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بررسی ساختار ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس

2ثریا یوسفی، 1منوچهر جهانیان

چکیده
هــم اکنــون اهــداف ژئواســتراتژیکی داشــته ویکــی از منــاطقی کــه در گذشــته جایگــاه ژئــوپلیتیکی و

ه قـدرت  عرصـ همـواره خاسـتگاه ثـروت کشـورهاي پیرامـون خـود و      ژئواکونومیکی قابل تـوجهی دارد و 
و هرگونه تغییر وتحول در سـاختار ژئوپلیتیـک   . باشدمیکشورهاي صنعتی جهان بوده حوزه خلیج فارس 

همچنین کشورهاي این حـوزه را  جهان و... ومینظااقتصادي و، حیات سیاسی، این منطقهژئواکونومیک
ژئواکونومیکی در حوزه خلیج ی وي ژئوپلیتیکهااز این رو در این مقاله به ساختار. دهدقرار میتأثیرتحت 

در ایـن منطقـه   میژئواکونـو چراکه در عصر حاضر فرآیند تالقـی ژئوپلیتیـک و  ، فارس پرداخته شده است
سیاسی و، استراتژي اقتصاديآورده وبه وجودرویکرد جدیدي را پیش روي کشورهاي حوزه خلیج فارس 

برهژمـونی  تأکیـد ي ژئـوپلیتیکی و هـا تفـاوت اکنون تـ . ساخته اسـت متأثررا هاآن... اجتماعی وومینظا
ي ژئواکونومیکی هاهمکاريحالی کهواگرایی کشورهاي منطقه را موجب شده در استیالجوییوايهمنطق

مسیار ائتالف وهمزیستی مسالمت آمیز را پیش روي آنها قـرار داده وموجـب   ءتواند با جبراي این خالمی
ن کشورها با داشتن عالیق ژئـوپلیتیکی از ژئواکونومیـک   ایهاشی از آنست کاین خال ن. همگرایی آنها گردد

تنها به ژرفاي ژئوپلیتیکی یکدیگر درستی ندارند وآگاهی واطالعمؤثر،وزن ژئوپلیتیکی به عنوانیکدیگر 
ـ   تـأثیر تالقی این دو موضوع در عصر جدید . کنندمیتوجه داشته وبا آن مقابله به مثل  ط خـود را بـر رواب

رو هـدف ایـن مطالعـه تحلیـل     ایـن از. سـازد مـی کشورهاي این حوزه وجغرافیاي سیاسـی آنهـا نمایـان    
. باشدمیدر منطقه خلیج فارس و ژئواکونومیکژئوپلیتیک 

. رابطه متقابل، ژئواکونومیک، ژئوپلیتیک، خلیج فارس: کلیديهايهواژ

مقدمه 
ی است که المللبینی وو ژئواکونومیکات ژئوپلیتیکی مراکز ثقل مناسبترینمهمخلیج فارس یکی از 

متشـکل از هشـت   ، منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فـارس . تحت سیطره دو قلمرو ایرانی وعربی قرار دارد

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی-1
ریزي توریسمارشد برنامهیکارشناس-2
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عمـان اسـت کـه در    امـارات متحـده عربـی و   ، قطـر ، بحـرین ، عربسـتان ، کویت، عراق، کشور ایران
ي هـا وجـود مادرسـنگ  ، نبـود فعالیتهـاي آذریـن   .اندهگرد هم آمد، ي حوضچه خلیج فارسهاکرانه

ي مناسـب  هاي متخلخل وتراواي متعدد با سنگ پوشهاسنگ مخزن، متعدد بسیار غنی از مواد آلی
انباشت هیدروکربن در این منطقه فراهم کرده تا این پهنـه تولید وبراي فردي را ه بشرایط منحصر

درصد از ذخـایر  5. 61خلیج فارس . از دنیا باشدي رسوبی منابع نفت وگهایکی از غنی ترین حوضه
درصد از سهم جهـانی  5. 11با و ایراندرصد 22نفت جهان را داراست که در این میان عربستان با 

باشندمنابع عظیم نفت خلیج فارس ونیازهاي فزاینده کشورهاي میبیشترین سهم را دارا ،در منطقه
ن ایهبايهوفرا منطقايهي منطقهاقدرت، ه دوم سده بیستمتوسعه یافته به نفت باعث شد تا در نیم

کـاهش  ، افـزایش جهـانی قیمـت نفـت    ، کشف میادین گازي خلیج فـارس . منطقه توجه ویژه نمایند
سازگاري بیشتر گاز طبیعی با محـیط زیسـت باعـث    والزام پیمان کیوتو(سوخت پاك)، ذخایر نفت

میس بیش از پیش در کـانون توجـه مناسـبات ژئواکونـو    شد تا در دهه پایانی قرن بیستم خلیج فار
توسعه فزاینده کشورهاي جنوب وجنوب شرق آسیا وافـزایش بـی سـابقه قبمـت     . جهانی قرار گیرد

شمارش معکوس براي اتمـام ذخـایر تـا    پس از آن عدم ثبات قیمت نفت وي اخیر وهاسالنفت در 
باعث شـده اسـت تـا ایـن     ، منطقه خلیج فارسهمچنین مجاورت جغرافیایی آنان با، سال آینده40

از طرفی . نیازهاي روزافزون انرژي خود به ذخایر عظیم خلیج فارس توجه کنندتأمینکشورها براي 
فرساي اروپـاي  ي طاقتهابا اروپا وقطع خط لوله گاز در زمستاني ژئوپلیتیکی روسیههادیگر چالش

ی بازار نفت باعث شده کشورهاي اتحادیه اروپـا بـه   باتثبیشمالی در کشور اوکراین از جانب روسیه و
. یافته استايهاز اینرو خلیج فارس اهمیت ویژ. ذخایر گاز خلیج فارس توجه نمایند

مفهوم ژئوپلیتیک
بنحوي ، دستیابی به قدرتبه منظوري محیط جغرافیایی هاواقعیتژئوپلیتیک عبارت است از درك 

بعبـارت  ؛ منافع ملی وحیات ملـی را حفـظ کـرد   رد بازي جهانی شد وکه بتوان در باالترین سطح وا
آن بر سرنوشت سیاسـی  تأثیردیگر ژئوپلیتیک عبارت است از علم کشف روابط محیط جغرافیایی و

.  )7: 1382، ملل(عزتی

موقعیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس
دوسـتان داراي اهمیـت   یکی از نزدیکترین راه عـرب بـه هن  به عنوانخلیج فارس در دوران گذشته 

ایـن موقعیـت ارزش غیرقابـل انکـار     ، خاص بوده ولی امروزه در رابطـه بـا کشـورهاي خلـیج فـارس     
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است که منطقه را بـه محـل تالقـی نیروهـاي متضـاد      ايهاین موقعیت بگون. )23: 1386، دارد(الهی
. تبدیل کرده است

از شـاهان  . تنگـه هرمـز بـوده اسـت    سلطه بر خلیج فارس واقیانوس هند مستلزم تسلط بر راه آبـی  
بنـادر در خلـیج فـارس    ي بعد از او ضمن تسـلط بـر جزایـر و   هاحکومتهخامنشی تا شاه عباس و

