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  همقدم

اي  العاده ت سياسي جهان امروز از اهميت فوق و كشورهاي همجوار در معادالفارس خليج ةحوز

 ةباشد، در حوز يك و ژئوكالچر ميژئواكونوم برخوردارند؛ اين اهميت به لحاظ ژئواستراتژي؛

فارس بدليل اهميت آبراهي  خليج ةاستراتژيك دنياي امروز شاهد چالشهاي بزرگي است كه منطق

 اقتصاد وجود ةدر حوز.  جهان كامالً اثرگذار باشدةالجيشي مي تواند در تحوالت آيند و سوق

 حياتي بر اهميت مضاعف ةادذخاير عظيم نفتي در اين حوزه و نياز روز افزون جهان به اين م

 بيداري  از طرفي ديگر نوعي خيزش و،نقش اين منطقه بر معادالت سياسي جهان مي افزايد

ر  را دفارس خليجهاي پاياني قرن بيستم شروع و تاكنون نيز ادامه دارد  ملتهاي اسالمي كه از دهه

 بسياري از معادالت ؛ خصوصاً كه با وقوع انقالب اسالميكانون اين مباحث قرار داده است

  . اين تحوالت واقع و دچار التهابات فراواني گرديده استةجهان در حوز  سياسي،فرهنگي

 بر فرآيندهاي فارس خليج ةگذار حوز بخشي از ويژگيهاي حياتي و تاثيرسائل فوق كهم  

رود همه و همه در اختيار شش كشور شوراي  شمار مي هجهاني منطقه اي و جهان اسالم ب
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 حاضر اين است كه آيا وجود ة مقالةفرضي.  ايران و عراق مي باشدةي به اضاففارس خليجري همكا

 مي تواند نقش مثبت و سازنده اي در همگرايي ميان كشورهاي منطقه ،چنين اهرمهاي پراهميتي

داشته باشد؟ آيا اصوالً اين عوامل مي تواند همگرايي را تقويت كند؟ يا به نسبت وجود چنين 

 حاضر تالش ة چرا شاهد واگرايي روز افزون در ميان كشورهاي منطقه هستيم و در مقال،عواملي

بندي آنها بر اين نكته تاكيد  رايي و همگرايي در منطقه و دستهشده است كه با شناسايي عوامل واگ

اند روبط خود را تنظيم و  كشورهاي منطقه ضمن اينكه مي تو،شود كه با تكيه بر عوامل همگرا

بندي نمايند، بالقوه اين توان را نيز دارا هستند كه بر معادالت جهاني و روابط قدرت در  طبقه

  .ساختار سياسي جهان نقش با اهميتي اعمال نمايند

  

 تعاريف

مفاهيم و و واژگان اصلي بحث تعريف و  براي ورود به بحث بديهي است كه بايد قبل از هر چيز

كه در اين تحقيق بيش و پيش از هر چيز بايد تعريف ما به ازاي محتواي آنها روشن گردد؛ 

در فرهنگهاي لغت با معاني شبيه به يكديگر » همگرايي« .مشخص شود» واگرايي«و » همگرايي«

» تقارب«و يا » نزديكي اجزاي يك كل به يكديگر«و يا » نزديك شدن عضوهاي يك مجموعه«

ت با كمي دق 1.آمده است» تباعد«و» دوري«به معني » وا گرايي «ةمقابل واژمعني شده است و در 

ها  اما از معاني واژه.  با يكديگرنديافت كه واژگان مذكور در تقابلدر معاني فوق الذكر مي توان در

كه بگذريم در علوم سياسي بايد گفت كه همگرايي رويكردي است كه مي تواند ميان كشورها 

 ةكشورهاي يك حوزه يا يك منطق آن بعنوان شاخصي در روابط مطرح باشد كه بر اساس

يدن به اهدافي  اقيانوس هند براي رسةفارس يا خاورميانه و يا حوز خليججغرافيايي همچون 

با   پايدار، امنيت و باالخره تامين منافع ملي با سايرين همكاري نموده وةهمچون ثبات، توسع

 رويكرد حركتها و در اين. هايي مدبرانه سعي در رسيدن به اهداف مذكور دارند اتخاذ سياست

شود كه  ريزي مي اي برنامه  جغرافيايي به گونهةهاي كشورهاي يك حوزه يا يك مجموع سياست

تا آنجايي كه به منافع ملي هر كدام از آنها آسيب ويا خدشه اي وارد نشود سعي كنند در راستاي 

است كه اين مالحظات همه در اين رابطه طبيعي .  خود برسندةلح عاليهمگرايي با ديگران به مصا
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 كشورهاي عضو يك مجموعه و يا يك منطقه بايد رعايت شود تا اين هدف ةجانبه، از سوي هم

و دسترسي باشد و در غير اينصورت و استنكاف هر كدام از كشورهاي عضو  جمعي قابل حصول

  .آن مجموعه رسيدن به هدف مذكور يا غير ممكن ويا بسيار سخت مي شود

 و طبق شود ناميده مي» واگرايي«  ديگري وجود دارد كهةواژ» همگرايي «ةاژدر مقابل و  

به  »واگرايي«در اين رويكرد .  در مقابل معني همگرايي استتعريف فرهنگهاي لغت دقيقاً

هاي عضو شود كه در صورت اتخاذ آن از سوي هر يك از كشور هايي گفته مي  سياستةمجموع

وري و تباعد از سوي ساير كشورها امري طبيعي و بديهي به د، جغرافياييةيك مجموعه يا منطق

و اتخاذ آن منجر به تقابل و تخالف ميان كشورهاي » واگرايي« نظر مي رسد كه در نهايت رويكرد

  .همان مجموعه خواهد شد

را و واگرا در ميان  عوامل همگة حاضر فرصت پرداختن به كليةطبيعي است كه در مقال  

توان عوامل بيشتري را يافته  تر مي  نبوده ولذا در يك تحقيق گستردهفارس خليج ةكشورهاي حوز

   .و در تحليل روابط كشورهاي مذكور مورد بررسي قرار داد

  

 عوامل واگرايي

  اي عوامل درون منطقه: الف

   فارس خليج اختالفات مرزي كشورهاي حوزة -1

 قرن نوزدهم دو قدرت بزرگ منطقه  تا پايان، تاريخي برخوردار استةاين اختالفات از يك زمين

ا در  تسلط داشتند كه سالياني رفارس خليجيعني ايران و عثماني بر اكثريت سرزمين هاي اطراف 

انگلستان به قدرت مسلط بر  ، پس از فروپاشي عثماني،اند درگيري و اختالف تجربه كرده

ودوم و آغاز ي اول  تبديل شد دو جنگ جهانفارس خليجهاي غربي و جنوبي  سرزمين

طلبانه انگلستان را به تجديد نظر در سياستهاي استعماري وادار ساخت و به  هاي استقالل نهضت

م را 1970 ةدنبال آن سياست جديد مبني بر خروج از سرزمني هاي شرق كانال سوئز تا اوايل ده

در  2.دند به استقالل رسيفارس خليجدر پيش گرفت و تعدادي ديگر از كشورهاي حاشية جنوبي 

