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 ( آسیا منطقه جنوب غربی ایران و )مطالعات اجتماعی پایه هشتم  – 20خالصه درس 

 

 است، واقع شده است. جهان( استراتژیک1)راهبردی  مناطق از یکی که آسیا غربی جنوب منطقه در ایران

 استراتژیک است:چرا این منطقه 

 دارد. قرار افریقا و اروپا آسیا، قاره سه اتصال کانون در منطقه این (1

 های آزاد دنیابآباعث ارتباط دریاهای منطقه به که  المندببابو  داردانل، بّسفر ،تنگه هرمزی چون های مهمّآبراهه
 شود در این منطقه قرار دارد.می

 سازد. را میّسر می انرژیو  کاالها ارزاناستفاده از حمل و نقل  وکشورهای منطقه  موقعیت بندرگاهی

 . است جهان در انرژی منابع مهم انبار منطقه، این (2

 .دارد قرار منطقه این در جهان گازی منابع سوم یک حدود و جهان نفت شده شناخته ذخایر سوم دو حدود

 هستند. واقع منطقه این در عربی متحده امارات و کویت ،عراق ،ایران ،عربستان :مانند نفت، صادرکننده عمده کشورهای

  است. اسالم جهان کانون منطقه، این (3

  پذیرای صدها هزار نفر هستند.هر ساله در مراسم حج  هستند، مسلمانان شهرهای ترینمقدس که مدینه و مکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علیرضا تاجیک –گروه مطالعات شهرستان آق قال )استان گلستان( 

 :(اکو) اقتصادی همکاری سازمان پیمان

 ستند.ه آن عضو کشور منطقه ده اکنونهم و شد بسته ترکیه و پاکستان ،ایران بین 1341  سال در نخست 
 

 است؟ پرتنش ایمنطقه آسیا جنوب غربی چرا

 است؟ داده رخ منطقه این در ناگواری وقایع ها وجنگ اخیر، سال 30در  چرا

 است. های بزرگ جهانیکه مورد توجه قدرت های مهم حمل و نقل دریاییراه ،وجود منابع انرژی (1

  .های بزرگقدرتبه  حکومت بعضی از کشورهای منطقه وابستگی (2
که تحت حمایت امریکا و انگلیس است عالوه بر سرکوب مردم  وجود رژیم اشغالگر قدس )اسرائیل( (3

 فلسطین به دشمنی با کشورهای منطقه می پردازد.
ا همنطقه که در این پایگاه توسط امریکا و انگلستان و کشورهای قدرتمند در های نظامیایجاد پایگاه (4

 اند. های نظامی مستقر کردهتسلیحات نظامی مختلف انبار و نیروی
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 هرمز، تنگه

 .دکنن عبور آن از کشتی با هاتنگه در رفت وآمد قوانین طبق بر دارند حق کشورها همه که است المللیبین آبراهه  یک

 

 علیرضا تاجیک –گروه مطالعات شهرستان آق قال )استان گلستان( 

 

 جایگاه ایران در منطقه

 الگویی برای مردم کشورهای   57به رهبری امام خمینی در سال  پیروزی انقالب ایران

 خیزند. به پا خارجی بزرگ هایقدرت و داخلی استبداد و ظلم علیه تا دیگر است

 دارند.وحدت و همبستگی  هم که با متشکل از اقوام مختلف ایران کشوری 

 آسیای جنوب غربی استدومین کشور  جمعیتو  وسعتاز نظر  کشور ایران. 

 در منطقه است. اول مقام ،گاز منابع و چهارم مقام ،نفت منابع داشتن نظر ایران از 

 دنیا های آزاددسترسی به آب و موقعیت بندرگاهی و سواحل طوالنی دارا بودن. 

 پس از پیروزی انقالب علم و فناوری پیشرفت در. 

 الرک، قشم، کیش، مانند: خارک، وجود جزایر مهم در خلیج فارس 

 استخراج نظر از و ..که کوچک، ابوموسی تنب بزرگ، تنب الوان، 

 دارند. اهمیت نظامی و تجارت بازرگانی نفت، 

 که حافظ منافع کشور ایران  وجود نیروی دریایی قدرتمند 

 در دریاهاست.
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 اسالم جهان مهم موضوع فلسطین،

 شامل) اردن رود باختری کرانه هایسرزمین مجموع به مقدس سرزمین

حدود فلسطین سرزمین  .شودمی گفته غزه نوار و( شرقی المقدسبیت

خاک  ازمربـع کیلـومتـر٢٠٠٠٠ حدود اما .دارد وسـعت مربـعکیلومتر٢7٠٠٠

 اند.نامیدهاسرائیل  راآن و  کردهاشغال صهیونیست یهودیان را آن

 فلسطین در ساحل دریای مدیترانه

مقدس البیت آن به مسلمانان که دارد وجود کهن شهری فلسطین، کشور در

 رایب شهر این. گویندمی اورشلیم آن به مسیحیان و یهودیان و (قـدس)

 (مسلمـانان و مسیحیان یهودیان،) توحیدی بزرگ دین پیروان سه

 پیامبران خاستگاه زیرا :رودمی شمار به مورد احترام و مقـدس شهری

  مساجد مهم اسالم به ترتیب اهمیّت:  .است بوده بزرگ

 در مسجداالقصی (3 مدینه درمسجدالنبی  (2 مکّه درمسجدالحرام ( 1

 است. بوده مسلمانان اوّل قبله ظهـور اسالم، آغاز درکه  ،المقدسبیت

 از یکی ها،فلسطینی پیروزی و گراناشغال چنگال از قدس آزادی امروزه،

 است. جهان مسلمانان مهم هایدغدغه
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 هامسافت محاسبه و نقشه مقیاس
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