مطالعات 

يلي به تحل -پس از تجزيه و تحليل مواد به دست آمده در نهايت با استفاده از روش توصيفي

  ها اقدام شده است.تحليل داده

  

  

  

  بنيادهاي

 جغرافيايي
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  هاي تحقيقيافته -4

 عوامل جغرافيايي كارآمد صلح-1-4

ها به تحليل ميهاي سطح زمين را در ارتباط با شرايط مكاني پديدهپديدهكه جغرافيا 

اين اصل داللت بر  .كندميعمل  متفاوت گوناگون) در مقياس Shakoei, 1996: 52كشد(

تفاوت مكاني داشته و از اتخاذ فرمول يكسان براي مناطق جغرافيايي در حوزه صلح دوري 

هاي جغرافيايي (ايدئولوژي، موقعيت، اهداف ويژگياز  استفادهجويد. اگرچه انتظار امكان مي

ت. انتظار نيسي صلح دور از در ديگر مناطق در حوزه مشترك، تنگناها، بنيادهاي فرهنگي و... )

 يبخش خاورميانه منطقه و دارد وجود ما سياره از هاييبخش در هنوز جنگ با اين حال جغرافياي

 همدر جنگ و نبرد تنش، احتمال با زندگي همواره كه گويي فضا، اين در .جغرافياست اين از

در صلح  مؤثردر ادامه نقش عوامل جغرافيايي . است شده ازآن ناپذيرجدايي بخش و آميخته

  شوند.برسي مي

  موقعيت جغرافيايي -1-1-4

ي، ملي و اهاي ناحيهامروزه جغرافيدانان سياسي براي مطالعه وضع سياسي جهان، كليه وابستگي

 اندعبارتكه  دهندمي اند و سه موقعيت جغرافيايي را مورد توجه قراراي را در نظر گرفتهقاره

  از:

  .اي قابل بحث استكلي ساحلي و جزيرهالف) موقعيت دريايي به دو صورت 

  .همان مركزي يا بري است درواقعب) موقعيت محوري كه  

  .ساز استج) موقعيت استراتژيك كه تاريخ

را به همراه  ژئوپليتيكنتيجه عدم توجه به درك موقعيت جغرافيايي، گسترش وسيع مشكالت 

موقعيت بري يا نمونه اول:  شودميدر اينجا به چند نمونه در خاورميانه اشاره  خواهد داشت.

 هاي آزادمستقيم به آب طوربهتوانند ها كه نميهاي محصور بين خشكيسرزميناست. مركزي 

راه يابند، چنين موقعيتي دارند. كشوري كه از چنين موقعيتي برخوردار است اگر مكمل 

واهد داشت و برعكس گاه ثبات سياسي و امنيت واقعي نخژئواستراتژي همسايگانش باشد، هيچ
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چنانچه مكمل همسايگانش نباشد از يك امنيت نسبي برخوردار خواهد بود. افغانستان مثال 

خوبي براي حالت اول و كشور كوهستاني سويس نمونه حالت دوم است. حال اگر يك موقعيت 

اي ربري از وحدت جغرافيايي الزم برخوردار باشد و تنوع انساني چنداني هم نداشته باشد، دا

امكانات بالقوه امنيتي است و براي آنكه نقشي در ناامني منطقه داشته باشد، بين همسايگانش 

. در نتيجه چنين سرزميني مكمل استراتژي بري است و چون هدفش يكي شدن شودميتقسيم 

 ياي موجب عدم ثبات و امنيت داخلي يكايك كشورهايي است كه به شكلاست، چنين پديده

سهم دارند. كردستان ايران، عراق و تركيه بهترين مثال براي چنين موقعيتي است. در آن سرزمين 

ايي هاز دو استراتژي بري و بحري است، مسائل چنين سرزمين متأثربنابراين زماني كه جهان 

  ).Ezati, 2009: 81(بسادگي قابل حل نيست

ب جستجو كرد. با عدم درك موقعيت را بايد در قلمرو جغرافيايي هالل خصينمونه ديگر 

جنوب آسيا (خاورميانه) و موقعيت  ايجزيرهشبهتوجه به وحدت كامل جغرافيايي مجموعه 

اي دهليز هالل خصيب كه از شرق مديترانه تا خليج فارس و درياي عمان امتداد يافته كوهپايه

 تأثير تحت و ايران را ، تركيه است و كشورهاي اردن، عراق، سوريه، لبنان، شبه جزيره عربستان

هاي واقع در اطراف اين كريدور دهد و همچنين با در نظر گرفتن اين واقعيت كه سرزمينقرار مي

به  مداوم دست طوربهوضعيت خاص ژئوپليتيكي خود كه طي دو هزار سال  دليلبهعملياتي، 

يجاد ا اند، اگر اين كشورها بتوانند وحدتي بين خوددست گشته و هميشه گهواره نا امني بوده

اي كه بين شرق مديترانه و خليج فارس و درياي عمان آزادي عمل كامل وجود گونهكنند به

ي ها باز خواهد گشت. وضعيت توپوگرافيكداشته باشد، ثبات، پايداري و امنيت به اين سرزمين

ها بسيار ريشه دوانيده است و گرايي در آناين بخش از جهان به شكلي است كه افكار ناحيه

، به شكل كه مطرح هاي مركزي مستقر در اين نواحي تا زماني كه از وحدت جغرافياييحكومت

بهره نگيرند، امكان برقرار ثبات و امنيت وجود ندارد، مگر اينكه جنبه تحميلي داشته باشد،  تشد

 ياكنون ثبات تحميلي است. مرزهاي اين كشورها طي تاريخ به شكلها، همچنانكه در برخي از آن

از آزادي عمل الزم برخوردار نيستند و هر كشوري، كشورهاي همجوار  يكهيچتنظيم شده كه 

 يكژئوپليت. به همين علت اين منطقه شكننده اگر از يك تفكر كندميرا مكمل خود احساس 
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هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي خود را تواند بيشتر نابسامانيواحد كمك بگيرد، مي

  ). Haman, 2013: 80ان ببخشد(سام و سر

 ايجزيرهشبهيي كه از موقعيت هاسرزميناست.  ايجزيرهشبهمسئله مهم ديگر موقعيت 

اند. تجربه نشان داده كه ي و آن سوي كشيده شدهسواينبرخوردارند، طي تاريخ هميشه به 

از دريا بوده است. نگاهي به تحوالت سياسي مجموعه كشورهاي  متأثرها هميشه تاريخ آن

 . ايران، عربستان و تركيه هر سه دارايجنوب غربي آسيا، مويد چنين تفكري است ايجزيرهشبه

موقعيتي ساحلي بوده و هستند، اين سه كشور  قبل از پيروزي انقالب اسالمي ايران سياستي 

در پيش گرفته بودند و اين عاملي براي هماهنگي و  دريايي و هماهنگ با قدرتهاي دريايي

ايران، كشور ايران سياستي جدا از اين دو  1979همگرايي آنها با همديگر بود ولي با انقالب 

و غرب در منطقه بود به نيرومندترين  آمريكايكى از متحدين  كه ناايرقدرت در پيش گرفت. 

