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 چکیده
 موقعیتی به ای منطقه جایگاهی و ارتباطی موقعیت با آبراهی از ،سواین به رنسانس از فارس خلیج

. شد بدل یالملل بین های تعامل و ها ارتباط در ژئوانرژی و تیکیلپژئو سیاسی، اقتصادی، ،استراتژیک

 بیست قرن تنخس نیمة تا را بدیل بی و فردبهمنحصر نقش این ،فارس خلیج منطقة رسد می نظر به

 حوزة کوچک های کشور تولد با مصادف که هفتاد دهة پایان تا بیستم قرن ابتدای از .دارد یکم و

 صورت کشورها این میان همگرایی برای هایی تالش انگلستان، کمک به ،است فارس خلیج جنوبی

 را بعدی های چالش و ها اختالف و نشد منجر کامل همگرایی به ها همکاری این از یک هیچ اما ،گرفت

 های دیدگاه تسلیحاتی، رقابت منطقه، به فرانسه و انگلیس بازگشت و آمریکا حضور. آورد وجود به نیز

 و ها دیدگاه نبود مرزی، و ارضی های اختالف وجود جمعی، اعتماد نبود متضاد، گاه و متفاوت امنیتی

 های سازه از و واگرایی ساز زمینه ،منطقه در گیفرهن و قومی های اختالف وجود و مشترک های هنجار

 و مزایا به توجه با را یکم و بیست قرن. است فارس خلیج منطقة همگرایینا و همانندینا مهم

 منطقة. نامید جهان در ها دولت ای منطقه مجدد همگرایی قرن باید ،ها همگرایی این از حاصل تجارب

 صورت در که دارد را ای منطقه همگرایی ةسازهم های مؤلفه و هاامتیاز از ای مجموعه نیز فارس خلیج

 دست ای منطقه همگرایی به سپس و جمعی مشارکت و همکاری به توان می هاآن مورد در توافق

 فرهنگی های ارزش و دین همسایگی، موقعیت و مشترک جغرافیایی قلمرو نظیر عواملی. یافت

 مصائب و مزایا آن، خصوص در هماهنگ گذاریسیاست و مشترک گاز و نفت منابع مشترک،

زیست مسائل نظیر مشترکی های موضوع و آن دربارة ریزیبرنامه تضرور و همسان تیکیلژئوپ

 بر تمرکز و توجه رسد می نظر به. مؤثرند همگرایی این بر ،مخدر مواد و گردشگری محیطی،

 کشورها این سیاسی و امنیتی ،اقتصادی اجتماعی، محیط عینی و واقعی مشترک مسائل و ها موضوع

  .کند ایجاد را ایهمنطق راییهمگ نهایت در و مشترک همکاری توافق، تفاهم، ةزمین تواند می
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 مقدمه

آن را در  یردپا توان یکه م است بوده بشری مختلف جوامع گیری شکل اساس ،اجتماعی زندگی تاریخ در ،همگرایی و همکاری

 ها، گروه ،است که در آن یتیوضع ،ییهمگرا. دکرو هگل مشاهده  خلدونابن س،یقد نیافالطون، اگوست ارسطو، یها نوشته

وحدت گام  ینوع یبپردازند و به سو گریکدیگسترده با  یبه همکار ،یحفظ منافع جمع یکشورها، برا ای نهادها ها، سازمان

 و اروپا ةیاتحاد یریگشکل    تا یدر اروپا و نها ییروند همگرا از جمله ،معاصر یایدن در ییهمگرا از یموفق یها نمونه .بردارند

 های هربتج این به نگاه با ،سیاستمداران و نظران صاحب که شد موجب( آن س آ) یشرق جنوب یایآس یها کشور نیب ییهمگرا

 در نسبی امنیت تضمین با همراه تر، مناسب همکاری و بیشتر منافع کسب راه در مطلوب ای تجربه را همگرایی موفق،       نسبتا 

 مجدد همگرایی قرن را یکم و بیست قرن ،اساس همین بر. آورند شمار هب گرایی منطقه شکل در ویژه به ،کشورها بین روابط

 ،فارس خلیج منطقة. دانند می جهان در ها همگرایی این از حاصل های تجربه و ها یتمز به توجه با ها دولت توسط ای منطقه

 و ای هفرامنطق های قدرت دخالت و حمایت با چه خود، بنشی و فرازپر تاریخ طول در اینکه رغمعلی که است مناطقی از یکی

 شاهد ،امروز تا اما ،است بوده دنیا مهم حوزة این های کشور بین همگرایی دهی شکل دنبال به منطقه، های کشور تالش با چه

 دهة پایان تا بیستم قرن ابتدای از .دهد پوشش را منطقه های کشور همة بتواند که ایم نبوده ای منطقه همگرایی گیری شکل

 به کشورها این میان همگرایی برای هایی تالش است، فارس خلیج جنوبی حوزة کوچک های کشور تولد با مصادف که هفتاد

 و ها اختالف بروز زمینة و نشد کامل همگرایی یک به منتج ها همکاری این از یک هیچ اما ،گرفت صورت انگلستان کمک

فارس  جیخل در یامنطقه یی                عمال  امکان همگرا ،1971 سال در انگلستان خروج از پس. کرد فراهم نیز را بعدی های چالش

 و رانیااز  ریغ ،منطقه کشور شش یهمکار با ،1981 سال در فارس جیخل یهمکار یشورا یریگشکلو تا زمان  دیفروپاش

 به یا منطقه ییهمگرا کنونتا ،شدکه اشاره  گونه همان ،نیابربنا ؛دابیدست  یمطلوب ییهمگرامنطقه هرگز نتوانست به  ،عراق

 نیاست. بر هم فتادهیفارس اتفاق ن جیخل منطقةدر  ا،یدن گریمناطق د موفق یها نمونه یها هربو متناسب با تج ریفراگ ییمعنا

 جیخل حوزة یها کشور نیب ییواگرا لیدال ،یو به عبارت ییهمگرا یریگ شکل نبود لیدال یعالوه بر بررس ،پژوهش نیاساس، ا

فارس  جیخل حوزة یها کشور نیب یا منطقه ییهمگرا یریگ شکلامکان  ایکه آ است سؤال نیبه ا ییپاسخگو صددفارس، در

 ؟کرد هیتک توان یم ییهامؤلفهچه  بر ،منطقه نیدر ا ییهمگرا یریگ شکل یدارد؟ و برا جودو

 

  نظری مبانی

 همگرایی

 با گسترده یهمکار به یجمع منافع حفظ یبرا ،کشورها اینهادها  ها، سازمان ها، گروه ،آن در که است یتیوضع ییهمگرا

 یردپا توان یم و است یجوامع بشر یریگ اساس شکل ،ییهمگرا .بردارند گام وحدت ینوع یسو به و بپردازند گریکدی

 ییهمگرا (.23 -22 :1370 ،ی)کاظم دیابن خلدون و هگل د ،سیقد نیاگوست افالطون، ،ارسطو یها  نوشته در را آن

 یهمکار یبرا یجنبش یندیفرا ییهمگرا .شود مطالعه ،هدف کی صورتبه همو  ندیفرا کی عنوانبههم  تواند یم

ظهور  ،هاارزش یجیتدر یسازهمگون یبرا یحرکت نیهمچن ؛است یفرامل یها نهاد به اقتدار یجیتدر انتقال و ها دولت

 نینخست ه،ینظر کی عنوانبه ییهمگرااما  ،است یا منطقه یاسیس بزرگ اجتماع کی جادیا و یا منطقه یمدن جامعة کی

 ،یترانیم ةینظر براساس .شد مطرح یجهان جنگ دو نیب یها  سال در یسیانگل پژوهشگر ،یترانیم دیوید توسط بار

کفه را به نفع  ،عوض در و کاسته استمدارانیس و یاسیکارشناسان س تیاز اهم ،حکومت یها نهاد روزافزون یدگیچیپ

از  ،خود ةینظر حیتوض یبرا یترانی. ماست کرده نیسنگ -ندارند یچندان وکارسر یاسیس یها که با کار -یکارشناسان فن

 نةیزم در یهمکار به است ممکن نفت نةیزمدر  یهمکار ،مثال یبرا. کند یم استفاده گسترش ای دواندنشهیراصطالح 
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 ییهادولت نیب جهان میتقس که است معتقد یترانیم. شود منجر ییایدر نقلوحملو  ستیز طیحفاظت مح ،یمیپتروش

 و یاقتصاد یها  سازمان از یا گسترده شبکة جادیا ،وا دگاهید از. انجامد یتنها به بحران و جنگ م ،دارند متضاد منافع که

: 1368 هتن،) است زیآم بحران تیمقابله با وضع یراه برا نیبهتر ،یالملل نیب ییهمگرا سازنهیزم یالملل نیب یاجتماع

همچون  یشمندانی. انداند رفتهیپذ ییکارکردگرا ةینظررا از  ریتأث نیشتریب ،ییهمگرا پردازانهینظر رسد یم نظر به (.281

 در چه و یداخل استیسچه در  ،وفاق که معتقدند و کنند یم قلمداد یعیطب ریغ یا عارضه راتالکوت پارسونز، منازعه 

 ماندن پا امکان سر ،وفاق راه تنها از ،زمیارگان نظامهمچون  ،جوامع نظام رایز ؛ردیتضاد را بگ یجا دیبا ،یالملل نیب استیس

 (.174 -173: 1388 آراس،) دارد را

 تنگ ارچوبچ از ییرها که معتقدند و نندیب یم نزاع عامل را یمل یها  دولت ،ییهمگرا پردازان هینظر ،نیبنابرا

 ،است. ارنست هاس یصلح جهان درآمدشیپ ،یا  منطقه ییهمگرا و یالملل نیب ةجامع به آوردن یرو و یمل یها   دولت

 و انتظارها ،یوفادار شوند یم بیترغ مختلف یها در کشور یاسیس کنشگران ،آن در که داند یم یروندرا  ییهمگرا

 یهااریاخت ،آن دهندةلیتشک یمل یها  دولت در ،شینهادها کهکنند  ضیتفو یدیرا به رکن جد شان یاسیس یها تیفعال

 دست را یمل منافع و یمل یها  دولت هاس، رینظ یانینوکارکردگرا البته .باشد ارهایاخت آنخواهان  ایباشد  داشته یقانون

 نیتأمبهتر  ،دیجد یا هیاتحاد ای اجتماع درها  آن منافع که ابندیدر یمل یها  دولت که یهنگام معتقدنداما  رند،یگ ینم کم

 کیآن را  یبعض ند،یفرا کی عنوانبهرا  ییهمگرا پردازان، هینظر نیا از یبعض. آورند یم یرو یمرکز نیبه چن ،شود یم

  (.298: 1392 الرنس،) دانند یم یاسیوحدت س ییمحصول نها ،گرید یو گروه تیوضع

 یها نهیزمدر  یهمکار گسترش موجبو فوالد اروپا که  سنگ زغال مجموعة تیبا توجه به موقع ،هاس ارنست

. کند یاستفاده م «شدنزیرسر»از اصطالح  کرد، باز اروپا مشترک بازار لیتشک یبرا را راه سرانجام و شد مختلف

 ،یونیاتز یتایام. البته انجامد یم گرید یها  در رشته یبه همکار ،رشته کی در یهمکار که است آن یمعنا به شدنزیرسر

 را خشونت ابزار یریکارگ به و مؤثر یحق انحصار ،شدهجادیا یاسیس جامعة ،آن در که داند یم کامل یهنگام را ییهمگرا

در دولت فدرال مورد توجه قرار  یعنی ،آن شکل نیتر یعال در تنها را ییهمگرا که است آن یونیاتز اشتباه. باشد داشته

 یها  سازمان ،عالوهبه. باشد یفرهنگ ای یاسیس ،یممکن است اقتصاد ییهمگرا ،دیگو یم یونیاتز آنچه برخالف. دهد یم

 حقاما  ،هستند همگرا عمدة سه سازمان ،عرب ةیاتحادو  قایسازمان وحدت آفر ،یسازمان کنفرانس اسالم رینظ یا منطقه

 .ندارند را خشونتاز  استفاده

 با همگرا یها واحد که است یا بودن نوع رابطه یاریاخت ،داد قرار توجه مورد ییهمگرا دربارة دیبارا که  یموضوع

 یرو گریکدیبا  یبه وحدت و همکار ،یمساو طیشرا اساسبر و خود لیم به کنشگران ن،یبنابرا ؛کنند یم برقرار گریکدی

 ،هیعلت شکست خورد که سور نیبه ا 1958در سال  ،(هیسور و مصر از)متشکل  عرب متحدة یجمهور لی. تشکآورند یم

در  ،یسور انینظام سبب، نیاز جانب مصر از دست داد. به هم یازیامت افتیخود را بدون در یاقتصاد و یاسیاستقالل س

  یها نظام وجود. برعکس، کردند اعالم عرب متحدة یکشور خود را از جمهور ییدست به کودتا زدند و جدا 1961سال 

 ،اند داده دولت فدرال لیکه تشک ییها تالیا که است علت بدان ،آلمان و ایاسترال متحده، االتیا س،یسوئ در فدرال یدولت

 .اند کرده حفظ را شیخو یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع تیو هو یاستقالل داخل

 یمهم نقش ها ارتباط ،چیدو دةیعق به. استیگو اریبس که کند یرا مطرح م مهم یا مسئله ،ییهمگرا بارةدر چیدو کارل

 یها مراوده ،یگردشگر نقل،وحمل یها  نهیزم در هاارتباط چههر ،نیبنابرا ؛کنند یم یباز گریکدیبه  جوامع شدن کینزد در

 و آورند یم یرو یمنازعه به همکار یبه جا ؛شوند یم تر کیبه هم نزد جوامع نیا باشد، شتریب مهاجرت و تجارت ،یپست

 ها ارتباط ةجانبهمهگسترش  با ییهمگراگفت  توان یم ،نیبنابرا ؛(38 :1370 ،ی)کاظم دهند یم لیتشک را یتیامن جوامع

 .رسد یم ثمر به
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 با مختلف یها کشور و ها سازمان ها، گروه ،آن براساس که دانست یروند دیبا را ییهمگرا ،مباحث نیاتوجه به  با

 یتمام نفع به آن یها  تیفعال که زنند یم یدیجد سازمان لیتشک به دست ،مشترک منافع خاطربه ،یحفظ استقالل داخل

 را یجمع منافع و باشد شتریب گریکدی یها ازین و هامشکل ازها  آن درک اعضا، انیم ارتباط زانیم قدر هر. باشد اعضا

 1965 سال دردر اروپا  ییاست. روند همگرا شتریب ییهمگرا تیموفق امکان نکنند، یمل نظرانة تنگ        احتماال  منافع یفدا

 را اروپا رانیوز یشورا جامعة ونیسیکم گرفت میخودسرانه تصم ،دوگل ژنرال سال، آن در. شد یبزرگ شوک دچار