با قرار گرفتن تنگه هرمز در خلیج فارس . اندهحاکمیت بر تنگه هرمز را اساس سیاست خود قرار داد
ماالکا تسلط ، هرمز، گه باب المندب) مهاجم پرتقالی معتقد بود هر دولتی به سه تن1507(آلبو کرك

بـوده  پـردازان نظریـه همـواره نظـر او مـورد قبـول اکثـر      داشته باشد بر جهان مسلط خواهد بـود و 
این حوزه جغرافیایی به دلیل همجواري با دریاي عمان ودریاي سرخ ودریاي عرب . )34: است(همان

براي خروج از بن بست جغرافیایی ودر واقیانوس هند همواره در اندیشه ژئواستراتژیکی خاص روسیه
: 1381، )وجود داشته اسـت(حافظ نیـا  1698-1735پطرکبیر(اًافکار رهبران سیاسی روسیه خصوص

رتلند مکیندر وریسلند اسپایکمن خلـیج فـارس از جایگـاه خاصـی     هاي ژئوپلیتیکیهادر نظریه. )54
جنـگ جهـانی دوم وپیـروزي    . شـد برخوردار گردید وبر اهمیت وحساسیت ژئـوپلیتیکی آن افـزوده   

وتولد دو ابرقدرت وجنگ سرد همگی باعث مرکزیت یافتن خلیج متفقین ونقش حیاتی خلیج فارس
ي حاشـیه بشـمار   هـا ي ژئوپلیتیکی گذشته جـز سـرزمین  هادریاي خلیج فاري در نظریه. فارس شد

) یـا محـور یـا بـه گفتـه      ي جدید ژئوپلیتیکی این دریا به سـرزمین(هارتلند هااما در نظریه، رفتمی
براسـاس ایـن نظریـه آمریکـا     . )96: 1386، لوهازان به مرکز مرکزها تبدیل شده است(زین العابدین

کند کشورهاي میمنطقه اور را جهت حاکم شدن بر خلیج فارس اشغال نموده واز این طریق تالش 
خـود بـا گسـترش    اروپـا را کنتـرل کنـد وجهـت بسـط نفـوذ      خاورمیانه ورقباي خود مانند چین و

کوشد تا این منطقـه را  می، وامنیتی با کشورهاي حاشیه جنوبی حوزه خلیج فارسمیي نظاهاپیمان
در تسلط خود داشته باشد وبراي ایجاد ترتیبات امنیتی در خلیج فاري استراتژي پیشتاز را در کامالً

نکس هـا اسـت کـه  چراکه اهمیت خلیج فارس در معادالت قدرت جهـانی چنـان  . پیش گرفته است
قابلیـت  ، را در دست گیردهاآباغراق نیست اگر بگوییم هرکس کنتري این . اندهوکوترل بیان نمود

تعیــین سرنوشــت کشــورهاي متعــددي بخصــوص کشــورهاي صــنعتی قدرتمنــد دنیــا را خواهــد   
تـوان در چهـار   مـی خالصه اهمیت ژئوپلیتیکی خلـیج فـارس را   به طور. )37: 1387، یافت(اخباري

ذخـائر عظـیم نفـت وگـاز ونقـش فرهنگـی       ، بـازار مصـرف وصـدور کـاال    ، موقعیت راهبردي؛ عامل 
. وایدئولوژیکی جستجو نمود
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ارسفي ژئوپلیتیکی خلیج هاشاخص
، شوند کـه بیشـترین حجـم سـتیزش    میدر زمره واحدهایی محسوب ، کشورهاي حوزه خلیج فارس

ن میـزان  ایـ هبـ ايهتاکنون هیچ منطقـ . اندهدارا بودرا طی سه دهه اخیر میرویارویی نظادرگیري و
تـوان در زمـره واحـدهایی    مـی بازیگران سیاسی حوزه خلـیج فـارس را   . درگیر منازعات نبوده است

هماهنگی نسبی وبدون تضاد پردامنه به فضـاي رویـارویی کشـیده    دانست که در شرایط همگونی و
از سـوي  . براي طوالنی مدت وجود نداشـته اسـت  هیچگاه بین آنها همبستگی استراتژیک . شوندمی

دیگر در این منطقه حجم بیشتري از منـابع اقتصـادي موجـود در جهـان وجـود دارد کـه اهمیـت        
دهد که تضـادهاي ژئـوپلیتیکی در منـاطقی    میشواهد نشان . دهدمیژئوپلیتیکی منطقه را افزایش 

داريسـرمایه منحصربفردي بـراي نظـام   گیرد که داراي منابع اقتصادي واستراتژیک ویژه ومیشکل 
تـوان بـه   مـی ي ایـن منطقـه   هـا به همین دلیل است که از جملـه شـاخص  . باشندمؤثري هاقدرتو

حوادث غیرقابل پیش بینی ومنـابع گسـترده اقتصـادي واسـتراتژیک اشـاره      ، بازیگران تعارض آفرین
ي بزرگ تالش هاقدرتنمود که ن موضوع توجهایهاز طرف دیگر باید ب. )62: 1384، داشت(امینیان

بـر سرشـت ومسـیر حـوادث     ، را کنترل نمایند واز طرف دیگرايهدارند تا از یک سو بازیگران منطق
اهمیـت  . در نهایت منابع اقتصادي منطقه را تحت کنتـرل قـرار دهنـد   . به جا گذارندتأثیرايهمنطق

قـوس  "ودر قالـب تئـوري   "نسـکی برژی"توان در نگرش میامنیتی کشورهاي حوزه خلیج فارس را 
کشورهاي موجود در این منطقه از میاین اعتقاد است که تمانامبرده بر. مورد توجه قرار داد"بحران

بـه همـین دلیـل اسـت کـه وي در نگـرش       . قرار دارندمیي دائهاعربستان تا کویت در حوزه بحران
ي سـنتی ایـن   هـا ستیزشرمیانه وژئوپلیتیکی خود به جداسازي موضوعات این منطقه با حوزه خاو

برژینسکی حوزه خلیج فارس را در حوزه مناطق ژئوپلیتیکی تعریف کرده . داشته استتأکیدمنطقه 
مبـادرت بـه   هـا بـه بعـد آمریکـایی   1981از سـال  . ی کنترل شـود المللبینکه باید توسط بازیگران 
تحـت عنـوان نیروهـاي    ايهطقـ ي منهـا جدیدي براي مقابله بـا بحـران  میسازماندهی نیروهاي نظا

ي دفـاعی خـود را   هاقابلیتاندهنیروهایی که توانست. فرماندهی مرکزي در حوزه خلیج فارس نمودند
هـم اکنـون ایـن نیروهـا در     . افزایش دهند و در عملیات علیـه افغانسـتان وعـراق مشـارکت نماینـد     

تالش دارند تا امنیت سـازي را  خلیج فارس مستقر هستند وايهي پیرامونی جغرافیاي منطقهاحوزه
"نیروهـاي فرمانـدهی مرکـزي آمریکـا     "، در شـرایط موجـود  . ایجاد نمایندمیاز طریق نیروهاي نظا