رو، ا را آماج حمالت تبليغى خود قرار داد. از اينهها در منطقه تبديل شد و منافع آندشمن آن

. )Fazeliniia, 2006: 21(كردغرب از جانب ابعاد جديدى از ژئوپليتيك ايران احساس خطر 

و جهان غرب را گسترش داد. اين  آمريكاپيوندهاي راهبردي خود با  1947تركيه از سال اما  

ي درآمد. از اين زمان به بعد راهبرد امنيتي به عضويت پيمان آتالنتيك شمال 1949كشور در سال 

هاي قرار گرفت. ساختار دفاعي و مؤلفه متحدهاياالتهاي راهبردي ضرورت تأثيرتركيه تحت 

 تبيين كرد. اآمريكهاي ژئوپليتيكي و ائتالف راهبردي با بنديكيه را بايد در قالب شكلترقدرت

اي هگرايي افراطي، سياستگراي تركيه با تعديل غربدولت اسالمبه بعد  2002هرچند از 

هاي بسياري دست جديدي را آغاز كرد و در عرصه سياست داخلي نيز به موفقيت ايمنطقه

جديد دولت  هايايكهارتشنيزدر پيافزايشمقبوليتمردمي،حفظعدالتوتوسعهازسياستگونهبه		يافت؛

الملل دولت اردوغان با فهم ساختار نظام بين ولي  ).Smith, 2005: 307نمانده است( تأثيربي

 است، نموده حفظ آمريكا با را خود مستحكم روابط سويك از آن، در آمريكا هژمون جايگاه		و

بديل ؤثر، در صدد تم و مهم بازيگري عنوانالملل،بهبين نظام در خاورميانه جايگاه فهم با سويي از

 Aminiهاي منطقه است(براي حل بحران ايمنطقههاي بزرگ فراقدرتتركيه به بازوي اجرايي 

and Zabihi, 2011: 120-119(.  عربستان هم از همين الگو پيروي كرده و سياستهاي هماهنگ
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ركيه و ت ايران ، ايخاورميانههاي دريايي در پيش گرفته است. پيروي سه قدرت بزرگ با قدرت

موقع عامل همگرايي سياسي و صلح گردد. بنابراين،  تواندميعربستان از استراتژي دريايي 

. اما آنچه مهم است رفتار باشدميها ها و فرصتجغرافيايي در برگيرنده هر دو موقعيت چالش

خوبي ههاي آن بها مقابله و از فرصتتوان با چالشمي هاكه بر اساس آن هستند هاو سياست

  ).Heydary,  2010(استفاده كرد

  بنيادهاي فرهنگي -2-1-4

هاي كهن يك ملت آداب و سنن و آيين تاريخ، هنر، ادبيات، زبان، ست از دين،ا فرهنگ عبارت

 هايها و پديدهاي نمايهكه زاييده زماني بس دراز و دست پرورده نياكان آن ملت است. از آميزه

يد كه در طول قرون ساخته و پرداخته و در كوره زمان آمي وجودبهفرهنگي شناسنامه ملي 

يابد و در همان حال، وظيفه و دوامي جاودانه مي شودميگداخته شده، همچون آلياژي استوار 

با  .)Mojtahedzade, 2007: 146ها را به عهده دارد(جدا و متمايز نگاه داشتن اقوام و ملت

كنند به آساني كه در همسايگي هم زندگي مياين وجود امروزه جدا كردن فرهنگ مردماني 

ا هنيست چرا كه مرز اين كشورها از گذشته تا االن ثابت نبوده وچه بسا خيلي وقت پذيرامكان

اند. در بعضي مناطق مرزهاي اند و طي زمان جدا شدهوري و حكومت بودهتتحت لواي يك امپرا

اند آمده جودبه والمللي اثر سياست بين سياسي بدون توجه به سيماي فرهنگي ناحيه و تنها بر

در نتيجه ترسيم اين نوع خطوط مرزي، مردمي كه از يك قوم و نژاد بوده، زبان و فرهنگ مشترك 

 برند. به همين دليلدارند، از يكديگر جدا شده و امرزه تحت لواي حكومتهاي جداگانه به سر مي

ك با ين مشترآيخل منابع انساني، فرهنگ و امروز بيشتر مناطق و كشورهاي همسايه از نظر تدا

  همديگر همپوشاني دارند. 

  مشترك فرهنگ )الف

و براي پيرامون خود، سازمان  كندميهر فرهنگي، شيوه خاص زندگي را براي خود انتخاب 

 وجودبه غيرمادياجتماعي خاصي را جهت تهيه مواد غذايي، آب مورد نياز، سرپناه و شرايط 
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كار گرفته هاست كه همه توان سازمان اجتماعي، تنها در تهيه غذا، آب و سرپناه بآورد. روشن مي

هايي براي پيروان . بلكه سازمان اجتماعي هر فرهنگي، هم امكانات و هم محدوديتشودمين

هاي مديد، ها، ممكن است براي مدت). فرهنگShakoei, 1996: 286آورد(خود فراهم مي

بمانند. اما زماني كه با مشكلي برخورد كنند كه حل آن از توانشان خارج باشد بدون تغيير باقي 

 هايباشند از فرهنگيابي به مشكلي كه با آن روبر ميجهت حل مشكل جامعه خود و پاسخ

هاي مختلف را وارد فرهنگ هاي فرهنگاي از ويژگيطلبند و از اين راه، پارهديگر كمك مي

اگر داد و ستد فرهنگي  ات در بين همسايگان بيشتر وجود دارد. اصوالًاين مراود ،كنندخود مي