 ةئلمس .کنند دیترد ییهمگرا ةینظر یدرست دربارة ،هاس مانند پردازانهینظر یرخب که شد موجبمسئله  نیا کند. کوتیبا

. شود یم مربوط ها                    عمدتا  به درون دولت ،بحران نیبلکه ا ؛ستین ها دولت انیم تیمشروع نبود ،عمده پس از جنگ سرد

 یها ییهمگرا یبرا را یاریبس یهامشکل ،ییایجغراف یها یمرزبند نبودن مشخص و تباث و بادوام یها دولت نبود

 نبود و ها میرژ یثباتیب لیدلبه ،فارس جیخل و انهیخاورم منطقة در ها یناکام گونهنیا. امروزه آورند یم وجود هب یا منطقه

 .است ساخته مواجه یادیز یها یبا دشوار را مناطق نیا یها دولت انیم یکه همکار است مخالفاندر مقابل  تساهل

 یکی رایز ؛آورد یم فراهم یا منطقه یها ییهمگرا و ها یهمکار یبرا یمساعد یها نهیزم ،ها دولت کیکراتودم ساختار

 دادندستاز خاطر به ها دولت ینگران ،کند یم جادیامنطقه  کی یکشورها ییهمگرا یبرا را ییهامشکلکه  یاز عوامل

 یو منافع مل تیمسائل امن بارةدر ژهیو هکه ب است ییهامیتصماتخاذ  درها  آن و کاهش نقش تیحاکم فیتضع ،اقتدار

 سم،یرئال کردیرو مانندکه  ردیگ یم تئنش ها نظام نیا کیکراتودم ریغ تیاز ماه شتریب ،یو تفکر نشیب نیچن .اند مطرح

 انیروابط م ،طیشرا نیا در. کنند یم یتلق استقالل دادندستاز یمعنابهو  یمل یریپذبیآس ینوعمتقابل را  یوابستگ

 یایو جغراف خیو وجود زبان، نژاد، مذهب، تار یاقتصاد یباال یها لیاز پتانس یبا وجود برخوردار ،منطقه یها دولت

 در یصنعت و یورافن توسعة ،یکل طوربه. رودینمفراتر  یسطح ةجانبچند     انا یاح و جانبهدو یها یهمکار               مشترک، عمال  از 

اذعان داشت  دیاما با ،داشت خواهد همراه به را یرفتار و یستاریا یدگرگون ،یریپذجامعه ندیفرا کیخود در  ع،جوام انیم

 هرچند. آورد یم فراهم منافع و ها خواست یکنواختی و ییهمسو ،ییهمگرا یبرا را یمناسب طیشرا     عمال توسعه،  نیا که

 (.99: 1385)قوام،  میباش مواجه یخیتار و یکیدئولوژیا متفاوت یها نهیبا زم ،موارد یبعضممکن است در 
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با سرآغاز  زمانهم ،کهن ةقار نیا در یاستعمار یها قدرت یریگ شکل ورنسانس  آغازدر اروپا و  یقرون وسط انیپا

 توانست که است اسالم از پس رانیا در مندقدرت یو ساخت حکومت یالدیم 1501در سال  هیحکومت صفو یریگ شکل

توانست  رانیحکومت ا ،سده دو نیا طول در. کند کیاسالم نزد از قبل رانیا یها مرز به را خود حکومت ییایجغراف قلمرو

 ازاما  ،شد تیتقو شتریب ،افشار حکومت سال 12 طول در یژگیو نیا و دکن لیتبد یداخل یایدر کیرا به  فارس جیخل

 یامپراتور اریدر اخت مروربه ،آن رامونیپ یمحل یها  فارس و حکومت جیخل منطقة ،افشار از پس و هیصفو حکومت اواخر

 جزبه) کشورها نیا. (300 :1392 ،ی)زارع گرفت قرار سیانگل سلطةاول در کنترل و  یو پس از جنگ جهان یعثمان

 توان نبودو  ییایو در یا فراوان منطقه یهادیتهد و ها یامننا لیدلبه و نداشتند یکامل استقالل ،هفتاد دهة لی(، تا اوارانیا

 قیبا تشو دشدن ناچار ستمیقرن ب لیدر اوا ژهیوبهخود،  ناتوان یها حکومت یروفرا یها چالش با مبارزه یبرا الزم ینظام

و  یبانیقدم با پشت نینخست نیگفت ا توان یم و بردارند گامکشورها  نیبا ا ییهامانیپانعقاد  یبرا ،انگلستان بیو ترغ

 تداوم نتوانست یا منطقه ناقص ییهمگرا نیااما  ،بود یا منطقه ییهمگرا شبه یسو به یا منطقهفرا یها قدرت تیحما

و  رانیا ریبا انگلستان نداشتند )نظ مانیبه انعقاد پ یلیتما ای بودند ستقلم که یا منطقه مندقدرت یها کشور ریسا رایز ؛ابدی

     عمال   ،1971پس از خروج انگلستان در سال  ن،یبنابرا ؛دندیکش کنار یا منطقه مانیپ نیا ازخود را  ،                     عربستان و بعدا  عراق(
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فارس در سال  جیخل یهمکار یشورا یریگ شکلتا زمان  ورفت  نیب ازفارس  جیخل در یا منطقه ییامکان همگرا

هرگز نتوانست به  منطقه -برداشتند ییهاشورا گام نیا سیتأس یبراو عراق  رانیااز  ریغ ،که شش کشور منطقه -1981

 یها کشور با ای گریکدیبا  منطقه یها کشور ،زمان نیا در گرچها. (345 :1388 ،ی)اله ابدی دست مطلوب ییهمگرا

 مانند یاز موارد توان یقراردادها م نی. از جملة اکردند یامضا م یتیامن       عمدتا  یهمکار یها قرارداد ،ییاروپا یا منطقهفرا

در  ی، قرارداد عراق با شورو1940در سال  کایعربستان و آمر ،رانیا قرارداد، 1974 سال در عمان و رانیا یتیامن قرارداد

 دوست،وطن ی)آصف برد نام 1972در سال  کایبا آمر نیقرارداد بحر و 1989 سال در عربستان و عراق قرارداد ،1972سال 

 که یلیدال از یکی گفت توانب دیشا .دینام یا منطقه ییهمگرا توانینمقراردادها را  نیا از کی چیهاما  ،(77 :1376

 کنشگراناز  یبه خود و بدون چشمداشت کمک و همکار اتکا با اندنتوانسته تاکنونفارس  جیخل منطقة یها کشور

 که است یا منطقهفرا یها کشور مداخلةحضور، ممانعت و  ،ابندیدست  یا منطقه ییهمگرا نظام کی به ،یا منطقهفرا

 جیخل در یا منطقه ییهمگرا یبرا. تالش کنند یم ریتقد و نیتحسبا خود را  ییو همگرا بیترغ و قیتشو را ییواگرا

مسائل و  کنترل در یو ضعف و ناتوان یتیامن یها ینگران لیدلبه ،1971سال  پس از خروج انگلستان از منطقه در ،فارس

 ،کوچک اریبس یها کشور نیا یتیامن یها ینگران رفع یبرا انگلستان. گرفت شدت یا منطقهدرونو  یداخل یها مشکل

 امارت هفت تقبالاسو  اقبالکه در ابتدا مورد  دادها  آن به را فارس جیخل یجنوب یها کشور ونیفدراس لیتشک شنهادیپ

 تو هفت امار ندجدا شد ها آن ازاختالف  لیدلبه ،نیبحر و قطر کشور دو ،مروربهاما  ،و قطر قرار گرفت نیبحر متحده،

فارس  جیدر خل را یا منطقه ییهمگرا ةنینتوانست زم زین شنهادیپ نیا .اند خود ادامه داده یاسیس اتیتاکنون به ح گرید

 یسو از جمله از ،یا منطقه ییهمگرا یبرا شنهادیپ نیچند ،فارس جیخل منطقة. پس از خروج انگلستان از کند فراهم

 در یریدرگ ،فارس جیخل منطقةخأل قدرت در  لیدلبه کایآمر . سپسرفتندیآن را نپذ کشورها ریسا اما ،شد ائهار رانیا

در  یحضور شورو احتمال ،گرید یاز سو .کرد ینگران ابراز ،متفاوت منطقةدو  در همزمانحضور  از یتواننا و تنامیو جنگ

 یتیامن شنهادیپ کایجمهور آمر سیرئ ،ونکسین ،نیبنابرا شد؛ یم ینیب شیپ اروپاو  کایآمر یاز سو زیفارس ن جیخل منطقة

توافق  گریکدیمورد با  نیو در ا رفتندیکشور آن را پذ دوساخت که  رحدر منطقه را مط یو عربستان سعود رانیا نةستو دو

 2500 داشتنو  سنتو مانیپ در تیعضو شتر،یب ینظام توان داشتن لیدلبه رانی: اسدینو یم بارهنیادر زادهمجتهدکردند. 

 او سلطنت ،یا منطقه ةیاتحاد نیا جادیا دید یم که زین رانیا شاه. داشت یشتریب تیاهم ،یمرز مشترک با شورو لومتریک

 را فارس جیخلمنطقة  یها همة کشور حضور با یا منطقه یا هیاتحاد لیخواهد کرد، تشک تیبتث مسلط قدرت عنوانبهرا 

 گرید و دانست یم یرا حتم نرایتسلط ا ،کشور نیا رایز ؛شد رو هروب عربستان مخالفت با طرح نیا. داد شنهادیپ

 نیچند ،1980 سالتا  1976سال  از(. 42 -41: 1378 )مجتهدزاده، نداشتند آن به یلیتما زین فارس جیخل یها  نینشریام

 نیا توسط ها آن از کی چیهاما  ،شد ارائه منطقه یها کشور به تیکو و عمان پادشاه یسو از ،یا منطقه ییطرح همگرا

 منطقة یها کشور ،آن درشکست  و تنامیو از جنگ کایآمر ییرها ،یاسالم انقالب یروزیپ. نشد رفتهیپذهشت کشور 

 و یاسالم انقالب بودن کیدئولوژیا. داد قسو یا منطقه ییهمگرا کی جادیبه سمت ا گرید بار کی را فارس جیخل

 لیاز دال ،تیوضع نیا از ها آن ینگران و رانیا از کایآمر گرفتن فاصله و منطقه در یعیش و یاسالم یها ارزش عیبازتوز

 یهمکار یشورا» یگذارهیپا نةیزم ،1981در سال  اضیکشورها در نشست ر نیا ت،ینها در بود. ییهمگرا نیا گرید

 یهاموضوعدر  اطالعات مبادلة ،شورا نیا یها کشور یهمکار یها نهیزم نیتر مهم. ندساخت فراهم را «فارس جیخل

 و یتجار یها یهمکار گسترش و ینظام یها مانور ع،یسر واکنش یروین ادجیا ،ییهوا دفاع یها شبکه لیتشک ،یتیامن

که پس از شش دهه  -فارس جیخل در یا منطقه ییهمگرا یرسم بزرگ تشکل نیا(. 135: 1375 ،ی)متق بود یاقتصاد

 یشنهادیپ یها برنامه و اهداف به نتوانستاما  ،نظر داشت در ییباالگرچه اهداف بلند -دیرس جهینت به ،تالش و تکاپو

و  یبهار عرب یریگ توجه به شکل با .دیرس یم گوش هبشورا  نیا در ییواگرا یها زمزمه ،به مرور و ابدی دستخود 
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 یها برنامه و اهدافاما  ،کردموفق عمل  یو تا حدود فعال ،یدر بعد نظام تنهاشورا  نیمنطقه، ا نیموجود در ا یها  بحران

ببرد.  شیرا پ یکار نتوانست گرید یها موضوع یاریو بس یواحد و برداشتن موانع گمرک پولجمله داشتن  از ،آن یاقتصاد

 ،جامع یا منطقه تیامن نظام کی جادیا یبرا یکوشش چیه تاکنون ،یالدیم 1990 سال در تیکو به عراق حملةبعد از 

 یها مانیپ و ها طرح شتریب گفت توان یم ترقیدق ینگرفته است. به شکل صورت ،هشت عضو نیو مقبول ا ریفراگ

 ةکه هم باشد یا منطقه ییهمگرا مانیپ کی که آن از شیب ،دهه دو نیا یط کشورها نیا نیب یا منطقه مشترک

و  تیکو حرانب از بعد است. را به همراه داشته یمحدود و یدفاع -یتیامن یژگیو ،ردیعضو منطقه را دربرگ یها کشور

مصر و شش کشور  ه،یبا حضور سور 6+2 مانیپ ایدمشق  ةیانیب نام به یدیجد یتیامن ارچوبعراق، چ باکشور  44جنگ 

 جیخل یا منطقه ریدو کشور غ بتیغ لیدلبه زیتوافق ن نیااما  ،بود یدفاع -یتی            که کامال  امن شد جادیافارس  جیخل حوزة

 (.215: 1372 ان،یراحمدی)ام خورد شکست     عمال  و دینرس جهینت به هیسور رفتار به رانیا مکرر اعتراض و فارس
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برخورد، تضاد و  ،کشمکش خود، در ،یا منطقه و یالملل نیب یاسیس روابط همة ،یکل طوربه ،امروز یایدن در گفت توانیم

 گرانیبا اهداف و مقاصد د است ممکن هستند که یمنافع، مصالح و مقاصد نیتأم صددچرا که کشورها در دارند؛تعارض 

 الملل نیبو متعارف در روابط  معمول یا وهیش و یعیطب یامر ،ها دولت در روابط تعارض ،نیبراباشد. بنا تضاد در ای ناسازگار

 جیخل منطقةحاکم بر  یکیتیلژئوپو  یاسیس طیو شرا تیتوجه به وضع بااما  ،(267: 1372و فالتزگراف،  ی)دوئرت است

 که رسد یم به نظر آرمانگرا یادیحد ز تاباشد،  حصول انیشاو  یعمل قیاز حقا خاستهبر که نیا یبه جا ییفارس، همگرا

کانون  توان یم را فارس جیخل. رسد یم نظر به انتظار از دور اریبسکم،  دست ایممکن  ریغ ،موجود طیشرا در آن تحقق

 داشتن ،یاقتصاد جهان درخود  یانرژژئو گاهیبا توجه به جا ،منطقه نیا. دینام ریاخ دهةدو  در ها یدگرگون و هاتحول

 گاهیگران ،مسلمان در سراسر جهان اردیلیم کیبه  یاسالم یها فرمان عیتوز یآن برا تیمشروع جهان اسالم و تیمرکز

. است افتهی زین یشتریب یها یگدیچیپ به آن توجه شده و بزرگ یها قدرت یسو ازدر جهان است که  یمحور یا نقطهو 

