
  

  

  

  

  

    در منطقهفارس خليجوضعيت ژئوپليتيكي 

  

   نيكبخت مهدي

   ارشد جغرافياي سياسي كارشناس

   :همكاري با

   آموزش و پرورش گناباد مديريت و  پيام نور دانشگاه

  

  

  مقدمه

كه   زمين دو موضوع عمده مي باشدة كرةپردازان و دانشمندان امروز در تمام گستر نظريه ةدغدغ

  :عبارتند از

    تعديل كرد؟ گونه مي توان تهديدات زيست محيطي را كنترل وچ -1

   زيستي ادامه داد؟  پايدار را با حفظ ظرفيت هاية چگونه مي توان پيشرفت همه جانبه و توسع-2

كارشناسان و استراتژيست هاي توسعه  گيري جوامع مدرن با ظهور انقالب صنعتي و شكل  

خواهند بود كه برتمام كاستي ها و  ملت ها قادرمعتقد شدند كه با كمك علم و تكنولوژي 

آمده و محيط را به تدريج رام و به طور كامل  فائق) انساني(محدوديت هاي طبيعي و غير طبيعي 

ديري نپاييد كه كارشناسان متوجه شدند زياده طلبي بيش از  اما. در سيطره و تسلط انسان در آورند

ها و  كند و چالش ي متعادل كره زمين آسيب وارد ميبه سيستم ها حد و پيشرفت لجام گسيخته،
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پديد مي آورد كه به صورت زنجيروار بر روي يكديگر تأثير مي گذارد و  بحران هاي متعددي را

يا به نوعي بازگشت به گذشته و حتي بدتر از .  پايدار مي انجامدةو عدم توسع در نهايت به ركود

و  وامع سنتي و در حال گذر به خاطر زرق و برق فريبندهدر هر حال تمام ج. به دنبال دارد آن را

. باشند گيري از اقتصاد صنعتي و نوين مي مزيت هاي اقتصادي در تالش مداوم براي كسب و بهره

صنعتي را  لذا كشورهاي در حال توسعه كه تجربه هاي تلخ زيست محيطي جوامع بورژوازي و

   .فرا روي خود دارند

هاي هنگفت در آينده جلوگيري كنند و عدم تعادل  هزينه تالف منابع وچه بخواهند از ا چنان  

سيستم هاي اجتماعي، اقتصادي خود جلوگيري كنند، بايد  در اكوسيستم هاي طبيعي و ديگر

به عبارتي چنان چه عدم توجه به .  پايدار را هدف قرار دهندةتوسع پيشرفت مهار شده يا همان

 ةاي چون حوض  زيستي به خصوص در مناطق شكنندهو ظرفيت هاي پتانسيل هاي طبيعي

و سيستم هاي محيطي دچار آن چنان اختالل و معظالتي خواهد  نظام.  صورت گيردفارس خليج

اين واقعيت را . تر از فوايد و منافع آن خواهد بود نباشد بسيار پرهزينه شد كه ترميم آن اگر ناممكن

پست ( اقتصاد فراصنعتي ةو با ورود به مرحلكه دول و ملل صنعتي تجربه كرده  هاست مدت

پاك يا همان صنايع استراتژيك ارتباطي و هوا فضا را براي خود  سعي دارند، صنايع تميز و) مدرن

و مخرب محيط زيست را به كشورهاي مشتاق و ناآگاه انتقال دهند و  ساز حفظ و صنايع آلوده

سازي  لذا الزم است كه فرهنگ.  خواهد بودشوند كه استعمار از نوع ديگر فقط در سود آن سهيم

 پايدار متناسب با ظرفيت هاي زيست محيطي ةبه توسع فارس خليج ةملل حوض شود تا دول و

  . توجه داشته باشند

  

  طرح مسئله

 فارس خليج ةعمده ترين سوالي كه در اين مقاله مطرح است شناخت واقعيت ژئوپوليتكي حوض

و خصيصه هاي  ن به طور عام و تاثير و تاثر موقع جغرافيايي پيرامون آةبه طور خاص و منطق

در اين راستا اين   ملي و منطقه اي چقدر است؟ةانساني منطقه بر جنبه هاي كمي و كيفي توسع

