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به شکل ۱ توجه کنيد. روى اين نقشه واحدهاى سياسى 
اين  از  يک  هر  مستقل اند.  يکديگر  از  که  مى بينيد  را  مختلفى 

واحدهاى سياسى چه نام دارد؟
مشخصى  سرزمين  که  است  سياسى  واحد  يک  کشور، 
دارد و داراى جمعيت دائم و حکومت است. هر کشور مى تواند 
با کشورهاى ديگر روابط خارجى داشته باشد و در امور داخلى 
خود مستقل باشد؛ مانند ايران و هند در قارٔه آسيا. آيا مى توانيد 

دو کشور مستقل را در قارٔه افريقا نام ببريد؟

سرزمين
کشورها، پيش از هر چيزی، تداعی کننده يک مکان هستند. 
سرزمين يک کشور شامل ابعاد خشکی ها، آب های مجاور، حتی 

باالی جو و اعماق زمين آن است. به عنوان مثال جمهوری اسالمی 
ايران بر خاک داخل مرزها، آب های پيرامونی خود، اعماق زمين و 
فضای باالی خود مالکيت دارد. بنابراين سرزمين، چهره طبيعی 

يا فيزيکی يک کشور است.

حکومت
بعد  حکومت  باشد،  کشور  يک  افقی  بعد  سرزمين  اگر 
عمودی يک کشور يا نظام سياسی است. به عبارت ديگر سرزمين 
بستر و محل استقرار يک حکومت است. در سال های گذشته با 
مفهوم نظام سياسی آشنا شديد. مجموعه اجزای يک نظام سياسی 
مانند قوای سه گانه، نهادهای نظامی، مجلس خبرگان و مردم اجزای 
حکومت هستند که بر روی سرزمين قرار دارند. بنابراين حکومت 

شکل ۱ــ نقشۀ سياسى جهان

درس چهاردهم  :  واحدهای سياسی و مرزها
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است.  کشور  يک  قانونی  و  اداری،  و  تشکيالتی  عمودی،  بعد 
در رأس حکومت کشور ما مقام رهبری يا ولی فقيه قرار دارد. 
مبنای  بر  معموالً  که  هستند  گوناگونی  اشکال  دارای  حکومت ها 

رضايت عمومی مردم، همه پرسی و قانون اساسی شکل گرفته اند.

ملت
شامل افرادی است که در درون يک کشور دارای پيوندهای 
سرزمين  مانند  عناصری  شامل  پيوند  اين  هستند.  معنوی  ماّدی و 

مشترک، دين مشترک، تاريخ و آداب و رسوم … مشترک است.

دولت
بدنٔه تشکيالتی و اجرايی حکومت را گويند. دولت در معنای 
خاص، شامل افراد و سازمان هايی است که وظيفه برنامه ريزی و 

عهده  بر  را  قوانين  اجرای  وظيفٔه  دولت  دارند.  را  کشور  اداره 
دارد. در رأس دولت ها رئيس جمهور قرار دارد. 

حاکميت
حاکميت  است.  حاکميت  حکومت،  ويژگى هاى  از  يکى    
يعنى داشتن استقالل، و بـرکنار بودن از نظارت و دخالت دولت هاى 

خارجى.

مشروعيت
پيدا  بين المللى  شخصيت  سياسى  واحد  يک  اين که  براى 
کند، بايد از طرف تعدادى از حکومت ها به رسميت شناخته شود 

و درواقع، مشروعيت يابد.

شکل ٢ــ ارکان حکومت در جمهوری اسالمی ايران

مرزها
با نگاه به نقشٔه سياسى جهان، کشورهاى همسائه ايران را 
نام ببريد. چه عاملى ايران را از کشورهاى همسايه جدا مى کند؟ 
کشور  با  را  مرزى  خط  کوتاه ترين  و  طوالنى ترين  کشورهايى  چه 

چه  و  مى آيند  پديد  چگونه  مرزى  خطوط  مى دانيد  آيا  دارند؟  ما 
ويژگى هايى دارند؟

مشخص  يا  جان،  از  دفاع  براى  قديم  روزگاران  از  مردم 
کردن حد و حدود مالکيت خود، مرزهايى ايجاد کرده اند؛ مانند، 

ارگان های
 خصوصی

ارتباطات و اقتصاد

سرزمين
(آب، خاک، هوا)

ساير ارگان های رسمی 
نظام، مجلس خبرگان، 
شورای نگهبان، مجمع 
تشخيص مصلحت

قوه قضائيه

ولی فقيه 
رهبری دولت

مجلس
شورای اسالمی

حاکميت

نهادهای نظامی ويژگی ها و ارکان حکومت 
جمهوری اسالمی ايران
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پرچين هاى سنگى يا چوبى دور باغ ها و ديوار مزارع و خانه ها.
شايد تا به حال براى شما اتفاق افتاده باشد که براى ثبت نام 
به دبيرستانى مراجعه کرده ايد و مدير آن واحد آموزشى از اين که 
نمى تواند شما را ثبت نام کند، عذرخواهى کرده است؛ زيرا شما در 

محدودٔه آن منطقٔه آموزشى زندگى نمى کنيد.
گاهى مرزها براى اداره و کنترل بهتر امور مختلف ايجاد 
مى شود؛ مانند مرز مناطق آموزشى (به شکل ۶ توجه کنيد)، انتظامى، 

به خطوطی كه حاكميت ارضی و قانونی هر كشور را معني و آن را از همسايگان خود مشخص و جدا 
می كند، مرز می گويند.

شکل ۴ــ ديوار خانه ها در شهر تهرانشکل ۳ــ پرچين خانه اى در اروپا

شکل ۵   ــ قسمتى از محدودۀ دو منطقۀ آموزشى در شهر تهران

خيابان کريم خان زند منطقه ۷ 
آموزش و 
پرورش

فتح
ر م
دکت

هيد 
ن ش

يابا
خ

منطقه ۶ آموزش و پرورش
ميدان 
ولى عصر

ميدان
هفت تير

خيابان طالقانى

N

شهردارى و… .
آيا در شهر يا روستاى محل زندگى شما چنين محدوده هايى 
براى انجام امور مختلف وجود دارد؟ آيا مرز اين مناطق در واقعيت 

و روى زمين نيز قابل مشاهده است؟
سرزمين را از هم جدا  قلمرو يا  مرزى که دو  مهم ترين    

مى کند، مرز بين دو کشور است.
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  مرزها از نظر قابليت مشاهده، 
دوام، اهميت و شدت مراقبت و دقت 
هم  با  آنها،  محل  عالمت گذارى  در 

تفاوت دارند.