 مذهبي و ساير مؤلفه ، قبيله اي،واقع انگلستان مرزهاي منطقه را بدون رعايت اصول مردم شناختي
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هاي تفكيك مرز، ترسيم نمود حتي بعضي از اين كشوها از طريق پيمانهاي بعضي از قبايل با 

يران عمر  به استثناء افارس خليجبنابراين اكثر كشورهاي حاشية  3.دولت انگلستان تشكيل شدند

بسيار كوتاهي از همسايگي با هم بعنوان يك كشور مستقل تجربه نموده و مرزهاي اين كشورها 

ي خارجي تحميل شدند و بنابراين روند طبيعي خود را سپري نكرده اند بلكه از جانب قدرتها

به همين دليل سه دهة پاياني  4»مسايگان خود احساس امنيت نمي كندهيچ كشوري از سوي ه«

ن بيستم شاهد اختالفات و مناقشات عمدة اين كشورها برسر مرزها بود اين اختالفات به جهت قر

انرژي فراواني از  زميني و دريايي بودن از پيچيدگي هاي زيادي برخوردار است كه وقت و

م قرن  دوةميعراق در اروندرود تقريباً تمام نكشورهاي منطقه را هدر داده است اختالفات ايران و 

  .ته را دربرگرفتگذش

 حتي با سقوط دولت بعث عراق بدليل .ي آن بودي دو كشور نتيجة نهاةجنگ هشت سال  

اياالت متحده آمريكا در عراق و ناپايداري سياسي در اين كشور آيندة اين اختالفات نيز  حضور

شغال علتهاي ا علل اما يكي از ةچه نه هماگر( اختالفات مرزي عراق و كويت كه .نامعلوم است

 حتي به مرزهاي دريايي هم كشيده شده بود و بدنبال آن اختالف در 5)كويت توسط عراق بود

 اختالفات ايران و امارات متحدة عربي بر سر .دريا بين ايران و كويت نيز حل نشده باقي ماند

 اختالفات درياي ،عربستان  اختالف مرز درياي كويت و.جزاير سه گانه كه همچنان باقي است

صورت  ه عمان و امارات درخشكي و دريا و مرز درياي بحرين و قطر تاكنون ب،بستان و قطرعر

 اين اختالفات 7. همچنين اختالفات بر سر مرزهاي فالت قاره ادامه دارد6.اصولي حل نشده است

حل نشده از عوامل مهم بروز تنشهاي منطقه اي و عامل مهم عدم اطمينان و همگرايي بين 

 بوده و هست كه نه تنها بين ايران وعراق و اين دو كشور با شوراي فارس خليجكشورهاي 

 گاه فارس خليج واگرايي را شدت بخشيد بلكه بين اعضاء شوراي همكاري فارس خليجهمكاري 

ه قدرتهاي فرا منطقه اي وادار بيگاه تنش ايجاد مي كند و اعضاء را به مسابقه براي توسل ب و

 از موارد اختالفات بصورت ظاهري حل شده يا مسكوت باقي مانده اما البته در بعضي. نمايد مي

هيچگاه بصورت ريشه اي پايان نيافته است و از عوامل مهم عدم دسترسي به امنيت منطقه اي به 

  8.شمار مي آيند
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   اختالفات ايدئولوژيك-2

فانه بيشترين  مسلمان هستند اما متأسفارس خليجچه از ديدگاه ديني همة هشت كشور حوزة اگر

سني در اين منطقه   شيعه وةاختالفات مذهبي دنياي اسالم يعني اختالف بين دو مذهب عمد

بحرين با تركيب   عراق و،اي كه ايران تنها كشور شيعة منطقه با مذهب رسمي تشيع ه به گون،است

 طرعربستان و ق .اقليت سني كه در كشور اخير حاكميت در دست اقليت است اكثريت شيعي و

 همه بر ،9و عمان تنها كشور اباضي مذهب منطقه و جهان اسالم تنها كشورهاي سني وهابي منطقه

 عربستان دو كشور داراي گرايشهاي شديد  ايران و،اند مرز و همسايه هم فارس خليجهاي  كرانه

دار رهبري جهان اسالم و مدافع   و هر دو داعيهفارس خليجمذهبي و تأثيرگذار بر معادالت 

 اين عامل باعث شده .روههاي هم مذهب خود در كشورهاي ديگر و تأثيرگذار بر آنها هستندگ

بحرين مطالبات مدني شيعيان كشورشان را به  است كه درگذشته عراق و امروزه نيز عربستان و

بيگاه انگشت  ايران گاه و  از سوي ديگر وجود اقليتهاي سني در.تحريكهاي ايران نسبت دهند

ن به سوي همسايگان عرب وسني خود را نشانه رفته است و حتي حمايت عربستان و اتهام ايرا

قطر ازگروه طالبان تا قبل از سقوط اين گروه در مرزهاي شرقي ايران و درگيري هاي شيعه و 

ها برداشت متفاوت از اسالم  اينة اضافه بر هم.سني در پاكستان نيز در اين راستا ارزيابي مي شود

ن رهبران ايران و عربستان به مسائل فوق نيز دامن زده است به گونه اي كه اوج آن سياسي در ميا

 شده حتي در هش مشاهد1366 حج و به شهادت رساندن حجاج ايراني درسال ةرا در حادث

مبني بر تالش براي تأثيرگذاري بر )  عربستانةالبته بيشتر از ناحي(الهاي اخير نيز اتهامات متبادل س

پس از صدام نيز رنگ و بوي ايدئولوژيك داشته است كه بالطبع تنش در روابط اين اوضاع عراق 

اين واقعيت كه اقليتي از مردم  . را فزوني بخشيده استفارس خليجدو كشور و ديگر كشورهاي 

ي بزرگ در اين كشورها به شمار  شيعه هستند و يا شيعه ها اقليتفارس خليجبيشتر كشورهاي 

دان گي آنها تحت حاكميت سني ها قرار دارند كه اغلب تبعيضاتي عليه شهروناينكه هم آيند و مي

 بدبيني اين كشورها را 10شوند ابعاد فرقه اي قدرتمندي به اين مناقشه داده است و شيعه قائل مي

   .نسبت به يكديگر افزايش داده است
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   احساس ناامني و ترس از يكديگر -3

 .وجود آورد ههايي را در منطقه ب شادي نگرانيها و 1971ل  در سافارس خليجخروج بريتانيا از 

ما كشورهاي كوچكتر كه مواضع  خرسند شدند ا، عربستان، عراق،كشورهاي بزرگي نظير ايران

 .گاه امنيتي برآمدند ن درصدد تكيه بنابراي11. نشان دادندي داشتند نگراني شديديپذيرتر آسيب

 ،زد عدم توازن در ساخت جمعيت  ترس دامن مي اين احساس ناامني وعامل ديگري كه به

 .افزود تر مي ي بود كه بر نگراني كشورهاي كوچكوسعت و امكانات و توان اقتصادي و نظام

ري نظامي در سال  اختالفات عربستان با قطر كه حتي منجر به درگي،ادعاي عراق نسبت به كويت

 دوم قرن ةيسم افراطي پان عربيسم نيم ظهور ناسيونال،امارات  اختالفات ايران و12.م شد1992

بيستم و تالش رهبراني همچون عبدالكريم قاسم وجمال عبدالناصر براي بهره گيري از آن و شعار 

