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  چكيده 

مورد بررسي  در اين پژوهش سعي شده مسايل امنيتي ،اقتصادي ،انرژي و ژئوپوليتيكي منطقه خليج فارس را
به طور كلي منطقه خاورميانه و خليج فارس به علت وجود منابع عظيم انرژي و تنگه هرمز  از . قرار دهيم 

هميشه از لحاظ امنيت و اقتصادي دچار مشكل بوده است ، طي سالهاي  مناطق استراتژيك جهان هستند، كه
گذشته يعني بعد از انقالب اسالمي ما شاهد جنگهاي پي در پي در اين منطقه بوده ايم، اما در اين مقاله سعي 

مورد بررسي قرار  شده كه مسائل مربوط به ژئوپوليتيك و اقتصاد و امنيت كشورهاي حوزه خليج فارس را
بخش است كه در بخش اول آن به تعريف مفاهيم مهم ژئوپوليتيك ، جغرافياي  هفتيم، اين مقاله شامل ده

سياسي  و امنيت مي پردازيم ، بخش دوم به چهارچوب نظري كه از الگوهاي واقعگرايانه ، هژمونيك و امنيت 
يج فارس و نظريه هاي كه در بخش سوم را به ژئوپوليتيك خل.مشاركت جويانه استفاده شده است پرداخته ايم 

قدرت دريايي ، كمربندشكننده، كه هركدام به جايگاه منحصر به فرد  ريملند، اين رابطه است از جمله هارتلند،
خاورميانه و خليج فارس اشاره دارند اشاره مي كنيم ، در بخش چهارم ژئوپوليتيك كشورهاي حوزه خليج 

پنجم اقتصاد و انرژي از جمله گاز و نفت را مورد بررسي قرار مي فارس را مورد بررسي قرار مي دهيم و بخش 
در بخش هفتم به شوراي همكاري خليج دهيم،بخش ششم  اختصاص دارد به مسائل امنيتي حوزه خلج فارس ،

در پايان هم نتيجه گيري وپيشنهادهايي ارايه فارس وچگونگي تامين امنيت حوزه خليج فارس اشاره كرده ايم 
  .  مي دهيم  

 

  كليد واژگان 

 امنيت ، ژئوپوليتيك ، جغرافياي سياسي ، نفت ، خليج فارس ،ايران ،
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 مقدمه 

» حوزه جغرافيايي «در اين ديدگاه پديده هاي سياسي در چهارچوب . در ژئوپوليتيك واحد مطالعه منطقه است 
عربي ،به دليل حساسيت جغرافيايي و در  –خليج فارس ،اين منطقه ژئوپوليتيكي ايراني . آن بررسي مي شوند 

برداشتن ذخاير عظيم نفت و گاز ، همواره توجه كشورهاي مجاور و همچنين جهان را به خود معطوف داشته 
مهم و  ارياز مناطق بس يكيخود  كيو ژئواستراتژ كيتيژئوپول تيموقع ليفارس به دل جيخل منطقه. است 

منطقه  نيدر ا كيو استراتژ يديدو موضوع كل تيو امن يانرژ. شود يحساس جهان از قرن گذشته محسوب م
از .  قرار داشته است يا منطقهو  يالملل نيب گرانيمورد توجه باز ربازياز د فارس جيدر خل يتيامن باتيترت. باشد يم

هر  شود، يمحسوب م فارس جيخل تيدر عرصه امن گرانيباز نياز مهمتر يكي رانيا ياسالم يآنجا كه جمهور
در اين پژوهش به دنبال جوابي . دارد يا ژهيو تياهم رانيا يشود برا نيو تدو يطراح نهيزم نيكه در ا يا برنامه

صحيح براي سوالي است كه مطرح مي كنيم كه نقش ايران در امنيت منطقه خليج فارس چگونه است ؟ و 
عنوان كشوري كه بيشترين مرز آبي را با  فرضه اي هم كه در اين رابطه مطرح كرده ايم چنين است كه ايران به

  . خليج فارس دارد نقش امنيتي بسزايي ايجاد مي كند
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  تعريف مفاهيم :بخش اول 

  : ژئوپوليتيك 

عبارت است از مطالعه روابط قدرت ها در سطح جهان بر اساس امكاناتي كه محيط جغرافيايي  1"ژئوپوليتيك"
اين واژه )23: 1379مجتهد زاده ،.(امكاناتي كه مي توان از محيط جغرافيايي گرفت در اختيار مي گزارد و يا 

تعبير . ابداع شد 1899براي اولين بار توسط رودلف كيلن ،جغرافي دان سوئدي كه دنباله رو راتزل بود در سال 
  ) 9: 1372عزتي ،(تاثير عوامل محيط جغرافيايي در سياست ملل بود « او از اين واژه 

  :  افياي سياسي جغر

  .د و زيادي از جغرافياي سياسي وجود دارد كه به چند مورد از آنها مي پردازيم دتعاريف متع

جغرافياي سياسي اساسا درگير تحليل فضايي پديده هاي سياسي است و به اختصاصات فضايي فرايند سياسي 
ندي هاي سياسي فضاي قابل وصول به جغرافياي سياسي به تقسيم ب) 9: 1386داريسيدل ،بليك ،. (توجه دارد 

اگر سطح زمين مانند پوسته صاف توپ پينگ پنگ يكنواخت بود موضوعاتي از . يك گروه خاص مي پردازد 
  .قبيل جغرافياي سياسي و روابط بين الملل وجود نداشت 

ي مفاهيم چون جغرافيايي سياس. جغرافياي سياسي به تقسيم بندي هاي سياسي در صحنه جغرافيايي مي پردازد 
را بررسي مي ) كشور و مرز ، حكومت و سرزمين ، حركت و روابط ميان مركز و پيرامون ، منطقه و دولت (

 )32: 1380مجتهد زاده ،.(كند

 

 

 

 

1 - geopolitics  
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  :امنيت 

. در معرض خطر نبودن يا از خطر محافظت شدن: ، عبارت است از»امنيت«تعريف فرهنگ هاي لغات از  
رهايي از ترديد، آزادي از اضطراب و بيمناكي، و داشتن اعتماد و اطمينان : همچنين عبارت است از» امنيت«

. امنيت خواه فردي، ملي يا بين المللي، در زمره ي مسائلي است كه انسان با آن مواجه است. موجه و مستند
عتماد، سالمتي و ديگر امنيت به صورت وسيع، در مفهومي به كار گرفته شده است كه به صلح، آزادي، ا

شرايطي اشاره مي كند كه فرد و يا گروهي از مردم احساس آزادي از نگراني، ترس، خطر يا تهديدات ناشي از 
 -از سوي ديگر، امنيت پديده اي متأثر از مؤلفه هاي مادي ) 43:  1383، ربيعي.( داخل يا خارج داشته باشند