 از منظر ژئوپوليتيك، فارس خليجهاي  و شناخت ويژگي مقاله سعي دارد تا با بررسي
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 وضعيت  يگر خصيصه هاي طبيعي و غيرطبيعي،ژئوهيدروپوليتيك و د ژئواكونوميك، ژئوكالچر،

سنجش و بر آن اساس نقش يا عملكرد خليج را در زمينه هاي اقتصادي،   رافارس خليج ةحوض

اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، سياسي و زيست محيطي شناسايي و سپس به كمك اين ويژگي ها و 

 ناحيه اي، ملي و فرا ملي، در سطوح همچنين ظرفيت ها و محدوديت هاي موجود را زمينه ها و

 ةمناسب براي خروج از شرايط موجود و حركت به سوي پيشرفت همه جانبه و توسع راهكار

 آنها به ةاالت فرعي تجزيه نمود كه از جملؤبه س توان مي سوال مذكور را. پشنهاد دهد پايدار

ختلف ناحيه اي، در سطوح م فارس خليج ةژئوپوليتيكي حوض يتموقع. موارد زير اشاره مي شود

ها و محدوديت هاي طبيعي و غير طبيعي در سطح منطقه و  ظرفيت ملي و فرا ملي چيست؟ 

 چقدر است؟ فارس خليجيا وزن ژئوپوليتيكي حوضه   چقدراست ؟ وضعيتفارس خليج ةحوض

 چيست؟ راهبرد خروج از شرايط موجود و حركت فارس خليجراهكارهاي تقويت ژئوپوليتيكي 

مي توان از منابع و امكانات خارج از منطقه و جهان در   پايدار چيست؟ چگونهةبه سوي توسع

ملي استفاده نمود؟ به طور قطع پاسخ دقيق و جامع به تمام اين   ناحيه وةراستاي اهداف توسع

 اين مقاله ةي دارد كه در حوصليها تخصصمنياز به حوصله و تالش  سواالت و سواالت مشابه

 زماني ة پايدار نياز به يك پروسةالت توسعه به ويژه توسععضمشكالت و م ليكن حل. نمي گنجد

شده دارد كه حاصل اجماع و همراهي خرد جمعي كارشناسان فن و مديران  طوالني و حساب

 همايش سرزمين در سطوح ملي و كشورهاي پيراموني منافع مشترك در اين حوضزآ ريز و برنامه

  .باشند مي

  

  همقال اهداف

 ة و ارائفارس خليج ة اين مقاله جستجو و شناخت عوامل موثر در ركود و عدم توسعاصلي هدف

 ةتوسع راهكارهايي براي خروج از وضعيت موجود، از نـظر ژئوپليتيك و تعيين استراتژي براي

ها و  ظرفيت. توان به اين موارد اشاره نمود فرعي نيز مي اهـداف از .پايـدار در آينده است

ها استفاده  توان از اين ظرفيت چگونه مي.  شناسايي شودفارس خليج ةدر منطق جودهاي مو پتانسيل

 ريزي،  آتي براي راهنمايي مديران برنامهةاستراتژي توسع ها، ها و مهدوديت اساس مزيت نمود؟ بر



 

  

415    فارس در منطقه وضعيت ژئوپليتيكي خليج

 هاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي را مشخص و در محورها و اولويت. تدوين و مدون گردد

 نيروهاي واگرا را كاهش و برعكس عوامل و نيروهاي همگرا را وامل وراستاي تحقق آن ع

 1»فارس خليج شوراي همكاري« بنابراين به نظر مي رسد كه ايران به هر حال بايد با. تقويت كنيم

   .نوعي تعامل و همكاري دست يابد به
ند توا ها و مزيت هاي طبيعي و انساني آن مي ، ظرفيتفارس خليجشناسايي نقش هاي   

بين دول و ملل منطقه قرار گيرد و بر آن اساس وظايف  مبنايي براي ايجاد تفاهم و همكاري بيشتر

بندي شده و الگو يا سرمشق هر يك از  نواحي و كشورها اولويت  هر يك ازةو محورهاي توسع

نهادهاي الزم ملي و فرا ملي براي معرفي و تبليغ مزيت ها و ظرفيت ها در  .آنها روشن گردد