 طرح تغيير نام ،معني مي نمود بي كه مرزهاي جغرافيايي در آن بيتشكيل امت واحد عر

حمايت  خوزستان و مورد درم 1965ي كنفرانس اعراب در دسامبر ا همچنين ادعاه،13فارس خليج

 فارس، خليج از آن ادعاها و در مقابل تالشهاي ايران براي ايفاي نقش مهمتر در 14عراق سوريه و

هاي موجود را  ي منطقه از يكديگر افزوده و شكافناامني كشورها همه بر احساس ترس و

 باجگيري ،فارس ج جنگ ايران و عراق و به خطر افتادن كشتيراني در خلي.ساخته است تر عميق

در نهايت اشغال كويت توسط عراق سبب  عراق از كشورهاي كوچك خليج در جريان جنگ و

با آغاز قرن بيست و . گاهي در بيرون از منطقه باشند كشورهاي كوچكتر در پي يافتن تكيهشد 

نمايي  اي ايران و بزرگ  هستهةيكم نه تنها اين نگراني ها و ترس ها كاهش نيافت بلكه طرح مسئل

ها  كشورهاي منطقه باعث شد كه بدبينيآن از جانب قدرتهاي فرا منطقه اي و ايجاد ترس در بين 

 و داشتن پايگاههاي فارس خليجبا كشورهاي آن سوي  البته مانورهاي مشترك آمريكا. افزايش يابد

كاري  غربي به روي كشورهاي شوراي همة بازارهاي اسلحة گشودن درواز،نظامي در آن كشورها

  اينهاةهم  اضافه بر. دامن زده است نگراني هاي ايران را نيز، و در مقابل تحريم ايرانفارس خليج

 نيز مزيد بر علت است و فارس خليجادعاهاي تاريخي جنجال برانگيز صاحبان قلم در دو طرف 

امن زده عتمادي و ترس همچنان دا از چندگاهي مسائل تازه اي مي آفريند و بنابراين جو بي هر

  .شود مي



 

  

  فارس اير و بنادر خليجگيري هويت جز عوامل مختلف اجتماعي، فرهنگي و شهري در شكل154

  يا هاي منطقه گيري قطب  شكل-4

هاي شاه سابق از اسرائيل و ادعاهاي   حمايت،نزديكي مواضع ايران و آمريكا در دهة هفتاد ميالدي

عراق در مورد كويت و احساس ترس و ناامني اين كشورها از يكديگر سبب شد كه عربستان با 

تراكات تاريخي با پنج كشور حوزة جنوبي توجه به سنخيت هاي فرهنگي و جغرافيايي و اش

 عربي وعمان درصدد تشكيل يك اتحاديه ة امارات متحد، قطر،بحرين ، يعني كويتفارس خليج

ق افتاد اما عراق به تعوي اين هدف تا آغاز جنگ ايران و. براي مقابله با خطرات احتمالي برآيد

 بدون عضويت فارس خليجي  و شوراي همكار15 عمل پوشيدةم جام1981سرانجام در سال 

عدم حضور ايران وعراق گام مهم براي واگرايي .عراق و ايران با حضورشش كشور تشكيل شد

شورا پس از نزديك به يك دهه  اما اين .بيشتر به شمار آمد و بدبيني و شقاق را افزايش داد

 عراق پذيري جدي خود را در هنگام اشغال يكي از كشورهاي عضو يعني كويت توسط آسيب

 شورا با اضافه  م تالش هاي جديدي براي تقويت اين1991 به همين جهت از اواخر .نشان داد

 اين پيشنهاد و ناديده گرفتن ايران و 16.اي يعني مصر و سوريه آغاز شد كردن دو كشور فرامنطقه

اي هاي بيشتر اين دو كشور را به همراه داشت وحتي گامي بر نارضايي  بدبيني و،عراق در آن

ها به نتيجه نرسيد و با اعالم سياست مهار  البته اين تالش ،مقابله با اين كشورها به شمار آمد

اي   متوجه قدرت هاي فرا منطقهفارس خليج آمريكا در مورد ايران وعراق شوراي همكاري ةدوگان

 بعنوان فارس خليجگيري شوراي همكاري  ترتيب شكلشد كه در جاي خود خواهد آمد به اين 

 و هيچ 17يك اتحادية منطقه اي و تالش هاي آن نوعي تالش براي برقراري صلح منفي است

  .كمكي به همگرايي منطقه اي نكرده است

  

  دن در منطقه رقابت براي ژاندارمي و قدرت برتر بو-5

ترين   وسعت و امكانات فراوان و طوالنيسه كشور مقتدر منطقه يعني ايران با داشتن جمعيت و

اما با ساحل ) قبل از اشغال ( عراق با جمعيت امكانات ونيروي نظامي مقتدر فارس، يجخل ةكران

 و درياي فارس خليجيابي به  ربستان با ذخاير عظيم نفتي و دست ع،18 كيلومتر55بسيار كم يعني 

منطقه بودند و   هر سه مدعي برتري و رهبري در،احمر و وجود شهرهاي مقدس مكه و مدينه
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 عراق با . منطقه زماني را باهم به رقابت سپري كرده اند اين رقابت چند جانبه استبراي ژندارمي

  . عربستان با عراق، ايران با عربستان،ايران

 هفتاد ميالدي ةامكانات بالقوه و بالفعل فراوان مشخصاً از آغاز ده  تاريخي وةايران با پيشين  

 فارس خليجا براي ايفاي نقش عمده در  تالش خود رفارس خليجيعني پس از خروج بريتانيا از 

 در واقع ايران بر محورهاي مهم . تاريخي و ژئوپولتيكي استوار بودة اين تالش بر دو پاي.آغاز كرد

 ، تسلط بر تنگة هرمز و جزاير مشرف به آن مانند الرك. مسلط استفارس خليجاستراتژيك  و

 اين موقعيت 19منحني قرار دارندابوموسي كه تحت يك خط فرضي   تنب بزرگ و، هنگام،قشم

 عالوه بر آن توجه آمريكا به ايران بدليل دشمني اعراب .ويژه را براي ايران به ارمغان آورده است

ايران باعث شد كه در سال  و اسرائيل وتالش براي ايجاد همكاري استراتژيك بين اسرائيل و

 مسلح كردن ايران را به عنوان  م نيكسون و كسينجر در تهران با شاه مالقات كردند و1972

 كمك ايران فارس خليجاين راستا كشورهاي حوزة   در20.ژاندارم منطقه بدون محدوديت پذيرفتند

عمان براي سركوبي شورشيان ظفار را نوعي تالش ايران   هفتاد ميالدي به كشورةدر نيمة اول ده

 ، عالوه بر اين21. با آن برآمدندبراي تسلط بر دو سوي تنگة هرمز تلقي نمودند و درصدد مقابله

 سواحل عمان براي انتشار گزارشي مبني بر تالش ايران در همان زمان براي ايجاد يك پايگاه در

 تبليغاتي گسترده اي عليه اقدامات ة دولت هاي عراق و عربستان را به مبارز،ها بازرسي كشتي