جنگ سرد، نمي توان آن را در ذيل مالحظات نظامي تعريف  ذهني به شمار مي آيد كه ديگر چونان دوران
  )59: 1381، آرليتل ، مكين الي.( نمود
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   چارچوب نظري:بخش دوم 

. گيري شده است هاي اخير و به ويژه پس از پايان جنگ سرد، مفاهيم امنيتي شاهد دگرديسي چشم در دهه
گرايانه آمريكا فضاي  جانبه شروع شد و در نتيجه سياست يكسپتامبر  11هاي اخير با حادثه  تحوالت سال

. از سوي ديگر، اشغال عراق ترتيبات امنيتي جهاني را دچار تغييرات اساسي نمود. المللي جنبه امنيتي يافت بين
گيري عراق جديد، باعث تحول بيشتردر معادالت منطقه خليج فارس و ترتيبات  سقوط صدام حسين و شكل

هايي را براي  متفكرين و انديشمندان با توجه به شرايط اين منطقه نظريه. اي خواهد شد منطقه جديد امنيتي
تواند  نفوذ مي هاي ذي ها هر كدام با توجه به اهداف قدرت اين نظريه. اند ترتيبات امنيتي خليج فارس ارائه كرده

از ميان . گوي جديد ترتيبات امنيتي استاكنون منطقه مهم خليج فارس نيازمند داشتن يك ال هم. قابل اجرا باشد
المللي بيشتر مطرح هستند، به اختصار  هاي امنيتي سه نظريه و الگو را كه امروزه در مورد امنيت بين چارچوب

  .معرفي خواهيم كرد

  گرايانه رقابتي يا الگوي سنتي؛  سياست واقع -

  الگوي هژمونيك؛ -

  .جويانه الگوي امنيت مشاركت -

  

  : گرايانه رقابتي ي سياست واقعالف ـ الگو

اين الگو بر پايه تهديدات آشكار و نهان نظامي استوار است، اما وجود اين تهديدات به معني ناديده انگاشتن 
در اين الگو تركيبي چند قطبي از كشورهايي . هاي امنيتي ساير بازيگران نيست حاكميت، منافع ملي و نگراني

ال و براساس سود و زيان مقطعي هستند كه در طول زمان ممكن است تغيير وجود دارد كه داراي روابطي سي
در اين الگو منطق موازنه قوا پذيرفته شده است و به طور كلي هيچ كشوري به طور دائم دوست و يا . كند

در مورد همه كشورها سطوح مختلفي از منافع مشترك يا متعارض وجود دارد و وجوه . شود دشمن شناخته نمي
به . دهد كه براساس شرايط روز با يكديگر متحد شوند رك تقريباً به همه كشورها در هر منطقه اجازه ميمشت
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رسد شيوه موازنه قواي سنتي يا همان الگوي سياست واقع گرايانه رقابتي براي مديريت  طور كلي، به نظر مي
  :مسائل امنيتي در شرايط زير نتيجه بهتري بدهد

هاي مشابهي از امنيت و ثبات  ها و منافع مشتركي هستند و از اين رو تعريف ارزش كشورها تا حدي داراي -
  ملي دارند؛

ها نظم موجود را برهم  كشورها به طرف مقابل خود اطمينان دارند و به نام گسترش مجموعه خاصي از ارزش -
  زنند؛ نمي

  ؛گذارند كشورها به موجوديت مختار و مستقل ديگر بازيگران احترام مي -

هاي فراملي و داخلي نقش كانوني كشورهاي مستقل به عنوان بازيگر اصلي را  ها و ايدئولوژي وجود جنبش -
  كند؛ نفي نمي

بيني و در طول زمان ثابت است و همين امر باعث  هاي سياسي كشورها به طور معقولي قابل پيش اولويت -
  .شود اعتمادسازي مي

  :الگوي هژمونيك -ب 

اي الگوي هژمونيك است كه بر اساس غلبه منافع يك مجموعه  ايجاد چارچوب امنيتي منطقهالگوي دوم براي 
اي ديگر و كاربرد عملياتي ابزارهاي نظامي و اقتصادي براي اعمال سياست بازدارندگي  از كشورها بر دسته

به . شود يبراساس اين الگو، صف دوستان و دشمنان كامالً مشخص و از يكديگر تفكيك م. شود طراحي مي
اين ديدگاه يادآور دوران مركانتيليسم قرون هجدهم و نوزدهم است . ”هر كه با ما نيست برماست“عبارت ديگر، 

هاي دريايي، كنترل  هاي سنتي براي دوستان امنيت دسته جمعي را در چارچوب حفاظت از راه كه در آن اتحاديه
آورد و اين امتيازات را به طور كلي از دشمنان دريغ  آوري به ارمغان مي هاي فن المللي و پيشرفت مالي بين

  .كرد مي
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اي نيز به كار گرفته شده است و در آن  اين الگو در دوران اخير در مورد مقابله با گسترش تسليحات هسته
اين الگو شامل جلوگيري از انتقال . رويكردي اجماعي براي مقابله با كشورهاي غير دوست وجود دارد

وگيري از دسترسي آنها به تسليحات كشتار جمعي، تسليحات هدايت شونده دقيق و حتي متعارف آوري، جل فن
دستانه و همچنين اقدامات واكنشي يا به عبارت ديگر  در اين الگو شيوه دفاعي متكي بر حمالت پيش. شود مي

  .دستانه است پدافند كامل، بازدارندگي و حمالت پيش

  :الگوي امنيت مشاركتي -ج 

الملل دارد و تفكر اصلي و مركزي حاكم بر آن عبارت از اين است كه همه  الگو نگاه متفاوتي به سياست بيناين 
هاي  توانند امنيت نسبي را از طريق پذيرفتن تعهدات متقابل در خصوص محدود كردن توانايي كشورها مي

يابند، بلكه از ديدگاه  ان حضور نميدر اين رژيم امنيتي، تنها دوستان و متحد. كنند نظامي براي خويش تامين 
هاي فني را بر رفتار خود خواهند  جويانه فرض براين است كه دشمنان همان محدوديت امنيت مشاركت 

همچنين فرض . اعتمادي متقابل امري شدني است رغم وجود بي پذيرند و اين كار علي پذيرفت كه دوستان مي
در اين الگو . ني امتيازات متقابلي را نيز در برخواهد داشتهاي قانوني و ف براين است كه اين محدوديت

هايي كه هدف آنها كسب  هاي امنيتي نه از طريق سلطه بلكه برعكس از راه غيرقابل قبول كردن گزينش تضمين
جويانه، امنيت به طور  به طور خالصه، در رويكرد امنيت مشاركت. آيد سلطه بررقيبان است، به وجود مي

اين رويكرد كشورها را به دوست، متحد . شود كه قابل تقسيم نيست به منزله ملك مشاعي تعريف مياي  فزاينده
كند، اما تهديدات عليه همه بازيگران مساوي است و همه شركا خواستار امنيت متقابل  و دشمن تقسيم نمي