   .گذاري الزم صورت گيرد المللي براي جلب سرمايه بين سطوح ملي و

  

   ها فرضيه

 ةحوض  اصلي ما در اين تحقيق اين است كه اگر چه زوايايي از وضعيت ژئوپليتيكيةفرضي

انرژي يا مرگ   براي جهانيان روشن گرديده است و به طور مثال اين حوضه را شاهراهفارس خليج

 روشن فارس خليجژئوپليتيكي   ليكن هنوز به طور كامل و همه جانبه وزنكنند، حياتي قلمداد مي

ها  ايجاد هماهنگي و استفاده كامل از ظرفيت بنابراين دول و ملل منطقه در. و معلوم نگرديده است

اند، لذا به نحو احسن نتوانسته اند با جذب  و امكانات موجود در اين منطقه موفق نبوده

همين عامل سبب . راستاي منافع خود عمل كنند قه و خارج از آن درهاي موجود منط سرمايه

از قدرت ساختاري و جمعيتي در بسط و گسترش  گرديده است تا دول و ملل منطقه نتوانند

 پيراموني آن به يك ة و منطقفارس خليج ةترتيب حوض به اين. مند شوند  نفوذ خود بهرهةحوز

لذا رهايي از كاستي هاي پيشرفته و توسعه . فته استنيا  متوازن، مكمل و هماهنگ دستةتوسع

   .رسد كاري سخت و زمان بر به نظر مي

 به خوبي در راستاي پيشرفت فارس خليجموقع جغرافيايي  از: فرضيات ديگر ما اين است كه  

از ظرفيت ها، منابع و امكانات حوضه در راستاي پيشرفت و .  منطقه كمك نگرفته ايمةو توسع

از اوضاع اقتصادي تواناييهاي طبيعي و غيرطبيعي منطقه در . نشده است خوبي استفادهتوسعه به 
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بين  قادر به كاهش و تضعيف نيروهاي واگرا.  هاي جهاني و ملي به خوبي استفاده نشده است پهنه

توجهي كسب  قابل ايم و در افزايش يا تقويت نيروهاي همگرا موفقيت كشورهاي منطقه نبوده

جمعيتي، سياسي، فرهنگي و ارتباطي منطقه در راستاي پيشرفت  هاي از قابليت .نكرده ايم

 از فرصت ها و امكانات موجود . استبرداري نشده  آنها بهرهةتوسع كشورهاي ساحلي و اهداف

 سيستم اقتصادي مناسب و مكمل در منطقه براي چرخش .منطقه به خوبي استفاده نشده است در

   . استو سرمايه پديد نيامده پول

منطقه اي و بين المللي با يكديگر جلب نگرديده  توجه حاكمان و دول منطقه به همكاري  

احسن   در سطح منطقه و جهان به نحوفارس خليج ةاز پتانسيل ها و ظرفيت هاي حوض. است

ني آمريكا و شكل گيري نظامي به ظاهر وبا توجه به هژم به نظر مي رسد كه. استفاده نشده است

 زمين به هم ريخته و منجر به تغيير در ة براي اولين بار در جهان، تعادل قوا در گسترتك قطبي

 گرديده است كه از برخي لحاظ فارس خليج ةوزن ژئوپليتيكي در حوض موقع نسبي و در نتيجه

 همانند فارس خليج ةلذا براي حوض. زمينه هاي ديگر نيز تضعيف شده است موقع آن تقويت و در

واحي ديگر جهان فرصت ها و تهديدات جديدي به وجود آمده است كه طراحان و ن بسياري از

از   سيستماتيك قادر به شناسايي و رفع تهديدات و استفادهةريزان هوشمند با بررسي و مطالع برنامه

   .فرصت ها خواهند بود

    
  و منابع تحقيق روش

و تأثير و تأثر  )فارس خليجليتيك يا ژئوپ(مهمترين بحث حاضر در مورد جايگاه جغرافياي سياسي 

شناخت گذشته و حال  .آن بر تحوالت يا پيشرفت و توسعه منطقه و حتي جهان در آينده است

 ملل و دول منطقه ةاستراتژي توسع  در ابعاد طبيعي و انساني آن كمك مؤثردرفارس خليج ةحوض