ــان  ــه یگ ــوم ب ــاموس ــ ه ــلح منطق ــدار ص ــده دار   اي، هي پاس ــارس را عه ــیج ف ــت خل ــرل امنی کنت
,Ramakrishmanباشند(می 2008: تأکیـد موضوع ي ژئوپلیتیکی دورانمدرن بر اینهاسنت. )240

شـود کـه قادرنـد بـر فرآینـدهاي      مـی یی اطالق هابه حوزهالمللبیندارد که مناطق اصلی در نظام 
یعنـی اینکـه گسـتره بحـران را از یـک منطقـه بـه        . گذار باشندتأثیری المللبینوايهسیاسی منطق
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از همه مهمتر . د نمایندن ترتیب زمینه انتقال بحران را ایجاایهي فراگیرتري منتقل نموده وبهاعرصه
بـه  . شـوند مـی ي بزرگ به گونه اجتناب ناپذیري درگیر مسائل سیاسی واقتصادي آنها هاقدرتآنکه 

منطقـه خلـیج فـارس در زمـره منـاطق      ، الملـل بـین همین دلیل است که در ساختار امنیتی نظـام  
توان بشرح میا ي ساختاري وکارکردي منطقه خلیج فارس رهاشاخص. شودمیژئولیتیکی محسوب 

خلـیج فـارس در فضـاي    اوالًبیـانگر آنسـت کـه    هـا هریک از این شـاخص . ذیل مورد توجه قرار داد
ي بـزرگ قـرار گرفتـه    هـا قدرتکنش تأثیراین منطقه تحت ؛ ثانیاًژئوپلیتیکی بحران ساز قرار دارد

. نمودتوان محیط جغرافیایی آن را کنترل میاز طریق امنیت همیارانه ؛ ثالثاًاست
استقرار در حوزه کمر بند شکننده-الف

ي ژئوپلیتیکی شـکننده تـري   هااز شاخص، کشورهاي حوزه خلیج فارس در دوران بعد از جنگ سرد
کلـی  بـه طـور  . باشدمیاین امر ناشی از شرایط ویژه آنان . اندهنسبت به دوران گذشته برخوردار شد

زمینه براي ایجاد تضاد و ستیزش گسترده تـري بـین   ، هرگاه مطلوبیت امنیتی کشورها افزایش یابد
اي بـزرگ نسـبت بـه منـافع خـود در      هـا قـدرت . ی فراهم خواهـد شـد  المللبینوايهبازیگران منطق

یی حساسیت دارند که داراي مازاد اقتصادي واستراتژیک فراگیر هستند واز سـویی دیگـر بـا    هاحوزه
ي ژئوپلیتیکی کمربند هاشاخصها، این ویژگی. باشندمییی از رقابت براي کسب مازاد روبرو هاجلوه

. مورد استفاده قـرار داد 1990را در دهه ايهچنین واژ"سائل کوهن". دهندمیشکننده را تشکیل 
بعبـارت  . جایگزینی در برابر فضاي امنیتی دوران جنگ سرد استفاده نمـود به عنوانوي از این واژه 

امنیتی واسـتراتژیک منطقـه خلـیج فـارس را در     ، ي سیاسیاهکوهن تالش داشت تا شاخص، دیگر
کـه رقابـت   ايهوي براین اعتقاد بود کـه در حـوز  . تحلیل وتبیین نمایدايهساختار امنیت خاورمیان

همـواره تـنش ودرگیـري شـکل     ، وجـود دارد ايهي بزرگ ومنافع متعارض واحدهاي منطقهاقدرت
از شـرایطی دانسـت کـه در حـوزه خلـیج فـارس منـافع        ي امنیتی را ناشی هاوي درگیري. گیردمی

شـریطی کـه در آن درگیـري تـابعی از     ، شودمیي بزرگ ایجاد هاقدرتمتعارض بازیگران سیاسی و
بنابراین اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس وضـرورت امنیـت سـازي در آن را    . منافع استراتژیک است

تـوان  مـی ي حـوزه کمربنـد شـکننده را    هـا صاز جمله شاخ. توان تابعی از چنین منافعی دانستمی
ي بـزرگ و مقاومـت   هـا قـدرت میي نظـا هـا استقرار یگـان اي، هي مرحلهاموضوعاتی از جمله جنگ

.  نیروهاي اجتماعی وسیاسی در حوزه منطقه جغرافیایی دانست
هویتی-گسترش تضادهاي فرهنگی-ب

وفرهنگـی نـه تنهـا وجـود داشـته      تضادهاي هویتی، در تاریخ روابط سیاسی کشورهاي خلیج فارس
حمله عـراق بـه   ، جنگ ایران وعراق. ن تضادها بگونه قابل توجهی در حال افزایش استایهبلک، است
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ي هـویتی  هـا تـوان انعکـاس چـالش   مـی ي درونی را هاکویت وهمچنین برخی دیگر از ستیزه جویی
.  دهدمیا را افزایش تضاد هویتی میزان شکنندگی کشوره. کشورهاي حاشیه خلیج فارس دانست

ماهیت استراتژیک یا اقتصادي کمتري دارنـد ودر  ، در این منطقههادهد که تعارضمیشواهد نشان 
توانند بر فضاي میهویتی وایدئولوژیک در زمره موضوعاتی قرار دارند که ، ي فرهنگیهامولفه، عوض
ـ بـه عنـوان  ي ملـی  هادولتاگرچه . به جا گذارندتأثیرهاجدال ايهازیگران اصـلی سیاسـت منطقـ   ب

یی از سـتیزش بـا   هامطلوبیت خواهند بود که نشانهیی داراي هویت وهادولتاما ، شوندمیمحسوب 
پیامـدهاي امنیتـی   ، که دچار تعارض ژئوپلیتیکی شـود ايهمنطق. ي رقیب را پیگیري نمایندهاگروه

بستگی واعتمادسازي توجـه داشـته   هم، که به مصالحهايههرگروه ومجموع. فراگیري خواهد داشت
را در فضـاي مبتنـی بـر    ايهکشورهاي غربی چنین پدید. موقعیت خود را از دست خواهد داد، باشد

-ي سیاسـی هـا گـروه ودهـد کـه جهـان غـرب    مـی این امر نشان . نمایندمیتحلیل "شرق شناسی"
در ابعـاد  ، ایـن رونـد  .اجتماعی کشورهاي حوزه خلیج فارس در نقطه تعارضی یکـدیگر قـرار دارنـد   

توان میتضادهاي هویتی را . ي درون ساختاري خلیج فارس نیز کشیده شده استهادیگري به حوزه
,Taylorکشورهاي خلیج فارس دانست(ناپذیر ایران ودر زمره موضوعات پایان 2003: 98-99( .