ويژگى هاى مرزها
محدودٔه حاکميت هر کشورى 
تا مرزهاى آن گسترش دارد. هر کشور 
قوانينى  خود  سرزمين  محدودٔه  در 
را  خود  دفاع  نحؤه  مى کند.  وضع 
مشخص مى سازد و ساير امور دولتى 
حدود  مى گذارد.  اجرا  مرحلٔه  به  را 
و  زمين  سطح  نه تنها  کشورها  مرزى 
زمين  باالى  و  زير  فضاى  بلکه  آب ها 

را نيز شامل مى شود. شکل ۶     ــ مرز قابل مشاهده

بعضى از مرزها مشخص و قابل مشاهده اند
(مانند مرز باغ يا مزرعه)

کشيده مى شوند و  بودن  دائمى  نيت  با  مرزها  بعضى 
دوام زيادى دارند (مانند مرز ايران و ترکيه)

دارند و به شدت از  زيادى  مرزها اهميت  بعضى از 
آنها محافظت مى شود

(مانند مرز بين هند و پاکستان)
بعضى از مرزها به قدرى اهميت دارند که آنها را روى 
زمين عالمت گذارى مى کنند و مراقب اند که خطوط 

آنها جابه جا نشود 
(مانند مرز ايران و عراق)

بعضى مرزها قابل مشاهده نيستند
(مانند مرز محله هاى يک شهر يا مرز بين استان ها)
بعضى مرزها دائمى نيستند و دوام محدودى دارند

(مانند محدودهٔ ترافيک شهر تهران که دوام آن ساعات معينى 
( از روز است

بعضى از مرزها اهميت زيادى ندارند
ميان  مرز  کشور،  يک  داخلى  استان هاى  مرزهاى  (مانند 

اسکاتلند و انگلستان)
بعضى از مرزها احتياج به مراقبت دقيق در محل ندارند

(مانند مرز عربستان سعودى و عراق که در قلب بيابان واقع 
است)

قابليت مشاهده

دوام

اهميت

دّقت

جدول ۷  ــ برخى از ويژگى مرزها
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عصبانيت   ــ      ۸ شکل 
معترضين مکزيک از 

ساخت ديوار مرزى

ديوار   ساخت  ۹ــ   شکل 
مرزى عاملى براى جلوگيرى  
قانونى  غير  مهاجرت  از 

به   اياالت متحدۀ آمريکا

۱ــ واحدهاى سياسى را به ترتيب از بزرگ به کوچک مرتب کنيد.
کشور شهرستان   استان   سازمان هاى بين المللى 

۴ــ ۳ــ   ۲ــ   ۱ــ  
۲ــ مرز را تعريف کنيد.

۳ــ مورد صحيح را با عالمت    پر کنيد.
ب ــ مرز ترکيه و عراق    ← الف ــ مرز استان هاى تهران و سمنان     مرز با اهميت   

ب ــ مرز خيابان و پياده رو    مرز بادوام      ← الف ــ مرز اسپانيا و فرانسه    
ب ــ ديوار خانه هاى روستايى    مرز قابل مشاهده      ←  الف ــ مرز منطقٔه ۱و۲آموزش و پرورش    

ب ــ مرز کويت وعربستان سعودى     مرز دقيق       ← الف ــ مرز ايران و عراق    
۴ــ سرزمين به عنوان مهم ترين عنصر از حکومت دارای چه ابعادی است؟

٥  ــ دربارٔه عناصر پيوند دهندٔه ملّت در جمهوری اسالمی ايران مقاله ای تهيه کنيد و در کالس ارائه دهيد.

شکل ۱۰ــ مرز بين ايالت ها و شهرها

ت ١
عالي
ف
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انواع مرزها
همان طور که گفتيم، مهم ترين مرز، مرز ميان کشورهاست. به 
مرز بين دو کشور مرز بين المللى مى گويند. به طور کلى، مرزهاى 
بين المللى به دو دسته تقسيم مى شوند: مرزهاى طبيعى و مرزهاى 

غيرطبيعى.
  مرزهاى طبيعى

رود، کوه، بيابان، تاالب و کوير همه، پديده های طبيعى اند. 
مرز بعضى از کشورها با استفاده از اين پديده های طبيعى مشخص 
مورد  مرز  به عنوان  همه  از  بيش  که  طبيعى  پديده هاى  اين  مى شود. 
همٔه  مى دهند.  تشکيل  را  طبيعى  مرزهاى  مى گيرند،  قرار  استفاده 
مرزها قراردادى اند و با تصميم انسان تعيين مى شوند. مرزهاى طبيعى 

به طور نسبى دائمى اند و در کوتاه مدت چندان تغيير نمى کنند. مهم ترين 
مرزهاى طبيعى عبارت اند از:

نظير  کوه هايى  رشته  امتداد  در  مرزها  اين  کوه ها:  ــ  الف 
آلپ، هيماليا، آند که ارتفاع آنها زياد است و معموالً غيرقابل عبورند، 
و  دارند  اهميت  نظامى  نظر  از  شده  ياد  کوه هاى  شده اند.  مشخص 
مرزهاى دائمى مناسبى به حساب مى آيند. در تعيين خط مرزى دقيق 

ميان دو کشور مى توان از خط الرأس کوه ها استفاده کرد.
خط الرأس خطى است که از متصل کردن نوک بلندترين 
پيرنه  کوه  رشته  مانند  مى آيد؛  به وجود  يکديگر  به  کوهستانى  نقاط 
ميان فرانسه و اسپانيا (شکل۱۱) و کوه هاى آرارات در مرز ايران 

و ترکيه.

شکل ۱۱ــ کوه پيرنه حدفاصل
 فرانسه و اسپانيا

و  درياچه ها،  رودخانه ها  درياها،  از  بعضى  آب ها:  ــ  ب 
کانال هاى آبى که ميان دو يا چند کشور قرار دارند، مرز بين آنها 
محسوب مى شوند. همٔه کشورها مرز آبى ندارند. آيا مى توانيد با 
توجه به نقشٔه سياسى جهان چند کشور محصور در خشکى را 

نام ببريد؟
اقيانوس ها و درياهاى آزاد به هيچ دولت يا نيروى خاصى 
آنها  در  مساوى  به طور  مى توانند  دولت ها  همٔه  و  ندارند  تعلق 

کشتيرانى کنند و از منابع حياتى و معدنى آنها بهره ببرند.
اگرچه درياها متعلق به همٔه مردم دنياست، اما هر کشورى 
که در مجاورت آب هاى آزاد قرار بگيرد، به اندازٔه بُرد يک گلولٔه 

توپ جنگى بر آب هاى ساحلى خود حق حاکميت دارد و تحت اين 
ضابطه امکان دفاع از خاک خود را فراهم مى کند. اين حاکميت 
مى شود  اعمال  موردنظر  کشور  مجاور  درياى  از  باريکى  نوار  بر 
که جزء آن کشور محسوب شده، درياى سرزمينى ناميده مى شود 
(عرض درياى سرزمينى بين ۵ تا ۲۲ کيلومتر از پايين ترين حّد جزر 

درنظر گرفته مى شود).
زمانى که يک رود مرز بين دو کشور است، از خط منصف 
براى تعيين مرز استفاده مى کنند. خط منصف خطى است مرزى 
که از وسط رودخانه مى گذرد و فاصلٔه مرز از هر دو ساحل به يک 
اندازه است. ممکن است خط مرزى عميق ترين نقاط بستر رود را 