 ارتباطي و منظور از يتقعجمله نفت و مو منظور از ابعاد طبيعي ثروت هاي خدادادي از. دارد

     .ابعاد انساني اقوام و ملل يا نيروهاي تأثيرگذار در منطقه و فرامنطقه اي است

يا قلمرو و  آنچه مهم است كنش و واكنش متقابل بين عوامل تأثيرگذار بر وزن ژئوپوليتيك  

 ة حوضةتوسع تدار و قدرت ساختاري، اقتصادي، جمعيتي وقحدود تأثيرگذاري ناحيه، ا
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 دقيق ميزان، نقش و ةمطالع  پايدار مي تواند با تحقيق وةاز اقدام مؤثر در توسع.  استفارس خليج

يك از اين عوامل  بكارگيري مؤثر هر چگونگي هر يك از عوامل بازيگر داخلي و خارجي و هنر

   .منطقه خواهد بود  آتيةدر راستاي برنامه ها و اهداف استراتژي توسع

نشريات و همچنين اطالعات كارشناسان تشكيل مي دهد   را كتاب ها و تحقيقةمنابع عمد  

اينترنت و ميداني به صورت مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه به  كه به روش هاي كتابخانه اي،

ارزيابي داده ها و فرضيه ها روش هايي براي استفاده و بهره برداري بهتر  پس از. دست آمده است

   .گردد  در سطوح ملي و فراملي پيشنهاد ميفارس خليج ةمنطقژئوپوليتيكي حوضه و  از وزن

    
  فارس خليجموقعيت 

چهار قاره جهان  كيلومتر ترسيم نماييم10000 دايره اي به شعاع فارس خليجچنانچه به مركزيت 

 يگيرند و تنها قاره اي كه در ماورا آفريقا و استراليا در شعاع اين دايره قرار مي يعني آسيا، اروپا،

 را مي توان همان مكان مركزي فارس خليجبنابراين  .شعاع اين دايره قرار دارد، آمريكا است

 جمعيت% 80مي تواند به عنوان هارتلند بيش از  خشكي هاي مذكور به جز آمريكا دانست، كه

 ترين  شمالي از شمالية درج30مدار رأس السرطان از جنوب و مدار . جهان محسوب گردد

كه   شمالية روي كمربند خشك و بياباني نيمكرفارس خليجبنابراين . گذرد مي فارس خليجبخش 

شرايطي اين است   چنينةنتيج. هاي جهان را فرا گرفته، قرار دارد ترين بيابان ترين و خشك وسيع

به عبارتي طوفان هاي   دريايي است بدون يخبندان و آرام به لحاظ شرايط جوي،فارس خليجكه 

اين وضعيت . كمياب است اً نادر و  گردد تقريب راني محسوب مي راي كشتيدريايي كه خطري ب

طول سال با آرامش و امنيت  سبب شده است كه رفت و آمد كشتي ها و ديگر شناورها در تمام

   .جهاني بازي كند صورت گيرد و نقش مؤثري در داد وستد يا تجارت منطقه اي و

ترين مسير دستيابي دول و ملل آسياي   و آسانترين نزديك ،فارس خليجبه لحاظ ارتباطي   

گردد وبراي روسيه نيز اهميت ويژه  و تجارت دريايي محسوب مي هاي آزاد جهان ميانه به آب

 هاي جهاني و تجارت بين غرب و شرق يا اروپا و قفقاز از ارتباط  برايفارس خليجمسير . دارد

 نزديك ترين راه است و در واقع جنوب آسيا و استراليا از طرف ديگر يك طرف و شرق و
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 به همين لحاظ است كه .كند جمعيتي و صنعتي جهان را به يكديگر وصل مي ةهاي عمد كانون

 ابريشم در مسير خشكي از سواحل خليج مطرح مي شود و يكي از ةجاد صحبت از احياي

اه دبي يكي به طوري كه در حال حاضر فرودگ. ترين مسيرهاي آبي و هوايي جهان است پرترافيك

اين شهر و ديگر شهرهاي ساحلي و جزاير . هاي جهان است و بزرگ ترين فرودگاه از شلوغ ترين