 احساس فارس خليجعرب  بخصوص عربستان كه نسبت به كشورهاي .مشكوك ايران واداشت

 .مي پندارد اما از ضعف ذاتي نظامي برخوردار بود برتري مي كند و آنها را حياط خلوت خود

 بيشتر آمريكا در ة آغاز كرد و خواستار نفوذ و مداخل1974رقابت فزاينده اي را با ايران از سال 

مهوري اسالمي اگر چه م و روي كار آمدن نظام جديد ج1979 با سقوط شاه در سال 22.منطقه شد

ادعاي ژاندارمي منطقه از ناحيه ايران از بين رفت اما شكل ديگري به خود گرفت و آن طرح 

 ترس 23شعارهاي جديد مبني بر صدور انقالب و آنچه از آن به عنوان عامل تهديد وتغيير ياد شده

كم بر عراق با  نيز رژيم حافارس خليج در شمال ، را افزايش دادفارس خليجديگر كشورهاي 

شعارهاي قومي حزب بعث و يادآوري عظمت و مجد امت عربي ودامن زدن به اختالفات نژادي 

با ايران از يك سو براي رهبري امت عربي تالش مي نمود و از سوي ديگر با طرح درخواست 
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كه اين  24 بودفارس خليج م خواهان تسلط بر شمال 1961انضمام كويت به عراق در سال 

اقتدار بيشتر و  اين سه كشور براي كسب .ا با آرزوهاي عربستان سعودي در تعارض بوده تالش

 نزديك به سه دهه رقابت داشتند و به فارس خليج ةتحوالت منطق تر در ايفاي نقش گسترده

تقويت نيروهاي نظامي و خريد تسليحات جديد و پيشرفته دست زدند وعالوه برآن در تالش 

ي متمايل ا  هوعربستان به قدرتها وكشورهاي فرامنطق عراق ، المللي خودبراي تقويت مواضع بين

  .ي نفوذ در ميان توده هاي مردمي منطقه متمركز كردايران تالش خود را برا شدند و

 خود يعني كويت را ةم عمالً دست به كار شد و كشور كوچك همساي1990سال  عراق در  

ين اقدام در جهت گسترش مرز  ا. نمود25 خود اعالمرا جزء خاك و يكي از استانهاي اشغال و آن

 در مقابل عربستان با تمام قوا وارد ميدان .آمد  به شمار ميفارس خليجاي و تسلط بر شمال  كرانه

دوگانه براي آزادي كويت  شد و ضمن پناه دادن به دولت در تبعيد كويت به ائتالف سي و

 كسب قدرت نظامي ،ود براي نزديكي به غربهاي فراوان كرد و همچنان به تالش هاي خ كمك

  .بيشتر و تضعيف عراق تا سقوط صدام ادامه داد

  

  هاي سياسي   ناهمگوني رژيم-6

هاي  يز يادآور شد و آن ناهمگوني رژيم بر همة عوامل ياد شده بايد عامل مهم ديگري را نعالوه

ران با نوع حكومت ديني  از ميان اين كشورها اي. استفارس خليجسياسي حاكم بر هشت كشور 

متكي به اصل واليت فقيه كه بصورت غيرمستقيم از جانب مردم برگزيده مي شود و داشتن 

روستا نوع جديدي از  نهادهاي انتخابي مانند مجلس و رياست جمهوري و شوراهاي شهر و

سي بر  در عراق پس از اشغال نيز نوعي دموكرا.آيد الري در جهان و منطقه به شمار ميسا مردم

تواند براي   گرفته است كه در صورت موفقيت ميمذهبي و فدراليسم شكل مبناي تركيب قومي و

 قومي و ،آفرين باشد و در صورت ناكامي و بروز جنگ داخلي قه مشكل منطةنظامهاي سياسي بست

 در ديگر .پاي كشورهاي ديگر نيز به منازعه كشيده خواهد شد  محتمل خواهد بود وةمذهبي گزين

 و مردم در ، مشروعيت نظام هاي سياسي سنتي و حكومتها خانداني استفارس خليجكشورهاي 

 در عربستان يعني بزرگترين كشور شوراي همكاري .گيري نوع حكومت نقشي ندارند شكل



 

  

157   فارس  خليجة كشورهاي حوزةنقش عوامل همگرا و واگرا در آيند

  

 فقط در دو سال گذشته بود كه براي اولين بار در طول تاريخ اين كشور بحث فارس خليج

ن فقط نيمي از اعضا را مردم انتخاب كردند و نيمي ديگر را شخص انتخابات مطرح شد كه در آ

در بعضي  انتخاب شدن ندارند و اين كشور زنان هنوز هم حق انتخاب كردن و  در،پادشاه

رغم آزادي براي  ماعي آنقدر سنتي است كه زنان عليكشورهاي ديگر مانند كويت ديدگاههاي اجت

  .د به مجلس را بدست بياورندورزم براي وز هم نتوانستند آراي الانتخاب شدن هنو

 تصميمات در دست خانواده و ة همفارس خليجو در اكثر كشورهاي شوراي همكاري   

پرسي در مسائل اساسي كشور  ني براي نظرخواهي از مردم يا همههيچ قانو.شخص حاكم است

 بنابراين رانتي و .قتدرند حكومت ها با اتكاء به درآمدهاي كالن نفتي در مقابل ملتها م.ندارد وجود

ايطي زمينه هاي همگرايي نابود  در چنين شر.نخبگان در آن جايگاهي ندارند آمرانه هستند و

 ةشود زيرا كه منافع ملي ومردمي در آن جايي ندارد و حتي خواسته هاي مردم منطقه با هم مي

تهاي برتر جهاني براي  تاريخي و فرهنگي ناديده گرفته مي شود و توسل به قدر،اشتراكات ديني

 از نگاهي ديگر افزايش شمار . حكومتها بعنوان مهمترين استراتژي درنظر گرفته مي شودةادام

تحصيلكرده ها و به تناسب آن تراكم درخواستهاي جديد براي تقسيم قدرت سياسي و مقاومت 

ا به خارج به  تمايل و گرايش مخالفان داخلي ر،حكومت هاي خانداني در مقابل اين خواسته ها

گونه مخالفتها بعنوان اهرم فشار درجهت تأمين منافع  اي از اين نطقهمقدرتهاي فرا همراه دارد و

 اقتصادي و فرهنگي در ،خود حمايت مي كنند كه نتيجة منطقي آن افزايش ناهماهنگي سياسي

  .منطقه و وابستگي به قدرتهاي فرامنطقه اي است

  

  اي  عوامل برون منطقه: ب

  تأثير آن بر واگرايي در منطقه  گ سرد و جن-1

شوروي  پاشي اتحاد جماهيريان جنگ جهاني دوم آغاز و تا فروجنگ سرد كه از فرداي پس از پا

 رقابت دو ابرقدرت آمريكا و شوروي سابق در مناطق مختلف و ، ادامه يافت1989در سال 

ين منطقة استراتژيك و انبار  بعنوان مهمترفارس خليجاستراتژيك جهان را به همراه داشت كه 

ي ستيز بين آمريكا وشوروي طبق دكترين برژنيسك .سوخت جهان درآن جايگاه ويژه اي داشت
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 بين دو نظام امپرياليستي نظير برخوردهاي سنتي بين قدرت هاي دريايي و قاره اي است اي مناقشه