  )  4 -3: 1385واعظي ، ,(.هستند

ايط منطقه خليج فارس و بازيگران ذيربط مورد بررسي قرار توان با توجه به شر هر يك از الگوهاي فوق را مي
ترين الگو را براي ترتيبات امنيتي  ها تحليل كرد و در نهايت قابل قبول داد و كارآيي آنها را با توجه به اين ديدگاه

 .فارس پيشنهاد نمود آتي خليج
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  ژئوپوليتيك خليج فارس و نظريه هاي آن : بخش سوم  

عبارت است از مطالعه روابط قدرت ها در سطح جهان بر اساس امكاناتي كه محيط جغرافيايي   "ژئوپوليتيك"
اين واژه )23: 1379مجتهد زاده ،.(در اختيار مي گزارد و يا امكاناتي كه مي توان از محيط جغرافيايي گرفت 

تعبير . ابداع شد 1899ال براي اولين بار توسط رودلف كيلن ،جغرافي دان سوئدي كه دنباله رو راتزل بود در س
  ) 9: 1372عزتي ،(تاثير عوامل محيط جغرافيايي در سياست ملل بود « او از اين واژه 

در واقع جغرافياي . واژه ديگري كه ارتباط تنگاتنگي با مفهوم ژئوپوليتيك دارد واژه جغرافياي سياسي است 
الت ميان قدرت سياسي و محيط جغرافيايي سياسي و ژئوپوليتيك دو گرايش از يك موضوع هستند كه به تعام

پيوند سياست و جغرافيا در درون مرزهاي يك كشور موضوع جغرافياي سياسي است در حالي كه . مي پردازند 
كشور ،حكومت، مرز و بوم ،مليت ،هويت و (مفاهيمي مانند . ژئوپوليتيك نگاهي فراملي و جهاني است 

  . ح در جغرافيايي سياسي هستند از مفاهيم محوري و مطر) ناسيوناليسم 

. رويكرد ژئوپوليتيك با درجات مختلف بيانگر تاثير قطعي و جبري جغرافيا در امور تاريخي و سياسي است 
گروهي معتقند ژئوپوليتيك رابطه جغرافياي طبيعي و انساني بر سياست داخلي و ) 116: 1385نورائي ،شفايي ،(

اي ديگر نيز ژئوپوليتيك را رابطه اي بين عوامل جغرافياي طبيعي و  عده. خارجي مورد توجه قرار مي دهد 
برخي ديگر ژئوپوليتيك را رابطه بين اوضاع جغرافيايي و سياست خارجي . سياست يك كشور مي دانند 

كشورها مي دانند و معتقدند مطالعه آثار و نتايجي است كه عوامل جغرافيايي طبيعي و سياسي يك كشور مي 
  )  17: 1384الهي ،. (دانند 

خليج . در امتداد در ياي عمان و در ميان شبه جزيره عربستان و ايران قرار دارد ) خليج پارس (خليج فارس 
فارس بازمانده گودال بزرگي است كه در دوران هاي گذشته زمين شناسي ، فشار آتش فشانهاي فالت ايران و 

. تونيكي،سبب ايجاد و توسعه پهنا و ژرفاي آن شده است پايداري فالت عربستان در برابر اين واكنش هايتك
طبق مدارك به دست آمده بويژه كتيبه اي كه در موقع . خليج فارس از قديم اليام به اين نام معروف بوده است

مورخان و محققان . حفر كانال سوئز از داريوش به دست آمده اين خليج به نام درياي پارس خوانده شده است 
ققان اسالمي نظير حرليوس، رومي و نيز م. اي قديم از آن جمله هرودوت ،نئارخوس ،استرابلن ، ك خارجي دني
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مسعودي ، بيروني ،ابن حوقل،موقوسي ،مستوفي ، ناصر خسرو در آثار ونوشته هاي خود از آن به نام خليج 
تحت عنوان وضعيت سايت مركزملي مطالعات خليج فارس،مقاله اي .(فارس يا درياي پارس ياد كرده اند 

  )حقوقي جزاير سه گانه، روح اهللا پورطالب

نگارش تاريخ خليج فارس پيوسته بخش پر اهميتي از جهان بوده و همان طور كه تاريخ نويسان و باستان 
خليج فارس نقش خودرا به عنوان شاه . شناسان به ما مي گويند تمدن بشر در نزديكي آبهاي اين دريا پديد آمد

اين نقش از هنگام گسترش قدرت امپراتوري هاي بزرگ مانند . ني از روزگاران باستان آغاز كرد راه بازرگا
هنگامي كه تشكيالت غرب . هخامنشيان، يونانيان، مقدونيان، پارتيان، روميان و ساسانيان اهميت بيشتري يافت 

رگاني و ارتباطات تجديد حاكميت خود را براساس منطقه گستراند خليج فارس نقش خود را در زمينه ي باز
به هنگام گسترش رقابت هاي سياسي استراتژي يك . كرد و مركز اين تشكيالت وپيرامون آن مرتبط ساخت 

قدرت هاي اروپايي در منطقه ي خليج فارس به عنوان يك شاه راه بازرگاني و مهم به عنوان يك حلقه ي پر 
از نظر طبيعي خليج فارس ) 11:1381گلوردي ، . (ت اهميت در زنجير استراتژي آنان مورد توجه قرار گرف

خليج فارس داراي حدود .مان و اقيانوس هند ارتباط داردعدريايي هاللي شكل است كه از طرف شرق بادرياي 
هزار كيلومتر مربع و 226سطح آن حدود . هزار كيلومتر طول و بين دويست تا سيصد كيلومتر عرض است 

دقيقه 30درجه و 24خليج فارس در عرض جغرافيايي . كيلومتر است 60حدود عرض آن در قسمت تنگه هرمز 
و هواي اين ناحيه خشك  آب. دقيقه واقع شده است30درجه و  56جه تا در 48درجه و طول جغرافيايي  30ا ت

ين ميانگ. و نيمه استوايي بوده و دماي آن در هنگام زمستان معتدل و در تابستان بسيار گرم و شرجي مي باشد 
اما نظريه هاي مربوط به ) 12: 1381گلوردي ،.(در هزار است  40تا  37درجه شوري آب نيز در آن بين 

نظريه هارتلند ، نظريه ريملند ، نظريه قدرت . ژئوپوليتيك خليج فارس را مي توان چنين تقسيم بندي كرد 
  . دريايي ، نظريه كمربند شكننده 
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  ) 1(نظريه تئوري هارتلند

تئوري هارتلند هر كس منابع انساني و فيزيكي اروآسيا واقع بين آلمان و سيبري مركزي را در اختيار  بر اساس
در ) 2(اين تئوري توسط جغرافيدان انگليسي ، سر هالفورد مكيندر . داشته باشد مي تواند جهان را كنترل كند 