 نبود ،یامنطقه یها یهمکار یبرا کنندهتیتقو یها یتوانمند وجود و همگرا و سازوحدت مهم یهااشتراک وجودبا 

 یهمکار و تفاهم هرگونه یبرامساعد  طیو شرا مطلوب یها نهیزماز  یاریبس زا،تنشمسائل مهم و عوامل  بر نظر اجماع

. است کردهمنطقه مسلط و حاکم  یاسیرا بر سرنوشت س ییو واگرا شده مسدود ،یا منطقه ییهمگرا سمت به حرکت در

 هشتتوافق  موردعوامل  بر تمرکز وداشت  وجود یو سازگار یهمکار یسوتالش و حرکت به  ،منطقه در اگر آنکه حال

مسائل را  ،شده کنترل یارچوبچ در میتوانست یم ها یریدرگ دیتشد و ها اختالف وزدر صورت بر ،داشت وجود منطقه عضو

 منطقه یها کشور یها ارتباطبر  زین یحداقل تیوضع نیچن ،یکنون طیشرا دراما  ،(302: 1392 ،ی)زارع میکنحل و فصل 

 .کرد ینیب شیپ ای تصور ،مدتکوتاه در یحت را یاسیس اندازچشم نیچن توان ینمو  ستیحاکم ن

 :است ریز شرح به ییگراوا سازنهیزم عوامل

 

 متفاوت یتیامن یها دگاهید .1

هنجارها،  و یمعان ها،انگاره ها،برداشت ازکه  چرااست؛  نآ ةانگارانساده یژگیوفارس،  جیدر خل تیامن یها یژگیو از یکی

 ای یماد عوامل اندازةبه  ،آن یو عوامل فکر ردیپذ یم ریتأث منطقه نیا کنشگران یها هیرو و یا منطقهفرا یهاارتباط

 شود یم در ذهن ساخته ت،یاز واقع شیب ،فارس جیخل تیامن(. 55: 1385 رزاده،ی)مش است دیتأک و توجه مرکزاز آن،  شیب

منافعشان  از ها دولت فهم بر ؛است یاجتماع عوامل هم و یماد عوامل از رتأثم هم ،منطقه نیا در تیامن. زدیر یم فرو ای
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 ازها  آن فهم از ثرأمت ،یاساس طوربهفارس،  جیخل در ها دولت رفتار. کند یم نییتع را ها دولت ساخت و شکلو  گذارد یم رثا

 حل راه به افتنین دست علل نیترمهم از یکی(. 849: 1386 ،ی)موسو است اطرافشان یایدن مطلوب وضع و موجود وضع

بوده است.  یا منطقه متقابل یها یجامع از منافع و بستگ فیتعر کیفارس، نبود  جیخل ةمنطق یها بحران یبرا مناسب

فارس  جیخل منطقة یها کشور ةرا هدف عمد تیاست. اگر امن متفاوت اریبس زین منطقه یها کشور ةشدعنواناهداف 

 و یمعان یبرا است یمشترک واژة« فارس جیخل تیامن»که اصطالح  میابی یم نامطلوب دست تیواقع نیبه ا ،میفرض کن

 یها فارس در مورد آن اختالف دارند. نگرش کشور جیخل منطقة یها کشور شهیهم که یمتعارض و متفاوت      کامال  ریتعاب

 یبلکه تمام ،منطقه یها نه تنها کشور ،یمعان اختالف نیا. است متفاوت اریبس منطقه یدیکل یها ازین نسبت به ،منطقه

 اما اند، مشابه یا منطقه تیامن یاساس یها دهیا اگرچه. هستند تیامن نیا ریدرگکه  ردیگ یم بر در را یمندقدرت یها کشور

 یتیامن یها فرمول یزیرطرح موجب ،متضاد گاه و مختلف اشکال به ،فارس جیخل تیامن بارةدر متفاوت یها دگاهید

 کرده لیتبد یدفاع یها واکنش به را منطقه یها کشور یانفراد یها اقدام ،تینها درها  فرمول نی. ااست شدهمتفاوت 

 .است شده منطقه یها کشور ریسا آرامش و تیامن سلب موجب ،یانفراد یها اقدام نیا .است

 

 یجمع اعتماد نبود .2

 یفضا جادیا یبرا مؤثر یهااقدام و متقابل اعتماد نبود ،یامنطقه یها یهمکار یبرا کنندهتیتقووجود وجوه مشترک  با

 یهمکار ةمعادل وعن هر از قبل دیبا که است شدهمواجه  یادیز یها یدگیچیپ و هامشکلمنطقه با  ،یجمع اعتمادمناسب 

چیهبوده است که  یحدبهدر منطقه  دیتردسوء ظن و  با همراه یها استیس ،شک بدون. افتی دست نآ به ،یجمعدسته

تا  اند کرده جیبس را امکاناتشان یتمام گاه و رندیبپذ را گرید کشورکه طرح  اندنبودهحاضر  منطقه یها کشور از کی

 یاعتمادیب یفضا از حاصل ییواگرا یارب را یادیز یها نهیهز ،منطقه یها کنند. تاکنون کشور بیرا تکذ آنان یها  برنامه

 ریمس از تواند یدارند که م یا منطقه ییهمگرا یبرا ییباال تیظرفکشورها  نیا آنکهحال  .اند پرداخته ،منطقه سوءظن و

 استشده  سپرده یفراموش به همواره که ردیگ صورت یا منطقه مشترک یها مؤلفه و تعامل و توافق بر وگو گفت

 (.393: 1371 ،ی)رمضان

 

 منطقه بر حاکم وضع به نسبت متفاوت کردیرو .3

و با توجه  قراردارد یالملل نیب یکیژئواکونوم و یاقتصاد ،یاسیس نفوذ ریزاست که  یمناطق داز معدو ،فارس جیخل منطقة

 یها دگاهید. کند رخوردب یبا استقالل نسب ،یخارج طیمقابله با مح یبرا است نتوانسته خود بالقوة یها یبه توانمند

 یها استیبه سود س ،امر نیا ورواج داده  را ظن سوء از مملو ییفضا آن، مسائل بارةدر منطقه، یکشورها متفاوت

سه دسته  به رافارس  جیخل ةیناح یکشورها توان یم یکل طوربهاست.  دهیانجام مندقدرت یها کشور یاسیس و یاقتصاد

فارس  جیحاکم بر خل طیشرا رانیوضع موجودند. ا رییکه خواهان تغ رانیا یاسالم یجمهور رینظ ییکشورها :کرد میتقس

 شش .است گرفته شکل یا منطقهفرا یها قدرت مواضع و خواست اساس بر ها استیس نیا است معتقد و ردیپذینمرا 

 یداخل یتیامن یها بحران تیریمد ییتوانا کشورها نیا رایز ؛خواهان حفظ وضع موجودند ،فارس جیخل حوزة یکشور جنوب

. دارند یم محسوب خود یا و منطقه یمل تیعامل مهم امن را گانهیب یها حضور قدرت ،نیبنابرا ؛ندارند را یا منطقهو 

 انیفارس داشته است. عراق در م جیخل منطقة تیاز امن یمتفاوت داشتبر ،تاکنون یعراق در گذشته و حتکشور 

 یها نگرش یرو بر که دارد فارس جیخل در یمطلوبنا ییایجغراف تیو وضع تیموقع ،فارس جیخل منطقة یها کشور

 و ها ارزش ها،نگرش (.2: 1375)جونز،  است گذاشته ریتأث تاکنونحزب بعث  تیاز زمان قبل از حاکم شا یتیامن
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نه تنها مکمل هم  ،منطقه بر کمحا تیوضع دربارة ،یعرب یها کشور در یحت ،کشورها نیا یاسیس نخبگان یها یدئولوژیا

 ،الملل نیب طیمح به نسبت منطقه یها کشور متفاوت کردیرو. اند بوده گریکدیبلکه در تضاد و تعارض با  اند، نبوده

و صادرات  دیهمانند تول ،یضرور مسائل قبال در مشترک ضعااتخاذ مو تفاوت، نی. اآورد یرا به وجود م یادیز یها مشکل

مسائل و  شتریگفت ب توان یم .سازد یم منطقه را با مشکل مواجه ییهمگرا ندیفرا ،تینها در و آن یگذار متیق زینفت و ن

به مثابه  ،باشد یا منطقه یهمکار و توافق و تفاهم سازنهیزم نکهیا یبه جا ،یانرژ رینظ ،منطقه در موجود یها موضوع

 کشمکشپر از  ناتوان و یمحلکه اوپک را به  هاستسال ،نامطلوب تیوضع نیا. شود یم به کار گرفته کیدئولوژیا یابزار

 (.33 :1392 ،یساخته است )زارع یدرون

 

 یمرز و یارض یها اختالف .4

مدام در حال  ،یقوم و یزبان ،ینید یها تعارض علتبهبود که  رانیو ا یعثمان یامپراتورمتعلق به دو  ،فارس جیخل منطقة

. ساخت همنطق نیا تیریمد ارددانیم راانگلستان  ،دو قدرت مذکور یو فروپاش بودند. ضعف گریکدیبا  زیکشمکش و ست

 صورتبه تاکنون ،توسط انگلستان ها آن یریگ شکلکه از زمان  -فارس جیخل منطقةدر  موجود یهامشکلاز  یبخش

از  یبعض ةطلبانتوسعه یها استیس و فارس جیخل یها دولت نیب یمرز و یارض یها اختالف -است مانده یباق نحلیال

 نی. اسازد یم مواجه متعدد یهامشکلبا  را یا منطقه ییهمگرا و تیامن صلح، که است یعوامل نیترمهم از ،ها دولت نیا

 نیب یتیامن و یاقتصاد ،یاسیس روابط یده شکلدر  را یا تاکنون نقش برجسته ،یارض یها یطلبتوسعه و ها اختالف

 اماشده است،  منطقه یها دولت انیم در تنش جادیا سبب بارها ،خیتار طول در و کرده فایفارس ا جیخل منطقة یها کشور

 ریاخ موجود یها تنش کهیطوربه ،کرده فایا منطقه ثبات و تیامن زدنهمبر در را یا نقش عمده ،ریاخ یها سال در

 :کرد میتقس یمرز و یارضبه دو بخش  توان یم فارس را جیخل منطقةهشت کشور  یها اختالفبوده است.  سابقه یب

قطر؛  -نیبحر ت؛یکو -عراق قطر؛ -یعرب متحدة اماراتعمان؛  -یعرب متحدة امارات: یارض یها اختالف .1

 ؛گریکدی با یعرب متحدة تامار هفت یارض یها اختالف ت؛یکو -عربستان

عربستان؛  -یعرب متحدة امارات ت؛یکو -رانیعراق؛ ا -رانیعمان؛ ا –یعرب متحدة امارات: یمرز یها اختالف  .2

 .متحده یعرب امارت هفت نیب یمرز نشدةحل یها اختالف ت؛یکو -عراق ت؛یکو -قطر؛ عربستان -قطر؛ عربستان -نیبحر

 187: 1388 ،یاله: مأخذ

 ،ها اختالف نیوجود ا و است مهم اریبس ،یا منطقه ییواگرا در کشورها نیا یمرز و یارض یها اختالف گفت توانیم

 -وجود دارد ها در آن یهمگان یهمکار امکان که -را منطقه یهاموضوعمشترک و اجماع و توافق بر سر  یهمکار امکان

 نیااز  یعضگرچه ب .کنند یم گزارش زیمورد ن 50تا  یگاه را کشور هشت نیا یو مرز یارض یها اختالف. سازد یم دشوار

 یمرز و یارض یها اختالف ری)نظ است آمده وجود هب یتازگ به هاآناز  یبخشاما  ،هشد برطرف یحدود تاها  اختالف

 و است معترض آن به شدتبه عراق ،است یجهان جامعةملل و  زمانسا تیحما ریزچون  و (1991 سال در تیکو و عراق

 .ابدی ادامه یادیز یها تا مدت ها یها و نگران اعتراض نیا است ممکن بیترت نیبد .کند یم ینگران ابراز آن دربارة تیکو

 دیرا در منطقه تشد ییواگرا ممکن است وکرده  جادیاکشور  دو انیم در را یخاکستر یروابط ،نحلیال یهامشکل نیا

 را ها اختالف نیا .اندینما یم را بهتر یمرز و یارض یها اختالف نیا ،ریجدول ز (.177: 1372 ،یولدان ی)جعفر کند

 یعلن و حاد یها اختالف .3 مانده؛مسکوت یها اختالف .2 نشده؛حل یها اختالف .1 :کرد میبه سه دسته تقس توان یم

 یتوافق چیه تاکنون که دارد وجود کشور دو نیب یمرز و یارض یها اختالفاز  یاریبس. (197 -173 :1379 پور،یمیکر)

 تنش، داریپا منبع عنوانبه ها اختالف نیا. کردتصور  توانینم نآ یبرا زین یحل راهنگرفته است و  صورتها  آن یرو بر

 .است ییواگرا مؤثر و مهم یها مؤلفه از یکیو  برجاستپا چنانهم یریدرگ و دیتهد



 739 فارس خلیج در ای منطقه همگرایی های  چالش و ها  فرصت

 نحلیال یمرز و یارض یها اختالففارس و  جیخل منطقة یها کشور. 1 جدول

 فیرد اختالف مورد یهاموضوع اختالف طرف و کشور نام فیرد
 طرف یها کشور نام

 اختالف
 مورد اختالف یها موضوع

فارس  جیلخ در ییایدر یها مرز عمان -امارات 1
 عمان یایو در

و  زبارهحوار و نوار  ریالجزامجمع قطر -نیبحر 8
 ییایمرز در

 و سلوا جیخل در ییایدر مرز قطر -نعربستا 9 ییایدر مرز عراق -رانیا 2
 دو ییایدر مرز و دیالعدخور

 کشور
و  دیالعدخور و حالول رةیجز قطر –امارات 3

 گرید رةیجزچند 
 و المرادم ام رةیجز ،ییایدر مرز تیکو -عربستان 10

 فارو
 یمرز و یارض اختالف مورد 12 متحده امارات عضو هفت 11 ییایدر مرز تیکو –رانیا 4

 دارند
 تمام و انیبوب و وربه ریجزا تیکو -عراق 5

 ییایدر مرز کشور، دو یها مرز
12  

 13 ییایدر مرز امارات -رانیا 6
  14 ییایدر یها مرز امارات -عربستان 7

 1392 ،یزارع: مأخذ

 

 یامنطقهفرا بزرگ یها قدرت نفوذ .5

 آن عرصة تازکهی کایکه آمر -تاکنون ها یپرتغال حضور زمان از یا هفرامنطق یها قدرت یفارس برا جیخل منطقة تیاهم

 ،یتمدن نیب یهاارتباطاز  گذشته، دراعتبار خود را  ،منطقه نیا. است بوده گسترشتوسعه و  هب رو مرتب طوربه -است