کيلومتر

فــــــــرانــــــســــــه

اســـپــــانــــيـــا

 رشته کوه پيرنه
خط مرز

مقياس تقريبى
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شکل ۱۳ــ تعيين خط مرزى رود به صورت تالوگ و خط منصف

به هم متصل کند که به آن تالوگ مى گويند. تالوگ درواقع بهترين 
خط مرزى است؛ چون هر دو کشور حق کشتيرانى در دو طرف 

آن را دارند (شکل ۱۳).
مرزى  مسئوالن  اجازٔه  بدون  کشورى  هيچ  است  بديهى 

نمى تواند به حريم آبى کشور ديگر وارد شود.
  مرزهاى غيرطبيعى

امروزه براى تعيين مرزهاى بين المللى در جاهايى که عوارض 
خطوط  يا  مدار  نصف النهار،  خطوط  از  ندارد،  وجود  طبيعى، 
مستقيم استفاده مى شود که داراى شکل تقريباً منظمى هستند و به 
همين دليل مرزهاى هندسى ناميده مى شوند. مانند مرز بين کانادا و 

اياالت      متحدهٔ   آمريکا روى مدار ۴۹ درجٔه عرض شمالى.
الف ــ مرزهاى تحميلى

همان طور که در فصل اول خوانديد، بسيارى از مرزهاى 
سياسى با حدود نواحى فرهنگى (قومى، زبانى، مذهبى و…) تطبيق 
ـ زبانى را از هم  نمى کند. اين مرزها افراد يک ملت يا گروه نژادىـ 
جدا مى سازد و باعث مى شود بخشى از يک قوم در يک کشور و 
بخش ديگر آن در کشورهاى همسايه قرار گيرد. به اين گونه مرزها که 
بدون توجه به سيماى فرهنگى و قومى ناحيه و تنها بنابر سياست هاى 
بين المللى به وجود آمده اند؛ مرزهاى تحميلى مى گويند. اين گونه 
مانند  مى کنند؛  فراهم  را  ناآرامى  و  تنش  زمينه هاى  معموالً  مرزها 

شکل ۱۲ــ درياى سرزمينى

کشور الف

کشور ب

خط منصف

خط تالوگ

ساحل الفساحل ب

خط مرزى

فاصله درياى سرزمينى

خط جزر يا خط مبدأ
خشکى

درياى سرزمينى

خط ساحل
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مرز ميان ايرلند شمالى و جنوبى و يا مرز اکثر کشورهاى افريقايى 
که به وسيلٔه قدرت هاى استعمارگر و بدون توجه به زبان، مذهب و 

وابستگى هاى قبيله اى ايجاد شده است.
به شکل ۱۴ توجه کنيد و اين نقشه را با نقشٔه افريقاى امروز 
مقايسه کنيد. آيا مرز کنونى اکثر کشورهاى افريقايى با قلمروهاى 

استعمارگران منطبق است؟ کدام کشورها؟
ب ــ مرزهاى پيشتاز

بعضى از مرزها در نواحى خالى از سکنه و قبل از استقرار 
کنار  در  به تدريج  که  مردمى  و  شده اند  ترسيم  انسانى  اجتماعات 
اين گونه مرزها سکونت يافته اند، توانسته اند زندگى خود را با مرز 
تطبيق دهند و امروزه با مشکل مواجه نيستند. به اين گونه مرزها، 
مرزهاى پيشتاز (پيشين يا قبل از سکونت) گفته مى شود؛ مانند 

مرز ميان کانادا و آالسکا.

ج ــ مرزهاى تطبيقى
استقرار  از  بعد  که  مرزهايى اند  مرزها،  از  ديگر  نوعى 
تعيين  قومى  و  فرهنگى  الگوهاى  با  منطبق  و  انسانى  اجتماعات  
شده اند که به آنها مرزهاى تطبيقى مى گويند؛ مانند مرز ميان هند 

و پاکستان.
  مرزهاى هوايى

ادعاى  نيز  خود  سرزمين  فراز  هواى  مورد  در  کشور  هر 
حاکميت دارد. درواقع، مرزها تنها روى زمين کشيده نمى شوند؛ 
احاطه  را  سرزمين ها  دور  تا  دور  فرضى  ديوار  يک  مانند  بلکه 
مى کنند. به اين مرزها، مرزهاى هوايى مى گويند. خلبانان هنگام 
عبور از مرز هر کشور بايد ورود خود را به فضاى آن کشور به 

مسئوالن اطالع دهند.
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اول  جهانى  جنگ  از  بعد  افريقا  مختلف  بخش هاى  مرزهاى  نقشۀ  ۱۴ــ  شکل 
قدرت هاى  توسط  قاره  اين  از  بخش هايى  اشغال  بيانگر  که  (۱۸ــ۱۹۱۴)، 

استعمارگر اروپايى است.
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بیشتر بدانیم

ایران هم  یا چند دریا،مرزهای دریایی دارند.کشور ما  با یک  به علت مجاورت  بیشتر کشورهای جهان 
از شمال و جنوب به دریا راه دارد.برخی از کشورها مانند ژاپن و ایسلند به علت جزیره ای بودن به طور کامل 
در درون آب ها قرار دارند.تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور کار آسانی نیست.معموالً مرز دریای سرزمینی 
پایین ترین حد  جزر در دریاست که به وسیله خطی ترسیم می شود که به آن خط مبدأ می گویند.به آب های پشت 
خط مبدأ،آب های داخلی می گویند و دولت ساحلی مالک آن است.بعد از آب های داخلی،دریای سرزمینی است.

دولت ساحلی برآب بستر دریا و زیر بستر حاکمیت دارد.کشورهای خارجی می توانند از این منطقه با حق عبور 
بی ضرر عبور کنند. بعد از آن، منطقه نظارت قرار دارد.دولت ساحلی برای جلوگیری از تخلفات گمرکی،مهاجرتی 
و بهداشتی بر این منطقه نظارت دارد.منطقه بعدی انحصاری اقتصادی است.کشور ساحلی در این منطقه حق 
اکتشاف و بهره برداری از منابع زنده و غیر زنده و فعالیت های علمی را دارد.فالت قاره و قلمرو آب های آزاد 

سایر قلمروهای دریایی هستند.

1ــ کدام مرز طبیعى قارٔه آسیا را از اروپا جدا مى کند؟
2ــ روى نقشه به کشورهاى اسپانیا و فرانسه نگاه کنید. کدام کوه مرز بین این دو کشور است؟ دو ویژگى 

مهم این مرز را بنویسید.
3ــ با توجه به نقشٔه طبیعى ایران بگویید کدام رودخانه بخشى از خط مرزى کشورهاى ایران و عراق است؟ 

این مرز چگونه تعیین شده است؟
4ــ در شرق کشور ما، کدام رودخانه بخشى از خط مرزى را تشکیل مى دهد؟

5  ــ در کدام یک از مرزهاى زیر حداقل کشمکش و اختالف سیاسى مشاهده مى شود؟ چرا؟
)پیشتاز(    )تحمیلى(     )مرز دریایى( )تطبیقى( 

د ق کن ٭ 
دربارهٔ یکى از اختالفات مرزى بین کشورها در سال هاى اخیر به دلخواه تحقیق کنید.