 در مسائل محيطي و شرايط زندگي ويژهبه. اين امر، رسدميها فرا صورت نگيرد پژمردگي فرهنگ

  آورد:بيشتر صادق است. همسايگي اغلب با خود چهار بنياد مشترك را به ارمغان مي

  ؛هاي جغرافيايينزديكي و شباهت  -

  ؛مشتركات تاريخي  -

  ؛هاي اقتصاديهمبستگي -

 هاي فرهنگي.                                          و بويژه همگني -

 قهمنطهاي همكاريهاي راهبردي و نيز تشكيل ها را براي همسوييين بنيادها بهترين فرصتا

 ).Karimipuor, 2015: 303سازد(مهيا مي خاورميانه

  بخش معنوي دين، كُد نجات ب)

اي در عمق بخشي به زد و خوردهاي سياسي هاي ناشي از آن نقش برجستهمذهب و نگراني

ي هاي صليبي و جنگهابه جنگ توانميي ديني و مذهبي هاي جنگهاداشته است. از نمونه

ال از سدر اروپا بود كه  ايعمدهمذهبي سي ساله اروپا اشاره كرد مثال جنگهاي سي ساله  منازعه 

 طوربهجريان يافت و در مقاطع زماني مختلف، كليه كشورهاي اروپاي را چه  1648تا  1618

ي به هم مرتبط هايك رشته از جنگ درواقعمستقيم و چه غيرمستقيم در بر گرفت. اين جنگ كه 

بي ناپلئوني مخرهابود، به لحاظ خساراتي كه به جان افراد و اموال وارد كرد، تا زمان جنگ

 هايها كه عمدتاً در آلمان روي داد، فراز و نشيب. اين جنگشدميترين منازعه در اروپا محسوب 
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ها و زيادي داشت. در طول جنگ، كشورهاي فرانسه، سوئد و دانمارك در حمايت از پروتستان

  ها وارد جنگ شدند.داري از كاتوليكطرفبهدولت اسپانيا و امپراتوري روم 

ي اخير هم تاثير اين زد و خوردهاي ناشي از مذهب و دين  بين يهوديان و مسلمانان هادر دهه

ن مشخص است. اي كامالًو مذاهب اسالمي بر باشندگان آن در بعضي مناطق دنيا مانند خاورميانه 

اخير جهان به خود ديده كه از آن به مدرنيسم تعبير  هايي كه در چند سدهرغم پيشرفتيمقوله عل

ي يك منبع سياسي بالقوه براي جنگ از اثرگذار عنوانبهود، كمترين اثر را پذيرا بوده و هنوز شمي

). اين وضعيت در خاورميانه در باالترين درجه خود Flint, 2005: 149خاص برخوردار است(

اخير و تا جايي كه به خاورميانه(فضاي پيرامون نزديك  گاه در دو سدهقابل مشاهده است. هيچ

و  هااي براي بيان نفرت ميان ملتگردد، بسان امروزه مذهب تا اين اندازه وسيلهران) بر مياي

براي  اتنهنهرسد به يك تهديد بزرگ مي نظربهكشورها نبوده است... جدال بين شيعه و سني 

ت اي ريشه در رقابرسد كه چنين منازعهمي نظربهثبات منطقه بلكه جهان تبديل شده است... 

). اگر مذهب به محلي براي رقابت تبديل Karimipor, 2015: 349-347قدرت داشته باشد(

توان انتظار داشت كه سرچشمه مذهب در خاورميانه كه دين اسالم است، بتواند شده اما مي

از همزيستي و صلح بين  به دفعات 1اسبابي براي همگرايي باشد. در آيات مقدس قرآن مجيد

حداقل در يك برآورد . مردمان سخن به ميان آمده و مسلمانان را به اين امر تشويق كرده است

رفتي غرب مسيحي جداي از تنوعات مذهبي برون مثابهبهتواند اي سازنده آيا اسالم نميمقايسه

نقش را سه كشور قدرتمند رسد اين نظر ميبه براي صلح از وراي انبوه مشكالت انديشه كند.

  توانند ايفا كنند.تري مينگرپر صورتبهتركيه و عربستان)  خاورميانه (ايران،

كلي موارد ياد شده مانند: مذهب، زبان، خون و نژاد، آداب و رسوم، هنر و ... همه از  طوربه

 ,Sakhavatyتوانند عامل مؤثر همگرايي در منطقه باشند(امور دو پهلو هستند و هر يك مي

د تواند به بهترين شكل خو). همچون نمونه، صلح بر بنياد اسالم بين سه كشور مي113 :2001

                                                           

   -11-10ســوريه طه؛ آيه   – 48-44ســوريه مريم؛ آيه   – 27-27ســوريه مائده؛ آيه   -22(ســوره روم؛ آيه  -1

  .و... ) 13سوريه حضرات؛ آيه 
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واقع شود و همگرايي را تحقق دهد. خوراك و پوشاك ملهم از شريعت اسالمي در كنار  مؤثررا 

منحني ، خطوط شودميهاي مزين به آيات قرآني ديده هنر و معماري، كه جلوه آن در كاشيكاري

و محراب گونه در معماري اسالمي، القاكننده حركت از كثرت به وحدت (نقطه اوج و تالقي 

هاي اشتراك فرهنگي اسالمي خطوط در محرابها و رواقها) است و... تنها بخشي از جلوه

 ).Haman, 2013:114هستند(

  تداخل منابع انساني  ج) 

كل نجا به خليج فارس شايد بتواند به بهترين شك كمربند فرضي از اسكندرون به اسرائيل و از آي

تمدني  صلح در خاورميانه كمك كند. وراي اين كمربند به سمت شمال، حوزه معمايبه حل 

تركي، در خاور حوزه تمدني ايراني و به سمت جنوب حوزه تمدني عربي قرا دارد. سه حوزه 

، باتوجه روازاين. )Ghamparvar, 2016: 233(تمدني در اين كمربند به همپوشي خواهند رسيد

تواند زمينه مناسبي براي نزديك شدن سياست خارجي كشورهاي همسايه شود. مي به اينكه

همسايه  بيشتر كشورهاي(در همپوشاني تداخل منابع انساني در كشورهاي ايران، عربستان، تركيه 

ار كشور همسايه(عراق، براي مثاالقليت كُرد در چهوجود دارد.همپوشاني در منطقه خاورميانه 

اقليت شيعه در عربستان و اقليت سني در عراق  ايران، تركيه و سوريه)، اقليت عرب در ايران،

 و مديريت مشترك تواند زمينه مناسبي براي نزديك شدن سياست خارجي اين كشورهاميو... 