تضادهاي سیاسی وامنیتی کشورهاي منطقه-ج
فرهنگـی وایـدئولوژیک بـا غـرب     ، هـا داراي تضـادهاي سیاسـی   کشورهاي حوزه خلیج فارس نـه تن 

فرهنگـی نیـز بـه چشـم     -یی از اختالف نظر ورویارویی سیاسـی هابلکه در بین آنان نشانه، باشندمی
پوپولیسـم  . فضاي اجتماعی دوران گذشـته اسـت  بسیاري از این تضادها ناشی از شرایط و. خوردمی

ي اجتمـاعی  هـا گـروه وهـا بسیاري از رسـانه . دهدمیزایش فرهنگی چنین تضادهایی را افسیاسی و
. را تشـدید کننـد  میاسـال گراییاصولو، آمریکا ستیزي، ي ناسیونالیسم عربهاتالش دارند تا جدال

. مطلوبیـت بیشـتري خواهـد داشـت    اًطبع، ي ادراکی رادیکال تري باشدهاهرگروهی که داراي قالب
آرامـش ویـا ثبـات    ، ه کشورهاي منطقه در شـرایط تعـادل  هیچ دوران تاریخی وجود نداشته است ک

سرنوشـت خاورمیانـه   . در هر دوران شکل خاصـی از تعـارض وجـود دارد   . سیاسی قرار داشته باشند
ي اقتدارگرا ورویکردهـاي لیبرالـی هنـوز ادامـه     هادولتبزرگ نشان داد که در این منطقه تضاد بین 

انتظـارات بـیش از حـد وافـراط     ، شـرایط اعتقـادي  ، یانعکاس فضاي ژئوپلیتیک، چنین تضادي. دارد
ايهفضاي امنیت منطق، تالش نمودند تا از طریق تغییر سیاسیهاآمریکایی. باشدمیگرایی سیاسی 

، آنان از الگوي براندازي ساختار قدرت سیاسی کشورها اسـتفاده کردنـد  . دهندمیقرار تأثیررا تحت 
.  یافتافزایش ايهي منطقهاثباتیاما بی
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پذیري از فروپاشی ساختار دوقطبی الهام-د
توان در زمره عوامل موازنه دهنده قدرت وسیاسـت در حـوزه خلـیج فـارس     میساختار دو قطبی را 

ي امنیتـی  هاشکل بندي، فرآیندهاي سیاسی، ریزندمیی فرو المللبیني هاساختزمانی که . دانست
حمله عراق به کویت وهمچنـین اقـدامات   . سی خواهد شدپیشین دچار تغییرات اساايهونظم منطق

. تـوان از مخـاطرات دوران گـذار دانسـت    میآمریکا علیه عراق در چارچوب عملیات طوفان صحرا را 
کشورهاي عرب این منطقه گرایش بیشتري به برجسته سازي تضادهاي فرهنگی وایئولوژیک خود با 

یی از جملـه  هـا مولفـه ، د از فروپاشـی سـاختار دو قطبـی   در دوران بعـ . اندهپیدا کردالمللبیننظان 
کنـد کـه مرکزیـت قـدرت در     مـی هر بازیگري احساس . احساس غرور در بازیگران ظهور یافته است

از ســراب ايهتـوان نشـان  مـی چنـین احساسـی را   حـالی کــه در ؛ خلـیج فـارس را عهـده دار اسـت    
در . نسـبت بـه مدرنیتـه اسـت    "بیـزاري شـیفتگی و "ترکیبـی از  ، چنین تضـادهایی . دانستمیوناکا

ي هـا گـروه "درآمد ملی"یابد ویا اینکه میشرایطی که میزان تولید ناخالص داخلی کشورها افزایش 
.  کندمیآنان را بازسازي "هویت تعارضی"ايهچنین مقولاًطبع، یابدمیارتقا ايهمختلف منطق

ي اقتدارگرا در منطقه خلیج فارسهاساختوجود -ر
ی ظهـور یافتـه   المللـ بینساختاري و، ي مختلفی از اقتدارگرایی سیاسیهار منطقه خلیج فارس نشانهد

تري برخـوردار خواهـد   مؤثراقتدارگرایی نیز از موقعیت ، ي تعارض تشدید شودهاهرگاه که نشانه. است
ي هـا گـروه در شـرایط تعـارض بـا   ، از یک سو، گیرندمیکشورهایی که در فضاي اقتدارگرایی قرار . شد

ي رویـارویی بـا محـیط پیرامـونی بـراي آنـان فـراهم        هـا زمینه، شوند واز طرف دیگرمیاجتماعی واقع 
یی متنـوعی از اقتـدارگرایی   هاالزم به توضیح است که در کشورهاي حاشیه خلیج فارس شکل. شودمی

... آن ایـران اسـت  یک استثنا بر این قاعـده وجـود دارد و  "هرچند که . شکل گرفته ونهادینه شده است
جلوي اعتراضات دانشجویی گرفته شـده ومطبوعـات آزاد   ،سخت محدود است، اگرچه دموکراسی ایران

مهـم  ، اما شعارهاي اصالح طلبانه وانتخاب رئیس جمهور توسط اکثریت قابل توجه مردم، اندهبسته شد
بـه یـک دموکراسـی خواهـد     کم کم ، آمیزدمیایران در فرآیندي که اصالحات وانقالب را در هم . است
در کشـورهاي حـوزه جنـوبی خلـیج     ي اقتدارگراهاحکومتنقش وکارکرد . )51: 1384، (ذکریا"رسید

هـیچ نیرویـی قـادر بـه مقابلـه در      ، در فضاي سیاسی موجـود . فارس از عینیت بیشتري برخوردار است
یـک  است که اقتدارگرایی ازبه همین دلیل . باشدمیي اقتدارگرا نهاساختچارچوب نهادهاي قانونی با 

.  کندمیی را بازسازي ثباتبیي هازمینهشود ومیحکومت به حکومت دیگر منتقل 
ساختار اجتماعی از هم گسسته در کشورهاي حاشیه خلیج فارس-ز

را مـی کارآمـد وقابـل دوا  ، نهادهاي سیاسی مستقلاندهي اجتماعی کشورهاي منطقه نتوانستهاگروه
طبیعـی اسـت   ، شودمیي اجتماعی ایجاد هاساختزمانی که چنین شرایطی در درون . ایجاد نمایند
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. توانـد ظهـور یابـد   میمیاسالگراییاصولیی از پوپولیسم به همراه رادیکالسیم سیاسی وهاکه نشانه
ي اجتماعی از هم هاساختزیرا در ، توان به عنوان امري اجتناب ناپذیر دانستمیچنین فرآیندي را 

تواند بسـترهاي الزم  میاین مر . یخته همواره زمینه براي عبور نیروهاي گریز از مرکز وجود داردگس
مطالعات متنوعی . نهادي ایجاد نمایدیی را خارج از فضاي ساختاري وهاگروهجهت کنشگري چنین 

نیـل  هـانتینگتون ودا ، که در ارتباط با ساختار اجتماعی کشورهاي حوزه خلیج فارس توسط آلمونـد 
ي هـا گـروه بـر رفتـار   ايهدهد که محدودیتهاي تحمیل شده بـه گونـ  میلرنر به انجام رسیده نشان 