2 
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آيا تاکنون فکر کرده ايد که چه عواملى موجب قدرتمندى 
يک کشور مى شود؟

همه  اما  دارد  وجود  زيادى  اختالف نظر  قدرت  تعريف  در 
توافق دارند که قدرت حکومت را بايد در مقايسه با حکومت هاى 
ديگر سنجيد. به عبارت ديگر، قدرت امرى نسبى است نه مطلق.

هر حکومتى که دايرٔه نفوذش از مرزهاى خود و منطقه اى 
که در آن واقع است، فراتر رود، نسبت به حکومت هاى ديگر قدرت 

بيشترى دارد.

بازتاب قدرت حکومت ها را در دو مورد مى توان جست و جو 
کرد:

۱ــ حاکميت ملى (توانايى حکومت ها براى رسيدن به نتايج 
مطلوب در امور داخلى).

۲ــ سياست خارجى (روابط خارجى با ساير کشورها).
به شکل۱ توجه کنيد. کدام عوامل در ايجاد قدرت کشورها 

مؤثرند؟

شکل ۲ ــ نقشۀ آمريکاى جنوبى

0 500 1000 1500

گويان فرانسه

بــرزيــل

کيلومتر

درس پانزدهم  :  قدرت ملی و منطقۀ خليج فارس

قدرت ناشى از ساختار جغرافيايى 

وضع ناهموارى موقعيتشکلوسعت

عوامل مؤثر در قدرت ملى

قدرت جمعيتى

قدرت نظامى

قدرت سازمان دهى و 
مديريت کشور

قدرت ناشى از روابط خارجى

قدرت اقتصادى

٭ وسعت
از ميان عوامل ذکر شده، عوامل مربوط به قدرت ناشى از ساختار جغرافيايى 
ــ يعنى وسعت، شکل، موقع و ناهموارى ــ را بررسى مى کنيم. با توجه به نقشٔه 
سياسى جهان، کشورهاى چين و مصر و کوبا را از نظر وسعت با هم مقايسه کنيد. 

از اين مقايسه چه نتيجه اى مى گيريد؟
تفاوت  اين  دارند.  تفاوت  يکديگر  با  وسعت  نظر  از  جهان  سياسى  نواحى 
وسيع  کشورهاى  از  يکى  که  برزيل  همسايگى  در  مثالً  است؛  چشم گير  بسيار  گاه 
جهان به شمار مى آيد، کشور گويان قرار دارد که در مقايسه با برزيل بسيار کوچک 

است.
در مقابل، در اروپا کشورهاى کوچکى وجود دارند که گويان در مقايسه با 

آنها يک واحد سياسى بزرگ به نظر مى آيد؛ مانند ليختن اشتاين و سن مارينو.

شکل ۱ــ عوامل مؤثر در قدرت ملى
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(نروژ)

(لهستان) 
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ملى  قدرت  در  مهمى  عامل  را  سرزمين  وسعت  معموالً 
به حساب مى آورند؛ به طورى که دو حکومت که از کلئه جهات با 
هم يکسان اند، حکومتى که سرزمين وسيع ترى را در اختيار دارد، 

قدرتمندتر است؛ زيرا:
و  بيشتر  گياهـى  پـوشش    ، متنوع   هـوايى  و  آب  ۱ــ 

منابع  زيرزمينى فراوان ترى دارد.
مى توانند  زيادترى  جمعيت  وسيع  کشورهاى  در  ۲ــ 
سکونت داشته باشند و امکان استفاده از منابع طبيعى بيشتر فراهم 

مى شود.
دشمن  حمالت  مقابل  در  مقاومت  براى  بهترى  زمينٔه  ۳ــ 

وجود دارد.

وسعت زياد اگر با جنبه هاى ديگر قدرت همراه باشد، عامل 
مهمى در قدرت ملى به حساب مى آيد.

وسيع  کشورهاى  داخلى  امور  ادارٔه  که  بدانيد  نيست  بد 
و  منظم  ارتباطى  شبکه هاى  انواع  وجود  مستلزم  و  دشوار  کارى 

مديريت پيشرفته است.

٭ شکل سرزمين
ديگر عامل مؤثر در قدرت ملى، شکل يک کشور است.
کنيد. کشورها را از نظر شکل به صورت هاى  به   شکل ۵ توجه 

زير طبقه بندى کرده اند:
شبيه  آنها  شکل  که  جور (فشرده)  و  جمع  کشورهاى  ۱ــ 

مربع يا دايره است.
۲ــ کشورهاى طويل که طول آنها حداقل شش برابر عرض 

متوسط آنهاست.
به صورت  آنها  بخش  يک  که  دنباله دار  کشورهاى  ۳ــ 

شبه جزيره يا داالن از بخش اصلى سرزمين جداست.
۴ــ کشورهاى چند تکه يا پاره پاره مانند کشور اندونزى 

يا کشور ژاپن.
۵  ــ کشورهاى محاطى که يک کشور درون کشور ديگر 

محصور شده است.

شکل ۵ ــ اشکال مختلف کشورهاى دنيا   

شکل ۳ــ موقع نسبى کشور سن مارينو 

شکل ۴ــ موقع نسبى ليختن اشتاين
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به طور کلى، بهترين شکل براى يک کشور، شکل فشرده 
چنين  در  باشد.  داشته  قرار  آن  مرکز  در  پايتخت  که  است 
نقاط  تمام  به  کشور  مرکز  از  مى توان  زمان  کمترين  در  وضعى، 
(کوتاه ترين)  کمترين  کشورى  چنين  کرد.  پيدا  دسترسى  اطراف 
مرزهاى قابل دفاع را دارد که مزيتى براى آن محسوب مى شود. 
همچنين احداث جاده و خطوط آهن در چنين کشورى با صرف 
معموالً  کامل  دايرٔه  شکل  البته  است.  امکان پذير  هزينه  کمترين 

است. غير  ممکن 
گسترش  زايدٔه  دو  يا  يک  داراى  دنباله دار  کشورهاى 
يافته اند. اين دنباله ممکن است به صورت يک شبه جزيره باشد؛ مثل 
تايلند. و يا به صورت يک زايده يا داالن، داراى اهميت اقتصادى 

يا استراتژيک باشد؛ مانند افغانستان.
همٔه  بر  حکومت  نظارت  چندتکه،  و  طويل  کشورهاى  در 
قسمت هاى کشور و همچنين ايجاد خطوط ارتباطى با مشکالتى 

مواجه مى شود. 
برخى از کشورها خاک کشور ديگر را به طور کامل احاطه مى کنند 
اما در ادارهٔ امور حکومتى آن دخالتى ندارند (محيطى)؛ مانند کشور افريقاى 

جنوبى که کشور کوچک لسوتو را احاطه کرده است.