مكيندر قاره هاي )20:  1384الهي ، . ( منتشر شد  1919و سپس در كتاب وي در سال  1904مقاله اي در سال 
:  1382عزتي ، .(اروپا ، آسيا و و آفريقا را به عنوان جزيره جهاني مي شناخت و آن را به همين نام معرفي كرد 

مكيندر . آسيا منطقه محوري سياست جهان است  -اساس تز معروف مكيندر اين بود كه حوضه داخلي ارو) 12
توسط يك حاشيه هاللي شكل محاصره مي شود كه خاورميانه در آن جاي  متذكر شد كه اين منطقه محوري

  ) 36: 1386درايسدل، بليك ،. (دارد 

  ) 3(نظريه تئوري ريملند

نظريه ديگري كه در مباحث ژئوپوليتيك از اهميت ويژه اي برخوردار است ، نظريه تئوري سرزمين حاشيه اي 
اين تئوري به سرزمينهاي حاشيه اي اروپا ، خاورميانه ، آسياي . مي باشد ) 4(از نيكالس اسپايكمن » ريملند«

و همچون كليدهاي امنيت اياالت متحده آمريكا تلقي مي كند ، به . جنوبي و خاور دور اهميت بسيار مي دهد 
نظر اين دانشمند تسلط بر هر يك از اين مناطق احاطه بر جهان جديد را به صورت يك امكان در مي آورد 

دليل اهميت دادن اسپايكمن به ريملند در مقايسه با هارتلند ، از اين جهت بود كه ) 117: 1385،شفايي ،نورايي (
همچنين بيشترين منابع نيروي . به اعتقاد وي اين منطقه امكان تركيب قدرت بري وبحري را بهتر فراهم مي كند 

 )18: 1382عزتي ،. (انساني وسهولت ارتباطات در اين بخش در جهان وجود دارد

  

1 - Heart land theory  
2 - Sir hal ford  makinder  
3 - Rimland theory  
4 - Nicholas spykman 
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 )1(نظريه قدرت دريايي 

اين . آمريكايي مي باشد ) 2(نظريه ديگري كه در مباحث ژئوپوليتيك حايز اهميت است نظريه آلفرد تاير ماهان 
به نظر . مورد تاكيد قرار داده است » نيروي دريايي را به عنوان كليد قدرت جهاني «افسر نيروي دريايي آمريكا 

» درياهاي جهان بيش از آنكه سرزمين هاي جهان را از هم جدا كند آنها را به هم پيوند مي دهند« آلفرد ماهان 
نورايي . (اي ماوراي بحار و دفاع از آنها به قدرت تسلط بر دريا بستگي داردبنابر اين تشكيل امپراتوري ه

ماهان با تاكيد بر اينكه در ياهاي جهان خشكي ها را به هم متصل مي كند و نه جدا ، ) 118:  1385،شفايي،
  ) 23: 1384،الهي (معتقد بود كه تسخير و دفاع از مستعمرات يك امپراتوري به توانه كنترل دريا بستگي دارد 

  نظريه كمربند شكننده 

بر . را مطرح كرد كه منطقه خاورميانه در آن جاي مي گيرد » كمربندهاي شكننده « نظريه . كوهن . بي . اس 
قرار دارد و لذا در زير فشار اين ) آمريكا (و بحري ) شوروي (اساس اين نظريه خاورميانه ميان دو قدرت بري 

كوهن يك طرح كمتر جدلي از مناطق ژئواستراتژيك جهان ) 28:  1388ني ، ولدا(دو قدرت خورد مي شود 
كوهن نظريه كمر بند . ارائه داد كه در آن خاورميانه همراه با مصر، سودان وبخشي از ليبي را در بر مي گرفت 

ال در يك منطقه وسيع با موقعيت استراتژيك توسط دولتهايي در ح« شكننده را بدين صورت تعريف مي كند 
  ) 37: 1386درايسدل ،بليك ،. (كشمكش كه بين منافع متضاد قدرتهاي بزرگ گير كرده است 

  چنانچه مي بينيم تمام اين نظريه ها به منطقه خاورميانه وخليج فارس توجه ويژه اي دارند 

     

 

 

 

1 - Sea power thory  
2 - Admiral Alfred Thayer mahan  
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  ژئوپوليتيك كشورهاي حوزه خليج فارس 

  : عربستان 

اين شبه جزيره ، كه در جنوب باختري آسيا قرار گرفته ، . عربستان بخش بزرگي از شبه جزيره حجاز است 
عربستان سرزمين بلند ، خشك وسوزان به شمار مي آيد و تل هاي . كيلومتر مربه مساحت دارد 2240000قريب 

رزمين به ندرت ، در معرض بادهاي شني با بادهاي خشك و دائم در سطح آن در حركت هستند و اين س
  )93: 1378عزتي ،(عربستان از لحاظ ناهمواري ها به مناطق زير تقسيم مي شود . موسمي دريايي قرار مي گيرد 

واز لحاظ پوشش نباتي بسيار غني تر . در باختر خاك اين كشور قرار دارند » العسير « و » حجاز « منطقه  – 1
  در اين منطقه قرار دارند » جيزان « و » جده « بنادر . از ساير بخشها است 

در خاور منطقه حجاز و العسير قرار گرفته و وجود ارتفاعات صخره اي و بيابانهاي شني از » نجد « منطقه  – 2
ويژگي هاي آن است اين منطقه در گذشته، از لحاظ انساني و اجتماعي ، هسته مخالف زايي براي دولت مركزي 

  . بوده است 

مهمترين كويرهاي اين . قلمرو كويرها و صحاري وسعت قابل مالحظه اي را به خود اختصاص داده است  - 3
صحراي اخير بزرگترين صحاري . » ربع الخالي « و صحراي » نفوذ«صحراي »الرهناء «: بخش عبارتند از 

  . هزار كيلومتر مربع دارد 560عربستان است و وسعتي معادل

يكي عربستان ، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه اصوال امكانات و شرايط جغرافيايي هر پيش از تحليل ژئو پوليت
  . كشور به نحوي است كه برخي در جهت تقويت آن كشور وبرخي در جهت تضعيف آن كشور عمل مي كنند

حدهاي در كشور عربستان نيز همانند ساير وا. اين عوامل به دودسته اصلي داخلي و خارجي تقسيم مي شوند 
  .جهان ، اسن عوامل را بايد مورد توجه قرار داد

ازجمله عوامل داخلي ، كه تاثير مثبتي  برقدرت  ونفوذ عربستان دارند، مي توان : عوامل داخلي موثر بر قدرت 
  . به موارد ذيل اشاره كرد
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اين كشور را به  ظهور اسالم در اين مكان جغرافيايي و وجود حرمين شريفين: اسالم و حرمين شريفين  – 1
ساالنه ميليونها نفر مسلمان از سراسر جهان به اين مكان مي آيند و عالوه بر . عنوان قطب اسالم در آورده است 