  شود.    ها همسايه ..)بين فياي تفاوت (تنوع قومي و مذهبي و .جغرا

 سازماندهي سياسي فضا -3-1-4

رد. گيمي سازماندهي فضايي صورت واسطهبهترين اثرگذاري دولتها در فضاي داخلي و عمده

 كيفيت و چگونگي سازماندهي فضا، همواره كانون تحوالت داخلي كشورها روازاين

به موازات سطح داخلي قلمروهاي سياسي در ). Ahmauipour and et al, 2013: 188(است

گذاري بر تحوالت منطقه برخوردار تأثيرهم از قدرت  ايمنطقهمقياس بيروني و 

). تا قبل از جنگ جهاني اول چهار نوع عمده قلمرو سياسي Cameron, 2005: 244هستند(
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كشورهاي مستقل، اي، فريقا وجود داشت قلمروهاي قبيلهآخودمختار در خاورميانه و شمال 

قلمروهاي امپراتوري و قلمروهاي مستعمراتي، همه اينها در جغرافياي سياسي گذشته منطقه 

اند. اين واحدهاي سرزميني داراي تشكيالت فضايي داخلي بودند، نقش مهمي ايفا كرده

ياالت ا ها بهشدند. كشورها يا امپراتوريهاي قومي تقسيم مياي از داخل به گروهقلمروهاي قبيله

رين شد. بهتشدند هر ايالت نيز به واحدهاي كوچكتر اداري تقسيم ميو يا معادل آن تقسيم مي

  ).Draisdel, 2007: 58توان يافت(هاي ايران، عثماني و رم ميمثال را در امپراتوري

در ايران باستان با وجود اقوام متعـدد، جمعيـت زيـاد و قلمـرو وسـيع، سازماندهي سياسي 

اي ي ويژهاا مبتني بر فدرالي از ساتراپهاي گوناگوني بوده، كه اين واحدها بر تفـاوتهـاي منطقهفض

اند. عالوه بر نظام عصر هخامنشي و ساساني، خالفت عباسي هم داراي  نظامي استوار بوده

فدراليته بود، در دوران صفوي هم نظامي فدراليته حاكم بود و به نظام ممالك محروسه مشهور 

هاي پيراموني در اين نظام فدراليته، شدند، حكومتشد. اياالت مركزي، اياالت خاصه ناميده مي

 عنوانبه .)Mojtahedzade, 2007: 239از استقالل يا خودمختاري چشمگيري برخوردار بودند(

مثال در آغاز قرن شانزدهم ميالدي نزديك به سي امارات ُكرد، در غرب ايران وجود داشت. 

هاي مذكور با به قدرت رسيدن شاه گونه كه والتر هينتس اشاره كرده است، حكومتهمان

 ,Huntsامان قزل باشان وتركمانان پيوسته به شاه قرار گرفتند(اسماعيل اول، مورد هجوم بي

هاي مسلمان گذشته غيرمسلمانان تحت سلطه خود عثمانيان نيز همانند ساير رژيم .)75 :2002

برخوردار كردند اما در عين حال تا جايي كه قادر بودند آنها را وابسته و تابع را از خودمختاري 

 امور اجتماعي، مذهبي، و گروهي آنها را بر عهده خود نگه مي داشتند. بدين گونه كه اداره

 توانستند در دستشان گذاشتند هرچند جريان انتخاب رهبران آنها را تا ميتشكيالت مذهبي

يحي هاي مختلف مسهاي متفاوتي را در قبال گروهتند. عثمانيان اگرچه سياستداشخود نگه مي 

آنها را از خودمختاري محلي برخوردار كردند و  و يهودي اتخاذ كردند اما تقريباً همه

در طول  ).Lapidos, 2002: 58هايي را در سطح محلي به رهبران آنها واگذار نمودند(مسئوليت

كرد و تابع دور و نزديكي به ير ميينها تغها و حدود اختيارات آايالتزمامداري عثماني اداره 

هسته حكومت و قدرت اين امپراتوري در زمان مختلف داشت. آناتولي شرقي، آناتولي مركزي، 
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 دادند. حكومت مركزي از نزديكو بالكان شرقي سه ايالت مهم امپراتوري عثمانيان را تشكيل مي

كنترل اداري اين سه ايالت را در دست داشت و مازاد توليدي آنها را مستقيماً به استانبول هدايت 

اين  ياي نيز با كمك رؤساي قبايل و رهبران محلكرد. كنترل دولت بر اقتصاد اياالت حاشيهمي

اينكه تابع و مطيع حكومت  رغمعليشد. اما اياالت عرب نشين امپراتوري اياالت حاصل مي

اي براي خود بودند اما آناتولي كه از نظر مركزي بودند هر يك داراي شهر پايتختي ويژه

 آمد توسط يكمي حساببهجغرافيايي، نژادي، و مذهبي ايالت مهمي براي امپراتوري عثماني 

 شد. با اين حال اين منطقه محل زندگي مردمان شبانكارهه اداري سلسله مراتبي اداره ميدستگا

جويي بود كه رؤساي آنها از نفوذ بسياري در سطح محلي برخوردار بودند. مردمان مذكور ستيزه

شنوي نداشتند. به عالوه كردند از حكومت مركزي حرفچنانكه از رؤساي خود اطاعت مي آن

تركي و كردي كه در جريان دو قرن سيزدهم و چهاردهم در اين منطقه تشكيل يافتند  هايرژيم

) فضاي ياد Ibid: 19اي در بين مردم محلي برخوردار بودند.(از مشروعيت و مقبوليت گسترده

دستخوش تغيير ) Anderson, 2009:4( سازيشده در اثر پيمان سايكس پيكو با هدف ثبات

فضا در مقياس منطقه را تغيير داد. جدايي از آنكه بدون توجه به شد و سازماندهي سياسي 

جغرافيايي منطقه دست به تشكيل واحدهاي سياسي ساختگي زدند، مرزها هم ويژگي  واقعيت

ا) هها، فرهنگ و زبان يا توپوگرافي (شكل ناهمواريتحميلي داشته و بدون توجه به مسئله قوميت