صنعتي و   به يكي از بزرگ ترين كانون هاي داد و ستد يا تجارت انواع كاالها، به ويژهفارس خليج

رين ت  براي بزرگفارس خليج ةاز همين رو است كه حوز. انرژي در جهان تبديل شده است

آمريكا  ة كاالهاي صنعتي در جهان يعني ايالت متحده و قارة جهان و توليدكنندةكنند مصرف

   .جايگاه و اهميت خاص دارد

 ارتباط فارس خليجبه آفريقا واقع در سواحل جنوبي   عربستانةنزديكي و اتصال شبه جزير  

اضر نيز كشورهاي با آفريقا بوده و هست و در حال ح تاريخي، فرهنگي و تجاري اين حوزه

      .انرژي و سرمايه براي كشورهاي اين قاره محسوب مي گردد ة تأمين كنندفارس خليجساحلي 

    
  فارس خليجمنابع طبيعي 

زيستي شامل آبزيان و   منابع-1:  را مي توان به دو دسته تقسيم كرد كه عبارتند ازفارس خليجمنابع 

  . يا فالت قاره منابع و ذخاير زيرزميني -2 ،صيد مرواريد

 فصل سرد و يخبندان ه،است منطق  كه سبب شدهفارس خليج جغرافيايي يتبه علت موقع  

 غذايي را تشكيل ة زنجيرة اوليةكه حلق نداشته باشد رشد و نمو آبزيان به ويژه گياهان آب زيست

نظيري   بيسال ادامه دارد و امكان تنوع زيستي دهد تمام فصلي يا حداقل در بيش از سه چهارم مي

وابسته به آن در  ترين مركز صيد و صنايع بزرگ تبديل به فارس خليجرا به وجود آورده، در نتيجه 

 بر صيد ماهي عالوه. گرديده است هاي جنوبي آن ايران و كشورهاي عربي ساحلي در كناره

  .  مي شود آبزيان، از جمله مواد دارويي، تزئيني و مرواريد نيز بهره برداريديگرفراورده هاي 

نظيري از سوخت هاي فسيلي دارد به   بيمنابع عالوه بر منابع زيستي، ذخاير و فارس خليج  

هاي نيلگون   درياي سطحي كه همان آبشدتوان دو دريا براي آن متصور  طوري كه مي

بيش از . واقع است، دريايي از نفت و گاز است قاره فالت است و درياي دوم كه در فارس خليج
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 واقع است در واقع نيرو فارس خليج ةجهان در حوض ز سوخت هاي فسيلي كشف شده درنيمي ا

 چنين ةنتيج در .صنعتي جهان در اين منطقه قرار دارد يا انرژي الزم براي حركت چرخ هاي

درصدد نفوذ و تسلط  چشم طمع به منطقه دوخته و شرايطي قدرت هاي بزرگ صنعتي جهان

منطقه هستند تا جريان انرژي از منطقه همواره برقرار  ملل و دولاقتصادي، سياسي و فرهنگي بر 

 زيرزميني منطقه ةنخبگان و حاكمان منطقه مي توان ثروت هاي بالقو تنها با درايت و تالش. باشد

   .بالفعل كرده و سبب پيشرفت و رفاه ملل منطقه شد را تبديل به ثروت

  
   منطقهةتوسع ميزان تقريبي: نمودار

  

دليل   به نمودار اگر چه منطقه رو به پيشرفت و توسعه است اما شيب رشد آن بهبا توجه  

   .واگراي هاي موجود در منطقه كم است
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   هر ناحيه يا منطقهةتوسع بر عوامل تاثيرگذار
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  ها و راه حل چالش

 مذهبي - چالش هاي جاري در منطقه از جمله اختالف قومي شواهد حاضر حاكي از آن است كه

توان انتظار داشت كه ظرف چند سال معضالت و  نيست و نمي اسي در كوتاه مدت قابل حلو سي

منطقه حل و فصل گردد و پيشرفت و يا توسعه شتاب بيشتري از  مشكالت فرا روي دول و ملل

هاي تندرو  گيري گروه اي، شكل فرا منطقه هاي نفوذ و دخالت قدرت آنچه شاهديم بگيرد، زيرا

 ةاز جمل. شناسند مرزي را نمي اعده كه براي دستيابي به اهدافشان هيچ حد ومذهبي مانند الق