 ٭    موقع جغرافيايى
  هر کشور شامل موقع رياضى (طول   و عـرض جـغرافيايى) 
ساير  به  نسبت  کشور  آن  قـرارگـيرى  (مـحـل  نسبى  مـوقـع  و 
کشورها، درياها، منابع اقتصادى، کانال ها و آبراهه ها و…) است؛ 
مثالً کشورهاى کانادا و روسيه با وجود وسعت زياد، به دليل موقع 
رياضى يعنى قرار گرفتن در عرض هاى جغرافيايى باال، توان کمى 

براى کشاورزى دارند.
کشورهايى که به دليل موقعيت نسبى، امکان دسترسى به حريم 
اقيانوس ها را ندارند و به وسيلٔه ساير کشورها محاصره شده اند، در 
يک وضع نامساعد جغرافيايى قرار گرفته اند؛ زيرا امکان تجارت 

دريايى بين المللى و استفاده از منابع آب هاى ساحلى را ندارند.
٭ ناهموارى

ناهموارى ها نيز در قدرت ملى يک کشور نقش مؤثرى دارند. 
براى مثال، وضع ناهموارى ها يعنى رشته کوه ها، بيابان ها و باتالق ها 
مى تواند مانعى جدى در راه توسعٔه شبکه هاى ارتباطى يک کشور 
باشد. ناهموارى ها همچنين مى توانند بر توزيع جمعيت اثر بگذارند و 
باعث پراکندگى جمعيت شوند. رساندن خدمات و تجهيزات به يک 

جمعيت پراکنده مشکل تر از جمعيت متمرکز است.

۱ــ قدرت يک حکومت به چه عواملى بستگى دارد؟
۲ــ با توجه به نقشٔه جهان نما، شکل هر يک از کشورهاى زير را معين کنيد.

فيلى پين (          ) ميانمار (برمه) (          )  اوروگوئه (          ) 
ايتاليا (          ) ويتنام (          )  زيمبابوه (          ) 

۳ــ سه کشور محصور در خشکى را در هر يک از قاره هاى آسيا، افريقا و آمريکاى جنوبى نام ببريد.
۴ــ کشورهاى طويل و پاره پاره براى ادارٔه امور خود با چه مشکالتى مواجه مى شوند؟

٭ کارگروهي کارگروهي
۵  ــ يکى از عواملى که موجب انسجام و پيوستگى يک کشور مى شود، تقويت حس استقالل ملّى است. 
براى اين منظور از مشخصه هاى فرهنگى نظير سرود ملّى، پرچم، اعياد يا مراسم مذهبى خاص، تعطيالت و… 
استفاده مى شود. آن دسته از مشخصه هاى فرهنگى را که باعث ثبات هويت و انسجام بيشتر مردم کشور ما مى شوند، 

گردآورى کنيد. آنها را روى مقوايى بچسبانيد و به ديوار کالس نصب کنيد.

ت ١
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منطقۀ خلیج فارس: یک ناحیه سیاسی در قلب جهان اسالم

امام خمینی رحمة الله علیه فرمودند:
من به سران کشورهای خلیج فارس سفارش می کنم که به خاطر یک عنصر ورشکسته سیاسی، نظامی و اقتصادی بیش از این 
خود و مردم کشورتان را تحقیر نکنید و با توسل به آمریکا، ضعف و ناتوانی خود را بر مال نسازید ابرقدرت ها آن لحظه ای که منافعشان 

اقتضا کند شما و قدیمی ترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می کنند
صحیفۀ نور جلد ٢ ص 120

منطقٔه  غرب  جنوب  در  نیمه بسته ای  دریای  خلیج  فارس 
خاورمیانه و بخش جنوبی سرزمین ماست که در روزگاران قدیم 
بعد  خلیج فارس،  ویژگی  مهم ترین  می شد.  نامیده  پارس  دریای 

جغرافیایی و نقش ارتباطی آن میان اروپا، آفریقا و آسیای جنوب 
هند،  اقیانوس  سرخ،  دریای  مدیترانه،  دریای  شرقی،  جنوب  و 

اقیانوس آرام و اطلس است. 

شکل ٦  ــ نقشۀ موقعیت جغرافیایی خلیج فارس
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سیاسی  و  جغرافیایی  ناحیٔه  قلب  و  مرکز  در  خلیج فارس 
جهان اسالم قرار دارد؛ زیرا فاصلٔه آن با کرانه های شرقی و غربی 
جهان اسالم تقریباً برابر است. این منطقه کانون ظهور و گسترش 

دین مبین اسالم بوده است.
مساحت خلیج  فارس حدود 240 هزار کیلومتر مربع است 
که هشت کشور ایران، عمان، امارات متحدٔه عربی، قطر، بحرین، 
کویت، عراق و عربستان سعودی در اطراف آن قرار دارند. بیشترین 
میزان طول ساحل را در سواحل خلیج فارس کشور ما ایران و 
کمترین میزان آن را کشور عراق دارد. وجود منابع عظیم نفتی و 
گازی در این بخش از جهان،این منطقه را به پرتنش ترین منطقٔه 
جهان تبدیل کرده است. از اواسط قرن نوزدهم و آغاز دورهٔ صنعتی 

جدید و عصر رقابت های استعماری این منطقه به یکی از مهم ترین 
و حساس ترین مناطق جهان تبدیل شده است.

زمین شناسی خلیج  فارس
دریای عمان، خلیج    فارس و تنگٔه هرمز، دراثر جابه جایی 
پوستٔه جامد زمین به وجود آمده اند. در حدود 500 میلیون سال 
بود؛یعنی  یکپارچه  زمین  پوستٔه  پرکامبرین،  دورٔه  در  یعنی  پیش 
قاره ها به یکدیگر متصل بودند. براساس پدیدهٔ تکتونیک صفحه ای 
و جابه جایی قاره ها به تدریج چند قاره و چند اقیانوس در سطح 

زمین تشکیل شد.

شکل ٧ــ نقشۀ ناهمواری های منطقه خلیج فارس

در اثر جابه جایی پوستٔه زمین در 140 میلیون سال قبل، 
اقیانوس هند و در 45 میلیون سال قبل دریای عمان را به وجود 
آورده است. در اواسط دوران سوم زمین شناسی نیز خلیج فارس 
قاره  فالت  یک  زمین شناسی  نظر  از  فارس  خلیج  شد.  تشکیل 
است. این بدان معناست که ادامٔه خشکی های ایران در زیر آب های 

خلیج  فارس بستر این دریا را تشکیل داده است.
میزان شوری آب خلیج  فارس از اقیانوس هند بیشتر است. 
آیا می دانید علت آن چیست؟ خلیج  فارس جزو دریاهای کم عمق 
آن  محسوب می شود. میانگین عمق آن 31 متر و حداکثر عمق 

 ٩٠ متر در بخش آب های ایران قرار دارد.
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سواحل خليج فارس
سواحل ما در خليج  فارس و دريای عمان به همراه آب های 
اين  می دهند.  تشکيل  را  ما  سرزمين  جنوبی  مرزهای  دريايی آن، 
سواحل از دهانه اروند رود درمرز ايران و عراق تا خليج گوادر 

شکل ۸   ــ عمق خليج فارس ازغرب به شرق بيشتر می شود.