این امر در ایران . دهندمیگذارد که آنان تمایلی به همزیستی از خود نشان نمیبجاي تأثیرمختلف 
ی احسـاس  بـ ي اجتمـاعی آنـان را گـیج و   هاگروهبی اعتمادي . وعراق مورد آزمون قرار گرفته است

,Khalfنموده است( 2000: عراق در مقایسه بـا سـایر واحـدهاي    شرایط ژئوپلیتیکی ایران و. )158
ي این دو کشور نیز هاپیچیدگی. برخوردار استالمللبیناز اهمیت بیشتري براي سیاست ايهمنطق

. قرار داده استیماین امر آنان را در شرایط تعارض دائ. باشدمیايهبیشتر از سایر واحدهاي منطق
دین گرایی رادیکال -ه

بـه معنـاي   ، امـا رادیکالیسـم دینـی   ، اگرچه کشورهاي خاور میانه در فضا وادبیات دینی قـرار دارنـد  
، در ایـن دوران . باشـد مـی 1980مربوط به دهه ، دینی وادراکات اعتقادي ستیزه جویانهگراییاصول

ي هـا یی از گسست بین الیـه هامنجر به ظهور جلوهي ادراکی شهروندانهاتجدید نظرطلبی در قالب
بـه  هـا گـروه در این شرایط هر رویکرد دینی براي سایر . سیاسی وحکومتی گردید، مختلف اجتماعی

، براین اعتقادند کـه کشـورهاي ایـران   هاغربی، به طور مثال. شدمییی از تهدید تلقی هاعنوان نشانه
ي موجود بیانگر هاواقعیتاما ، باشندمیدینی گراییاصولد عربستان سعودي وپاکستان داراي رویکر

هریـک از  . ي بسیار اساسی به لحاظ ادراکات دینی دارندهاتفاوتن کشورها با یکدیگر ایهآن است ک
دیـن  ، در چنـین شـرایطی  . داندمیدیگري را تجدید نظرطلب وعامل برهم زدن توازن ، این کشورها

ن امـر انعکـاس زیـر    ایـ هبـدیهی اسـت کـ   . کنـد مـی ی ویـونیزه پیـدا   گرایی رادیکال نیز ماهیت قطب
نه تنها این قـدرت  ، در ایرانمیوقوع انقالب اسال": در این رابطه. تعارض استايهي منطقهاساخت

بزرگ منطقه را از حالت مدافع وضع موجود بـه صـادرکننده انقـالب وتهدیـد کننـده همسـایگانش       
خطر موازنه قدرت بـر  ، تل آویو ومقابله با ملی گرایی عربی-بلکه با گسست محور تهران، تبدیل کرد

چنـین وضـعیتی بـه جـاي اینکـه بـه وحـدت عربـی یـا          ....ضد اسرائیل نیز اجتناب ناپـذیر گردیـد  
ي دینی وایدئولوژیک متضاد هاباعث قطبی شدن کشورهاي منطقه براساس قالب؛ منجر شودمیاسال
دل نگرانی ایـران در حـوزه ژئـوپلیتیکی خلـیج     ترینمهماز سوي دیگر . )41: 1382، (هینوبش"شد

در . یعنی آمریکا اسـت ، همگرایی وهمکاري کشورهاي حوزه خلیج فارس با قدرت مداخله گر، فارس
ایـران را  هـا عربرفت ومیدر خلیج فارس بشمار ايهایران ایران قدرت هژمونیک منطق، زمان شاه
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حتـی اتحـاد ایـران بـا اسـرائیل را      . کردند که خواهان استیال بر این منطقه اسـت یمتهدیدي تصور 
صـحنه  ، ایـران میپیـروزي انقـالب اسـال   . کردنـد مـی حرکتی در جهت نابودي پان عربیسـم تصـور   

تهدید رادیکالیسـم  ، انقالب ایران، ي عربیهادولتاز دیدگاه . ژئوپلیتیکی منطقه را به کلی تغییر داد
.  )110: 1386، یگزین تهدید ناسیونالسیم پارسی نمود(قاسمیشیعه را جا

ي نوین در سیاستهاو رویکردمیژئواکونو
. باشـد مـی به معناي اقتصـاد  میقلمرو و نیز اکونو، متشکل از دو کلمه ژئو به معناي زمینمیژئواکونو

در نتیجـه  شـد مـی تعیـین  میدر دوران جنگ سرد قلمروهاي ژئواستراتژیک بر اسـاس اهـداف نظـا   
باشند و بـه همـین علـت بـه محـض      میبایستی توجیه کننده اهداف نظامیمناطق ژئوپولیتیکی نیز 

احساس کوچکترین تغییر و تحول در ساختار نظام ژئوپولیتیکی برخی از مناطق که ممکن بـود بـه   
ولـی  ، ختسـا میرا دچار مشکل سازد توسل به زور را در آن مناطق انکارناپذیر مینحوي اهداف نظا

ایـن چـرخش قابـل    ، داشـته باشـد  مینظـا ، امروزه قلمروهاي ژئواستراتژیک باید توجیهی اقتصـادي 
بـویژه ایـاالت متحـده    هـا قـدرت ي گونـاگون  هااستراتژيمالحظه است که ما امروز شاهد تغییر در 

مطـرح  میمـیالدي واژه ژئواکونـو  90آمریکا هستیم و روي همین اصل براي اولین بار در اواخر دهه 
کننـد  مـی دانند و گروهی هم به اشتباه فکـر  میشد که برخی به اشتباه آن را جایگزین ژئوپولیتیک 

در حـالی کـه ایـن یـک     ، که دوران ژئوپولیتیک به سر آمده است و دوران ژئواکونومیک مطرح است
واسـتراتژي  در واقـع تغییـر نـام و هـدف واژه ژئ    میاشتباه در تعبیر مفاهیم است زیـرا واژه ژئواکونـو  

.bashgah، عزتی(.است net( . ي ملـی  هـا اسـتراتژي رویکـرد اصـلی در تـدوین    میدر واقع ژئواکونـو
ي هـا توان تعقیب سیاست با ابزارمیرا میژئواکونو. گرددمیي پیشرفته و قدرتمند محسوب هاکشور

سیاسـتهاي  اقتصادي تعریف نمود با این حـال اهـداف ژئوپلیتیـک نیـز در ایـن حـوزه بـا ابزارهـا و        
ي ژئواکونومیــک هــااســاس شــکل گیــري قلمــرو و مرزبنــدي، اقتصــاد. شــودمــیاقتصــادي دنبــال 

قـدرت و اقتصـاد شـکل    ، از ترکیب سه عنصـر جغرافیـا  میژئواکونو.)27: 1385، ویسی-عزتی(است
در ژئوپلیتیک بوده جـاي خـود را بـه اقتصـاد     میرسد سیاست که عامل مهمیگرفته است و به نظر 

چیـزي غیـر از   میاما ایـن موضـوع بـه ایـن معنـا نیسـت کـه ژئواکونـو        . )1شکل شماره (استداده
ي هـا جزئی از ژئوپلیتیک و یکی از اندیشـه میژئوپلیتیک و یا در برابر ژئوپلیتیک است بلکه ژئواکونو