و  تیامن ،توسعه ندیفرا در یوجهچند و یالملل نیب یامروز نقش و کرد یم افتیدر یا قاره نیب ،یامنطقه نیب ،ییایدر نیب

 لیبدیبممتاز و  یژگیو نیا با یا منطقه از توانندینم برتر یها  قدرت و کایآمراست  یعی. طبکند یم فایا یرفاه جهان

 یها دخالت از یرویپ به را منطقه یها کشور و آن نقش و نفوذ داشته باشند تیامن نیتأم درناچارند  و کنند یپوش  چشم

 نیحرکت ا ،فارس دارند جیخل منطقةدر منافع  لیدخ مندقدرت یها کشور که ییهاینگراناز  یکی. خوانند خود فرا یتیامن

 نیا ،نیبنابرا ؛(195: 1372 ان،یراحمدی)ام هاست آن بدون حضور ،مشترک یتیامن یهابیترت کشورها به سمت ساخت

 کنند تیتقو را منطقه در ینظام ناهمگون یها رقابت و ها تا خصومت اند کرده تالش تاکنون گذشته ةده چهار از کشورها

 که زمان هر که است ادهد نشان تجربه. کنند یغرب یها سالح دیخر صرف را یهنگفت یها هیسرما گر،ید یسو از و

 تا 1376 یها سال ری)نظ اندبرداشتهمشترک گام  تینظام امن کی جادیا و یا منطقه ییهمگرا سمت به طقهمن یها کشور

مداخله در  ای حمله با بتوانند تا کردند یم کیرا تحر یا منطقه کنشگران ،مختلف اشکال به ،یا هفرامنطق یها کشور( 1384

 ملل یبرا یباز نیا .ندزسا فراهم خود مداخلةو  ییواگرا یالزم را برا طیشرا ،یمرز یها اختالفباب  گشودن با ایامور 

فارس  جیخل منطقة در گذشته ةچند ده است که در یغرب یها حضور ناو ،آن ةجینت واست  نهیو پرهز حاصلیب ،منطقه

حوزه به شمار آورد که  نیا یها کشور ییهمگرا یبرا یمانع دیبا رافارس  جیدر خل یحضور هر ناو جنگ است. افتهی وماتد

 یدفاع ةبازدارند یروین کی یجووجستدر  شهیهم کایکه آمر است معتقد فریمیابراهآن هستند.  گرفتار هاستمدت

 ریغ و یجنگ یها ابزار به توسل و تالشدر  هموارهداده شده باشد و  بیترت کایدر منطقه بوده است که با حضور آمر یقو

 یزمان تااما  ،سازد فراهم را یا خود و متحدان منطقه نیب یدفاع ةشبک جادیا یالزم برا طیشرا بوده است تا بتواند یجنگ

 اعتماد یبخود  گانیکنند و به همسا جوو جست یا هفرامنطق یها قدرت به وابسته را خود تیامن منطقه، یها کشور که

 بود خواهد منطقه یها کشور نیب خصمانه یها اقدام و اختالف عامل خود ،یا منطقه یتیامن بیترتباشند، هرگونه 

 یبرا رانیا یمحور نقش از یریجلوگ یبراتالش  ،فارس جیخل منطقة در کایآمرنقش  هامروز (.394: 1378 فر،یمیابراه)
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 رانیا تفکر یالقا صدددر همواره ،یا هفرامنطقعامل  کیکشور در حکم  نیفارس است. ا جیخل در یا منطقه ییهمگرا

 خصوص در دیشد یها مخالفت را به خطر اندازد. جهان و منطقه یها کشور منافع خواهد یم که است یا هسته و خطرناک

خود از  ،انهیگراجانبهکیو  طلبانهتوسعه یها استیس با یعموم افکار کردن همسو و دهایتهدو  رانیا یا هسته پرونده

 (.62 :1392)اکبر،  است یامنطقه ییهمگرا یروفرا یهامشکل گرید

 

 یحاتیتسل رقابت .6

اسلحه  انباشتاز  ریناگز گان،یهمسا دیو تهد یامننا لیدل به که ییکشورها دهد یم نشان جهان گذشتةقرن  دو یخیتار تجربة

دور مستمر تجمع سالح  و در اند شده شتریب یامندچار نا ن،یبنابرا ؛کنند نیتأم مدتیطوالن درخود را  تیامن اندنتوانسته ،اندبوده

 گانیهمسا و خود نیب جنگ یبرا الزم یها نهیو زم اند کرده رو هروب دیتهد با را اطراف یها به ناچار خود و کشور ؛اند بودهگرفتار 

 یاردیلیم یها دیخر ةمسئل ،فارس شده جیخل منطقة یثباتیب موجبکه  یاز عوامل مهم یکی هامروز .اند ساخته فراهم را

 نداشتن و انسانی نیروی کمبود دلیل به ،فارس خلیج همکاری شورای عضو های کشور(. 359: 1378)بورل،  است حاتیتسل

 و غامض موضوعی ،تسلیحاتی های مسابقه لةئمس. دارند کمی بسیار جنگی عملیات قدرت ،نظامی عرصة در کافی های هربتج

 است، نیاز مورد کشورها حاکمیت حفظ برای تسلیحات وجود که هزاندا همان به .ستکشورها ملی امنیت تأمین در پیچیده بس

 اقدام البته. است ای منطقه همگرایی نداشتن و جمعی امنیت نشدنبرقرار اعتمادی، بی مؤثر عوامل از تسلیحاتی رقابت

 افزایش و ساالنه کالن های خرید ساز زمینه همواره فارس خلیج حوزة های کشور بین اعتمادی بی توسعة برای بزرگ های  قدرت

 موجبسالح  دیخر یابر فارس جیخل یها کشور یتقاضا شیافزا .است منطقه این های کشور نظامی یاافزاره جنگ تقاضای

است که  یدر حال نیا. کنند رقابت گریکدیبا  2013 سال در اسلحه یاردیلیم یها قرارداد بستن یبرا کشورها نیشده است تا ا

 2 یاز ابتدا ،مزیال تانشنیروزنامه فا ةنوشتبه  .برد یم در ابهام به سر ،حکام از یاریبس یاسیس ندةیآو  یتیبعد امن از ،انهیخاورم

 یها شرکت به دالر اردیلیم 24.2 متیجداگانه به ق یتقاضا چهار ،رسفا جیحوزة خل یعرب یها کشور ،کنونتا 2013 نوامبر

، ونقل حمل یها مایهواپ دیعربستان خواهان خر ،اساس نیبر ا .شد میتقد کایآمر ةکنگراز آن به  یکه گزارش دادنداسلحه  ةسازند

با برد  یدفاع یها موشک دیخر خواهان زین امارات و دالر اردیلیم 9.9 متیق به وتیپاتر یموشک ستمیس دیقطر خواهان خر

 یهنگفت یها سودها  معامله نیهستند که از ا ییهاشرکت کایآمر ةمتحد االتیدر ا 2ثونیرو  1مارتن دیلوک یها شرکت .شد یعال

موجود در  یها بحران لیدلبهگفت:  انهیمارتن در خاورم دیفروش شرکت لوک ندةینما ،مور یلیو .آورند یم به دست یهنگفت

 یها شرکت که است یحال در نیا .است داشته یادیز شینسبت به گذشته افزا ،شرکت یها همعامل ،فارس جیخل و انهیخاورم

 یها از کشور داریدر د ،انگلستان ریوزنخست ،کامرون دیوید .در منطقه هستند یبزرگ یها همعاملدرصدد کسب  زین ییاروپا

 ومیال گاهیبر اساس گزارش پا .ببندد قطر و امارات عربستان، با یجنگ یمایهواپ 100 فروش قرارداد توانست فارس جیخل یعرب

فرانسه به  ،منوال نیبه هم. ببندد ییقراردادها یعرب یها با کشور ،انگلستاندر تالش است تا در رقابت با  زیالسابع، فرانسه ن

 38 از بیش عربستان، 2013 سال در آمدهدستبهآخرین آمار  طبق. داد را جنگنده یمایهواپ 60 از شیب فروش شنهادیامارات پ

کل دنیا به  نظامی هزینةرا دارد و سه درصد از  ششم رتبةکند که در جهان  هزینه می حاتیتسل خرید یبرا دالر میلیارد

 نظامی هزینةدالر  1500 ،در ازای هر نفر ،ذکر است که در عربستان سعودی انیشا. است افتهیاختصاص  یعربستان سعود

 .دشو می

 2013سال  یانیفارس فقط مربوط به چند ماه پا جیخل منطقة یعرب یها کشور توسط سالح دیخر میعظ حجم نیا

را  21در قرن  ریسال اخ 13 یکشورها ط نیا یتیو امن یدفاع ،ینظام زاتیو تجه ها سالح یکهکشان یها دیخر اگر. است

                                                                                                                                                                          
1. Lvkyd Maarten  

2. Rysvn  
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و  کالن یها دیخر کنند یم فکر ها آن. میکن درککشورها را  نیا یدفاع یها ینگران میتوان یم بهتر ،میکنمالحظه 

 ستیبا یم دهایخر نیتاکنون با ا ،بود نیاگر چن آنکه. حال کند نیتأمبهتر  راها  آن تیامن تواند یم یحاتیتسل زیانگ شگفت

با  ،کشورها نیا ینفت ریغ و ینفت یها درآمداز  یمین انهیسال نکهینه ا ؛به طور کامل فراهم شده باشد کشورها نیا تیامن

  .شود دیجد یها سالح دیصرف خر ،یصنعت یها کشور بیو ترغ قیتشو

 فروش یها بازار از یکی و امننا ةمنطق کیمنطقه را به  نیاز آن، ا یناش یهاتشنج و یا منطقه یها رقابت وجود

و توان  تیبدون در نظر گرفتن ظرف ،شرفتهیپ فوق و شرفتهیپ یها سالح ةیرویب. ورود است کرده لیتبد یجهان حاتیتسل

 یها قدرت که است شده سبب ،یامننا و یثباتیب نیزده است. ا دامن یا منطقه دیشد یثباتیبو  کیتحر به ،یامنطقه

مناسب و  یتیامن نظام گونههر جادیمانع ا ،منطقه تیامن و صلح جادیا بهانةبه  ،ینظام یها مانور یاجرا و حضور با گانهیب

 دنبالبه ،غرب یایکشورها در دن نیا است شده سببها  آن ینظام ضعف و یا منطقه یها استیس ییهمسونا. شوندجامع 

 .(190: 1388 ،ی)اسد کنند حل را منطقه یتیامن یهامشکلحل،  راه ارائةبگردند تا با  یتیامن یها نیتضم

 

  مشترک یرفتار یها دهیا و الگوها نبود .7

 و شکل کنند یم نییتع را رانیا یخارج روابط و یداخل مناسباتو کالن  خرد یها استیکه س ییالگوهاگفت  توان یم

است.  متفاوتفارس  جیخل یجنوب حوزة یها کشور یو روابط خارج استیس دهندة سامان یهادهیاو  الگوهابا  ،دهند یم

 و ها جنبش از تیحما یها الگو و ها دهیا ،ینه غرب یصدور انقالب، اصل نه شرق استیس ،یستیالیامپر ضد یها دهیا

 و عادل بر دیتأک و هیفق تیوال ةینظر یمحورو  یهنجار ستونعنوان  به ،هیفق یول بر دیتأک با ،بخشیآزاد یها نهضت

 قیعم یشکل بهو  رفتهیپذ ونیانقالب توسط که هستند ییهنجارها یهمگ ،یاسالم حکومت رهبر نبودن گناه به آلوده

ها  آن ةکه هم -فارس جیخل یجنوب حوزة یها کشور یها دهیالگوها و ا با فضا نی. اشد یدرون یانقالب نخبگان توسط

 ینگران و هراس موجب هنجارها نیا ن،یبنابراداشت؛  یسر ناسازگار      کامال  -بودند یا لهیقب و یموروث ،یسلطنت یها  میرژ

 عنوان با یا مجموعه ها آن هنجارها بود که نیمقابله با ا یبرا ،جهینت در. شدفارس  جیخل یهمکار یشورا یها کشور

ضد  ،یآرمان ،یکه انقالب ینیامام خم یبه رهبر رانیانقالب ا یالگو ،واقع در. دادند لیتشکفارس  جیخل یهمکار یشورا

موجود و  تیوضع حفظ ،یکارمحافظهبر  یکه مبتن یعرب یها کشور یها دهیا و الگوهابا  ،بود یو ضد پادشاه یستیالیامپر

 سبب ،کماکان که یتیروا(. 61: 1388 مقدم،بیاد) داشت یادیز یناسازگار ،بود یا لهیقب یموروث یدولت تیهو اساسبر

 ریاخ مسائل در توان یم را الگودو  نیشده است. تقابل ا اکشوره نیب ییهمگرا یمشترک برا یا دهیا و الگو نگرفتن لشک

 (. 94 :1391دهبنه،  ی)روح دید منطقه

 

 یاسیس و یقوم ،یفرهنگ یها اختالف  .8

 طیشرا کیو منطقه را در  دهیخود رس یبه حد اعال ،ریاخ یها فارس که در سال جیخل منطقة یمذهب یها اختالف

به رانیا وجود. شود یم فارس محسوب جیخل منطقة ییو واگرا یامننا لیاز دال یکی ،است قرارداده یانفجار و مطلوبنا

 کرده جادیامنطقه را  یمذهب تیجمع نیتربزرگ ،نیبحر انیعیدر کنار عراق و ش ،منطقه یعیش کشور نیتربزرگ عنوان

 ،انیعیش مورد درمنطقه  عرب یها کشورو هرگونه رفتار و اقدام  دشو یم تیحما رانیا یسو از شدتبه ت،یجمع نیا. است

 چیه ،انیعیاز ش میدفاع مستق نداشتن یازا در رانیاکه  ییتا جا شود؛ یمکشور  نیا یریگموضعو  رانیموجب واکنش ا

 جیخل یجنوب حوزةقرار دارد که در کنار پنج کشور  یعربستان سعود ،مقابل طرف در. ردیپذینمرا  یا مصلحت منطقه

 از دفاع و عراق. رفتار عربستان به همراه قطر و امارات در است فارس جیخل منطقة یها یو مدافع سن یحام ،فارس
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 و اینحافظ) است منطقه بر حاکم شانیپر اوضاع دهندة نشان ،یگذاربمب با یحت ممکن شکل هر به یسن تیاقل تیجمع

 و یسعود عربستان ژهیوبه ،فارس جیخل منطقة یها روابط اغلب کشور ،یمذهب یها باور جهت از. (245 :1392 ،یعیرب

از دو قرن  شیب یبرا ،کشور دو هر در عهیش و یوهاب یروحان رهبران انیم ییهاتنش همواره و نبوده آسان گاهچیه ،رانیا