شکل ۹ــ پرندگان در ساحل خليج فارس (فالمينگو)

در مرز ايران و پاکستان کشيده شده اند. طول سواحل ايران در 
سواحل  اين  است.  بيشتر  منطقه  کشورهای  همٔه  از  خليج فارس 
از نظر زيست محيطی، اقتصادی، سياسی و امنيتی دارای اهميت 

فراوانی هستند.
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سواحل خليج فارس را از نظر شکل می توان به سه دسته 
تقسيم کرد.

الف ــ سواحل گِلی و جزر و مدی: در نزديکی استانهای  
خوزستان، هرمزگان و بوشهر و دلتای رودهای اصلی اين منطقه 
قرار دارند. اين سواحل از زيستگاه های مهم پرندگان مهاجر آبزی 

محسوب می شوند.
ب ــ سواحل شنی و ماسه ای: اين سواحل از شن و 
 ٢٠ عرض  با  باريکه ای  به صورت  بيشتر  و  شده اند  تشکيل  ماسه 
بهترين  تا ٣٠ متر گسترده شده اند و از نظر ورزش های آبی جزء 

سواحل محسوب می شوند.

تا حدود زيادی ساحل از آلودگی ها در امان بمانند.

جزاير خليج  فارس
در سواحل ايرانی خليج  فارس شيب زمين کم است و برخی 
از آن ها مانند خارک و قشم و الوان دنبالٔه کوهپايه های زاگرس اند 
که تا بستر دريا گسترده شده اند. ايران جزاير متعددی را در شمال 
و مرکز خليج فارس و دهانٔه تنگه هرمز در مالکيت خود دارد. ايران 
در خليج  فارس هفده جزيره دارد. در بخش جنوبی خليج فارس 
نيز تپه های مرجانی و گنبدهای نمکی باعث تشکيل جزاير مختلفی 

شده اند. هرکدام از اين جزاير دارای اهميت ويژه ای هستند.
بزرگ ترين و پرجمعيت ترين جزيرٔه ايران در خليج  فارس، 
باستانی  آثار  و  طبيعی  منابع  دارای  نيز  هرمز  جزيرٔه  است.  قشم 
فراوان است. کيش، الرک، هنگام، تنب بزرگ، تنب کوچک، 
ابوموسی، فرور، سيری، هندورابی، الوان و خارک هرکدام دارای 
استراتژيکی  ارزش  و  فردی اند  به  منحصر  ويژگی های  و  شرايط 

زيادی دارند.
تپه  معنی  به  تنگستانی  گويش  در  (تنب  بزرگ  تنب  جزيرٔه 
است) در ٤٥ کيلومتری سواحل ايران، و در جنوب غربی جزيرٔه 
قشم واقع شده است. تنب کوچک در ١٢ کيلومتری تنب بزرگ 
قرار دارد. جيمز موريه نويسندٔه معروف انگليسی در اوايل سدٔه 

شکل۱۰ــ چشم اندازی از يک ساحل شنی

محدودٔه  در  سنگی  سواحل  سنگی:  سواحل  ــ  ج 
استانهای  بوشهر و هرمزگان ديده می شوند و بيشتر شامل تراس ها 
و پرتگاه های صخره ای هستند. شيب زياد اين سواحل باعث شده 

شکل۱١ــ جزاير سه گانه ايرانی در خليج  فارس
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نوزدهم در سفر به خليج    فارس دربارٔه جزاير تنب بزرگ و کوچک 
می نويسد:

و  بزرگ  تنب  نام های  به  رسيديم  جزيره  دو  نزديکی  به  « ما 
هستند.» جزيرٔه ابوموسی هم  کوچک که مربوط به بخش ايرانی 
در ٧٠ کيلومتری سواحل ايران و در جنوب بندر لنگه واقع شده 
است. اين جزيره که از نظر ذخاير خاک سرخ و کيفيت نفت اهميت 
چندين  تاريخی،  متون  و  مدارک  اسناد،  نقشه ها،  دارد.  فراوان 
ايرانی  از  نشان  همگی  که  دارند  وجود  سياسی  حقوقی و  معاهدٔه 

بودن اين جزاير دارند. اين سه جزيره از نظر استراتژيک بسيار با 
اهميت هستند.

تنگۀ هرمز
تنگٔه هرمز آبراهٔه هاللی شکلی است که حدود ۱۸۷ کيلومتر 
طول و ٥٣ تا ٩١ کيلومتر عرض و بين ۳۶ تا ۱۸۰ متر عمق دارد. 
اين تنگه آب های آزاد اقيانوس هند و دريای عمان را به خليج  فارس 

متصل می کند.

شکل۱٢ــ تصوير ماهواره ای تنگۀ هرمز

تنگٔه  از  شده  صادر  نفتی  مواد  کل  از  درصد   ٨٨ حدود 
خروجی  دروازٔه  اين که  سبب  به  هرمز  تنگٔه  می کند.  عبور  هرمز 
از  يکی  و  استراتژيک  آبراهٔه  مهم ترين  است،  خليج  فارس  نفت 
گذرگاه های تجاری مهم جهان است. اقتصاد کشورهای منطقه و 
کشورهای صنعتی به تنگٔه هرمز وابسته است. بر اساس نظريه های 
کنترل  معنی  به  هرمز  تنگٔه  کنترل  جديد،  و  قديمی  استراتژيکی 

خليج  فارس و منطقه و در نهايت کنترل جهان است.

اکوسيستم خليج فارس
خليج  فارس از مهم ترين و با  ارزش ترين زيست  بوم های آبی 
جهان است؛ زيرا بسياری از انواع آبزيان، از پالنکتون ها و ميگو 
گرفته تا انواع نهنگ و ماهی در آن جا زندگی می کنند. به عنوان 
مثال تاکنون ۴۵۰ گونه از انواع ماهی های غضروفی و استخوانی 
گران بهاترين  و  بهترين  خليج  فارس  است.  شده  شناسايی  آن  در 
جنگل های  است.  داده  جای  خود  در  را  طبيعی  مرواريدهای 
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حرای خليج  فارس از با ارزش ترين جنگل های جهان است که در 
حد فاصل دو اکوسيستم خشکی و دريا رشد می کند و آب شور 
دريا را به آب شيرين تبديل می کند و محل زيست و تکثير انواع 
ماهی ها و خرچنگ هاست. اّما متأسفانه اين اکوسيستم با ارزش که 
شامل متنوع ترين رويشگاه های گرمسيری، درختزارهای مانگرو، 
در  است  مرجانی  آبسنگ های  و  جزاير  تاالبی،  کم عمق  سواحل 

شکل ۱۳ــ جنگل های حرا

معرض تهديد زيستی قرار گرفته است.
کم شدن ميزان ورودی آب های شيرين، آلودگی های نفتی، 
افزايش  شهرنشينی،  توسعٔه  اقتصادی،  و  صنعتی  فعاليت های 
جمعيت، آالينده های شيميايی و بيولوژيک (ناشی از شيرين کردن 
آب دريا)، ايجاد جزاير مصنوعی و … از مهم ترين علل آلودگی 

محيط زيست خليج فارس به شمار می رود.