درصد مرزهاي منطقه هندسي هستند كه بر اساس طول  58موع اند. در مجروي زمين ترسيم شده

شوند. نمونه بارز آن مرزهاي بين تركيه با عراق، تركيه با سوريه يا و عرض جغرافيايي تعيين مي

 1926مرزهاي جنوبي و غربي مصر هستند. مرز بين سوريه و تركيه مطابق با قرارداد مرزي 

 ,Jahfarivaldanyبغداد ترسيم شده است( -هن حلب كيلومتر آن در امتداد راه آ 390حدود 

گرفتن ناسيوناليسم ُكردي، عربي و ارامنه با هدف مخالفت ) وضعيت ياد شده به شكل45 :2009

راهم را در آينده ف ايمنطقههاي داخلي و هاي بيشتر جنگبا مرزهاي تحميلي منتهي شد كه زمينه

كرد. بدين ترتيب مشخص شد كه سازماندهي سياسي فضا در هر دو سطح داخلي و خارجي 

  واقع شود. مؤثرچگونه قادر است در حوزه درك مشترك و صلح 
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  اهداف مشترك -4-1-4

بروز فزاينده رقابت و كشمكش سبب ها كه هاي اختصاصي كشورها و ملتجدا از هدف و غرض

يابي به اين هدف نيازمند نان اهداف مشترك و يكساني دارندكه براي دستآ شودمينها آبين 

 نها برآتمام يا بيشتر  معموالًها كه اهداف مشترك دولت ،اندمساعدت و تالش جمعي همكاري،

  از:  اندعبارتداشته باشند،  ايمنطقهدارند و ممكن است بعد جهاني يا  نظراتفاقن آ

ها با ها و دولتميز در روابط ملتآميز و استقرار روشهاي مسالمتآايجاد فضاي صلح •

  ؛يكديگر

 ؛توسعه و پيشرفت متعادل و پايدار •

   ؛عدالتي جغرافيايي و مبارزه با تبعيضحل پديده فقر، گرسنگي و بي •

    ؛پيشبرد علم و تكنولوژي •

  ؛احترام به زبان و فرهنگ •

و چندين هدف و ارزش  اجتماعي و غيرهي اقتصادي، شئون هاوحدت و يگانگي در زمينه •

  تواند بنياد همكاري بين واحدهاي سياسي مورد مطالعه را فراهم سازد.ميكه ديگر مشترك 

  منافع مشترك -5-1-4

هاي ها، در حوزهاي از موضوعات و فرصتكشورهاي ساكن در يك منطقه، با طيف گسترده

 روازاينمحيطي و غيره مواجه هستند، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، فناوري، زيستسياسي، 

يگان ميز بين همساآنها باعث تقويت صلح و همزيستي مسالمتآتعامل و همكاري مشترك بين 

ها و استفاده از امروز جهان، يك كشور به تنهايي قادر به مقابله با چالشدر شرايط  .شودمي

ها نبوده و دستيابي به سطح قابل قبولي از صلح، رفاه و توسعه براي مردم هر كشور، فرصت

نيازمند تعامل و همكاري با ساير كشورها باالخص كشورهاي همجوار و همسايه است از جمله 

  :به موارد زير اشاره كرد توانميكه منافع مشتركي براي آنها دارد  ها و بسترهاي مناسبزمينه

  

 



 93    ... تبيين بنيادهاي جغرافيايي صلح در خاورميانه   ___________________________________

  رشد تجارت و بازرگاني الف) 

درصد بازرگاني كشورهاي اروپايي در همين حوزه بويژه ميان همسايگان است  85تا  80نزديك 

چنين نسبتي در آسياي جنوب شرقي، آمريكاي شمالي، آمريكاي جنوبي، آسياي شرقي و 

هاي مناسب بري ايجاد همگرايي اقتصادي، الگوي تجارت اقيانوسيه در جريان است يكي از زمينه

اي گيري بازرگاني خارجي دولتها درون منطقهو بازرگاني خارجي كشورهاست. هرگاه سمت

اشد اي بگيري برون منطقهكند و اگر اين سمتباشد، به افزايش همگرايي در منطقه كمك مي

توان در اتحاديه اروپا مشاهده كرد كه قريب انجامد. نمونه بارز اين امر را ميگرايي ميبيشتر به وا

  اي است. درصد از تجارتشان درون منطقه 65

، اين استدالل است كه تعامل اقتصادي احتمال درگيري و تضاد هزمينديدگاه متداول در اين 

 تدريجبها مجال نشو و نما بيابند، هدهد. اگر بازارهاي اقتصادي از طرف دولترا كاهش مي

ي هاابزارهاي اقتصادي، مانند تجارت به هم پيوند زده و نياز به مرزبندي واسطهبهها را دولت

 :يابدهاي سياسي كاهش ميسياسي و درگيري

  . شودميست كه منجر به صلح ا اثر طبيعي تجارت اين −

 مشاهدات آشكار است. بيشتر طلبانه وابستگي متقابل در مزاياي صلح −

ملي با  آن منافع دنبالبهكرده و مبادله اقتصادي، منافع اقتصادي را جايگزين منافع امنيتي 

 .)Kersenzi, 2008:17(شودميجستجوي ثروت تعريف 

ايي هگردد كه عقيده داشت وابستگي متقابل با ايجاد انگيزهبر مي» كانت«ديدگاه به اين منشأ 

ت ها تقويآميز را بين دولتهمكاري و پرمنفعت تجاري، مناسبات مسالمتبراي حفظ محيط 

، اما در كندميالمللي، سودآوري و رشد را تسهيل . حقوق مالكيت و حقوق دسترسي بينكندمي

وند، تر شهاست. هرچه اين مناسبات اقتصادي قويعين حال نيازمند صلح و همكاري بين دولت

مه، . به معناي دقيق كلشودميالمللي بيشتر آميز و همكاري بينهاي حفظ محيط مسالمتمشوق

  .)Haman, 2013:17دهند.(المللي را كاهش ميها خطر درگيري بيناين مشوق

كنند و المللي ايفا ميمسايل و موضوعات اقتصادي و فني نقش بسيار مهمي در مناسبات بين
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 هايجوامع امنيتي موفق از همكاري. شودمي الملليگران بينموجب پيوند عميق ميان كنش

 1هاي ديگر گسترش يافتههاي فني و اقتصادي شروع شده و به حوزهمشترك كشورها در حوزه

ن هاي گوناگوتوان از تعامالت موجود بين كشورهاي خاورميانه كه در حوزهبر اين پايه مياست. 