درآمدهاي سرشاري كه همواره در حال افزايش هستند ، اين كشور مي تواند از اين بزرگترين عوامل 
اين كشور توانسته . ل كه بخواهد ، بهره برداري نمايد ژئوپوليتيكي به عنوان يك منبع تمام نشدني ،به هر شك

است با بهره گيري از طرفداري جهان اسالم ، موقعيت هاي ممتازي در صحنه بين المللي و منطقه اي براي خود 
  )  97: 1378عزتي ، ( كسب كند 

ون بشكه در روز ، ميلي12قدرت توليد نفت تا قريب : نفت و قدرت عظيم اقتصادي و نظامي ناشي از آن  – 2
به اين كشور اين امكان را داده است كه در قيمت گذاري نفت و به طور كلي ، توليد ، توزيع و مصرف آن نقش 
خاصي ايفا كند وبخشي از درآمدهاي نفتي خود را صرف خريد تسليحات نظامي نمايد و بدين سان ، قدرت 

  ) 97: 1378عزتي ، . ( نظامي خود را افزايش داده است 

اين كشور از اين طريق توانسته است با اين پيوندها و بهره گيري : اشتراكات قومي وفرهنگي با ديگر اعراب  - 3
  ) 97: 1378عزتي ، . ( از وحدت ديني براحتي در كشورهاي منطقه نفوذ كند

ياي سرخ و درخليج فارس  –قرار گرفتن عربستان در ميان دو آبراه مهم جهان : موقعيت ممتاز ژئوپوليتيكي  - 4
دسترسي به اين دو آبراه ،امكان رزمايش . موقعيت ژئوپوليتيكي خاصي به اين كشور بخشيده است  _

  ) 69: 1384متقي زاده ، . ( استراتژيكي زيادي براي اين كشور فراهم ساخته است 

ثبات و امنيت  از عوامل خارجي كه به عنوان يك پشتوانه فراملي در جهت تحكيم: قدرت برعوامل خارجي موثر
وافزايش قدرت عربستان نقش دارند ، مي توان وابستگي جهان غرب به نفت و بازار عربستان را نام برد ، به 
گونه اي كه عربستان به علت موقعيت ژئوپوليتيكي خود ، در ميان كشورهاي خليج فارس ، اولويت نخست را 

درميان كشورهاي . رز طوالني باخليج فارس است براي آمريكا دارد، زيرا اين كشور داراي وسعت زياد و م
عربي حتي مسلمان داراي اهميت سياسي بوده ، صاحب مخازن عظيم نفت است و سر انجام ، موقعيت 
جغرافيايي آن چنان است كه از خاك آن عمليات نظامي عليه ساير كشورهاي شبه جزيره عربستان و منطقه به 
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ي سرخ امكان صدور نفت را به عنوان جايگزيني براي خليج فارس آساني ممكن است و سواحل آن در دريا
  ) 282: 1384الهي ،.(امكان پذير مي سازد 

  عراق 

اين كشور در بخش .كيلومتر ، يكي از هشت كشور حاشيه خليج فارس است   072/437كشور عراق با وسعت 
ن هاشمي ، كويت ، عربستان قرار دارد جنوبي غربي آسيا و در همسايگي كشورهاي ايران ، تركيه ، سوريه ، ارد

. و به علت ويژگي هاي خاص جغرافيايي ، نقش مهمي در بين كشورهاي حوزه خليج فارس ايفا مي كند 
درتحليل ژئوپوليتيكي عراق ،موضوع را بايد در عوامل متغير ژئوپوليتكي و در راس آن تركيب جمعيت اين 

پس از جنگ جهاني اول . متنوع و ناهمگوني برخوردار است  عراق از بافت جمعيتي. كشور جست و جو كرد 
استان از امپراتوري عثماني تشكيل شد  18، انگلستان جهان عرب را تقسيم كرد و كشور عراق از به هم پيوستن 

منيت داخلي مشكل ساز نبوده ، بلكه از منظر آسيب شناسي اتنوع عناصري ماهوي جمعيت عراق تنها از نظر . 
طقه اي و بين المللي نيز همواره نگراني حكومت هاي اين واحد ملي و همسايگانش را در پي داشته امنيت من

همچنين عراق به دليل موقعيت نامطلوبي كه در خليج فارس دارد ، به )  17: 1383پژوهش و تحقيق ، . (است 
ر در خليج فارس قريب طول سواحل اين كشو. لحاظ جغرافيايي از عمق استراتژيك مناسبي برخوردار نيست 

عالوه بر اين ، آب اين . كيلومتر است  كه نسبت به ديگر كشورهاي اين منطقه كمترين ساحل را داراست  55
. مناطق بسيار كم عمق است و بنابر اين ، موقعيت مطلوبي را براي كشتي راني و حمل و نقل فراهم نمي آورد 

خاير فراوان نفتي دارد و پس از عربستان و ايران سومين كشور اين كشور نيز همانند ديگر كشورهاي منطقه ، ذ
اين كشور همچنين به دليل موقعيت استراتژيكي نامطلوبي )  110: 1378عزتي ، . ( غني جهان به شمار مي آيد 

كه دارد همواره مطامع ارضي به خاك كشورهاي همسايه خود داشته و تقريبا باتمامي همسايگان خود اختالفات 
  ) 111: 1378عزتي ، . ( داشته است  ارضي
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  عمان 

كيلومتر ، متشكل از دوبخش شمالي و جنوبي است كه بخش شمالي را شبه  000/300عمان با وسعتي قريب 
اين كشور سلطان نشين در . و بخش جنوبي آن را سرزمين اصلي عمان تشكيل مي دهد » المسندم « جزيره 

جزيره عربستان واقع شده و به صورت يك كمر بند سالي ، در حد فاصل منتهي اليه  شرق و جنوب شرقي شبه 
به دليل قرار گرفتن در منطقه حاره ، )  1:  1374يگانه ، . ( و درياي عرب قرار گرفته است » ربع الخالي « بين 

ابل اين كشور جزو مناطق گرمسيري است و ميزان بارندگي در سواحل آن بسيار ناچيز ، ولي در ارتفاعات ق
اين كشور به دليل قرار گرفتن در گذرگاه استراتژيك : در تحليل ژئوپوليتيكي عمان بايد گفت . مالحظه است 

به دليل آنكه اين كشور در منطقه خليج فارس قرار گرفته ، از منافع . هرمز ، داراي ارزش استراتژيك است 
سير آبراه هاي حمل و نقل انرژي  و كاالهاي از سوي ديگر ، در م. انرژي اين حوزه از جمله نفت متاثر است 

اروپا قرار دارد وداري نقش ارتباطي است و از اين نظر ، مورد توجه اهداف استراتژي قدرت  –تبديلي آسيا 
و كرانه هاي جنوبي » المسندم «همچنين عالوه بر شبه جزيره . هاي بزرگ از جمله اياالت متحده آمريكا است 