و  یاسیس یهامقامسطوح مراجع و  نیدر باالتر که یافراط یمذهب یها باور که دکر اذعان دیبا هوجود داشته است. امروز

از  ،خود نوبةکشورها شده، بلکه به  نیا یداخل یها موجب تنش نه تنها ،است حاکم منطقه یها کشور یبعض یفرهنگ

 که انیرانیا و اعراب از ییهاگروه نیب در یافراط یپرست قوم ،گرید طرف از. است یا منطقه یها ییواگرا برعوامل مؤثر 

 یعامل است و زده گرید طرف با یهمکار دست رد بر ،هستند یرانیا و عرب نیب حائل خط جادیا خواستار همواره

 یا منطقه ییواگرا سببکه  ییها موضوعاز  یکی .شود یم قلمداد یراهبرد یهمکار و یا منطقه ییهمگرا در بازدارنده

 ،در منطقه یعرب -ییایآر یها اختالفکشورهاست.  نیا انیمموجود در  یخیتار یها اختالفو  یقوم یها تفاوت ،شود یم

 گذاشته که موجب یباق قوم دو نیا یخیتار حافظةدر  را یمستعد یها نهیزم و دارد یطوالن یخیتار و یذهن یها شهیر

 حوزةبلکه در  ؛ستین یعرب -یرانیا حوزةفقط در  ،مشکل نیا. است شده نحلیال       نسبتا  یصورتبه ،تعرض و کشمکش

را برتر از  خود ،ها نیسرزم نیا در مستقر قوم هر که دارد وجود زین فارس جیخل یجنوب کرانة مختلف یها کشور نیب یعرب

و  ترلیاصخود را  ،شارجه و مهیالخرأس ن،یبر بحر حاکم یها خانواده     مثال  ؛شمارد یم تریخیتارو نسب خود را  گریقوم د

 و ییجدا و انفکاک یبرا الزم یها نهیزم ،پختهنا و دهیسنجنا یها رفتار نیا. دانند یم منطقه خیتار در شهیر وتبار  یدارا

 رانیفارس است. دو کشور ا جیخل منطقة یها کشور یحکومت یها نظام ،گرید مشکل. سازد یم فراهم را یا منطقه ییواگرا

 حکومت و دارد کیدئولوژیو ا یمذهب شةیر رانی. حکومت ادارندمتفاوت  کیدموکراتنظام  دودر حال حاضر  ،و عراق

 یعرف       عمدتا  ،کشور نیا حکومت ساختاراما  ،رفتهیپذ یگذارقانون یو مبنا یرسم نید عنوانبهگرچه اسالم را  ،عراق

اما  ،خالف شرع نباشد ،مجلس مصوبة نیقوان تا کند یم تالش تنها ؛دارد یحکومت مل کی یها یژگیدر و شهیو ر است

 یها فشار ریز ،ریاخ دورة در کهاند  کرده حفظرا  خود یا لهیقب و یلیا یها حکومت فارس جیخل یجنوب حوزةکشور  شش

و  اوتفکشورها ت نیبه تعداد ا ،گانههشت یاسیس یها نظام نیا در .اند داده انجام زین ییها ینوساز ،یالملل نیبو  یداخل

ها  آن از توانب که یمشترک یها نهاد. شود ینم دهیدها  آن انیمدر  یهمکار مشترک نةیزم چیکه ه شود یم دهیدتعارض 

 با کشورها نیا فاصلة ،وجود ندارد و با گذشت زمان ،کرد فیتعرالزم  ییو همگرا یمشترک همکار یسنگ بنا عنوانبه

 یها سال در دیشا و بود امروز از شتریب کشورها نیا نیب یهمکار یها نهیزم گذشته سال ده در. شود یم زین شتریب گریکدی

  (.301 :1392 ،ی)زارع شود شتریب هم بازفاصله  نیا یآت

 بحران ز،یمتما یاسیس یها ساختار وجود در نظر گرفت. زیرا ن گرید عوامل دیبا ،ییواگرا نیا لیدال یدر بررس البته

نوع نگاه  ،اقتصاد نبودن مکمل اعراب، و رانیا نیب یاسیس نظام سنخ و تیماه غرب، به نگاه نوع ت،یمشروع

 نگرفتن شکلاز جمله  یگریمختلف د لیدالاما  ،اند عوامل نیا جملة از ،منطقه یها و نخبگان کشور رانیگ میتصم

 ،یفرهنگ رقابت ینوع وجودمشترک،  تیهو نبودو متضاد،  متعارض یها تیهو وجود ،یامنطقه مشترک یها هنجار

  .است مؤثر یا منطقه ییهمگرا نبوددر  ،منطقه یها کشور و رانیا نیب یا منطقه یآگاه نگرفتن شکلو  یاعتماد یب

 یبرا ،فارس جیخل در دادهیرو یهاتحولباورند که  نیبر ا تمام ینیببا بد ،فارس جیخل منطقة عرب یها کشور هامروز

 تا لبنان از موجود یعیش هالل کی ،ها آن منظر از و گرفته شکل انهیخاورم منطقةدر  انیعیو نقش ش رانیقدرت ا شیافزا

نگاه اعراب منطقه، با  از .ردیگ قرار یاسالم یجمهور تیریمد و تیهدا نفوذ، ریز تواند یم که است شده ایاح پاکستان

 رانیا اریاخت و نفوذ ریز یبه کشور ران،یدر برابر ا بخشتوازنو  یعرب کشور کیعراق از  ،کردهاو  انیعیش افتنی تیحاکم

 شیافزا رانیا نفع به را یا توازن قدرت منطقه ،عراق حاکم قدرت در عهیش یها رویحضور ن ،نیبنابرا ؛است شده لیتبد

 نگرش نیچن وجود. رانیباشد و نه در کنار و هماهنگ با ا رانیهمواره در مقابل ا دیعراق با ،آنان نظر ازاست.  داده
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فارس و  جیخل منطقة یها شدن کشور کیدر نزد ،اشکال و اختالفاز  یبخش جادیا سبب ،یتیامن و یاسیس بعد از ،یوبیمع

 .شد خواهدها  آن ییهمگرا یسوحرکت به  و یا منطقه مشترک یها استیاتخاذ س

 هاارتباط شیو افزا جانبهچند یها نشست تعامل، ،وگو گفت ،منطقه یها کشور ةگونماریب مشکل نیا از رفتبرون یبرا

 -است یجمع خرد کی به افتنیدستو  یسازاعتماد یبرا یضرور یها ابزار که -سطوح از یاریبس درمتقابل  یوابستگ و

 ،نگرندهیآو  یمتعال یاسیس ةاراد کیوجود  و یا منطقه یوگو گفتکردن اشکال  نهینهاد ،یارتباط کنش جادیا

 .رود یم شمار بهفارس  جیخل منطقةدر  یدولت نیزبان موجه تعامل ب تنها است که یپلماسید تیموفق کنندة نیتضم

 

 فارس جیخل منطقةدر  ییهمگرا عوامل یبررس
 همسایگی موقعیت و مشترک جغرافیایی قلمرو .1

 به نیز را دیگری آثار بلکه ،آورد می وجود هب کشورها میان در را مشترک امنیت احساس تنها نه ،مشترک جغرافیایی قلمرو

 مردم بین. است بسیاری های همکاری ساز زمینه ،بالقوه طور به ،منطقه های کشور میان نزدیکی و تماس این. دارد همراه

 همین. دارد وجود فرهنگی -فکری مشترک های ویژگی ،فارس خلیج جنوبی حاشیة ساکنان و ایران جنوبی های استان

 ساکنان از بسیاری. است شده فارس جلیخ سوی دو مردم میان خانوادگی و فرهنگی عمیق های پیوند ایجاد سبب ،امر

 ساکنان قةعال ،کشورها این با ایران جنوبی های  استان جغرافیایی نزدیکی. ندهست ایرانیان ،فارس خلیج جنوبی های کشور

 در .است شده منطقه این مردم میان پایدار، یارتباط برقراری موجب و داده افزایش یکدیگر به نسبت را مناطق این

 : رود می شمار به منطقه این های کشور مشترک ویژگی ،منظر دو از ،جغرافیایی نزدیکی ،حقیقت

 جمعی؛ دسته یامننا یا جمعی دسته امنیت احساس نظر از( الف

 .فارس خلیج سوی دو ساکنان میان گیفرهن کهن عالیق آمدن وجود به (ب

 

 منطقه گاز و نفت انرژی به مربوط امور در مشارکت  .2

 تربیش ،هستند خام مادة نوع یک کنندةصادر همگی که کشورهایی در ویژه به ،گاز و نفت زمینة در همکاری به تمایل

 متزلزل را ها آن فروش بازار ،خریداران مقابل در فروشندگان اتحاد در شکاف و ها آن نکردن همکاری که چرا ؛است

 از جلوگیری و بازار کنترل موجب ،فروشندگان بین همکاری که صورتی در ؛شود می ها قیمت کاهش موجب و کند می

 کردن هماهنگ برای دیمساع زمینة ،فارس خلیج حوزة های شورک بین ،نظر این از. شد خواهد نفت قیمت کاهش

 انتقال های پروژه اجرای و نفت صدور امنیت تأمین برای همکاری نفت، صنعت زمینة در هماهنگی بازار، کنترل عرضه،

 (. 84: 1385 سریر،) دارد وجود گاز و نفت

 فارس خلیج منطقة های کشور مشترک منافع تأمین برای نفت صادرات و گذاری قیمت تولید، هماهنگی و همکاری

 نفت کنندگان تولید موفقیت ،حقیقت در. کند می فراهم یکدیگر با کشورها این همبستگی و پیوند برای را مساعدی زمینة

 برای. ستهاآن میان همگرایی و همبستگی نوعی و ها آن سوی از جمعی های تصمیم اتخاذ به منوط ،فارس خلیج رد

 فارس خلیج حوزة های کشور سیاسی و اقتصادی امنیت تأمین در خود که مدتدراز و جامع نفتی سیاست یک ریزی پایه

 -است آینده در نفت برای تقاضا رشد جوابگوی تولیدهایشان که -منطقه این نفت کنندةصادر های کشور باید است، مؤثر

 .کنند اتخاذ را واحدی سیاست

 ذخیرة کل درصد 63) دارد را جهان های هیدروکربن منابع ترین غنی و تولید هزینة کمترین ،فارس خلیج منطقة

 گذاری سرمایه با مقایسه در ،منطقه این گاز و نفت بخش در گذاری سرمایه .(جهان گاز ذخیرة کل درصد 40 و نفت جهانی

 از بهینه استفادة و کنترل ،دهی جهت البته. ددار خوبی بازده ،جهان نقاط سایر در نفت و اولیه های انرژی دیگر انواع برای

 در کلی های توافق وجود. است فارس خلیج منطقة های کشور سوی از جدی های تصمیم نیازمند ها گذاری سرمایه این
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 خلیج در امنیت دوام برای مؤثر یعامل خود ،جهان از بخش این در بزرگ گذاریسرمایه و نفت برای تقاضا و عرضه زمینة

 مالی های مؤسسه و نفتی های شرکت نفت، کنندگان مصرف فارس، خلیج منطقة های کشور بر عالوه زیرا ؛است فارس

 ظرفیت افزایش به که نامناسب های گذاری سرمایه ،دیگر طرف از. ندمند عالقه فارس خلیج در تشنج کاهش به نیز جهانی

 خود ،است منطقه های کشور جمعیت و ها احتیاج با نامتجانس و شود می منجر فارس خلیج حوزة های کشور از بعضی تولید

 .اندازد می خطر به را فارس خلیج امنیت ،نهایت در و شود می تشنج و یثبات بی منشأ

 بشکة میلیارد 991 از بشکه میلیارد 650 حدود فارس خلیج گفت توان می فارس خلیج در گاز و نفت ذخایر به توجه با

 جهان در شده شناخته طبیعی گاز ذخایر ،مکعب متر تریلیون 31 همچنین فارس خلیج. دارد اختیار در را جهان نفت ذخایر

 خلیج ،ذخایر حجم این به توجه با. است برداری بهره دست در نفت چاه حلقه 700 از بیش ،فارس خلیج بستر در. دارد را

 که است واقعیت این دهندة نشان ،نفتی ارقام و آمار (.12 -11: 1381 ولدانی، جعفری) نامند می جهانی نفت انبار را ارسف

 نهفته منطقه این در ،جهان طبیعی گاز ذخایر از چهارم یک و دنیا طبیعی گاز و نفت ةشد ثابت ذخایر از توجهی قابل بخش

 است جهان با منطقه های کشور تصادیاق روابط همة اساس نیز و منطقه در اقتصادی روابط تمامی پایة نفت. است

 (.68: 1383 خانی، عبداهلل)

 های سوخت از استفاده از ناشی محیطی زیست مسائل و گذشته سال چندین در گاز تقاضای سریع رشد این، بر عالوه

. است بخشیده اهمیت ،آینده احتیاج مورد گاز تأمین برای پیش از بیش را منطقه این ذخایر تر، سنگین کربنیهیدرو

 جایگزین انرژی تنها و رسد می اتمام به ها کشور از بسیاری نفت ،آینده دهة دو در دهد می نشان هاپژوهش و ها مطالعه

 ها آن گاز روسیه، مصرف رفتن باال با البته .دارد وجود روسیه و فارس خلیج منطقة در هم آن که است طبیعی گاز آن،

 را آن تواند می و دارد فراوان طبیعی گاز که ای منطقه تنها ،سبب همین به .شد خواهد مصرف کشورشان داخل در بیشتر

 خلیج به ،دارند را جهان صنایع سهم بیشترین که جهانی های  قدرت و بود خواهد فارس خلیج منطقة ،کند نفت جایگزین

 ،موضوع این .بود خواهد آینده سال ده در جهان انرژی تأمین مرکز فارس خلیج بنابراین، بود؛ خواهند وابسته فارس

 منطقه، الملل بین های  قدرت رفتار به بسته البته و داشت خواهد همراه به فارس خلیج برای را تهدیدهایی و هافرصت

 .بود خواهد رخدادهایی محل ،فارس خلیج

 و همکاری و یکدیگر با نفت ةکنند تولید های کشور پیوند به بسیاری بستگی ،فارس خلیج حوزة در نفت بازار موفقیت

 مبنای بر تواند می کنندگان مصرف و کنندگانتولید از گروه دو این توافق. دارد نفت ةکنند مصرف کشورهای مساعدت

 این برای تقاضا بر که عواملی و نفت قیمت نفت، تولید مقدار ،آن در که گیرد صورت تقاضا امنیت مقابل در عرضه امنیت

 در نفت ةکنند مصرف های کشور ،صورت این در. شود تنظیم طرف دو توافق و مذاکره اساس بر گذارد، می ثیرأت خام مادة

 برای تقاضا از آگاهی با نیز نفت ةکنندتولید های کشور .کنند تأمین نفت از را مطمئن یمنافع آینده، در توانند می درازمدت