در اين پيوند همچون نمونه  مود.از گذشته دور وجود داشته است، پيوندهاي عميقي را برقرار ن

توان از تعامل بين كشورهاي ايران، پاكستان و تركيه كه از زماني دور برقرار بوده، ياد كرد. مي

ران سازمان همكاري عم"آنها با تشكيل كنفرانس مشتركي مركّب از نمايندگان كشورهاي مذكور، 

ال، بهبود خطوط حمل و نقل، و تهيه و را تأسيس كردند كه با اهداف مبادله آزاد كا 2"ايمنطقه

هاي فيمابين تأكيد نمودند و پس هاي مشترك اقتصادي، بر نزديكي و پيوند همكارياجري طرح

كيه تر» ازمير«از گذشت قريب پانزده سال و عدم موفقيت چشمگير، سران كشورهاي عضو در 

هاي ها در زمينهگسترش همكاري بر» ازمير«گرد آمدند و بار ديگر، با توافق بر عهدنامه مشهور 

صنعت و بازرگاني و جهانگردي و حمل و نقل تأكيد نمودند. اراده موجود در اين زمينه، پس از 

  ).Eskandari, 2014:140پيروزي انقالب اسالمي ايران در اكو هويت يافت(

اكو، نفت  و در چهارچوب اي منطقهي هادامنه روابط تجاري ايران و تركيه و  در همكاري

ركيه كننده نفت و گاز ت تأمينهاي ديگر اقتصادي بسيار گسترده است. ايران دومين ساير حوزه

هاي فيمابين ايران و تركيه به شمار آمده و از سوي ديگر انرژي يكي از موضوعات مهم همكاري

ابل ق شدردر چند سال اخير مبادالت عربستان و تركيه بويژه  حجم) در سوي ديگر، Ibidاست(

اين امر نشانگر روابط رو به پيشرفت و گسترش مبادالت و مراودات  داشته است،توجهي 

 هاي تاريخي. با توجه به زمينهميليارد دالر در سال رسيده است 8به مرز اخيراً  است كهاقتصادي 

نعتي، صهاي گذاري در زمينهتوانند با گسترش هرچه بيشتر سرمايهروابط تجاري، سه كشور مي

جه ها در گسترش فضاي وابستگي متقابل كه نتيحمل و نقل، ارتباطات و گردشگري و ساير زمينه

 ).Haman, 2013:142صلح است بيشترين نقش را ايفا كنند( تأمينها و آن گسترش همكاري

                                                           

  مطرح است. اصل تسري در همكاري منطقه -1

2- RCD 
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  ايهاي اتحاد منطقههسته) ب

ادي و اقتص با هدف بعضي مقاصد مشترك سياسي، معموالًها يا اتحاد گروهي از كشورها ائتالف

ز ناپيوسته اند و برخي نياشتهدگيرد و برخي از آنها به لحاظ جغرافيايي پيوستگي دفاعي شكل مي

 را فراهم كند كه ايمنطقهتواند بسترهاي سازمان اين امر مي .)Haget, 2012: 416اند(و جهاني

 از شاخصه پيوستگي جغرافيايي است وچوب يك منطقه جغرافيايي رمركب از چند كشور در چا

رايي گبه لحاظ فلسفه منطقه اتحاديه اروپا. اتحاديه عرب، برخوردار است مانند اكو، يشبين اجزا

ين تواند به يك تفاهم باقتصادي است كه در نهايت مي محصول نيازهاي طبيعي، جغرافيايي و

  جهاني بينجامد.و در نهايت به تفاهم  ايمنطقه

غازين قرن بيست و يكم شاهد تشديد منطقه گرايي در سراسر كره خاكي بوده است آسالهاي 

جهان معاصر تنها يك دهه بعد از قرن بيستم كه معرف حوادث مهمي همچون فروپاشي شوروي و 

زوال  اپايان جنگ سرد بود، به تمايل دوگانه مبتني بر همگرايي و تكه تكه شدن توصيف مي شود. ب

امپراطوري شوروي سابق و فروپاشي يكي از ابر قدرتها بعد از جنگ جهاني دوم، قدرتهايي سر بر 

 Farelكردند با پيوستن به اتحاديه اروپايي به سمت دموكراسي حركت كنند(وردند كه تالش ميآ

and et al, 2011:21( .شده، و  در جاهاي ديگر عالقه به همگرايي حتي در كنشگران بي ميل احيا

ايگان را تر ميزان همگرايي با همسقاين كنشگران با حركت به سمت ترتيبات مبتني بر همكاري عمي

كنند. اتحاديه اروپايي، آسه آن، نفتا، هاي نهادي رسمي و غيررسمي تقويت مياز طريق چارچوب

هنگامي امكان ايهاي منطقهتكوين سازمان .اندسارك، مركوسور همگي از ميان همسايگان برخاسته

  پذير است كه همسايگان تمايل به همزيستي، همكاري و همگرايي داشته باشند.

  ايامنيت منطقه )پ

توانند امنيت ديگران اي به هم نزديك هستند كه نميها يا واحدها به اندازهاي دولتدر سطح منطقه

گذارند اي بر همديگر تأثير ميمنطقهرا جدا از امنيت خود در نظر گيرند. امنيت جهاني و ملي در سطح 

بيشترين محورهاي تراكم تهديد ميان  گيرد.و تصوير كلي در محل تقاطع اين دو سطح شكل مي

همه محورهاي منازعه ميان كشورها بر  تقريباً .يابندهمسايگان در جغرافياي فرصت ظهور مي
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خورد، نشاني از همزيستي، مي ها منطبق است. يعني هر جا تنش و منازعه به چشمجغرافياي خأل

 خورد. تهديدات مشتركاي به چشم نميهاي پويا و شاداب منطقههمكاري، همگرايي و بويژه اتحاديه

 . )Karimipuor, 2015: 302(اي منجر شودالمللي و منطقههاي بينگيري ائتالفتواند به شكلمي

  منابع مشترك طبيعي )ت

كه خليج  ايگونهغني نفت و گاز و انبار مهم انرژي است، بهخاورميانه داري منابع سرشار و 

) Ezaty, 2007:156درصد از ذخاير گاز جهان است( 30درصد ذخاير نفتي و  63فارس داري 

از اين منابع در مراحل برداشت و فروش نياز به هماهنگي و مديريت مشترك دارد.  برداريبهره