وجود جزايري . يژه اين كشور در غرب اقيانوس هند بر اهميت استراتژيك آن مي افزايد تنگه هرمز ، موقعيت و
كه از لحاظ نظامي در حكم سرپل هايي براي عمليات آبي و خاكي هستند ، » موريا » « كوريا » «مصيره «مانند 

  ) 101:  1378عزتي ، (موقعيت حساس اين كشور را چند برابر مي كند 

ان به دليل موقعيت ويژه اي كه دارد از عوامل انساني و طبيعي مناطق اطراف خود متاثر فضاي جغرافيايي عم
است ، در درجه اول ، از حوزه خليج فارس و شبه جزيره عربستان متاثر است و سه قدرت منطقه اي از جمله 

شور را تحت الشعاع عربستان ، ايران و پاكستان از لحاظ سياسي ، اقتصادي ، امنيتي ، دفاعي و فرهنگي اين ك
اقتصاد اين كشور نيز همانند ديگر كشورهاي منطقه ، به نفت وابسته )  102:  78عزتي ، (خود قرار مي دهند 

است و افزون بر ذخاير نفت ، ميزان قابل توجهي از گاز ، مس و سنگ كروميت در اين كشور يافت مي شود ، 
  ) 37: 1374يگانه ،(سنگ گچ و سنگ آهك است  همچنين عمان داراي معادن زغال سنگ ، سنگ مرمر ،
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  بحرين 

از لحاظ ميزان بارش ساالنه ، . جزيره است  35كيلومتر مربع ، متشكل از  716بحرين با وسعتي قريب به 
كشوري خشك محسوب مي شود و از اين رو ، مسئله كم آبي ولزوم صرفه جويي در مصرف آن ، براي اين 

زارهاي عربستان ، موجب كم ارتفاع بودن بحرين و مجاورت آن با بيابان ها و شن . منطقه حائز اهميت است 
  )  5: 1376سيف افجه اي ، . ( وزش بادهاي موسمي در اين سرزمين شده است 

موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن اين كشور در قلب منطقه خليج : در تحليل ژئوپوليتيكي بحرين ، بايد گفت 
معيت و وسعت ، كوچكترين اگر چه بحرين از نظر ج. فارس ، به آن جايگاه استراتژيك خاصي بخشيده است 

كشور حاشيه خليج فارس است ، ولي نزديكي آن با سواحل ايران و اكتشاف چاهاي نفت و وجود چشمه هاي 
 . آب شيرين از دير باز بر اهميت موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي آن افزوده است 

  ) 22:  1376سيف افجه اي ،(

م كاسته شد ه قتصادي بحرين بود كه با كشف نفت از اهميت آندر گذشته صيد مرواريد مهمترين عامل رونق ا
اما با توجه به وسعت محدود اين كشور ، كم ترين ذخيره هاي نفتي كشورهاي اين حوزه را در اختيار دارد و . 

پس از نفت و گاز . به دليل كمبود ذخايير نفتي دولت مي كوشد گاز را به جاي نفت در صنايع جايگزين كند 
  ) 104:  1384متقي زاده ،(صنعت آلمينيوم از اهميت خاصي در بحرين برخوردار است 

  قطر 

نفر يكي از كشورهاي حاشيه  1450000كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر  437/11كشور قطر با وسعتي قريب به
اين كشور از شرق ، . جنوبي خليج فارس است كه به دليل موقعيت جغرافيايي اهميت ژئوپوليتيكي خاصي دارد 

بخش هاي جنوبي و قسمت هايي از بخش هاي غربي آن با . ترك دارد با امارات عربي متحده و عمان  مرز مش
در غرب نيز با كشور كوچك بحرين همسايه است و نزديك ترين فاصله را با آن . كشورعربستان هم مرز است 

  . داراست 
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موقعيت جغرافيايي اين كشور و قرار گرفتن آن در قلب منطقه خليج فارس و همسايگي با كشورهاي مهم 
قه و از سوي ديگر ، كشف نفت و برخورداري از منابع عظيم گاز ، به لحاظ اقتصادي و سياسي ، براي قطر منط

موقعيت ويژه ي استراتژيكي آفريده است ، ئلي در هر حال ، اهميت منابع طبيعي به ويژه منابع سرشار گاز 
روسيه و ايران بزرگترين ذخاير گاز طبيعي ، اين نقصان را تا حدي جبران مي كند، به گونه اي كه قطر پس از 

  )98:  1384متقي زاده ، ( طبيعي در جهان را به عهده دارد 

گرچه اين ارتباط با امارات عربي متحده چندان وسيع . رابطه قطر با ديگر امير نشينان منطقه مسالمت آميز است 
سياست هاي غربي و ترس  ناشي از  نيست ، ولي در هرحال ، اين كشور به دليل قوم گرايي عربي ، هماهنگي با

كه ) 87:  1374علوي ، . ( تهديدات خارجي و داخلي ، داراي وجه  اشتراك با كشورهاي عربي منطقه است 
عامل مهمي در راه ايجاد روابط دوستانه با كشورهاي منطقه به شمار مي رود و به رغم اختالفات ارضي با 

رين در راه تحكيم روابط با كشورهاي عرب و مسلمان گام بر مي كشورهاي همچون امارات ، عربستان ، و بح
  . دارد 

  كويت 

نفر جزو كشورهاي كوچك طبقه بندي مي 3400000كيلومتر مربع و جمعيت  817/17كشور كويت با مساحت 
موقعيت جغرافيايي كويت و هم مرزي با كشورهاي بزرگ منطقه همچون ، ايران ،عربستان ، عراق شكل . شود 
 30و  8قرار گرفتن بين . و امنيت را به صورت بزرگترين و مهم ترين مشكل مبتال به  كويت در آورده است  بقا

  . درجه طول شرقي ، آب و هوايي گرم براي اين كشور به ارمغان آورده است  48و  46درجه عرض و 

ذخاير نفتي اين كشور ، . كويت با وجود وسعت كم ، يكي از بزرگترين كشورهاي توليد كننده نفت جهان است 
هفتاد ميليارد بشكه تخمين زده مي شود كه بيش ازسه برابر ذخاير نفتي اياالت متحده آمريكا و ده درصد كل 

اين : در تحليل موقعيت ژئوپوليتيكي كويت ، بايد گفت )  17: 1375فيلي رودباري ،. (ذخاير نفتي جهان است 
چرا كه پراكندگي جمعيت و مراكز . ب پذيري برخوردار است كشور به دليل وسعت كم ، از موقعيت آسي

صنعتي براي اين كشور فراهم نيست و دشمن مي تواند به راحتي آن را تصرف كند ، آن گونه كه عراق در 
از سوي ديگر ، داشتن همسايگان پر قدرتي همچون ايران ، عراق ، عربستان . جنگ دوم خليج فارس چنين كرد 
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يد براي اين كشور به شمار مي آيد وبه همين دليل ، كويت فاقد عمق استراتژيكي مطلوب همواره نوعي تهد
  ) 41:  1375فيلي رودباري ، (است