 برای توانند می خود یارز های درآمد به بخشیدن استمرار نتیجه در و ها قیمت نسبی ثبات از اطمینان و آینده در نفت

 های شرکت امنیتی، چنین سایة در(. 368: 1391 سریر،) کنند ریزی برنامه کشورشان آیندة های نسل زندگی کیفی بهبود

 نکاتی به توجه با. آورد خواهند روی منطقه این به ،گذاران سرمایه سایر و جهان تجاری بزرگ های بانک نفت، یالملل بین

 مالی، گستردة ابعاد در سو، یک از تواند می سو یک از ،منطقه های کشور بین گاز و نفت زمینة در همکاری شد، گفته که

 خلیج گاز و نفت صنعت وسیع های بخش همة در ها تجربه و اطالعات مبادلة متخصص، انسانی نیروی تبادل ،فناورانه

 متالطم همیشه بازار تثبیت نیز و منابع بیشتر از وری بهره برای نفتی مشترک همکاری بازار ایجاد دیگر، یوس از و فارس

 .باشد مؤثر آینده در نفت جهانی

 

 



 745 فارس خلیج در ای منطقه همگرایی های  چالش و ها  فرصت

 ای منطقه کار نیروی تبادل .3

 کار نیروی ،باشد مؤثر فارس خلیج منطقة در کشورها میان همکاری روند در تواند می که دیگری مهم عوامل از یکی

 با ،غنی نفتی منابع نظر از اما جمعیت، کم کشورهای میان همبستگی نوعی تواند می عامل این. است منطقه های کشور

 کشورهای نظر از هم و پذیرمهاجر کشورهای نظر از هم ،کار نیروی مهاجرت ،واقع در. کند فراهم جمعیتپر های کشور

 تأمین را کشورشان صنایع کاری نیروی کمبود توانند می ینیروهای چنین جذب با ،نخست دستة. است مفید ،فرستمهاجر

 خروج ،نای بر عالوه .کنند می قلمداد ارز تأمین برای درآمد منبع عنوان به را مهاجر کار ینیرو فرستادن ،دوم دستة و کنند

 از و دهد می کاهش اولیه کشور در را بیکاری سطح ،دیگر های کشور در ها آن اشتغال و جمعیتپر ةجامع یک از کار نیروی

 خلیج منطقة در. کند می جلوگیری ،شود می ایجاد بیکاری از ناشی فقر یا بیکاری اثر بر که کار نیروی اجتماعی های تشنج

 بسیاری های مشکل ،کار خواهان جمعیت اشتغال لحاظ به دوهر و دارند باالیی جمعیت عراق و ایران کشور دو ،فارس

 نیروهای ویژه به ،کار نیروی به شدید نیاز و اندک بسیار جمعیت دلیلبه فارس خلیج جنوبی های کشور ،مقابل در .دارند

 را پیوندها ،فارس خلیج منطقة های کشور همکاری با تواند می امر این. دندار را نیروها این جذب توانایی متخصص،

 در هندی میلیون شش اکنون ،القلم سریع گفتة به (.53: 1390 نیا، حسن) سازد مرتفع را ها آن نیازهای و تر قوی

 برای کشورها این ظرفیت از توانستیم می داشتیم، عربی های کشور با خوبی رابطة ما اگر. کنند می کار عربی های کشور

 همراه به خارجی سیاست. کنند راحتی و امنیت احساس ،ایران با ارتباط در باید ها آن .کنیم استفاده آوری عقل و اشتغال

 (.2: 1392 القلم، سریع) کند می فراهم را یشرایط چنین عقالنیت
 

 فارس خلیج جنوبی های کشور در مهاجرت درصد. 2 جدول

 کشور کل از مهاجرت درصد کشور فیرد

 9/75 قطر 1

 4/71 امارات 2

 62 کویت 3

 22/42 بحرین 4
 20/25 عربستان 5

 46/24 عمان 6

 175: 1391 رئیسی،: مأخذ                     
 

 فارس خلیج جنوبی های کشور جمعیت از باالیی درصد ،عراق و ایران کشور دو جز هب ،شود می مالحظه که گونه همان

 سایر به عراق و ایران کشور دو از کار نیروی اعزام زمینة در همکاری ترتیب، بدین. دهند می تشکیل مهاجران را

 .کند می فراهم کشورها میان را همکاری زمینة ،فارس خلیج جنوبی حوزة های کشور

 

 فارس جیخل منطقة مشترک بازار جادیا .4

 یواحد پول ندهیکه در آ کردند و قصد دارند جادیرا ا یبازار مشترک ،فارس جیخل حوزة یعرب یها کشور ،1387 سال در

اعضا و حضور  انیم ترکینزد یبا هدف همکار ،فارس جیخل یهمکار یشورا عضو کشور شش. کنند جادیا زین

 در شتریب یازهایامتکسب  زیو ن شانیهاییدارااز  نهیبه استفادة یبرا نیهمچن ،جهان اقتصاد عرصةقدرتمندتر در 

حضور دو کشور  .اند کرده یازاند هفارس را را جیخل حوزة یها کشور مشترک بازار ،یالملل نیب یو اقتصاد یاسیس یها یباز

 داشتنبا توجه به  ،عمان یایفارس و در جیخل حوزةهشت کشور  ةجانبهمه یبازار و همکار نیا در عراق و رانیا مهم

از  یبعض. است منطقه یها کشور انیو اتحاد م یهمکار تیتقو یمناسب برا اریبس یراهکار ،یانرژ میعظ ریذخا

 .(52: 1386 ،یلداری)ا دانند یم اروپا ةیاتحادبازار مشترک  با مشابه یعمل را بازار نیا یازاند هرا ،لگرانیتحل
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 بدون و آزادانه توانند یم شش کشور نیاز ا کیشهروندان هر ،پس نیا از که است یمعن نیا به مشترک بازار نیا لیتشک

 یبعض لبتها .کنند استفاده لیتحص و کار و کسب یها فرصت از و سفر گرید یها به کشور ،یمرز مرور و عبور دیرواد به ازین

 شیموجب افزا ،مشترک بازار نیا جادیا ،ندارند یکسانی یاقتصاد و بافت اجتماع ،کشور شش نیا کهنیا لیدلبهاعتقاد دارند 

با سرعت و  ترمرفه یها شهر نیهمچن و تریقو اقتصاد با یها کشورها خواهد شد و مهاجرت به کشور نیسرعت مهاجرت در ا

 ة. مجموعافتیخواهد  شیشش کشور افزا نیا انیدر م زین پول گردش سرعت ی. از طرفگرفتخواهد  صورت یشتریحجم ب

 .باشد داشته همراه به را یگرید یاقتصاد و یاجتماع یهامشکلتورم و  شیافزا است ممکن هااتفاق نیا

 کشور شش نیا از کیهر تابعکارگران  ،پس نیاست. از ا یشدن کارگران مهاجر به کارگران بوم لیتبد ،گرید ةمسئل

 یقانون حقوق دیبا و شوند یم شناخته یبوم کارگران عنوانبه ،فارس جیخل یهمکار یشورا عضو یها کشور گرید در

 دیبا ،یاجتماع نیتأمو  یرفاه گانیشرکت و استفاده از امکانات را سیسأت خانه، دیخر نظر از آنان. شود نیتضمها  آن

را  ییدردسرها شوند، یم که با هجوم کارگران مواجه ییموضوع در کشورها نیشوند. ا دهید یهمانند شهروندان داخل

 .(15: 1387 ،ی)مسعود کندیم جادیا

پول واحد، آموزش، بهداشت، خدمات  جادیا ی: تالش براردیگ یم بر در زین را یگرید یها جنبه ،مشترک بازار نیا

 بازار نیا است قرار نیهمچن. هستند آن یها توافق گرید از ،مشترک یها یگذارهیسرماو  یدست عیصنا ،یاجتماع

 دیبا. دهد شیافزا هم را یاقتصاد یها رقابت و کند جادیتجارت آزاد را ا یدر فضا شتریب یها مذاکرهامکان  ،مشترک

 و ینید ،یقوم ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاتشابه و هااشتراک یبر مبنا ،مذکور یها هیاتحاد اغلب داشت توجه

 حوزة ییایجغراف منطقةدر  خود یهااشتراک و هاارتباط لیپتانس تیتقو دنبالبه دیبا زی. ما نرندیگ یم شکل ییایجغراف

در نظر داشته  ییهاهیاتحاد نیچن تیو فعال لیتشک یرا برا یعمل و یعلم و یاقتصاد اصول و البته میباش انهیخاورم

 میتوان یم .اند ننشسته کاریما ب ی. رقباردیابتکار عمل را در منطقه در دست بگ ،خود یها ییتوانا حسب بر دیبا رانیا .میباش

 و زادهجمعهامام) میوارد کار شو ،عمل سرعت با و هوشمندانه کهنیبه شرط ا ؛میکن لیتبد مانیشرکا به را مانیرقبا

 .(331: 1389 ،یسرکانیتو

 

 ای منطقه همکاری لزوم و آب شدید کمبود  .5

 بینی پیش این است امید. بود خواهد آب سر بر ،خاورمیانه در آینده جنگ که شود می بیان ها کتاب و ها مقاله در همواره

 مرزی های اختالف بروز موجب ،خاورمیانه در آب بحران ،حاضر حال در. منازعه نه باشد، همکاری زمینة آب و نیابد تحقق

 ،اخیر های سال در آب منابع بندی تقسیم نحوة. شود می دوستانه نیز گاهی و خصمانه های گیری جبهه در اساسی و

 باید فارس خلیج راهبردی و حساس منطقة مورد در. است گرفته قرار ملی منابع حوزة در امنیتی ةمسئل یک صورت به

 تشدید نیز آینده های سال در و است مشهود آن در آب بحران عالئم که است مناطقی جمله از ،منطقه این که گفت

 عربستان) است مترمیلی 100 زیر ،فارس خلیج منطقة جنوبی حوزة کشور شش در جوی های ریزش متوسط. شد خواهد

 نبود جمعیت، افزایش عامل سه(. دارند بارندگی متوسط مترمیلی 100 زیر نیز بحرین و امارات کویت، قطر، متر،میلی 40

  .روند می شمار به منطقه در آب بحران کنندةتشدید عوامل از ،منطقه آب منابع آلودگی و سالم مدیریت

 در جمعیت رشد نرخ باالترین که است درصد 2/4 بر بالغ ،فارس خلیج عربی های کشور در جمعیت ةگسیختلجام رشد

 آینده در ،کشورها این در موجود آب ،نرخ این با. است جهان در جمعیت رشد نرخ برابر سه و شود می محسوب جهان

 اصلی، زمینة سه در فارس خلیج منطقة در نیز آب سالم مدیریت نبود. بود نخواهد کشورها این مردم های نیاز پاسخگوی

 بآ تأمین برای منطقه های کشور تالش و آب مصرف الگوی بودن اصولی غیر زیرزمینی، آب منابع از رویه بی استفادة

 .است یافته بارزی نمود ،ای منطقه و جمعی هماهنگی و همکاری نبود و انفرادی های شیوه به خود نیاز مورد
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 بدون ها آن حل که است فارس خلیج حوزة های کشور در آب بحران وجوه ترینمهم آن، آلودگی و آب منابع کمبود

 ،همکاری برای منطقه های کشور ارادة و عزم به ،مهم موضوع این و نیست پذیرامکان ،ای منطقه هماهنگی و همکاری

 و زیرزمینی آب عظیم منابع با ایران کهآن ویژه به. دارد نیاز متقابل اعتماد ایجاد و ملی -سیاسی های گیری جبهه از خروج

 فهرست ،زیر جدول در. باشد فارس خلیج جنوب های کشور ةدهند یاری تواند می کشور جنوبی مناطق های رودخانه

 بینی پیش یا دارند قرار آب کمبود با های کشور گروه در 2025 -1990 های سال فاصلة در که است آمده کشورهایی

 در نفر هر برای شوندهتجدید آب منابع ،مکعب متر 1000 از کمتر اساسبر) ندرگی قرار گروه این در 2025 سال تا شود می

 (سال

 
 فارس خلیج در آب کمبود دارای های کشور فهرست .3 جدول

 عربی متحدة امارات عربستان، قطر، داشتند قرار آب کمبود گروه در 1990 سال در که کشورهایی

 کویت بحرین، عربی، متحدة امارات عربستان، قطر، داشتند قرار آب کمبود گروه در 1995 سال در که کشورهایی

 ایران عمان، کویت، بحرین، عربی، متحده امارات عربستان، قطر، داشت خواهند قرار آب کمبود گروه در 2025 سال در که کشورهایی

 1392 زارعی، و شاهدوستی :مأخذ

 

 با عراق هانت 2025 سال تا ،فارس خلیج حوزة کشور هشت میان از ،شود می مشاهده باال جدول در که طورهمان

 های همکاری گرفتن پیش در ،بنابراین ؛بود ندهخوا آب بحران درگیر دیگر کشور هفت و بود نخواهد مواجه آب بحران

 .رسد می نظر به ضروری امری ،آب بحران با ههمواج زمینة در مشترک

 

 مشترک کیتیپلژئو .6

 قلمرو و ییایجغراف دامنة و گذاشت الملل نیب روابط بر یمهم ریتأث ،ستمیب سدة آغاز در که یکیتیپلژئو ةشیاند نیترمهم

 توجه فارس جیخل و انهیخاورم مهم منطقة به که بود ملندیر و هارتلند ةینظر گرفت،  بر در را جهان از یشتریب بخش ،آن

 یگاهیجا فارس جیخل ،یکیتیلژئوپ یها هینظر در .گرفتند بهره هینظر نیا از انیدانشگاه و استمدارانیس ،نیبنابرا ؛داشت

 .کند یم فایا یجهان اقتصاد نظام در یمهم نقش ،گاز و نفت سرشار منابع از یمندبهره لیدلبه و دارد یراهبرد و برجسته

 اریبس لیدل نیا به و است یضرور ،یدارهیسرما نظام یبرا یراهبرد نظر از ،منطقه نیا از نفت صدور نیتضم ،رو نیا از

 یبرا مشترک کیتیپلژئو نیا. شود یم مشاهده فارس جیخل در کایآمر ژهیو به ،یجهان یها قدرت حضور که است مهم

 یها دولت یبرا ،حوزه نیا در یجهان ییهاتعامل تا شده سبب و کرده فراهم یاریبس یها فرصت ،یساحل کشور هفت

 رو روبه کردیرو دو با ،ندهیآ در یاهمنطق نظام لیتشک یبرا ،فارس جیخل کیتیپلژئو که گفت توان یم .بخورد رقم مذکور

 :شد خواهد

 ؛یبوم عوامل و ها همؤلف عناصر، بر هیتک با یاهمنطق نظام لیتشک( الف

 .هاآن خواست و منافع ةیپا بر و یا فرامنطقه یها قدرت دخالت با یاهمنطق نظام لیتشک (ب