منطقه به يك تفاهم سازنده براي استفاده و  عوامل مهم واگرايي منطقه است كه مانع مي شود دول

اما آنچه مسلم . طبيعي و انساني در منطقه دست يابند برداري از پتانسيل ها و ظرفيت هاي بهره

واحد ژئومورفولوژي به طور طبيعي هارتلند انرژي جهان را   به عنوان يكسفار خليجاست 

فارس در سواحل جنوبي و شمالي آن نه تنها در زمان حاضر بلكه  تشكيل داده و ساكنان عرب و

لذا . يكديگر نياز داشته و داراي روابطي با فراز و نشيب بوده و خواهند بود در كل طول تاريخ به

هاي جاري پيش رو از طرف نخبگان و كارشناسان  رسد كه براي كاهش تنش نظر مي ضروري به

هاي ملي  يياي تدوين شود تا در بلند مدت از واگرا يا كشور هاي ساحلي طرح و برنامه منطقه اي

 ةحمل شواهد حاكي از آن است كه پس از. اي كاسته و بر همگرايي و تفاهم افزوده گردد منطقه و

هاي  برج هاي تجارت جهاني در اياالت متحده و رويكرد جديد سياستتروريستي القاعده به 

 فارس خليجاي آمريكا و غرب، شرايط براي تفاهم و همكاري دول و ملل منطقه و  خاورميانه

بنابراين الزم به نظر  . آنها در مجموع مثبت شده استةبهبود يافته و روابط دو جانبه و چند جانب

به وجود آمده استفاده كرده   از فرصتفارس خليجو حكام پيراموني رسد كه بايد كارشناسان  مي

 ملي و منطقه اي آنها را ةچنين روندي وزن ةنتيج. در راستاي منافع ملي و منطقه اي گام بر دارند

منطقه را قادر خواهد ساخت تا از ظرفيت ها و منابع   جهاني باال خواهد برد و دولةدر صحن

با .  بيشتري ببرندةاي بهر  ملي و منطقهةو توسع هت پيشرفتطبيعي و انساني خود در ج

 پيوندهاي ةدر سواحل عربي و يا جنوبي خليج زمين» فارس خليجشوراي همكاري «گيري  شكل

با درايت و تالش تمامي كشورهاي ساحلي امكان حل و فصل  و دول منطقه بوجود آمده است

 كه دولت هاي ساحلي تا حد ممكن از به شرطي. وجود دارد چالش ها و مشكالت منطقه اي
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زيرا با توجه به . نسبت به يكديگر اعتماد و گذشت داشته باشند تندروي و اختالف بپرهيزند و

هارتلند انرژي جهان و يكي از بازارهاي بزرگ جهاني براي مصرف كاالهاي  ،فارس خليجاينكه 

و موقعيت باالي داراي نقش محوري در جغرافياي سياسي . گردد صنعتي محسوب مي

بنابراين چنانچه اين حوزه به ثبات و امنيت دست يابد نه تنها كشورهاي  .باشد ژئوپوليتيكي مي

هاي آسيايي  با رشد چشمگير قدرت. گردند بلكه كل جهان از آن سود خواهند برد مي منطقه منتفع

نياز  يا انرژي مورد بيش از پيش مي گردد زيرا نيرو فارس خليجويژه هند و چين موقع محوري  به

   .صنعت آنها در اين منطقه يافت مي شود

اي عمل  جهاني بينديشند و ناحيه« بايد فارس خليج ةاز اين روست كه دول و ملل حوض  

آميز منابع  توانند با يك هم زيستي مسالمت آرا و نظرات مي به عبارتي ضمن تفاوت در. »كنند

بگيرند كه تمامي دول و ملل منطقه از آن منتفع و نحوي به خدمت  طبيعي و انساني خود را به

   .نمايند تا در معادالت جهاني به راحتي از يكديگر عبور نكنند احساس نياز به يكديگر

به طور قطع ارزش ژئوپليتيكي منطقه بيش از پيش  اگر چنين وضعيتي در آينده روي دهد  

به گونه اي كه حق و . مي كندحساب ديگري باز  شده و جهان براي مسائل و مشكالت منطقه

در حال حاضر با برنامه ريزي حساب شده قدرت هاي  .ارزش واقعي ملل و دول منطقه ادا گردد