  امارات عربي متحده 

درجه و  26تا22كيلومتر مربع ، بين عرض جغرافيايي  600/83كشور امارات عربي متحده با مساحتي قريب 
طول شرقي واقع شده است و بخشي از منطقه خليج فارس به شمار مي دقيقه  30درجه و  56تا  51دقيقه و 30

. آيد كه با كشورهاي عمان در شمال شرقي ، عربستان در جنوب و غرب قطر در شمال غربي مرز مشترك دارد 
تشكيل » ابوظبي ، دوبي ، شارجه ، ام القرين ، عجمان ، فجيره ، راس الخيمه « اين كشوراز هفت امير نشين 

)  90- 89:  1384متقي زاده ، . ( ست كه از ميان آنها ، امير نشين هاي ابوظبي و دبي اهميت بيشتري دارند شده ا
ابوظبي وسيع ترين و از لحاظ نظامي ، نيرو مند ترين نه شيخ نشين در حاشيه پاييني خليج فارس است و 

، ابو ظبي ثروتمند ترين دولت  مهمترين عضو امارات عربي متحده به شمار مي رود ، برحسب در آمد سرانه
. هاي جهان است و ثروت ابوظبي به تنهايي ، مقام منحصر به فرد آن را در حكومت فدرال توجيه مي كند 

  )86:  1357مظفري ، (

نشين اين امير . دوبي دومين شيخ نشين امارات عربي متحده است كه به لحاظ تجاري و جمعيت اهميت دارد 
عيت ترين شهر امارات و از بعد تجاري ، شهر بندري و پر رونق امارات و منطقه آزاد از جنبه جمعيتي پر جم

حاكمان اين كشور با توسل به بازرگاني و سياست تجارت آزاد ، به رغم در آمدهاي . تجاري به شمار مي آيد 
مناطق تبديل ترين  اندك حاصل از فروش نفت و وسعت و مساحت كم ، اين امير نشين را به يكي از پر رونق

ديگر شيخ نشين ها به لحاظ امكانات شهري و مدنيت ، بسيار عقب افتاده تر از اين دو شيخ نشين . نموده اند 
هستند ، مهمترين صنايع اين كشور پااليش نفت و سيمان بوده و در زمينه توليد نفت ، ابوظبي از ديگر امير 

   ) 90:  1384متقي زاده ، . ( نشين ها موفق تر عمل كرده است 
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  مسائل اقتصادي و انرژي خليج فارس 

حدود دو سوم ذخائر اثبات شده نفت و يك سوم ذخائر گاز طبيعي جهان در اختيار كشورهاي خليج فارس 
اگر رشد . تقاضاي مستمر براي نفت خليج فارس به فراواني آن و به رشد اقتصاد جهاني بستگي دارد. قرار دارد

اروپا و آسيا در دهه آينده استمرار يابد، جهان با افزايش سريع تقاضا براي  آمريكاي شمالي،مداوم اقتصادي در 
افزايش تقاضاي آسيا به ويژه كشورهاي چين و هند به نفت خليج فارس يكي از . انرژي روبرو خواهد شد

كشورهاي بلوك شرق در صورتي كه . تحوالتي است كه در آينده آثار ژئوپوليتيكي و اقتصادي نيز خواهد داشت
تر از پيش افزايش  سابق بتوانند در مديريت و نظم بخشي به اقتصاد خود موفق شوند، تقاضاي انرژي حتي سريع

هاي  استخراج با هزينه مزيتي كه در خصوص انرژي اين منطقه وجود دارد، فراواني نفت و گاز،. خواهد يافت
ار گرفتن در كنار مسيرهاي كارآمد و توسعه يافته حمل و كمتر در مقايسه بامخازن نفت در مناطق ديگر و قر

  )187-190:  1383، هاركاوي،  كمپ( .باشد نقل جهت دسترسي به بازارهاي مختلف مي

حدود . متغير ثبات در خليج فارس و استمرار عرضه مطمئن انرژي در اقتصاد جهاني نقشي غير قابل انكار دارد
درصد از كل  27شود كه تقريباً  شورهاي حوزه خليج فارس توليد ميميليون بشكه نفت در روز توسط ك 23

مايلي هرمز به  34ميليون بشكه نفت در هر روز از تنگه  15 – 5/15تقريباً بين . دهد نفت جهان را تشكيل مي
ره ادا. اي مهم در اقتصاد جهان تبديل شود  شود كه اين خود سبب شده است تا اين آبراه به نقطه خارج حمل مي

ميليون بشكه نفت در روز  4/36كشورهاي خليج فارس  2025اطالعات انرژي برآورد كرده است كه تا سال 
. شود ميليون بشكه در روز مي 17شان كه بالغ بر  صادر خواهند كرد، يعني بيش از دو برابر صادرات كنوني

 .ليج فارس وابسته خواهند شداقتصادهاي در حال توسعه به ويژه در آسيا طي دو دهه آتي به انرژي در خ
ها و  وابستگي جهان صنعتي به انرژي خليج فارس در شرايطي است كه برخي از بحران)13:  1385،راسل(

هاي  تواند نظام ها كه در آينده مي ها به ويژه در عراق وجود دارد و احتمال برخي از اعتراضات و جنبش ناامني
مشغولي و توجه به اين منطقه و اهميت آن  ير نمايد بر دلپذ سياسي بعضي از كشورهاي كوچك را آسيب

  . افزوده است

 پارس خليج مسائل اين به توجه با كه است برداري بهره دست در نفت چاه 700 از بيش پارس خليج بستر در
 بودن پائين ،نفت چاههاي باالي بازدهي مانند هايي ويژگي از پارس خليج نفت. نامند مي جهان نفت انبار را
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 ذخاير بودن باال و جديد ذخاير كشف امكان خام نفت باالي كيفيت نقل و حمل هزينه بودن ارزان توليد هزينه
  . است برخوردار نفت چاههاي

 محسوب آن كليد هرمز تنگه و رود مي شمار به هند اقيانوس بازوي كه است اي بسته نيمه درياي پارس خليج
 اقيانوس به پرتغالي رمهاج دريادار كرك البو. دارد اي ويژه جايگاه ژئوپوليتيكي نظريات در هرمز تنگه. شود مي
 جهان بر باشد داشته تسلط ماالكا و هرمز المندب باب تنگه سه بر دولتي هر كه بود معتقد پارس خليج و هند

 وابسته نفت به منطقه اين كشورهاي تمام اقتصاد. است معتبر همچنان امروز تا نظريه اين بود خواهد مسلط
  . است