 مشترک، و یبوم عوامل و عناصر ازها،ین و منطقه یها کشور خواست ةیپا بر یا قهمنط نظام کی لیتشک گمان یب

 و مواضع گرفتن شیپ در و یمقطع و مدآناکار یها  وهیش از یرویپ اما است، فارس جیخل حوزة یها کشور یجد لیتما

 در یجهان کنشگران تا شده سبب و است داشته باز یهدف نیچن به یابیدست از را ها آن ،یاصول ریغ یها استیس

 ،نیبنابرا ؛کند یم فراهم منطقه در را تفاهم سوء و تنش یها نهیزم امر، نیا. باشند داشته دخالت آن یتیامن یها بیترت

 یها استیس ،ندهیآ در و کنند توجه نکته نیا هب دیبا عربستان و نیبحر امارات، قطر، ژهیو هب فارس جیخل یعرب یها دولت

 (.79: 1384 ،نایروم و اینحافظ) کنند میتنظ کایمرآ یها استیس از دوربه و یساحل گانیهمسا با شتریب تعامل بر را خود
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 آن مشترک هایارزش و اسالم دین .7

 جهان سیاسی جغرافیای عرصة در تاکنون که موفقی مناطق های کشور همة گفت توان می کلی اصل یک عنوان به

 ةاتحادی .اند داشته ای منطقه نظام ساخت بنایزیر عنوان به یمشترک فرهنگی های ارزش و ها ویژگی ،اند هبود آفرین نقش

 تواند می آن مشترک های ارزش و اسالم دین نیز فارس خلیج منطقة در .گروهند این از... و مرکوسور آن، س آ اروپا،

 منطقه مردان دولت کهاین بر مشروط ؛باشد داشته پایدار و مهم یتأثیر ،ای منطقه نظام ایجاد در و کند ایفا را نقشی چنین

 ای منطقه های فرهنگ همة در است ممکن که انگیز تفرقه عوامل از و برسند تفاهم به بخش وحدت و مشترک اصول رد

 و است بشریت رستگاری و نجات راه ارائة مدعی ،یاعتقاد نظام یک عنوان به اسالم. پرهیزندب ،باشد داشته وجود مشترک

 دین، این اولیة استگاهخ و منشأ .است اجتماعی یدین ،اسالم کلی، طور به. دارد بشری جامعة ادارة برای کامل ای برنامه

 ساکنان اکثریت دین امروز تا .است هبود فارس خلیج مجاور های سرزمین نیز آن جایگاه نخستین و است فارس خلیج

 کنند می اعالم اسالم به را خود پایبندی ،حوزه این های حکومت همة .دهد می تشکیل اسالم را فارس خلیج های سرزمین

 خلیج ناحیة یکشورها همة میان در مشترک بینی جهان یک ،بنابراین ؛آورند می دست به دین راه از را دخو مشروعیت و

 پیش را امت بحث و شناسد نمی رسمیت به را جغرافیایی حتی و نژادی ای، قبیله قومی، های اختالف که دارد وجود فارس

 ،ها کشور این قرائت و تفسیر که چندهر .باشد همگرایی و وحدت عامل ارترینپاید و ترین اساسی تواند می و کشد می

 بخش وحدت مفاهیم با ها سنی و شیعیان ،عمل در اما است، متفاوت گاه ،اسالم دین مفاهیم از عربستان و ایران ویژه هب

 عربستان و ایران نقش ،ها دستورالعمل این به رسیدن برای. کنند می زندگی یکدیگر کنار در آمیز مسالمت یصورت به ،اسالم

 توجه با ،کشور دو این نزدیکی و تفاهم که چرا ؛رسد می نظر به ضروری ،فارس خلیج در مهم و برجسته کشور دو عنوان به

 دیگر همراهی تواند می و رسد می نظر به راهبردی و کننده کمک ها، تفاهم سوء و ها اختالف حل در ،شدهذکر های مؤلفه به

 یکدیگر، مقابل در جویانه برتری های ادعا از برداشتن دست نخبگان، یوگو گفت. باشد داشته پی در را ساحلی های کشور

 گرایی فرقه شائبة که اقدامی گونههر از پرهیز ندانستن، دیگری از تر مسلمان را خود ها، سوءظن گذاشتن کنار هم، به اعتقاد

 این که است بلندی های گام هم، با تساوی پذیرفتن ،کالم یک در و سنی و شیعه های اقلیت به احترام کند، تقویت را

  ؛بردارند دین مبنای بر وحدت برای توانند می کشورها

 مفاهیم براساس را خود های سیاست باید مذکور های دولت بخش، الهام و برجسته عامل این به توجه با ،بنابراین 

 .بپرهیزند رو پیش روابط در نگیزا تفرقه های سیاست از و کنند تنظیم بخش وحدت

 

 فارس خلیج در محیطی زیست مسائل .8

 ،ساحلی هایدولت که کند می ایجاب آلودگی مقابل در آن پذیری آسیب و فارس خلیج طبیعی و جغرافیایی های ویژگی

 .کنند محافظت ی،یدریا زیست محیط از آلودگی، منابع تمامی داشتن نظر در با تا بیندیشند تدابیری

 گلوگاه تنگی همچنین. است اندک متر، 35 متوسط عمق و بعمر کیلومتر 250،000 معادل وسعتی با فارس خلیج آب حجم

 درجة و آن کم عمق علت به ،ییدریا محدودة این در آب شوری. ندشو تجدید کندی به آن هایآب که شودمی سبب هرمز

 کاهش محسوسی صورت به ،هتصفی و پاالیش در دریا آب قابلیت که شودمی سبب و است زیاد بسیار ،منطقه در باال حرارت

 خلیج هایآب آلودگی در عامل ترینمهم ،اخیر هایسال در آن صادرات و دتولی افزایش و منطقه در نفتی مخازن اهمیت. یابد

 از خارج به ،نفتی پایانة چهار و بیست از ،پیکر غول های نفتکش توسط نفتی تولیدهای از مهمی بخش .رود می شمار به فارس

 آب تخلیة عملیات همچنین و ها نفتکش برخورد نفتی، های چاه احتمالی فوران ،شرایطی چنین در. شود می صادر منطقه

 علت به ،موجود آمار طبق. باشد داشته دنبال به ییدریا زیست محیط برای مهمی خطرهای است ممکن هریک ،ها نفتکش

 .شود می ریخته فارس خلیج هایآب به ،نفت تن میلیون 5 الی 4 بین سالههمه ،آب تخلیة توازن عملیات
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 ونقل حمل صنعتی، های زمینه در ،نفتی هایدرآمد افزایش علت به ،منطقه کشورهای ،اخیر هایسال در این، بر عالوه

 ندگیز ساحلی شهری مراکز در نفر یلیونم شش به نزدیک ،حاضر حال در .اند یافته  ای سابقه بی رشد ،شهری توسعة و

 به شهری های زباله تخلیة. شود برابر دو ،دهه یک از کمتر در ،شهرها این از بعضی جمعیت که رود می انتظار و کنند می

 هایفعالیت برای دریا بستر ماسة از استفاده همچنین و کن شیرین آب های کارخانه شور و گرم باپس تخلیة دریا،

 .رساند یم بیآس ییدریا زیست محیطمحسوس، به  یشکل بهشهرسازی و صنعتی، همگی از عواملی است که 

محیط زیست و توسعه، دولت کویت با تأکید بر  دربارة به مناسبت تشکیل سمیناری ،1971 سپتامبر 27 تاریخ در

شد  با شرکت کشورهای ساحلی ،ایمنطقهخواستار تشکیل کنفرانس  ،فارس خلیج زیست محیطکنندة  دیتهد یخطرها

 .دوش تنظیم ییدریا زیست محیط از حراست زمینة در کنوانسیونی تا

 ها از آلودگی ناشی از فعالیت کشتی ،«ویژه منطقة» نییتع با که کرد بیتصو 1973نوامبر  2 خیتار در ،لندن کنوانسیون

 فارس خلیج از حراست ضرورت بر ،1974 مارسشورای برنامة محیط زیست سازمان ملل متحد در  همچنین .شود یریجلوگ

را سرعت  ساحلی کشورهای فعالیتدو مصوبه،  نیهماهنگ کند. ا رااین زمینه  به مربوط یهااقدام که رفتیکرد و پذ دیتأک

 .کنند اتخاذ ییها میتصم ،حمایت و توسعة محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان یبراتا بتوانند  دیبخش

 عراق، ایران، هایاز دولت ،برنامه این ییاجرا مدیر متحد، ملل سازمان زیست محیط برنامةتصمیم شورای  دنبالبه

در کنفرانس  ،1978 آوریل 23 تا 15 تاریخ از که کرد دعوت متحده امارات و سعودی عربستان قطر، عمان، کویت،

کنفرانس که با شرکت نمایندگان کلیة کشورهای ساحلی تشکیل  .کنند شرکت کویت در ایمنطقه االختیارتامنمایندگان 

 ایمنطقهکنوانسیون  شود. تیحما ساحلی نواحی و ییدریامحیط زیست  سعةتو از تا کرد بیتصو عملیاتی یطرح ،شد

 یاضطرار موارد در مضر، مواد سایر و ینفت آلودگیمقابل  در ییدریازیست  حمایت نةیزم در همکاری یبراکویت 

 کنوانسیون عمان، استثنایبه کننده،شرکت هایدولت یتمام. در آخرین روز کنفرانس، دکر بیتصو همکاریپروتکل 

 کردند.  امضا را ضمیمه پروتکل و کویت

 تخلیة از ناشی گیدلوآ ،کشتی وآمد رفتاز  ناشی گیدلو. آستا شده شناسایی گیدلوآ منبع پنج ،کویت ننسیواکنو در

 بستر یرو ز بستر منابعاز  یداربرهبهر و فکتشاا از ناشی گیدلوآ ،خشکی در قعوا گیدلوآ ،پیمااهو و کشتی از ئدزا ادمو

 .ننساا یفعالیتها سایر از ناشی گیدلوآو یادر

دهند  انجامرا  زمال یاه امقدا یتمام ک،مشتر یا یادنفرا رطوبه تا میکنند تعهد هارکشو ن،نسیواکنو 3 دةما سساا بر

 یدفر یاه ماقدا شامل هم ،ستا هشد گرفته نظر در کویت ننسیواکنو در که ییهاامقدا. کنند یرهمکا یکدیگر با و

در  خسر کشند عموضو با نشستی ،2009 لسا یلدر اوا ،ستارا ین. در ااست جمعی یها اقدام رندةیبر گ در همو  هارکشو

 رمحو .شد تشکیل راتماا جةرشادر  رسفا خلیج زةحو یستمحیطیز تمشکال یترمحو با یرسمینا همچنینو  کویت

 .دبو 1خسر کشند ةپدید شگستر بر رتنظا و مقابله یابر هاییرهکارا افتنی یبرا شتال ،نشستها ینا صلیا

 زیست محیط از حفاظت ایمنطقهسازمان  ،اجرای مفاد کنوانسیون یاد شده یبراعضو و  کشوهای همةتوافق  با

 (.79: 1386 ،یدی)ام است شده واقعکویت  درکه  شد تأسیس 2()راپمی عمان دریای و فارس جیخل

محیط زیست  از حفاظت دربارةمختلف و  هایزمینهپروتکل به شرح زیر در  چهار کنونتا راپمی ایمنطقهسازمان  

 :است کرده بیتصو مختلف هایآالیندهدریایی در برابر 

 در  ساحلی  نواحی و دریایی زیست  محیط  توسعةو   حمایت نةیزم در  همکاری  کویت برای  ای منطقه  کنوانسیون .1

 ییایدر منطقةو مبارزه با آلودگی در  ییایدرآلودگی محیط زیست  کاهش آن جلوگیری و هدف که( 1978) آلودگی برابر

 .استعمان(  دریای )خلیج فارس و

                                                                                                                                                                          
1. Red Tide 

2. Regional Organization for the Protection of the Marine Environment (ROPME( 
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 کویت  در موارد اضطراری مضر مواد سایر و  نفت از  ناشی آلودگی با  مبارزه برای  ای منطقه  همکاری  پروتکل .2

 منافع برای حفاظت از نواحی ساحلی و مؤثر و الزم یهااقدام یتمام دادنانجام  ،آن بیتصو از هدف هک( 1978)

 در مواقع اضطراری است. ییایدرمواد مضر در محیط زیست  سایر و نفت از ناشی آلودگی برابر در متعهد های دولت

 یها اقدامانجام  ،آن ( که هدف1989)   قاره  از فالت  از اکتشاف و استخراج  ناشی  آلودگی دریایی مورد در  پروتکل .3

 .ستدریا زیربستر و بستر استخراج ناشی از اکتشاف و ییایدراز آلودگی  جلوگیری و پیشگیری یبرا ترمشخص

ها  آن  دفع و  بخشزیانزاید  مواد ،  آلودگی مستقر در خشکی  زیست دریایی در برابر منابع  محیط از  حمایت  پروتکل .4

 خشکی در مستقر منابع از ناشی آلودگی با مبارزه و کاهش ،تحکیم تدابیر موجود برای جلوگیری ،آن از هدف که( 1990)

 درصدد اکنونهم ،راپمی سازمان .(31: 1389 ،یدی)اماست  الزم در این مورد یها اقدام انجام و ایمنطقه و ملی سطح در

 (.17: 1390 زاده، بازیاری) هستنیز  ایگونهحفاظت از تنوع  پروتکل تهیة مقدمات کردنفراهم

 

 مخدر مواد با مبارزه .9

 تبدیل منطقه های کشور بین در همکاری زمینة به تواند می که منطقه سطح در امنیتی تهدیدهای و هاچالش از دیگر یکی

 و ایرانی های نیرو توسط ،فارس خلیج های بآ در مخدر مواد تن صد به نزدیک ،سال هر در. است مخدر مواد مسئلة ،شود

 ویژه هب. آید می شمار به منطقه های کشور تمامی مشترک های نگرانی جمله از نیز مسئله این. شود می کشف منطقه عرب

 این از نیز منطقه های کشور سایر تا شود می سبب افغانستان، یعنی مخدر مواد کنندة تولید کشور با ایران مرزی مجاورت

 کشت زادیآ و آمریکایی های نیرو توسط افغانستان اشغال ،واقع در .افتد خطر به ها آن ملی امنیت و ندشو تهدید ،ناحیه

 بیش ،اکنون هم که طوری هب. است شده جهان نقاط سایر به مخدر مواد ةسابق بی صادرات موجب ،کشور این در مخدر مواد

 و فارس خلیج و ایران با افغانستان کشور جغرافیایی نزدیکی. شود می کشت افغانستان در دنیا مخدر مواد از درصد 92 از