ژئوپليتيك منطقه دارد تا منافع بيشتري از منطقه را نصيب  جهاني سعي در كاهش ارزش واقعي

   .خود نمايند

  

  تجزيه و تحليل

 اول و به تجارت و گردشگري در ةدر درج  و گاز به استخراج نفتفارس خليج ةاقتصاد حوز

نسبت يا درصد كمي از اقتصاد را به خود اختصاص  صنعت و كشاورزي.  بعدي اتكا داردةدرج

موزون و همه جانبه نبوده و با وجود اينكه برخي از   اين منطقهةداده است بنابراين توسع

 را در جهان اسالم دارند، كمبودها و باالترين درآمد سرانه)  عربيةامارات متحد(كشورهاي آن 

. شرب و مواد غذايي وجود دارد كه بايد از خارج از منطقه وارد گردد هايي از جمله آب كاستي

تنب بزرگ و (گانه  تفاوت هاي نژادي، مذهبي، زباني و اختالفات ارضي از جمله جزاير سه
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ميان طرفين و كشورهاي منطقه از جمله عوامل واگرايي يا اختالف برانگيز ) ابوموسي كوچك و

حل  كه با روابط ديپلماتيك فعال و درايت مي توان در آن تعديل ايجاد نمود و حتي آنها را است

   .و فصل نمود

فسيلي از يك طرف و واردات مصنوعات صنعتي از  به دليل صادرات خام سوخت هاي  

 واقعي توليدات خود را  نمي توانند ارزشفارس خليج ةطرف ديگر به منطقه دول و ملل حوز

 مهندسي كشورهاي منطقه و هم چنين - خدمات فنيةدريافت كنند لذا با اعتمادسازي و ارائ

درگيري و جنگ، عدم . تا حدودي بر اين مسئله غلبه كرد انتو گذاران منطقه مي مشاركت سرمايه

 خطر افتادن  اخير سبب آلودگي و بهةمحيط زيست در چند ده رعايت نكات ايمني و حفاظت از

 پايدار منطقه را با اختالل مواجه ةپيرامون خليج شده است كه توسع حيات آبي و حتي خشكي

ملل اين حوضه با چالش جدي زيست محيطي مواجه است و دست كم در  كند، لذا دول و مي

 صنايع منطقه ةچنانچه استراتژي توسع. همكاري و مشاركت عمومي ندارند اين مورد چاره اي جز

ريزي شود كه با هم همپوشاني موازي و  خام موجود در منطقه به گونه اي برنامه تني بر موادمب

را   مي توانند در آينده سبب همگرايي بيشتري بين كشورهاي منطقه بوده و آنها،داشته باشند سري

قدرت هر  منشأ اصلي. قادر خواهد ساخت تا بر اختالفات ملي و بين المللي منطقه فايق آيند

جمعيت و  ، شاخص هاي كمي و كيفي در ساختار طبيعي،فارس خليج ةاحيه از جمله حوزن

بنابراين . نيست  چندان مطلوبفارس خليج ةها در حوز اقتصاد مي باشد كه متأسفانه اين شاخص

خرد جمعي و  هاي منطقه به كمك ريزي بر اساس پژوهش و واقعيت چاره اي جز برنامه

بايد راه هاي  به كمك متخصصان و كارشناسان منطقه. وجود نداردكارشناسان كشورهاي منطقه 

اختالف برانگيز   حل و فصل عواملةزا را فراهم كنيم تا زمين تعديل عوامل تنش مقابله و

   .پذير شود ژئوپوليتيكي در منطقه امكان

  

  گيري نتيجه

ملل مختلف  وام وويژه در تمام طول تاريخ مورد توجه اق  به علت موقع جغرافياييفارس خليج

از راه هاي آبي و خشكي سواحل شمالي تمدن هاي غرب  بوده و هست، اين حوضه آبي جهان
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مرتبط مي ساخته كه ذكر آن در ) هند و چين(تمدن هاي شرق  را به) اروپا و شمال آفريقا(