 استراتژيك دنبال ةسه جبه اين ستيز امپرياليستي در .چندان هم پايه ومحتواي عقيدتي ندارد و

 جنوب غربي كه در حول ة جبهة شرق در حوزة اقيانوس آرام وجبه،جبهة غرب در اروپا .شد مي

 اهرم محكمي را فارس خليجطلبي در   جنوب غرب تفوقةدر جبه . قرار داردفارس خليجوحوش 

ة شكست  برژنيسكي نتيجةبراي اعمال فشار در دو جبهة ديگر به دست مي داد و به عقيد

 وابسته ةطرفي و خنثي شدن نقش اروپاي غربي و تبديل اين ناحيه به يك حوز  بيفارس، خليجدر

 دو قدرت متخاصم در جنگ سرد رخنه در ةبنابر آنچه گذشت هدف عمد 26.به شوروي است

گيري رژيم هاي ضدغربي درعراق و يمن   شكل.پذير ساختن رقيب بود  و آسيبفارس خليج

فداران كمونيسم در ظفار در كشور عمان زنگ خطر نفوذ اتحاد جماهير  شورش طر،جنوبي

 در مقابل آمريكا به علت . بلكه در تنگة هرمز بودفارس خليجشوروي نه تنها در شمال 

هاي ناشي از جنگ ويتنام كوشش نمود ايران را تبديل به كشوري نمايد كه پس از  گرفتاري

حفظ امنيت منطقه را به عهده بگيرد و درمقابل گسترش  فارس، خليجخروج نيروهاي بريتانيا از 

 در همين راستا است كه نيروهاي ايراني براي كمك به دولت عمان و .كمونيسم نيز نقش ايفا كند

 تهاجم اتحاد جماهير شوري به افغانستان در پايان دهة .سركوب شورشيان ظفار وارد عمان شدند

  27. هرمز فاصله داشتةنگ كيلومتر با ت480هفتاد ميالدي كه فقط 

نه تنها واكنش اياالت متحده را در تشكيل نيروي واكنش سريع و تشويق تشكيل شوراي   

د شوروي در بلكه تنش را در منطقه حتي بعد از سقوط اتحا 28 به همراه آوردفارس خليجهمكاري 

ز نيروهاي انستان و حمايت اغ براي تأثيرگذاري بر اففارس خليج ةهاي كشورهاي عمد رقابت

 پرورش تروريسم و در نهايت تهاجم آمريكا و حضور نيروهاي ناتو در نزديكي ،افراطي

 ة نيز همزمان با توجه آمريكا به ايران در اوايل دهفارس خليج در شمال . متبلور ساختفارس خليج

 15 اين كشور قرارداد دوستي ميالدي اتحاد جماهير شوروي سابق متوجه عراق شد و با هفتاد

تأسيس يك پايگاه دريايي   كرد كه بخشي از آن به تقويت نيروي نظامي عراق واي را امضا ساله

 كه واكنش عربستان و گرايش اين كشور به سوي آمريكا را به 29 ام القصر براي عراق بودةدر منطق

  .دنبال داشت
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  منطقه اي و ثروتهاي عظيم نفتي منطقه   قدرتهاي فرا-2

 ة آنها خارج از منطقةاند كه هم  واردكنندگان اصلي نفت،اي توسعه يافتهتقريباً تمامي كشوره

 718 نزديك به فارس خليج كشورهاي پيرامون 2003 هستند، در مقابل در پايان سال فارس خليج

 درصد از كل منابع جهاني نفت خام و 62 نفت خام يعني بيش از ةميليارد بشكه ذخاير اثبات نشد

 درصد ذخاير 40 گاز طبيعي يعني نزديك به ةكعب دخاير اثبات شد تريليون مترم70حدود 

 ميليون بشكه 17 در همان سال اين كشورها با صدور .جهاني گاز طبيعي را در اختيار داشته اند

 ، درصد22 اياالت متحده .نفت خام در روز جايگاه ويژه اي در تأمين صادرات نفت داشته اند

اند و   وارد كردهفارس خليجدرصد نفت خام خود را از  76ژاپن و  درصد 30اروپاي غرب 

ارقام فوق   آمار و30. درصد رشد داشته است17 ،م2004 اول سال ة ماه6تقاضاي چين نيز در 

 سازد و به همين خاطر است كه  براي قدرتهاي فرامنطقه اي را آشكار ميفارس خليجاهميت 

 خود را از دست نداده است بلكه با توجه به  نه تنها اهميتفارس ،خليجرغم پايان جنگ سرد علي

پيروزي انقالب (م 1979 ،)جنگ اعراب واسرائيل (1973ال هاي سه دوره بحران نفت در س

 اينك تمام ، اتفاق افتادفارس خليجكه هر سه در  ) عراق به كويتةحمل(م 1990و ) اسالمي

ريان حياتي كه نبض اقتصاد اي اين بوده و هست كه اين ش هاي قدرتهاي فرامنطقه تالش

 در حقيقت اين بينش كه نفت در . حفظ نمايندي مطمئنطورداري به آن وابسته است را به  سرمايه

نگرش نفت به عنوان نگراني استراتژيكي و سياسي « اصل منفعت تجاري دارد جايگاه خود را به

 فارس خليج بازارهاي هاي وازه در،استمرار آن در حالت افزايش درآمدهاي نفتي و و» 31داد

ارقام تجارت  بررسي آمار و. همچنان به روي كاالهاي كشورهاي توسعه يافته گشوده خواهد بود

 حاكي از يك اختالف فاحش و عدم برابري ميزان صادرات غير فارس خليجالمللي كشورهاي  بين

ت تسليحاتي و غير  معامالةژاپن در زمين نفتي و واردات آنها با اياالت متحده؛ اروپاي غربي و

 ة منبع بيشترين سود براي قدرتهاي غربي بوده اند و به همفارس خليج؛ كشورهاي  استتسليحاتي

 ژاپن واياالت متحده كه روز ، كه در بانكهاي اروپافارس خليجاينها ميزان اموال كشورهاي عربي 

 ژاپن وحتي چين ،وپاي غربي ار، بنابراين آمريكا32.به روز در حال افزايش است نيز بايد اضافه كرد

نمايند از طريق  تالش مي  چشم دوخته اند وفارس خليجو روسيه هر كدام به شكلي به كشورهاي 
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 ترساندن اين كشورها از يكديگر يا مانندخارج از اين چارچوب ايجاد نياز در كشورهاي منطقه به 

قبل از اشغال و ورود آمريكا  آمريكائيها نسبت به تهديدهاي مكرر عراق عليه كويت ةسكوت اولي

ريزي بلند مدت براي   برنامه،و متحدان غربي آن به جنگ براي اخراج نيروهاي عراق از كويت

  ايجاد هياهوي تبليغاتي براي ترساندن همسايگان ايران از اين كشور،،سرنگوني رژيم سابق عراق

 و يا 33مورد جزاير ايرانيهاي گاه و بيگاه برخي كشورهاي غربي از ادعاي امارات در  حمايت

نيتي فرانسه با و ام  قراردادهاي نظامي،34طرح نام جعلي خليج عربي در بعضي موسسات غربي