شکل ۱۴ــ آلودگی آب های خليج  فارس بر اثر آتش گرفتن کشتی



ويژگی های انسانی منطقۀ خليج  فارس
حدود  در  وسعتی  با  کشور  هشت  خليج فارس،  منطقٔه  در 
نفر  ميليون   ۱۳۵ از  بيش  جمعيتی  و  کيلومترمربع   ۴,۶۶۵,۰۰۰
در کنار هم زندگی می کنند. بيش از هفتاد درصد جمعيت منطقٔه 
خليج  فارس را شيعيان تشکيل می دهند. بخش عمده ای از شيعيان 

در کشورهای عراق؛ يمن؛ کويت؛ بحرين و مهم تر از همه جمهوری 
اسالمی ايران زندگی می کنند. شهرهای مکه و مدينه در عربستان؛ 
کربال، نجف؛ کاظمين و سامرا در عراق و مشهد و قم در ايران از 

مهمترين مکان های مقدس منطقه هستند.

شکل ۱۵ــ نقشۀ مناطق شيعه  نشين در منطقۀ خليج فارس

در اين منطقه اقتصاد کشورها بيشتر به 
نفت و گاز وابسته است. يکی از ويژگی های 
عمدٔه جمعيتی کشورهای امارات متحدهٔ عربی؛ 
جمعيت  زياد  نسبت  کويت  و  قطر  بحرين؛ 
خارجی ها به جمعيت ساکنان بومی آنهاست. 
تعدادی از شهرها و بندرهای منطقٔه خليج  فارس 
و  صادرات  برای  محلی  به  اخير  سال های  در 

واردات کاالهای خارجی تبديل شده اند.

شکل۱۶ــ منطقۀ عسلويه در خليج فارس

ارمنستان

فلسطين اشغالی
اردن

دمشق
سوريه

بيروت
ترکيه
آنکارا

رياض

گرجستان

اسمرهصنعا

آديس آبابا

اريتره

مکه معظمه

خارطوم

عربستان سعودی
مدينه منوره

قرقيزستان
ازبکستانبيشکک

تهران

دريای خزر

باکو
آذربايجان

هند

دهلی نو

اسالم آباد

عشق آباد

کابل

جيبوتی

ايران

دريای سرخ

کويت
پاکستان

افغانستان

دريای سياه 

عراق

بحرين

عمان

دريای  عرب

دوحه

نپال
کاتماندو

دوشنبه

تاشکند
ترکمنستان

ابوظبی
قطردريای عمان

يمن

منامه خليج فارس
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به همين سبب قدرت های خارجی که از نظر صنعت و اقتصاد 
خود را نيازمند نفت و گاز می بينند، تالش می کنند تا با استفاده از نفوذ 

خود، به غارت و تسلط منابع انرژی اين منطقه اقدام کنند.
بنابراين الزم است تا کشورهای منطقٔه خليج فارس به نفت و 
گاز به عنوان يک سرمايه نگاه کنند نه ثروت و بتوانند از اين سرمايه در 
چرخٔه صنعتی و توليد استفاده کنند نه آنکه صرفاً  آن را صادر کنند و 

نيز بتوانند اين منابع را برای نسل های آينده نيز ذخيره کنند.

خليج فارس کهن تر از تاريخ
حدود ده هزار سال قبل از ميالد، دراويدی ها در سواحل 
در  عيالمی  نژاد  و  سامی نژادها  و  ايران،  شرق  جنوب  و  مکران 
هنگامی  داشتند.  سکونت  بوشهر  حوالی  و  خليج  فارس  انتهای 
که هخامنشيان در نيمٔه قرن ششم پيش از ميالد مسيح به تحکيم 
امپراطوری خود پرداختند، برای اولين بار در خليج فارس دولت 
تشکيل شد. اين امپراطوری از هند در شرق تا مصر و ليبی در 
غرب را در   بر  می گرفت. سراسر سرزمين های جنوب خليج  فارس، 
بخش جنوبی اين امپراطوری را تشکيل می دادند. اين سرزمين ها، 

بخش های ساتراپی چهاردهم بودند.
روش  که  بودند  انسان هايی  نخستين  منطقه  اين  ساکنان 
دريانوردی را آموختند؛ کشتی ساختند و غرب و شرق جهان را به 
يکديگر پيوند دادند. دريانوردی در خليج  فارس، حدود پانصد سال 
قبل از ميالد مسيح، در زمان سلطنت داريوش اول آغاز شد و در همين 

زمان ايرانيان، نخستين ناوگان دريايی جهان را ايجاد کردند و تا انتهای 
دريای سرخ را پيمودند و به دريای مديترانه راه يافتند. قديمی ترين 
از  سفالين  لوحی  شده،  اشاره  خليج  فارس  نام  به  آن  در  که  سندی 

پادشاهان آشور است که مربوط به ٦٠٠ سال قبل از ميالد است.

شکل۱۷ــ لوحه بابلی متعلق به ۲۵۰۰ سال قبل از ميالد. زمين به شکل بشقاب 
مسطحی است که آب شور خليج  فارس آن را احاطه کرده است.

شکل ۱۸ــ تمبر يادبود خليج  فارس

خليج  فارس نامی تاريخی است که از گذشته تا به حال به کار 
هزاران  از  خليج  فارس  تاريخی،  اسناد  براساس  می شود.  برده 
سال پيش نه تنها توسط ايرانيان بلکه توسط ساير ملت ها، از جمله 
يونانيان، روميان و اعراب …، همچنين در متون قديمی جهان، آثار 
جغرافی دانان و جهانگردان مسيحی و مسلمان و نقشه های تاريخی 
و کهن به همين نام خوانده شده است. در هنگام حفر کانال سوئز 
که  آمد  به دست  مصر  در  هخامنشی  داريوش  از  سنگ نبشته ای 
مربوط به قبل از ميالد حضرت مسيح است که در آن خليج فارس 
هشتم  ق. م  و  هفتم  سده های  خوانده اند.از  پارس  دريای  به نام  را 
(يونانی)،  هرودوت  ماندر،  آناکسی  جمله  از  دانشمندان  همٔه 
هکاتوس (يونانی پدر علم جغرافيا)، بطلميوس، استرابون (يونانی)، 
خوارزمی، مسعودی، اصطخری، ابن حوقل، مقدسی، ادريسی، 
بيرونی، ياقوت، قزوينی، مستوفی و … از دريای جنوبی ايران به 

نام خليج  فارس، بحر فارس، خليج  پارس و … ياد کرده اند.
زبان  به  جغرافيايی  کتاب  قديمی ترين  العالم،  حدود  کتاب  در 
فارسی که حدود هزار سال قبل آمده است: «خليج فارس از حد پارس 
برگيرد، با پهنای اندک تا به حدود سند». می توان گفت از هنگامی 
که بشر تاريخ نويسی را آغاز کرد دريای بين فالت ايران و شبه جزيرٔه 
عربستان را دريای فارس يا خليج فارس ناميد و در هيچ يک از ادوار 

تاريخی نام ديگری به آن نهاده نشد.
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بیشتر بدانیم    

دریای عمان
این پهنه آبی خلیج فارس را به اقیانوس هند و سایر 
اقیانوس ها متصل می کند.در منابع تاریخی این محدوده به 
نام های بحر پارس و دریای مکران نیز خوانده شده است.