.  )29: 1385، ویسی-(عزتیباشدمیژئوپلیتیک در عصر حاضر 
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موقعیت ژئواکونومیکی خلیج فارس
هـالل  "مـاهیگیري واتصـال بـه منطقـه     ، ي ژئواکونومیکی خلـیج فـارس صـید مرواریـد    هاز ویژگیا

تـرین مهـم باشد وامروزه میي در فعالیتهاي گذشته ي بشري داشته است مؤثرکه نقش "حاصلخیز
قبـل از  . وجود منابع سرشار نفت وگاز در این منطقه وکشورهاي حوزه آن اسـت ، ارزش واهمیت آن

وداد وسـتد بـین کشـورها و بـه جهـت      یکم خلیج فارس به عنوان مسیر ترانزیت کـاال قرن بیست و
نقش ایفا کند اهمیت داشـت ولـی در عصـر حاضـر     هاتوانست در جنگمیموقعیت استراتژیکی که 

داراي موقعیت جدیدي شـده  ،ي گذشتههاباید گفت که منطقه خلیج فارس عالوه بر حفظ موقعیت
ذخیـره ومخـزن   تـرین مهـم م 1988یارد بشکه ذخایر کشف شده تا سـال  میل649که آن با داشتن 

درصد ذخایر شناخته شـده جهـان را   5. 65این مقدار که . نفتی جهان را بخود اختصاص داده است
ایـن  . )59: 1380، انرژي آینده جهان نقش اصلی را برعهـده دارد(صـفوي  تأمیندر دهدمیتشکیل 

، در عربستان بـه همـراه میـادین گچسـاران    "صفانیه"و"جیخض"، "حوت"ي نفتی هامنطقه حوزه
از کشـور عـراق   "قرنه غربـی "و"کرکوك"، "رمیلیه"ي هاابوذر از ایران وحوزه،سروش، درود، مارون

میـادین اثبـات شـده ي نفـت     ترینمهماز کویت که "صبریه"، "احمدي"، "بورقان بزرگ"ومیادین
از ذخـایر حـوزه خلـیج فـارس را در خـود جـاي       باشـند کـه بخـش زیـادي    میمنطقه خلیج فارس 

تولید جهانی گـاز طبیعـی   2003در سال . )147: 1387، (سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلحاندهداد
. 9، تریلیون مترمکعب رسید که سهم خلیج فارس از کل تولید گاز طبیعی جهـان 6. 2نیز به حدود 

درصد ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهـان  40این در حالی است که در حدود . درصد بوده است8
بزرگترین حـوزه مسـتقل گـازي    به عنوانپارس جنوبی ایران ، دراین میان. در این منطقه قرار دارد

درصد ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان را در خـود جـاي داده ودو   15به تنهایی بیش از ،جهان
بنـابراین  . گـاز جهـان را در اختیـار دارنـد    درصد از ذخـایر اثبـات شـده   30کشور ایران وقطر حدود

شود علیرغم مساعی بکار گرفته شده براي کاهش وابستگی اقتصاد جهانی به نفـت خـام   میمشاهده 
از اینرو . روند صعودي مصرف نفت خام وگاز طبیعی همچنان ادامه خواهد یافت، ي نفتیهاوفرآورده

ا اهمیت خـود را از لحـاظ ژئواکونـومیکی دوچنـدان     رتلند یا کانون انرژي دنیهابه عنواناین منطقه 
اقتصادي جهان در اواخر قرن بیسـتم از آن  ، سیاسی، در حقیقت بیشتر تحوالت نظامی. نموده است

آمریکـا وژاپـن بـه جریـان     اًبوده وحیات کشورها به خصوص کشورهاي صنعتی غرب وشرق خصوص
سرشار انـرژي وبـازار پرمصـرف کاالهـاي     وجود همین منبع . نفت از حوزه خلیج فارس وابسته است

آورده بـه وجـود  عالیق ژئوپلیتیکی وحضور فیزیکی کشورهاي قدرتمند را در این منطقـه  ،...غربی و
منطقه است وبـه کشـورهاي حـوزه    و ژئواکونومیکچهارراه استراتژیک به عنوانخلیج فارس . است

ژئواکونومیکی به کلید اسـتراتژیک منطقـه   داده واز لحاظ ايهخلیج فارس وخاورمیانه اهمیت فزایند
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با جایگزین شدن نظریات ژئواکونومیکی بجاي نظریات ژئوپلیتیکی والویـت یـافتن   . تبدیل شده است
اهمیت تنگه هرمز وخلیج فارس بمراتـب چشـمگیر شـده وبـر اهمیـت آن      ، اقتصاد در دهه ي اخیر

مثابهشـاهرگ اقتصـادي جهـان معاصـر     خلیج فارس بـه ، افزوده شده وخواهد شد زیرا با این دیدگاه
در این راستا با اهمیت یافتن اقتصاد در نظام جدید جهـانی منـاطقی در   . )53: 1380، است(صفوي

ي ژئواکونـومیکی  هـا خلیج فارس در نظریه، از اینرو. جهان اهمیت دارند که از نظر انرژي غنی باشند
توانـد از ایـن   میدر جهان نايهمنطقیکه اکنون هیچبه طورموقعیت بی نظیري بدست آورده است 

. )97: 1386، نظر با آن رقابت نماید(زین العابدین

)29: 1385، ویسی- (عزتی: منبع

کننـده  توانـد روشـن  مـی و نیز ابزارهاي نیل به این اهداف هاسیاستگذاريتوجه به اهداف اقتصادي در 
اندازهاي سیاسـی  این ابزارها هر یک به نحوي در چشم، ددر استراتژي ملی باشمیي ژئواکونوهاضرورت
ي اقتصـادي و سـنجش   هـا ي اساسـی در فعالیـت  هـا با این وجود شناسایی متغیـر . هستندمؤثرکشور 
بـر  مییی هستند کـه ژئواکونـو  هابازگو کننده ظرفیتهاي بالقوه و بالفعال این دسته از متغیرهاتوانمند

نماینـد چـرا   میتنها با ابزارهاي سیاسی اهداف خود را دنبال نهادولتامروزه. گیردمیاساس آن شکل 
ي اقتصـادي در  هـا رویکـرد . ي بسـیاري همـراه باشـد   هاکه ممکن است نیل پیدا کردن به آن با هزینه

جهت تحت الشـعاع  ، پیگیري سیاست و نیز حضور در صحنه رقابت و سرمایه گذاري متناسب اقتصادي
.  دهدمییک کشور مدرن را تشکیل سیاستگذاريیکره اصلی پهاقرار دادن سیاست
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راهبردهاي ژئواکونومیک در منطقه خلیج فارس
:  باشندمیبراي بررسی راهبردهاي ژئواکونومیک در منطقه خلیج فارس دو گروه از مسائل مطرح 