 قرارداد 35 و1995 عربي در سال ة و امارات متحد1994م و قطر در سال 1992كويت در سال 

 پيمانهاي نظامي  به عربستاننظامي روسيه با كويت و رفت و آمدهاي يكسال اخير مقامات روسيه

اي براي  قدرتهاي فرامنطقه همه و همه حكايت از تالش ؛مدت آمريكا با كشورهاي منطقهبلند

هاي متعدد   منافع و استراتژي،تأثيرگذاري بر جريان امور در منطقه است كه هر كدام با خواسته ها

 مي نمايد زيرا تر منطقه از جمله همگرايي را پيچيده ساماندهي معضالت ،احياناً متناقض و

گيري بدليل  گيري از شكلاي كه از اين تداخل نيروها حاصل مي شود جلو ترين نتيجه بديهي

 اياالت متحده ة چالش عمد،كاران آمريكايي محافظهي  در كنار اينها در ديدگاه نو.شايسته است

و  ميانهخاور اتحاد تمدن كنفوسيوسي وتمدن اسالمي است و كانون تمدن اسالمي نيز آمريكا؛

منطقه  بنابراين تالش درجهت جلوگيري از همگرايي بين كشورهاي اين . استفارس خليج

  36.آيد اي براي ممانعت از جلوگيري از اتحاد چين و تمدن اسالمي به شمار مي مقدمه

 

  اختالفات آمريكا و ايران  -3

 رسيد ن و آمريكا به امضااي بين ايرا نامه  در زمان زمامداري نيكسون موافقتم1974 در اواخر سال

كه بزرگترين توافق تجاري دو كشور در جهان به شمار مي آمد و بر اساس آن قرار بود معامالت 

 م بيش از مجموع كل معامالت تجاري ايران با كشورهاي 1981 واشنگتن تا سال -تجاري تهران

فتي و خريدهاي تسليحاتي  ميليارد دالر برسد و اين به استثناء معامالت ن20اروپايي يعني معادل

 به اين لحاظ آمريكا با از دست دادن ايران حاضر نبود به سادگي ساير كشورهاي 37.بوده است

دست بدهد  ند را ازهست ذخائر عظيم نفتي صاحب كه از كشورهاي ثروتمند و فارس خليج ةمنطق
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 آمريكا براي به .وندو به همين دليل در استراتژي اياالت متحده از اهميت خاصي برخوردار مي ش

زانو درآوردن ايران دو استراتژي منطقه اي و فرا منطقه اي را در پيش گرفت كه در استراتژي اول 

 از جمله تالش براي احياي اختالفات مرزي كه تقريباً بين ،اقدامات مختلفي در پيش گرفته شد

براي ترساندن  تالش . به استثناي عمان وجود داشتفارس خليج كشورهاي ةهم ايران و

 از گسترش نفوذ ايران و نفوذ تشيع، حمايت از عراق براي حمله به ايران فارس خليجكشورهاي 

بدليل (  بخصوص عربستان وكويت فارس خليجكه به دشمني و اختالف بيشتر كشورهاي آنسوي 

 از فتي كه بر آن حمله به كشتي هاي نعالوه .با ايران انجاميد) حمايت هاي آشكار از عراق 

 كشتي تجاري و نفتكش 38 آن ةنتيجعراق بود و در ناپذير جنگ ايران و عواقب مستقيم و اجتناب

 ة همچنين تهديد ايران به بستن تنگ،38م غرق شدند1984ماههاي ژانويه و اوت ة بين فاصلدر 

 و كشورهاي دوست فارس خليجهرمز سبب شد كه آمريكا شعار دفاع از آزادي كشتيراني در آبراه 

م اعالم كرد كه اياالت متحده به 1984 ةريگان رئيس جمهور وقت در فوري منطقه را سر دهد و

ها  نان بر روي كشتياين تنگه همچ هيچ دولتي اجازه نخواهد داد كه تنگة هرمز را مسدود كند و

 شش دولت ي حتي تعويض پرچم تانكرهاي كويتي و قرار گرفتن نيروي درياي39.باز خواهدبود

   40. با ادعاي مقابله با تهديد ايران صورت گرفتفارس خليجو درعضو نات

 ةپس از اشغال عراق بدست نيروهاي آمريكايي اختالفات ايران و آمريكا وارد مرحل  

 عراق از سويي و از سويي ة ادعاهاي آمريكا مبني بر حمايت ايران از شورشيان شيع.جديدي شد

 ةو تالش ايران و آمريكا براي تأثيرگذاري بر آيندديگر روي كارآمدن يك دولت شيعه در عراق 

 عراق را به همراه داشت بلكه ةسني همساي نگراني كشورهاي عرب و  نه تنها،عراق و منطقه

 به سوي قدرت برتر اين مناقشه يعني آمريكا و دوري آنها فارس خليجگرايش كشورهاي كوچك 

  .شود منطقه محسوب مي  سوي واگرايي دركه خودگامي بس مهم به از ايران را نيز در پي داشت
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 عوامل همگرايي

  اسالم -

 ة راه نجات و رستگاري بشريت است و برنامه كامل براي ادارةاسالم بعنوان يك اعتقاد مدعي ارائ

 اين ة اصوالً اسالم يك دين اجتماعي است منشاء و خاستگاه اولي.خود دارد  بشري را درةجامع

 بود كه تا امروز فارس خليجتين جايگاه آن نيز سرزمين هاي مجاور  است و نخسفارس خليجدين 

 هشت كشور ة مسلمان هستند و دين رسمي همفارس خليجنيز اكثريت ساكنان سرزمين هاي 

همة حكومتهاي اين حوزه پايبندي خود را به اسالم اعالم مي نمايند و   اسالم است وفارس خليج

روعيت خود را از راه دين كنند و لهذا بخشي از مش ري ميگذا تبليغ آن سرمايه براي پيشبرد و

 فارس خليج كشورها و جوامع ةآورند بنابراين يك ايدئولوژي مشترك در ميان هم بدست مي

 حتي جغرافيايي را برسميت نمي شناسد و  نژادي و، قبيله اي،وجود دارد كه اختالفات قومي

 و پايدارترين عامل وحدت و همگرايي باشد تواند اساسي ترين بحث امت را پيش مي كشد و مي

ن از ادعاهاي  دست برداشت،گفتگوي نخبگان ديني .كه اين مهم البته نيازمند هزينه است

تر از   خود را مسلمان،ها  كنارگذاشتن سوءظن، اعتقاد به هم،جويانه نسبت به يكديگر برتري

 احترام به اقليتهاي ،ي را تقويت كندياگر  فرقهة پرهيز از هرگونه اقدامي كه شائب،ديگري ندانستن

 گامهاي بلندي است كه اين كشورها براي ؛يك كالم پذيرفتن تساوي بين هم شيعه و سني و در

اين ميان دو كشور بزرگ مقتدر و صاحب نفوذ در اين  وحدت بر مبناي دين مي توانند بردارند در

  .شته باشندمنطقه يعني ايران و عربستان مي توانند نقش عمده اي دا

وشيعه در جهان اسالم و منطقه به شمار مي آيند  ي نماد دو مذهب سنيمركزاين دو كشور  

كه تفاهم و نزديكي اين كشورها باتوجه به پارامترهاي ذكر شده در فوق حل اختالفات و 

 البته موفقيت و يا ناكامي . منطقه را به همراه خواهد داشتسوءتفاهمات ديگر كشورهاي پيرامون