حاکمیت ایران در طول تاریخ چند هزارساله بر خلیج فارس 
و دریای عمان انکار ناپذیر است.در قدیم این دریا با تمام 
آب های جنوبی ایران و آب های شمال اقیانوس هند دریای 
پارس نامیده می شد.بندر چاه بهار تنها بندر اقیانوسی ایران 
است.دریای عمان ادامه پیشروی اقیانوس هند است.نیمی 
از سواحل ایران در جنوب در مجاورت دریای عمان قرار 
دارد.عمق دریای عمان از خلیج فارس بیشتر است و در 

محدوده آب وهوای گرم قرار دارد.
نام خلیج فارس در نقشه های قدیمی و کهن بشری

1ــ نقشٔه جهان نمای تالس
٢ــ نقشٔه جهان هکاتوس

٣ــ نقشٔه هردوت یونانی
٤ــ نقشٔه جهان نمای دی ستارک

٥ ــ نقشٔه جهان اراتوستن
6ــ نقشٔه جهان هیپارکو جغرافی دان یونانی

٧ــ نقشٔه جهان رومی ها
٨  ــ نقشٔه پومپونی )نخستین جغرافی دان رومی(

٩ــ نقشٔه استرابون
1٠ــ اطلس بطلمیوس 

شکل19ــ چهار نمونه از نقشه های قدیمی خلیج فارس

)الف(

)ج(

)د(

)ب(
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حضور مداخله جويان و استعمارگران
طی چند قرن گذشته حضور قدرت های استعماری (پرتغال، 
ايجاد  سبب  خليج  فارس  در  انگلستان)  فرانسه،  هلند،  اسپانيا، 
سال های  در  است.  شده  خليج   فارس  منطقه  در  فراوانی  نا امنی 
اخير نيز رشد نظامی گری و استفاده از ابزارهای تهاجمی و جنگ 
بروز  عامل  مهم ترين  آمريکا،  آنها  راس  در  خارجی،  قدرت های 
بی ثباتی در اين منطقه بوده است. مداخلٔه قدرت های خارجی در 
منطقٔه خليج فارس، ريشه در منافع اقتصادی و سياسی و نظامی 
آنها دارد. بدون شک قدرت های خارجی و فرامنطقه ای عالقه مند 
همکاری  به  خودشان،  خليج   فارس  منطقٔه  کشورهای  که  نيستند 
امنيتی اقدام کنند و خود بدون دخالت قدرت های بيگانه، امنيت 
منطقه را تأمين کنند. چيزی که منافع قدرت های خارجی را تأمين 
می کند، وابستگی کشورهای منطقٔه خليج   فارس از نظر امنيتی و 
دفاعی به آن هاست. مثالً صدور اسلحه، ايجاد پايگاه های نظامی و 
مداخله در امور سياسی کشورهای منطقه خليج   فارس از مهم ترين 

برنامٔه قدرت های خارجی است.
را  بيگانه  قدرت های  حضور  ايران  اسالمی  جمهوری 

خواهان  و  می داند  خليج   فارس  منطقٔه  نا امنی  علت  مهم ترين 
عالقه مند  ايران  آن  عالوه بر  است.  منطقه  اين  از  آنها  خروج 
همکاری های  قالب  در  خليج  فارس  منطقٔه  کشورهای  تا  است 
مشترک، سرنوشت امنيتی مهم ترين منطقٔه استراتژيک جهان يعنی 

خليج فارس را خود بر عهده داشته باشند.

منابع انرژی
به دليل وجود ذخاير هيدروکربور در منطقٔه خليج  فارس يکی 
از غنی ترين حوضه های رسوبی منابع نفت و گاز دنيا در اين منطقه 
تشکيل شده است. به يقين می توان گفت اين منطقه ٦٥ درصد منابع 
نفتی و ٤٠ درصد ذخاير گاز جهان را در اختيار دارد و مرکز ثقل 
انرژی جهانی است. با فوران اولين چاه نفت خاورميانه در سال 
١٩٠٨ در مسجد سليمان، توجه جهانيان به اين منطقه بيشتر شد. 
ميزان  آينده  در  صنعتی   شدن،  روند  افزايش  با  و  پيش بينی ها  بنابر 
وابستگی جهانی به نفت و گاز خليج فارس نه تنها کم نخواهد شد 

بلکه افزايش نيز خواهد يافت.

شکل۲۰ــ فعاليت های نفتی در خليج  فارس
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نقش آفرینی کشورایران در منطقۀ خلیج  فارس
جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر از مهم ترین جایگاه 
استراتژیک در منطقٔه خلیج فارس برخوردار است. به طوری که 
حتی قدرت های مداخله گر خارجی هم نمی توانند این جایگاه را 

نادیده بگیرند.
خلیج فارس  درمنطقٔه  ایران  نقش آفرینی  علل  مهم ترین 

عبارت است از:
ــ برخورداری از کهن ترین تاریخ و تمدن و فرهنگ جهانی

ــ مالکیت بر بخش بزرگی از منابع انرژی منطقه

شکل21ــ ناوشکن جماران در آب های نیلگون خلیج  فارس

ایران  منطقه در  از جمعیت  از ٥٠ درصد  بیش  ــ وجود 
به عنوان مهم ترین قطب جمعیتی

ــ دارا بودن بیشترین میزان طول سواحل در خلیج  فارس
ــ نقش و نفوذ فرهنگی، مذهبی و سیاسی در جهان اسالم

ایران در کنترل منطقه و تسلط  ــ اهمیت ژئواستراتژیک 
بر تنگٔه هرمز

به عنوان  ایران  اسالمی  جمهوری  خلیج  فارس  منطقٔه  در 
بزرگ ترین کشور و بازیگر سیاسی، با توان های باالی جغرافیایی 

و فرهنگی در سطح منطقه ای و جهانی نقش  آفرینی می کند.

1. مهم ترین علل شوری آب های خلیج  فارس نسبت به سایر آب های آزاد جهان کدام اند؟
٢. چهار مورد از اسناد و نقشه های کهن تاریخی را، که در آنها از نام خلیج فارس استفاده شده نام ببرید.

3. به نظر شما چرا مداخله جویان خارجی، بیش از هر منطقه ای در جهان، به خلیج  فارس چشم طمع دوخته اند؟
٤. مهم ترین عوامل تهدید کنندٔه اکوسیستم خلیج  فارس در سال های اخیر کدام اند؟

٥. سه دستٔه کلی سواحل خلیج  فارس کدام اند؟
6. استدالل کنید چرا تنگٔه هرمز و جزایر ایرانی خلیج  فارس دارای جایگاه استراتژیک اند؟

٢ 
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ف