به توافق  هستند كه نيازديگري راي منافع مشترك طبيعي بيشتر كشورهاي همسايه داعالوه بر آن 

 ،هاي مرزي، رودهاي واردهها، رودخانهبرداري مشترك دارند. اداره تنگهو سازگاري بر سر بهره

ممتاز  هايها منفعت مشترك ديگر فرصتت... و دهترانزي كشتيراني، آنها، منابع و مرزي درياهاي

كه  )Karimipuor, 2015: 302(آوردهمسايگان فراهم ميرا براي همكاري سازماندهي شده 

  را ناديده گرفت. ايمنطقهتوان نقش سه كشور قدرتمند در اين بين نمي

  ايدئولوژي-6-1-4

عني ي شودمياند تعريف يك اجتماع با صلحي فراگير بوسيله گروهي از مردم كه كه همگرا شده

اند كه به اندازه كافي قوي ها دست يافتهگروهي كه به يك احساس و آگاهي از اجتماع، نهادها و رويه

و  رات اجتماعي،اقتصادييآميز تغيمسالمت صورتبهتوان و فراگيرند كه مردم را متقاعد سازند مي

در اين  ،ي الزم استسياسي را ايجاد كرد اين نوع جوامع تكثرگرا بوده و جهت تشكيل آنها شرايط

ي ها يكي از شرايط ضرورهاي سياسي اصلي و اوليه كشورارزشيا همان  يكسازگاري ايدئولوژ ميان،

ها در مورد انسان، زندگي، اجتماع و حكومت اي از عقايد و انديشهمجموعه عنوانبهايدئولوژي  است.

آميز وجود دارد، قادي تعصبها اعتسياسي و يا مذهبي كه نسبت به آن -از شعارهاي اجتماعي 

ي در اعتقادات مسلم و قطع صورتبه تدريجبهسرچشمه گرفته و با استفاده مستمر و موعظه مداوم 

ها ا راههكه براي تحقق آن شودميآيد و به يكي از وجوه مشخص يك ملت، گروه يا حزب تبديل مي
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اهميت  ).Delaporta and Marpodiani, 2007: 280(شودميها توجيه و تعريف برنامه و

ساز خود و هويتو  هاتحريف واقعيت، انسجام بخشيايدئولوژي به خاطر كاركردهايي همچون 

  ).Hafeznia and et al, 2012:91( است ديگري

يابي به صلح در هردو سطح يعني در يك منطقه سازگاري ايدئولوژيك براي همگراي و دست

ي هابسياري از كشوراي سياسي مستقل (كشورها) ضروري است درون ساختارها و بين ساختاره

و حتي مذاهب مختلفي در اين كشورها  هااز نظر جمعيتي همگن نيستند و اقوام، زبانخاورميانه 

وجود دارد و اين تنوع مانع از اين شده است كه اين كشورها بتوانند به نوعي همبستگي ملي و 

ن دغدغه مشخص، اولي طوربهپيوستگي سرزميني برسند. زماني كه اين كشورها شكل گرفتند، 

اين  گيريشكلند دانستميآنها حفظ همبستگي ملي و پيوستگي سرزميني بود. آنها خود نيز 

نبوده است، ناگزير مجبور شدند به خلق ايدئولوژي روي آوردند؛  هاكشورها محصول ملت

هماهنگي  اند،هاي فرهنگي كشورهايي كه در راس آن قرار گرفتهاي كه بتواند با ويژگيايدئولوژي

 يي از اين جمعيتي كههاشد، گروهداشته باشد، اما به هر شكلي كه اين ايدئولوژي تعريف مي

ماندند. از آن زمان تا به امروز در بسياري از مذهبي يا قومي بودند، از چتر ايدئولوژي بيرون مي

 هاي قومي، زباني و مذهبي در مناطقيگرايي، جنبشاين كشورها بيشترين رخدادها در قالب ناحيه

ن اين امر در بي است. ، شكل گرفتهاندداشتهكه كمترين قرابت هويتي را با بخش مركزي 

ش ، ايجاد فضاي تنايمنطقههاي ساختارهاي مستقل سياسي هم وجود داشته كه منجر به رقابت

هايي از رقابت امنيتي و در روزهاي بعد از بهار عرب، نشانه هاي نيابتي شده است.و جنگ

ان ـ عربستان  و اير ايمنطقههاي جاد شده است. در رقابت ايمنطقهايدئولوژيك بين قدرتهاي 

سازي لقرار داد. فعا توجه هايي از رقابت ايدئولوژيك و ژئوپليتيك را مورد توان جلوهتركيه مي

هاي رقابت اين كشورها در ي دست نشانده بخش ديگر از نشانههامتحدين و حمايت از گروه

ستان عرب ،رقابت ايران هاي اصلييكي از حوزه عنوانبهتوان . عراق را ميشودميتلقي خاورميانه  

هاي جغرافيايي يعني سوريه، لبنان، ها به ساير حوزهگونه رقابتسعودي و تركيه دانست. اين

وسعه مدن دولت عدالت و تآدر اين بين تركيه بعد از روي كار  بحرين و يمن گسترش يافته است

ي در داخل و خارج، هاي اسالمي با گرايش اخواني، سركوب ناسيوناليسم ُكردحمايت از گروه
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مخالفت با خودمختاري و فدراليسم در كشورهاي منطقه، حمايت از دموكراسي در منطقه به 

هاي شيعي، حمايت سبك تركيه را در دستور كار خود قرار داده است و ايران هم حمايت از گروه

يه، يه تركتاكتيكي عل صورتبهاهرم فشار و  عنوانبههاي ُكردي در سوريه و تركيه از گروه

مخالفت با فدراليسم در كشورهاي منطقه، حمايت از دموكراسي مورد نظر ايران همچون عراق 

ي با هاي سلفو لبنان را در دستور كار قرار داده است در طرف ديگر عربستان با حمايت از گروه

 مخالفتهاي سني با هر گرايشي كه در مقابل ايران قرار دارند، گرايش وهابي، حمايت از گروه

اي هبا گسترش دموكراسي يا فدراليسم در كشورهاي منطقه در ايجاد فضاي رقابت و در جنگ

  نيابتي منطقه نقش دارد. 