هافرصت-1
هاچالش-2

:  هافرصت
؛  جذب بازار سرمایه و خدمات-
؛ توسعه محلی و شهري-
؛ یت وضعیت ثبات در منطقه به نفع ایرانتثب-
؛ ي توریستی خلیج فارس در سطح منطقه و جهانهاترویج جاذبه-
؛  گسترش صنایع دریایی-
؛  تثبیت نام خلیج فارس-
؛ گسترش ابعاد نفوذ ایران در منطقه-
؛ اشتغال زایی در منطقه-
؛ تثبیت وضعیت جزایر سه گانه ایران-
.  ارحرکت به سوي اهداف توسعه پاید-
:  هاچالش-2
؛ ي حاشیه جنوبی خلیج فارسهااقدامات مشابه و رقابتی کشور-
؛  امریکا در خلیج فارسمیحضور نظا-
ي حاشـیه  هـا ایجاد جزایر مصنوعی و تالش براي توسعه مرزهاي دریایی توسط برخی از کشـور -

؛  جنوبی خلیج فارس
؛  ي فرهنگی و اجتماعیهابروز مشکالت و ناهنجاري-
....وی در جذب سرمایه گذار به علت وجود تبلیغات منفی علیه ایرانناتوان-

رسد ایران اگر بتواند اوضـاع داخلـی خـود را بـه لحـاظ اجتمـاعی و       میبا توجه به این نکات به نظر 
فرهنگی و سیاسی بهبود بخشد به گونه اي که تبعات تبلیغـات منفـی ایـاالت متحـده یـا برخـی از       

ایـن  . تواند به جذب سرمایه گـذار خـارجی و داخلـی اقـدام ورزد    میدهد ي غربی را کاهشهاکشور
را براي کاهش نرخ تورم و نیز ریسـک  ییهاگردد که دولت بتواند برنامهمیدر صورتی محقق مسأله

بنـابراین در نظـام   . یابندمیاهمیت ، مناطقی که از نظر انرژي غنی باشند. سرمایه گذاري لحاظ کند
از . )15: 1381، جعفـري ولـدانی  (ق ژئواکونومیک اهمیت بیشتري خواهند داشتجدید جهانی مناط
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خلیج فارس به عنوان منطقه مهم و استراتژیک صدور و ترانزیت انرژي در جهـان مطـرح   آنجایی که
.  باشدتأمیناست و از سویی امنیت در مناطق نفت خیز نیز باید 

ارسدر حوزه خلیج فو ژئواکونومیکتداخل ژئوپلیتیک 
امـر مسـلم آنسـت    . در افراز مرزهاي دریایی با مشکالتی روبرو هستند،ارسفکشورهاي حوزه خلیج 

از منـابع نفـت وگـاز در خلـیج     ايهر تـاز یذخـا ، با پیشرفت فناوري وامکانات وتجهیزات اکتشاف، که
. میادین مشترك خواهـد بـود  ، فارس کشف خواهد گردید که به احتمال قوي بخشی از منابع جدید

مرزهاي جغرافیایی وحاکمیـت مطلـق را   ، کشورهاي حوزه خلیج فارس تاکنون استراتژي منافع ملی
، یـک موضـوع ژئـوپلیتیکی   به عنواناین موضوع . اندهشدايهدر نظر گرفته ومانع از همگرایی منطق

ضمن اینکه اهمیت تحدید حدود در مرزهاي دریایی را براي کشورهاي حوزه خلـیج فـارس نمایـان    
ي مشترك جهت گذارسرمایهتواند براساس ژئواکونومیکی به یک فرصت براي همکاري ومیسازد یم

، از اینرو بعلت وسعت قلمرو دریایی ایـران . تبدیل مرزهاي سیاسی به مرزهاي اقتصادي قلمداد شود
به بررسـی میادیـد نفتـی وگـازي مشـترك بـین ایـران وکشـورهاي همسـایه آن در خلـیج فـارس            

بصورت یک موضوع جدید در حـوزه خلـیج فـارس    و ژئواکونومیککه تداخل ژئوپلیتیک پردازیممی
مرجـان اسـت کـه بـا     -میدان نفتی فروزان، اولین میدان نفتی مشترك ایران در خلیج فارس؛ است

م) بـه دو بخـش تقسـیم    1968(1347ایران وعربستان سعودي در سالايهتوافق نامه مرز فالت قار
کیلومتر به تصفیه خانـه خـارك متصـل    7. 99وسط خط لوله زیر دریا به طول میدان فروزان ت. شد
هـزار بشـکه   42در حال حاضر میزان برداشت شرکت نفت فالت قاره از این میدان روزانـه  . شودمی

عربســتان از ســال ،طبـق اخبــار منــدرج در نشـریات نفتــی  حــالی کــهباشـد در  مــینفـت خــالص  
هزار بشـکه  600هزار بشکه در روز به سطح 70ین خود را از م) تولید نفت نیمه سنگ1994(1373

نفت موجود در میدان فـروزان در حـال   ، در نتیجه اقدام عربستان سعودي. در روز افزایش داده است
ي اخیر بـه  هاسالاز آنجا که عربستان سعودي طی . مهاجرت به سمت میدان مرجان عربستان است

شـرکت نفـت قـاره    ؛ فنی این حوزه مشترك پاسخ مثبت نداددرخواست ایران جهت تبادل اطالعات 
در حال حاضـر شـرکت پتـرو ایـران بـا همکـاري       . تصمیم به افزایش تولید از این میدان گرفتاًراس

باشد وقرار اسـت بـا افـزایش    میاسترالیا در حال مطالعه راههاي توسعه ي این میدان BHPشرکت 
، عسگريهزار بشکه در روز افزایش یابد(میرحیدر و110تولید این میدان به، هزار بشکه75حدود 
ي مهم مشترك ایران در خلیج فارس میدان گازي پارس جنوبی است کـه  هااز حوزه. )108: 1382

کشـف  1350میدان گازي پارس جنوبی کـه در سـال   . باشدمیبا میدان گازي کشور قطر مشترك 
کیلومتر مربع 9700ر خلیج فارس واقع است ودر یکصد کیلومتري جنوب غربی بندر عسلویه د، شد
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کیلـومتر مربـع آن در   6000ي ایـران و هـا آبکیلومتر مربع از مسـاحت آن در  3700. وسعت دارد
دهد کـه ذخیـره میـدان گـازي پـارس جنـوبی در       میبرآوردهاي اخیر نشان . ي قطر قرار داردهاآب

40صد کـل ذخـایر جهـان بـالغ بـر      در8تریلیون مترمکعب است که 130. 13بخش ایرانی حدود 
قطر بـا جـذب   . )27: 1379، پتروشیمی، گاز، درصد ذخایر گاز ایران را در خود جاي داده است(نفت

میلیـون تـن   30کند تا تولید گاز خود را به سه برابر افزایش دهد وآنرا به میتالش هايگذارسرمایه
کند وبر همین اساس سـعی دارد کـه   میش این کشور براي حضور در بازار شرق تال. در سال برساند

. به پاکستان واز آنجـا بـه هندوسـتان وشـرق آسـیا گـاز صـادر نمایـد        از طریق امارات متحده عربی
نصرت ومبارك از جمله دیگـر میـادین مشـترك ایـران در خلـیج فـارس       ، فرزام، ي سلمانهامیدان