 با .توجه پطركبير تزار روسيه، ناپلئون، اسكندر مقدوني از آن جمله است لو،و ماركوپةسفرنام

زند،   ميفارس خليج ةوجود اينكه نبض صنعت جهان به كمك نفت و گاز توليدي حوض

قدرت ها نتوانسته اند از اين ظرفيت  اتحاد و هماهنگي و نفوذ ابر به علت عدم كشورهاي منطقه

    .كنند برداري به نحو احسن در راستاي منافع خود بهره

ال نفت و گاز و واحدهاي صنعتي غير استخراج و انتق  به علتفارس خليجمحيط زيست   

بنابراين ظرفيت هاي محدود منابع زيستي . آلودگي است استاندارد به شدت در معرض خطر

لذا دست كم كشورهاي منطقه در اين مورد چاره اي جز  منطقه رو به تخريب و انهدام است

   .ندارند همكاري و برنامه ريزي اصولي

كند  فروش نفت و گاز به ساير نقاط جهان مهاجرت مي سرمايه هاي عظيم منطقه حاصل از  

كشورهاي منطقه وجود داشته باشد مي توان بخشي از آن را  ريزي و همكاري كه چنانچه برنامه

 ةجذب كنيم و تحولي مثبت و اميدبخش براي پيشرفت و توسع براي طرح هاي عمراني منطقه

     .آتي فراهم نمود

 صنعت گردشگري در ةپتانسيل بسيار خوب براي توسع اي دارفارس خليججزاير و سواحل   

علمي و حساب شده  ريزي بنابراين با برنامه.  آن استةكيش نمون مقياس جهاني است كه دوبي و

  . بايد بستر و زمينه هاي الزم براي جذب سرمايه در اين بخش فراهم شود

 خدمات فني و مهندسي قراردادهاي دو يا چند جانبه از چنانچه كشورهاي منطقه براساس  

توانند از خروج بخشي از سرمايه ها جلوگيري و در نهايت به  موجود در منطقه استفاده كنند مي

   .رونق بيشتري بدهند فعاليت ها و اقتصاد منطقه

اتحاد قادر به استفاده از موقعيت استراتژيك و  كشورهاي منطقه به علت عدم تفاهم و  

ه اي ب جهاني نيستند و چنانچه يك اتحاديه منطقه  در مقياسوضعيت مطلوب ژئوپوليتيكي خود

چنانچه كشورهاي  .معادالت جهاني نقش مؤثري بازي كنند ةوجود آورند ممكن است در آيند

جمله تهديدات زيست   بتوانند در قالب يك اتحاديه در زمينه هاي مشترك ازفارس خليج ةحوز

زمينه هاي ديگر نيز روابط و  ينده با همكاري درمحيطي به توافق برسند احتمال دارد كه در آ
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گيري هويت يا نقش جديد جهاني  پيوندهاي خود را گسترش دهند و در نهايت موفق به شكل

جهاني گردند كه به نفع همه خواهد  مطابق با وزن ژئوپوليتيكي و استراتژيك خود در معادالت

   .بود

گر در بطن خود در دو جهت متضاد در  ديةمانند هر حوز فارس خليج ةدر هر صورت حوز  

و نواحي داخلي آن تمايل به جدايي و استقالل و ابراز هويت  حركت است، اول اين كه كشورها

 منافع مشترك بين المللي از جمله محيط زيست تمايل به ةاينكه در زمين  خود دارند، دومةويژ

تضاد بين كشورهاي منطقه و هماهنگي دارند لذا با تعديل و عبور از زمينه هاي م وحدت و

و  زمينه هاي مشترك بعيد نيست كه در آينده بتوان اتحاديه اي همانند اروپا بوجود آورد تقويت

منطقه   نفوذ و توانةدر نتيجه وزن و نقش هاي جديد ژئوپوليتيكي را براي منطقه تعريف و حوز

 ةزمين نيز در) سينصدام ح(سقوط ديكتاتوري توسعه طلب عراق . را در جهان گسترش داد

محسوب   گامي به جلوفارس خليج ةاي با حضور تمامي كشورهاي حوض گيري اتحاديه شكل

را بيش از  شود كه با اعتمادسازي ايران و عراق با شوراي همكاري خليج احتمال همگرايي مي
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