سه كشور مسلمان قدرتمند خاورميانه با در دستور كار قردادن ايدئولوژي در دهه اخير توان 

ا را به هبيشترين مسئوليتاند.در اين بين ايران و عربستان خود را صرف روياروي نيابتي كرده

ها پس از هدر رفتن نيروها و توان و كارايي ملي كشورها، آرام آرام و بدون عهده دارند اين جنگ

در اينجا  هاآنكه پيروزي بر جاي بگذارد، به پايان خواهد رسيد: يعني مانند هميشه نتيجه رقابت

  ).Karimipuor, 2015: 350( باخت خواهد شد -باخت 
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گنجد در جامعه جهاني مسائل و اموري وجود دارد كه در حيطه قلمرو يك دولت يا كشور نمي

  :از اندعبارتو جهاني دارد برخي از اين امور  ايمنطقهو نياز به مديريت و همكاري در سطح 

   ؛ها فضاي زيست انسان. حفاظت از محيط زيست و كنترل آلودگي1

  ؛و پيشگيري از تداوم و گسترش آن ايمنطقه - هاي محليمهار بحرانها و كشمكش. 2

  ؛زدگانديدگان از سوانح طبيعي و باليا و نيز امداد جنگرساني به آسيب. كمك3

  ؛در منطقه . كنترل تسليحات اتمي و كشتار جمعي4

  ؛مخدرو...مواد  مانند تروريسم، ايمنطقهها و جرايم كاري. رسيدگي به بزه5

  ؛در منطقه . كنترل بحرانهاي اقتصادي و مالي و پيشگيري از بروز بحرانهاي اقتصادي6

 حمل مانند امور ارتباطات، ي منطقهها. انجام امور مشترك جهاني و ايجاد هماهنگي بين دولت7 
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از جمله تنگناهايي  كشاورزي و... ورزش، فرهنگ، علم، بهداشت، جهانگردي، بانك، و نقل،

 ,Hafeznia and Kavianiradدارند ( ايمنطقهاحتياج به همكاري و همگرايي ستند كه ه

 باشدميي از اين دست هاخاورميانه با توجه به جغرافيايي كه دارد بستر بحران. )2010:113

در  دتوانميي باال همكاري بين سه كشور ايران، تركيه و عربستان هابراي غلبه بر چالش روازاين

  . ثبات و صلح منطقه الزم باشد

  گيرينتيجهتجزيه و تحليل و  -5

در گذشته جغرافيا نقش مهمي در حيات بشري داشته است. با پايان يافتن سده بيست و خروج 

شدن بيش از پيش بر نوعي آزادي به سوي جهان گشوده شد، جهاني دوقطبيجهان از دنياي 

ن كرد. در ايهاي همگرايي، همزيستي و... نيز بنيادهاي نظري آن را فراهم ابعاد آن افزود و نظريه

جغرافيا  تنهانهرسد نظر ميچارچوب نظريه كاهش ارزش و اهميت جغرافيا طرح شد، اما به

جايگاه خود را از دست نداده بلكه با توجه به پيچيدگي مسائل جامعه بشري، جغرافيا و كاركرد 

اي هندگي بشري به قوت خود باقيست و در توان دارد تا در عصر دگرگونيآن در ابعاد مختلف ز

ه ها كه حيات مدرن در خاورميانفشرده سده بيست و يك نيز به كمك بشر آيد. يكي از آن زمينه

نيازمند آن دارد برقراري صلح در خاورميانه و بين سه بازيگر برجسته آن(تركيه، ايران  شدتبه

، روازاينجغرافياست، صلح هاي پژوهش نشان داد كه يكي از ابعاد و عربستان) است. يافته

، بنابراين پذير نيستيابي به صلحي فراگير در منطقه بدون توجه به شناخت جغرافيا امكاندست

ن تواشته باشد. اين جايگاه جغرافيايي را ميدا 1زيربناي جغرافياييتواند گفت كه صلح مي توانمي

مشاهده  2شكل شماره گونه كه در همان در تجويزهاي جغرافيا در شكل زير مشاهده كرد.

، جغرافيا، موقعيت جغرافيايي، بنيادهاي فرهنگي، همسايگي و حتي ايدئولوژي را نيز بهشودمي

داده و  شكلهم توان گفت كه جغرافيا نقاط قوت و ضعف را مي روازايندهد، ن ميعينوعي ت

. كنديممثلث مورد پژوهش را (ايران، تركيه و عربستان) به سمت اهداف و منافع مشترك هدايت 

                                                           

اره آن انسان و نحوه تفكر آن، اش در اينجا جغرافيا تنها فيزيك نيست بلكه به تمام آنچه در جغرافيا جاي دارد و در صدر    -1

  دارد.
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هاي سياسي هستند كه با تشخيص درست خود بايد اهداف و از اين مرحله به بعد اين سازه

مشخص كنند و به سمت همزيستي و همگرايي و سرانجام صلح گام  منافع مشترك را

ا براي هها و شاخصگردد بيشتر بسترها، زمينهبر مي بحثبنابراين تا جايي كه به بردارند.

ان، ايرسازي ميان اي و جهاني و صلحهاي منطقههمزيستي، همكاري، همگرايي و تكوين اتحاديه

ن سه ايرهبران و مديريت سياسي  آنچه و ره مهيا بوده استهموادر جغرافيا  عربستان و تركيه

از  تأثرماي كشاند جغرافيا نيست، بلكه تا اندازهسازي ميسازي و صلحرا به سوي جنگكشور 

  .پديده همسايگي است ويژهبهو  ، تشخيص منافع و اهدافشيوه نگرش آنان به جهان

  كشورمورد مطالعه: تجويزهاي جغرافيا براي سه 2شماره شكل 
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  قدرداني -6

 انجامز احمايت خاطر به خوارزميدانشگاه معاونت پژوهشي از  دندانميبر خود الزم  گاننگارند

  . دننمايقدرداني حاضر پژوهش 

تجويزهاي جغرافيا براي سه 

 پژوهشمطالعه  كشور مورد

 ايدئولوژي
همسايگي و  

ها، همچون  همپوشاني

 تداخل منابع انساني

دادن قوت و  شكل

هاي سياسي،  ضعف

 امنيتي و...

بنيادهاي فرهنگي،  

همچون دين  

 مشترك  

موقعيت جغرافيايي  

 يكسان و ويژه

تعين دادن اهداف و  

 منافع مشترك
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