میدان نفت . ارات متحده عربی هستندي مشترك ایران وفدراسیون امهامیدان، این میادین. باشدمی
25ي ایـران و هـا آبدرصد آن در 75سلمان(ساسان سابق)بین ایران وامارات ابوظبی واقع است که 

در حـال حاضـر ابـوظبی از    . شودمیي ابوظبی قرار دارد وابوالبخوش نامیده هاآبدرصد بقیه آن در 
ي انجـام شـده   هـا ند وکلیه چاره جـویی کمیمخزن داالن کنگان/خوف در میدان سلمان نفت تولید 

نفت استخراج شده از . درخصوص بهره برداري مشترك از مخزن داالن کنگان بی نتیجه مانده است
کیلـومتر از طریـق بسـتر دریـا بـه جزیـره الوان       6. 141به طول ايهمیدان سلمان توسط خط لول

مشـترك بـین ایـران ودبـی از     میـادین ، ي نفتی نصـرت وفـرزام  هاهمچنین میدان. گرددمیمنتقل 
ــران از میــدان  . باشــدمــیفدراســیون امــارات متحــده عربــی   در حــال حاضــر میــزان برداشــت ای

در نتیجه نفت ایـران در  ؛ باشدمینصرت(فاتح)پنج هزار بشکه در روز است که کمتر از برداشت دبی 
؛ ر نفت توسـط دبـی   در میدان نفتی فرزام نیز بعلت برداشت بیشت. حال مهاجرت به سوي دبی است

بـه  ي مطالعاتی وحفاري هابرنامه1379در سال . باشدمینفت ایران در حال مهاجرت به سمت دبی 
قـراداد  ، افزایش تولید واجتناب از ادامه مهـاجرت نفـت بـه سـمت دبـی     ، بهینه سازي توسعهمنظور

ین شـرکت ملـی   بـ 1379توسعه میادین نفتی نصرت وفرزام در تاریخ بیست وهشتم اردیبهشت ماه 
ظرفیت تولید نفت میـدان نصـرت   ، طبق قراداد منعقده. به امضا رسیدو ایراننفت ایران وشرکت پتر

بشکه در روز وهمچنین تولید نفت در میدان فرزام بـه  16500هزار بشکه در روز فعلی به حدود5از 
ان وامـارات شـارجه   میدان مشترك ایر، میدان مبارك. باشدمیهزار بشکه در روز 15میزان حداکثر 

این میدان در داخل دریاي سرزمین جزیره ابوموسی کـه براسـاس منـاطق دریـایی ایـران      . باشدمی
قبـل از اعـاده ي حاکمیـت    . واقـع اسـت  ، باشـد مـی مایـل  12میمجلس شوراي اسال1372مصوب 

بـه  1969حاکم شارجه امتیاز استخراج نفت از این میدان را درسـال ، مجددایران بر جزایر سه گانه
پس از احیاي حاکمیـت مجـدد ایـران بـر جزیـره ابوموسـی در       . گروه نفتی بیوتس واگذار کرده بود

مسـاوي  بـه طـور  ایران با این تفاهم نامه که سود حاصله از اسـتخراج بایـد   ، م)1971(1350آذرماه 
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. )109ص، 1382، آن را مورد تایید قـرار داد(میرحیـدر وعسـگري   ، میان ایران وشارجه تقسیم شود
میـدان  . باشـد میالـدوره) (نمونه ي دیگري از این اختالفات میان ایران وکویت در حوزه انـرژي آرش 

سـیزده تریلیـون فـوت    ، م کشف کـرد کـه ذخـایر گـازي ایـن میـدان      1967آرش را کویت در سال 
ایـران در حـوزه آرش   1379در ارذیبهشـت مـاه   . میلیارد مترمکعب)برآورد شده اسـت 368(مکعب
بیسـت  (م2000عربستان سـعودي وکویـت در سـال   . ه انجام عملیات اکتشاف وحفر چاه نموداقدام ب

شرکت نفـت فـالت   ، متعاقب این اعتراض. ن اقدام ایران اعتراض کردندایه)ب1379وسوم اردیبهشت 
طبـق  . بهـره بـرداري از آن را متوقـف نمـود    ، ران تا نهایی شدن وضعیت مالکیت ایـن میـدان  ایهقار

ران تعلـق دارد ولـی مقامـات کـویتی قائـل بـه       ایهاین میدان ب، ه وزیر نفت سابق ایراناظعارات زنگن
نماینـدگان دو کشـور   ، آرشمسـأله بـا طـرح مجـدد    . مشترك بودن آن بین ایران وکویـت هسـتند  

مــذاکرات مربــوط بــه تحدیــد حــدود فــالت قــاره را کــه حــدود ســه دهــه معطــل مانــده بــود از   
، عسـگري که هم اکنـون هـم ادامـه دارد(میـر حیـدر و     اندهکردشروع)2000دسامبر(1379آذرماه
ن حـوزه اسـت ولـی بیشـتر اختالفـات      ایهي مرزي نیز مربوط بهاهمچنین برخی مخاصمه. )1383

ژئواکونومیکی در حوزه نفت وگاز بین ایران وسایر کشورهاي حوزه خلیج فارس بعلت برداشـت زیـاد   
. کویت وامارات است، ید مرز دریایی با سه کشور عراقدر تحدمیرقبا ومهاجرت نفت وگاز وناکا

نتیجه گیري
براي کنتـرل واعمـال   ايهخلیج فارس بصورت ناحی، در نظام مدیریت جهانیمیبا آغاز عصر ژئواکونو

کشورهاي این حوزه علیرغم وجود ظرفیتهاي الزم وقرابت جغرافیایی جهت . گرددمیفشار محسوب 
آن چیزي که بـر  . ي موجود بخوبی استفاده نمایندهااز پتانسیلاندهنتوانستتوسعه ومبادالت تاکنون 

بنـابراین بـا   . باشدمیمتغیرهاي اقتصادي این منطقه سایه افکنده است عوامل سیاسی وایدئولوژیکی 
ن کشورها با فعال شدن در عرصه ژئواکونومیک جهانی خـود را  ایهتوجه به جهانی شدن الزم است ک

عال و واکنشی بیرون آورند یعنی ذخـایر عظـیم انـرژي خـود را در راسـتاي تـوان ملـی        از حالت انف
منطقه خلیج فارس به دلیل ضـعف عملکـردي   . خود قرار دهندمیومنطقه وتقویت موقعیت ژئواکونو

ودر معـادالت  وعدم بهره گیري از فرصتهاي جهانی به یک منطقه ژئواکونومیک تبدیل نشـده اسـت  
مربوط بـه فـروش انـرژي    اًرا متناسب با ژئوپلیتیک خود برعهده دارد که عمدتجهانی سهم ناچیزي 

امید است که با توجه به روند جهانی شدن این منطقه بتواند عملکـرد ژئواکونـومیکی خـود را    . است
.  بهبود بخشد وموجبات همگرایی منطقه فراهم گرددپیشرفت ورقابت با سایر کشورهابراي توسعه و
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