 يك مدل همكاري مذهبي كارآمد ة سني و ارائ،نوع جديد حكومت در عراق با تركيب شيعي

 فراموش . استفارس خليج ةوموفق و يا بالعكس نيز عامل موثر بر همگرايي و واگرايي در آيند

 ،نبايد كرد كه كشور كوچك بحرين نيز كه گاه و بيگاه شاهد تنش بين شيعيان و حكومت بوده

درنهايت اينكه دين . وق شهروندان شيعة خود را به شيوة مدني رعايت نمايدحق شايسته است
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اسالم پارامترهاي مشترك فراواني را در مقابل پيروان خود قرار داده كه با بكارگيري آنها جوامع 

  . مي توانند زمينة همگرايي و نزديكي به هم را تجربه و تقويت كنندفارس خليجپيرامون 

  

  پك محدودوي و گازي و ا منابع عظيم نفت-2

بيش درصد از ذخايرجهاني گاز وكما 40 درصد از كل منابع جهاني نفت و نزديك به 62بيش از 

  درصد صادرات90 . قرار داردفارس خليجتمام ذخاير مازاد توليد نفت جهان دركشوهاي حوزة 

ترين  رها پايين توليد نفت در اين كشوة هرمز صورت مي گيرد و ميانگين هزينةنفت از راه تنگ

 در توليد فارس خليجها حكايت از آن دارد كه سهم  بيني  همچنين پيش.جهان است  توليد درةهزين

 . افزايش خواهد يافت2020 درصد در سال 33م به 2003 درصد درسال 27ي نفت خام از جهان

 فوق درك اهميت آمار  با. نفت استفارس خليجاز سوي ديگر منبع اصلي ثروت همة كشورهاي 

 و در صورت تشكيل سازماني از كشورهاي اين منطقه و تعاملي مثبت با يكديگر براي حل و

هاي مشترك در توليد و تبادل  گذاري ين مشترك نفت و گاز و سرمايهفصل اختالفات بر سر مياد

 ،اي دي به تكنولوژي كشورهاي فرامنطقهكارشناس و در نهايت تالش براي استقالل از نيازمن

شك نقطة عطف در  جهان باشند كه بي قطب اقتصادي مطرح در اي قوي و نند مجموعهتوا مي

  .ايجاد همگرايي منطقه اي خواهد بود

  

   محيط زيست مشترك -

 از درياي خزر كوچكتر تقريباً نصف وسعت 41 كيلومترمربع232000 با وسعتي حدود فارس خليج

ر زياد و واردات محدود آب شيرين به  يك درياي نيمه بسته است با تبخيفارس خليج .آن است

 42. حتي از مديترانه هم حساستر استفارس خليج محيط زيست ،علت وسعت و عمق كمتر

 به همين دليل در . و افزايش بيشتر اين آلودگي استفارس خليجآمارها حكايت از آلودگي شديد 

اي كويت به  ون منطقهافق كردند كه طي كنوانسي توفارس خليج كشورهاي ساحلي ة كلي1978سال 

منظور حفظ و حمايت محيط زيست دريايي خود به همكاري با يكديگر بپردازند و به اين ترتيب 

م 1981 اجرايي در سال ةاي حمايت زيست دريايي به منظور پياده كردن برنام قهسازمان منط
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اريد  مرو، ميگو و مرواريد است، يكي از منابع مهم ماهيفارس خليج 43.موجوديت يافت

واع بسيار مرغوب  نيز از انفارس خليج مرواريدي درخشان و گرانبهاست و ميگوهاي فارس خليج

 بعمل فارس خليجموز نيز درجزاير ، انبه، كنار، كهور، نخل، درختان چوبي.آيند ميگو به شمار مي

شرايط  مناطق ساحلي اين آبراه در 44.اند  خاصي به آن دادهةآيند و جنگل هاي حرا نيز جلو مي

ن منطقه به ساير نقاط  درصد نفتكشها از اي76 . صنعتي قرار دارندةرشد سريع شهرنشيني و توسع

 ، پااليش، حفاري استخراج،هاي وابسته به نفت مانند اكتشاف ت و فعالي45كنند نفت حمل مي

وه و هم  بارگيري و حمل ونقل و فعاليتهاي نظير آن هم منابع بالق،خطوط انتقال نفت در بستر دريا

  .مي آيند  به شمارفارس خليجبالفعل آلودگي آب 

 . شدفارس خليج گذشته نيز حوادث مختلفي رخ داد كه منجر به آلودگي شديد ةدر سه ده  

كش در منطقه و  هاي نفت عراق و كويت و يا به تردد كشتي ،اين حوادث به جنگ ايران وعراق

ناپذير است كه  اجتنابكشتيها با هم امري تصادم  .لوله هاي نفتي در داخل خليج مربوط است

ش اصابت موشك به 1361سال   در.بارها اتفاق افتاده و موجب جريان نفت به دريا شده است

 با مصيبتي بزرگ فارس خليج باعث شد كه 1362 اين حمالت در سال ةادام منطقه نفتي نوروز و

 60 و طول 40نفتي با عرض  ةاي كه حاصل اين انفجارها تشكيل تود  به گونه.روبرو شود

 آلودگي نفتي در جهان را در ةترين فاجع  عراق به كويت عظيمةحمل 46. بودفارس خليج كيلومتر در

مربع در آبهاي ساحلي كويت و  كيلومتر56000وسعت   نفتي باةپي داشت كه بر اثر آن يك لك

دود يكصد سال زمان الزم عربستان تشكيل شد كه بنابر اظهار نظر دانشمندان علوم طبيعي ژاپن ح

  رفت و آمد ناوگان جنگي قدرتهاي بزرگ و.است تا بتوان آثار سوء اين واقعه را از بين برد

 ، بندرگاههاي مهم در دو طرف، شهرك هاي صنعتي، تأسيس پااليشگاهها،مانورهاي نظامي آنها

ها،  كن آب شيرين  كارخانه هاي صنعتي و سرريز شدن پساب هاي،مجمتع هاي پتروشيمي

 همه و همه بر آلودگي ؛ آنةتخلي فرسودگي مخازن كشتي ها و تركيدگي آن بارگيري آب توازن و

 47 موثر بوده وهستند و باعث شده است كه آلودگي دريايي منطقه فارس خليجمحيط زيست 

 ةند بنابراين توجه به محيط زيست و آي.مرتبه بيشتر از مناطقي باشد كه محيط دريايي مشابه دارند

راي ايجاد محيط زيست سالم كه آن اهميت تالش كشورهاي منطقه براي همكاري و همگرايي ب
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ر اقتصادي الجرم بايد از آن گان به حكم جبر جغرافيا بايد دركنار آن باشند و به حكم جبهم

 ايجاب مي نمايد كه به يك تفاهم اصولي براي نگهداشت بلند مدت اين منبع ،برداري كنند بهره

  .از آن بهره ببرند  دست يابند تا همة جوامع پيرامون بتوانند در كنار آن زندگي كنند وعظيم