 و توسعه .است شده دنیا نقاط سایر و فارس خلیج های کشور سمت به مخدر مواد تر راحت عبور سبب ،عمان دریای

 خطوط دریایی، های مرز کنترل تقویت کشور، دو ساحلی گارد و مرزی های نیرو بین موجود دوستانة روابط تحکیم

 حاشیة های کشور مقابلة برای مهم راهکارهای از ،کاال و مخدر مواد قاچاق و غیرمجاز های تردد از پیشگیری و کشتیرانی

 .ستادنی نقاط سایر و کشورها این به مخدر مواد قاچاق با فارس خلیج

 

 کشاورزی زمینة در همکاری .10

 کشاورزی حوزة در کشورها میان همکاری توسعة ،فارس خلیج حاشیة های کشور همکاری مستعد های زمینه از دیگر یکی

 کمبود و ندارند کشاورزی برای مرغوبی و حاصلخیز های زمین ،فارس خلیج جنوبی حاشیة های کشور ،حقیقت در. است

. است وارداتی ها آن کشاورزی های محصول بیشتر ،بنابراین ؛است افزوده مشکل این بر نیز کشورها این در آب منابع

 با و است بوده میلیارد 28 حدود ،2010 سال در فارس خلیج جنوبی های کشور کشاورزی های محصول واردات میزان

 دفاتر گشودن با که است کشورهایی جمله از آمریکا. شد خواهد ارقام این صعودی رشد موجب ،جمعیت رشد به توجه

 که طوری به. کند می بازی زمینه این در را فعالی نقش ،عربی های کشور در خود کشاورزی های محصول تجارت

 در میلیارد 7 به ،1985 سال در دالر میلیون 500 از ،منطقه عربی های کشور به کشورها این در کشاورزی های محصول

 به نسبت ،منطقه عربی های کشور و است بار تره و میوه ،منطقه کشاورزی های محصول عمدة. است رسیده 1992 سال

 . کنند می وارد جهان نقاط اقصی از را آن که نددار را میوه سرانة مصرف باالترین ،خود جمعیت

 عنوان به ایران. دارد وجود منطقه های کشور نیام کشاورزی همکاری برای متعددی های زمینه ،مسائل این به توجه با

 مواد اصلی ةکنندتأمین تواند می ،دارد هوایی و آب تنوع و کشاورزی حاصلخیز های زمین که منطقه پهناور کشور یک

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/291798?sta=&sto=&ste=%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%20%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1&1534-D83A_1933715A=8d6d40a2f0fa72121f60d356661173798ab4d3c2
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/291798?sta=&sto=&ste=%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%20%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1&1534-D83A_1933715A=8d6d40a2f0fa72121f60d356661173798ab4d3c2


 751 فارس خلیج در ای منطقه همگرایی های  چالش و ها  فرصت

 در را بار تره و میوه ویژه به غذایی مواد ،تر مطلوب و تر ارزان قیمتی با و دشبا فارس خلیج جنوبی حوزة های کشور غذایی

 .دهد قرار فارس خلیج جنوبی حاشیة های کشور اختیار

 

 فارس خلیج در دریایی های همکاری  .11

 منطقه های کشور پیوند تقویت در مهمی سهم که فارس خلیج حوزة های کشور میان در همکاری های زمینه از دیگر یکی

 که پذیرفت خواهد تحقق ،گوناگون های زمینه در ها همکاری این. است منطقه های کشور بین دریایی های  همکاری ،رددا

 .شد خواهد اشاره ها آن ترینمهم به ادامه، در

 

 مشترک دریایی خدمات و کشتیرانی خطوط تقویت .11.1

 و توسعه کنفرانس آمار اساس بر و است شده برابر 8 تاکنون دوم جهانی جنگ از بعد دریایی یالملل بین تجارت حجم

 .شود می جا هجاب هواپیما توسط ،درصد 5 تنها و دریا طریق از ،ها کاال کل درصد 78 ،(آنکتاد) ملل سازمان تجارت

 از ای نقطه کمتر در ،مقیاس این در آن مشابه که است ای گونهبه بارگیری عملیات حجم فارس، خلیج با ارتباط در

 مجموعه به نزدیک چیزی تنهایی به خارک پایانة در نفت بارگیری و تخلیه میزان ،مثال برای. خورد می شمچ به جهان

 خلیج حوزة در بارگیری و تخلیه عملیات کل حجم به نسبت ،میزان این ؛است هلند رتردام در بارگیری و تخلیه عملیات

 منطقه های کشور سوی از مشترک کشتیرانی خطوط تقویت و تأسیس ،دلیل همین به. دارد چشمگیری افزایش ،فارس

 .کند ایجاد همگرایی کشورها این بین و کند تر فعال منطقه این در را دریایی تجارت تواند می

 

 دریایی کالج و آموزشگاه تأسیس .11.2

 حمل کشتی فروند 700 مختلف، انواع در نفتکش کشتی فروند هزار حدود ،فارس خلیج حوزة های کشور ،حاضر حال در

 120 حدود در رقمی ،ها نفتکش این نیاز مورد خدمة تعداد. ددارن پیکر کرانه گوناگون های شناور فروند 900 از بیش و کاال

 و انغواص ایمنی، بازرسی بارگیری، کارشناسان کشتی، راهنمای مانند جانبی های  تخصص اگر که است نفر هزار

 های نیرو این تعلیم. رسید خواهد نفر هزار دویست به مارآ این ،کنیم اضافه رقم این به را نیاز مورد دریایی حقوقدانان

 .است گاهشآموز تأسیس نیازمند متخصص،

 

 کشتی تعمیر و سازی کشتی های اهکارگ احداث در همکاری .11.3

 99 حداقل. شود می پرداخت صنعتی های کشور به کشتی تعمیر و خرید برای ،دالر ها میلیون ساالنه ،موجود های آمار طبق

 احداث در همکاری. ندهست دیگر های کشور ساخت ،فارس خلیج حوزة های کشور نفتی و تجاری ناوگان های  کشتی درصد

 موجب بلکه ،دارد فارس خلیج حوزة های کشور برای زیادی مادی نافعم تنها نه ،کشتی تعمیر و سازی کشتی های کارگاه

 .شد خواهد نیز ها آن بیشتر همگرایی

 

 دریایی مرور و عبور بر مشترک ارتنظ .11.4

 امنیت تنها نه ،زهرم تنگة ویژه به ،فارس خلیج از ها کشتی مرور و عبور بر فارس خلیج حوزة های کشور مشترک نظارت

 ،کند می تأمین فارس خلیج حوزة های کشور داخل به قاچاق های کاال و مضر مواد از جلوگیری با ویژه به را منطقه بیشتر

 .شود می نیز کشورها میان همکاری تقویت موجب بلکه
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 دریایی بیمة شرکت تأسیس .11.5

 مالکیت که شوند می بیمه یهای شرکت توسط ،شوند می خارج آن از یا وارد منطقه به که هایی کشتی بیشتر حاضر حال در

 از منطقه های کشور. شود می خارج منطقه از دالر ها میلیون ساالنه ترتیب، بدین. است منطقه از خارج ها آن مدیریت یا

 .کنند گذاری سرمایه   ا دمجد و حفظ ،منطقه در را ارز این توانند می مشترک دریایی بیمة های شرکت تأسیس طریق

 

 مشترک صیادی های زمینه .11.6

 از تنهایی به تواند نمی کشور یک. است جهان استثنایی مناطق از یکی ،صیادی های قابلیت و استعداد نظر از فارس خلیج

 های صدمه ،منطقه های کشور تمامی هماهنگی بدون ،غیراصولی برداری بهره صورت در و کند برداری بهره ذخایر این

 برای منطقه های کشور بین توجهی قابل همکاری هنوز که آنجا از. شد خواهد وارد ذخایر این بر ناپذیری جبران

 سواحل به محدود       عمدتا  و سنتی صورت به ،ماهی صید عمدة و است نگرفته صورت یدخدادا ذخایر این از برداری بهره

. پردازند می آن ذخایر از برداری بهره به و اند شده حاضر منطقه این های آب در یالملل بین صیادی بزرگ های مؤسسه است،

 .شد خواهد ذخایر این از بهینه استفادة موجب ،منطقه های کشور بین همکاری

 

 گردشگری صنعت در مشترک های همکاری  .12

 فراهم و گذاری سرمایه ،فارس خلیج جنوبی حاشیة های کشور و ایران بین اقتصادی همکاری مشترک های زمینه از یکی

 در. ستاکشوره این و ایران بین تفریحی و مذهبی گردشگران ویژه هب ،گردشگران ورود برای الزم های بستر کردن

 توجه و ستها ملت بین الفت و انس برقراری و ها تمدن یوگو گفت ها، فرهنگ تعامل در مؤثر عاملی گردشگری ،حقیقت

  .آورد می فراهم را فارس خلیج حوزة های کشور میان همگرایی زمینة امر، این به

 ،منطقه این. است ساله هزار چند پیشینة با باستان خاور بزرگ تمدن خاستگاه گردشگری، نظر از فارس خلیج منطقة

 متنوع های گونه تفریحی، های اسکله زیبا، مرجانی سواحل فرد،به منحصر گاهی و متعدد جزایر و بنادر داشتن دلیل به

 و معصوم امامان رامگاهآ خدا، خانة مانند ،مذهبی و تاریخی آثار وجود دلیل به همچنین و گوناگون های نژاد و هانگیا

 میلیون 22 پذیرای سالیانه ،سعودی عربستان ،مثال عنوان به. شود می محسوب جهان در گردشگری مهم مرکز ،پیامبران

 زیارت برای خارجی و داخلی زائر نفر ها میلیون ساالنه ،عراق کشور در همچنین. است اسالمی مختلف کشورهای از زائر

 . کنند می سفر کشور این به معصومین آرامگاه

 خشک و گرم هوای و آب وجود و ایران در هوا و آب بودن متنوع و گردشگری های وجاذبه ها پتانسیل وجود همچنین

. ستکشورها این صنعت و ایران صنعت این بودن مکمل دهندة نشان ،فارس خلیج جنوبی حاشیة عربی های کشور در

 شورای های کشور شیعیان اشتیاق موجب ،(ع) رضالا موسی ابن علی حضرت هشتم امام مطهر حرم وجود این، بر عالوه

 .(75: 1390 اردکانی،) هستیم کشورمان در زائر نفر هزاران حضور شاهد ساالنه و است حضرت آن زیارت برای همکاری

 

 گیری نتیجه

 خ،یتار طول در را یراهبردو  مهم منطقة نیهمواره ا فارس، جیخل منطقةحاکم بر  یکیتیو ژئوپل یاسیس طیو شرا تیوضع

 یها قدرت یفارس برا جیخل منطقة تیاهم .است داده قرار یا هفرامنطق و یا منطقه برتر یها قدرت توجه کانون

 شیافزارو به توسعه و  ،مرتب طوربهاست،  آن عرصة تازکهی کایکه آمر تاکنون ها یپرتغال حضور زمان از ،یا هفرامنطق

کشورها  نیحرکت ا ،اند هفارس داشت جیخل منطقةدر منافع  نفعیذ قدرتمند یها کشور که ییهاینگراناز  یکیاست.  بوده

 طرف از یا یدلمشغول نیچن وجود رغمیعلاما  ،بدون حضور آنان بوده است ،مشترک یتیامن یهابیترتبه سمت ساخت 
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همواره  زیفارس ن جیخل حوزة یها کشور حضور با یا منطقه یها بیترت و ییهمگرا ینوع وجود ،یافرامنطقه یها قدرت

 های کشور تولد با مصادف که هفتاد دهة پایان تا بیستم قرن ابتدایاز  ،اساس نیهم بر. است شده یم یمهم تلق یضرورت

 صورت انگلستان مساعدت با کشورها این میان همگرایی برای هایی تالش است، فارس خلیج جنوبی حوزة کوچک

 نیز را بعدی های چالش و ها اختالف بروز زمینة و نشد منجر کامل همگرایی یک به ها همکاری این از یک هیچ اما ،گرفت

 ری)نظ نداشتند انگلستان با مانیپ انعقاد به یلیتما ایبودند  لستقم که یا منطقه قدرتمند یها کشور ریسا رایز ؛کرد فراهم

 ،1971 سال در فارس جیخل از انگلستان خروج با یحت. دندیکش کنار مانیپ نیا ازخود را  ،(عراق      بعدا  و عربستان و رانیا

 با 1981فارس در سال  جیخل یهمکار یشورا یریگ شکلو تا زمان  نشد جادیافارس  جیدر خل ییهمگرا ةنی       عمال  زم

 مدت، این طول در چهاگر .نشد فراهم یا منطقه ییهمگرا یبرا یا نهیزم ،عراق و رانیا جز بهکشور منطقه  ششحضور 

       عمدتا  ةجانبچند و دوجانبه های پیمان ،ای فرامنطقه های قدرت با بیشتر و یکدیگر با منطقه های کشور از بعضی گاهی

 عنوان هایی توافق چنین رب تواننمی ،شد ارائه ای منطقه همگرایی از که تعریفی اساسبر اما ،کردند منعقد امنیتی

 خلیج در ای منطقه همگرایی نبود دالیل از بعضی داد، نشان پژوهش این های یافته که گونه همان. گذاشت همگرایی

 متضاد، گاهی و متفاوت امنیتی های دیدگاه تسلیحاتی، رقابت ای،هفرامنطق های قدرت دخالت و حضور: از عبارتند فارس

 فرهنگی و قومی های اختالف و مشترک های هنجار و ها دیدگاه نبود مرزی، و ارضی های اختالف جمعی، اعتماد نبود

 و ها تیمز به توجه با ،ها دولت توسط ای منطقه مجدد همگرایی قرن را یکم و بیست قرن که آنجا از اما ؛منطقه در موجود

 داشتن رغمعلی نیز فارس خلیج حوزة های کشور رسد می نظر به دانند، می ،جهان در ها همگرایی این از حاصل های هربتج

 توان می ها آن روی بر تمرکز و مدیریت صورت در که دارند نیز توجهی قابل های ویژگی اشاره، مورد واگرایی های مؤلفه

. بود ای منطقه ساخت مبنای بر هایی ترتیب گیری شکل و منطقه های کشور بین ای منطقه همگرایی نوعی شاهد آینده در

 و اسالم دین همسایگی، موقعیت و مشترک جغرافیایی قلمرو :از عبارتند همگرایی ساز زمینه های مؤلفه از بعضی

 و مشترک ژئوپلیتیک آن، خصوص در هماهنگ گذاری سیاست و مشترک گاز و نفت منابع مشترک، فرهنگی های  ارزش

 و آب بحران مخدر، مواد گردشگری، محیطی، زیست مسائل نظیر مشترکی های موضوع آن، دربارة ریزی برنامه ضرورت

 .است جمله آن از کشاورزی زمینة در مشترک هایهمکاری
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