  

   فارس خليج تأمين امنيت -4

 و اشغال عراق به دست آمريكا نشان داد كه هيچ كشوري فارس خليججنگ هاي اول و دوم 

 حمالت .ه دارد نمي تواند سرنوشت خود را از ديگر كشورهاي اين منطقه جدا نگفارس خليجدر

  پرتاب موشك ها و انحراف آنها سقوط هواپيماهاي جنگي در سرزمين هاي كشورهاي،هوايي

افزايش حق بيمة  ،ها تهديدات در مورد تنگة هرمز و باز يا بسته شدن آن كش  جنگ نفت،طرف بي

ورهاي رگان ناشي از جنگ به كشا هجوم سيل آو، انتشار مواد ناشي از تسليحات شيميايي،كشتيها

ءجنگ بر اقتصاد و تجارت و  اثرات سو،همجوار و تأثير بر امنيت و اقتصاد آن كشورها

 گسترش ،مغزها  فرارفها  فرار سرمايه، تأثيرات نامطلوب برتوريسم و جهانگردي،گذاري سرمايه

 است كه هر كدام فارس خليجهاي سه دهة گذشته  ر سوء جنگهمه آثا  همه و؛امواج تروريسم

 .مستقيم بر سرنوشت كشورهاي غير متخاصم نيز تأثير گذاشته استغير تقيم يابصورت مس

 مفقود شود براي كشوري  بهم پيوسته اي است كه اگرة زنجيرفارس خليج ةبنابراين امنيت در حوز

 در حقيقت شعار امنيت براي همه يا براي هيچكس .آفرين خواهد بود براي ديگران نيز مشكل

بنابراين تأمين امنيت مسئوليتي همگاني  . دهه هاي گذشته تجربه شده است درفارس خليجعمالً در

شك اين امنيت   بي.است كه مي تواند بعنوان عامل بسيار مهم در همگرايي براي صلح عمل نمايد

 بدون هيچ قدرت فرا منطقه اي تحقق فارس خليج هشت كشور ةفقط مي تواند با مشاركت هم

  .يابد

  

  سفار خليجاگرا و همگرا در آيندة تأثير عوامل و نقش و

 فارس خليج ةهمانگونه كه رفت عوامل واگرا و همگرا هم بصورت بالفعل و هم بالقوه در منطق

وجود دارند اما تشديد و تقويت عوامل واگرا كه مطلوب قدرتهاي بزرگ جهاني است هزينه هاي 
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 تخريب فارس خليجرگ در  سه جنگ بز.هنگفتي را بر جوامع منطقه تحميل كرده وخواهد كرد

هاي  تنش رس و بيم از آينده بحران ها ومحيط زيست و اثرات زيانبار آن بر ساكنان اين منطقه ت

هاي   تسليحاتي و هزينهة مسابق، فقدان مشروعيت حكومتها، سياسي و اجتماعيةبيني نشد پيش

 ، طول عمر، به زندگي اميد، رفاه، امنيت، سالمت، شكوفايي،همه براي پيشرفت  همه و؛گزاف آن

 موثر خواهد بود وتالش براي به فعليت رساندن عوامل ، و جذب نخبگانيسوادافزايش درصد با

 ، كاهش بيكاري، ثبات اجتماعي، امنيت،همگرايي و تقويت عوامل بالفعل آن مي تواند به تفاهم

ي از دخالت  جلوگير، گسترش آموزش، مصرف ثروتهاي منطقه براي مردم منطقه،اقتدار منطقه

 خودكفايي منطقه اي و شكوفايي ،ايجاد بازار منطقه اي، غلبه بر اختالفات،اي نيروهاي فرامنطقه

 كاهش آلودگي محيط زيست و احترام به اقليتهاي مذهبي و قومي را به ،علمي وفرهنگي منطقه

ن نفر در يو ميل130ي بالغ بر ت با داشتن جمعيفارس خليج جوامع پيرامون .همراه داشته باشد

 ةديگر كشورهاي همساي توانند واسطه اي باشند بين اين مجموعه و صورت تحقق همگرايي مي

 ،خزر  مهم درياية كانون ارتباطات اقتصادي سه حوزفارس خليجغير خليجي كه در آن صورت 

  .مديترانه و درياي سرخ خواهد بود

  

  نتيجه

دهد كه بعضي از اين عوامل  ن مي نشافارس خليج ةبررسي عوامل متعدد واگرايي در منطق

ي سني و شيعي و يا ناهمگوني ساختاري هستند و بعضي عارضي عواملي از قبيل اعتقادات مذهب

هاي سياسي در منطقه واقعيت هاي ساختاري منطقه به شمار مي آيند كه نمي توان آنها را  رژيم

شود با   براي مثال مي.ر ساختت رنگ  بيشتر نقش آنها را كمةناديده گرفت اما مي توان با هزين

 ديني براي همة مذاهب اسالمي حق حيات اجتماعي قائل شد و حقوق ةتمسك به اصول اولي

هاي  ها كاهش خواهد يافت و زمينه  در اين صورت سوءظن.مدني اقليتهاي مذهبي را رعايت نمود

 نمي توان به راحتي  ناهمگوني رژيم هاي سياسي را. بيگانه نيز از ميان خواهد رفتةسوءاستفاد

يگر و تقويت عوامل مشترك ديگر حل كرد اما اين حكومت ها با پذيرش اصل احترام به يكد

  . توانند نتايج اين ناهمگوني را به حداقل كاهش دهند مي
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 ، آن اختالفات مرزيةاند كه از جمل عوامل ساختاري نيستند بلكه عارضياما بعضي از   

 اين عوامل در صورت توجه كشورهاي ؛س ترس و ناامني از يكديگر احسا،رقابت براي ژاندارمي

هايي دارد  قابل تفاهم و حل هستند اما هزينه به منافع ملي و منطقه اي به راحتي فارس خليجحوزة 

كه بايد پرداخته شود كه بديهي است اين هزينه ها از هزينه هاي اختالف و كشمكش به مراتب 

هاي فرا منطقه اي زمينه هاي منطقه اي دارد و بنابراين تالش براي دخالت قدرت. كمتر خواهد بود

  .از بين بردن اين زمينه ها امري مهم به شمار مي آيد

 وضع حال و محاسبات براي ترسيم آينده همه حكايت ، اينها تجارب گذشتهةهم عالوه بر  

هيچ كشوري   دارد ورسفا خليج كشورهاي ةكه واگرايي نتايج منفي فراواني براي هم از اين دارد

گرايي و تحمل هزينه براي  ش براي شناسايي و تقويت عوامل هم بنابراين تال.از آن سود نمي برد

 ةهم  پيشرفت و سعادت مردم منطقه است و،به فعليت رساندن اين عوامل بهترين راه نجات

ستان و عراق براي  عرب، البته نقش كشورهاي كانوني مانند ايران.كشورها براي اين مهم مسئولند

كاهش نگراني كشورهاي كوچكتر و احترام به حق حاكميت آنها و به شمار آوردن كشورهاي 

ليت رساندن عوامل  ترحم مي تواند در به فعةكوچك بعنوان شريك منطقه اي مساوي و نه شايست

  .ي ايفا نمايدا همگرا نقش عمده
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