 وابستگي هرمز تنگه به خود نفت صدور و كاال واردات و صادرات نظر از پارس خليج كشورهاي تمام تقريبا
 تنها نه لوله خطوط احداث. شود مي صادر لوله خط طريق از پارس خليج نفت از درصد 20 حدود تنها. دارند
  )www.Chtn.ir(. است امنيتي و سياسي مالحظات تابع بلكه دارد بر در را سنگيني هاي هزينه

. مهمترين جنبه حكومت هاي عرب در خليج فارس آنست كه دولتهاي حاكم بر ثروت عظيمي دسترسي  دارند 
جمعيت اين كشورها به طور نسبي كم و محدود است ، رژيم هاي موروثي منطقه توجه چنداني به اخذ ماليات 

. ولتهاي مذكور تشكيل نمي دهد از شهروندان خود ندارند و يا اينكه در آمدهاي مالياتي رقم مهمي در بودجه د
اين در آمدها ممكن است ناشي . دولتهاي عرب منطقه درآمدهاي مالياتي رقم مهمي در بودجه هاي خود دارند 

منابع نفت اين كشورها تحت . از فروش گاز طبيعي و يا سرمايه گذاري هاي حكومت در خارج از كشورباشد 
هاي حاكم است و عمليات اكتشاف ، استخراج ، توليد ،پااليش و  مالكيت حكومت ها و به عبارت ديگر خاندان

عمده روند بعمل . صدور نفت به صورت انتزاعي  وخارج از ساير بخشهاي اقتصادي كشور صورت مي گيرد 
آوري نفت تحت نسلط كمپاني هاي خارجي و عوامل ايشان يعني نيروي كار و متخصصان بيگانه صورت مي 

ي عرب حوزه خليج فارس كه در بخش نفت كار مي كنند عمال كاركنان حكومت محسوب اتباع كشورها. گيرد 
 663ميليالرد بشكه كل ذخاير اثبات شده نفت در جهان  1003همچنين از )  254:  1385امامي ،. (مي شوند 

چاه هاي عالوه بر آن خليج فارس از ويژگي هايي مانند بازدهي باالي . ميلياردبشكه آن در خليج فارس است 
نفت ، پايين بودن هزينه توليد ، ارزان بودن هزينه حمل و نقل ، كيفيت باالي نفت خام ، امكان كشف ذخاير 

هزار 25جديد و باالبودن ميزان ذخاير چاههاي نفت برخوردار است در هر چاه نفت در منطقه خليج فارس بين 
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تن 600هزار تن و در آمريكا 20در ونزوئال حدود  در حالي كه اين رقم . تن تا يك ميليون تن نفت وجود دارد 
هر چند در سالهاي اخير كوششهاي فراواني در جهت جايگزين كردن نفت با ديگر منابع انرژي صورت . است 

گرفته و در مواردي موفقيت هايي نيز به دست آمده اما به هيچ وجه از اهميت نقش حياتي و حساس نفت 
ه افزايش نيازهاي جهاني ، تنوع فراورده هاي آن به عنوان ماده اوليه در صنايع رو كاسته نشده ، بلكه با توجه ب

  . به گسترش پنروشيمي ، به اهميت آن افزوده شده است 

 1990درصد بيشتر از مصرف كل انرژي در سال  75حدود 2020طبق براورد مصرف كل ساالنه انرژي در دنيا 
اقدام براي سرمايه گذاري براي بخش دولتي و ) 2020(از برنامه هاي  يكي)  121:  1388ولداني ، .(خواهد بود 

مداخله و شركت عمان در . خصوصي در طرحهاي مشترك پنروشيمي و صنعت گاز صبيعي در عمان است 
برنامه ديگر عمان برقراري . كنسرسيوم دو ميليالرد دالري خط لوله خزر يكي از اقدامات محسوب مي شود 

سياست عمان در سالهاي اخير آن بود كه . گسترده با كشورهاي ساحلي اقيانوس هند است  مناسبات اقتصادي
طرحهاي مشترك اقتصادي با كشورهاي نظير هند ، استراليا ، آفريقاي جنوبي ، اندونزي ، مالزي ، به مرحله اجرا 

  ) 281 -280:  1385امامي ، . ( درآورد 

  

  مسائل امنيتي خليج فارس 

درصد از  63ميليارد بشكه ذخيره نفتي دارد كه  565مايل مربع ، حدودا  29500خليج فارس  با مساحتي حدود 
)  3:  1380مجتهد زاده ، ( ميليارد بشكه اي نفتي شناخته شده در جهان را تشكيل مي دهد  5/896كل ذخاير  

اي نفت و مصرف كنندگان بزرگ آن در امنيت در خليج فارس يكي از دغدغه هاي اصلي توليد كنندگان منطقه 
در واقع ، اين ايران بود كه پس از خروج نيروهاي استعماري بريتانيايي از منطقه ، . سراسر جهان بوده و هست 

 )  5:  1380مجتهد زاده ، ( خواستار ترتيبات منطقه اي براي امنيت خليج فارس شد 

اي بزرگ غربي در منطقه ي خليج فارس، مسئله ي تاكنون عمده ترين نگراني كشورهاي منطقه و قدرت ه
پس از جنگ جهاني دوم، انگلستان به عنوان قدرت مسلط منطقه، نظم سنتي را، كه از پيش . بوده است» امنيت«

دو «، با خروج انگليسي ها، آمريكا با اجراي سياست معروف 1971در سال . ايجاد كرده بود، همچنان حفظ نمود
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اما در سال هاي پاياني دهه ي هفتاد، . زه ي نيكسون، نظام امنيتي منطقه را شكل داددر قالب آمو» ستوني
، يك نظام امنيتي 1980جرياناتي كه در منطقه رخ دادند، اين نظام را از بين بردند؛ تا اينكه در اوايل دهه ي 

جنوبي به وجود آمد كه در حاشيه ي )  45:  1370نعيمي ارفع ،  (، »شوراي همكاري خليج فارس«جديد به نام 
  .با حمله ي عراق به كويت، ناتواني آن نيز به اثبات رسيد

در منطقه ي خليج » امنيت«، مفهوم 1990و نظام جهاني دو قطبي در آغاز دهه ي » ورشو«در پي فروپاشي پيمان 
) سابق(شوروي  ، گمان تهديد اتحاد»امنيت«در رابطه با مفهوم . فارس به گونه اي غيرقابل تصور دگرگون شد

اين دگرگوني . جاي خود را به نگراني درباره ي كشمكش هاي فزاينده ي سرزميني در درون منطقه داده است
حضور نظامي ادامه يابنده ي بيگانگان را در منطقه توجيه مي كند، كه آن نيز به نوبه ي خود، از منابع ناامني در 

ت جديد منطقه اي، ناظران آگاه به راه حل اجتناب ناپذير در برابر اين تهديدا. خليج فارس محسوب مي شود
منطقه اي مي انديشند و آن اتحاد منطقه اي فراگير با شركت همه ي قدرت هاي كرانه اي خليج فارس و در 

  .تعامل با نيروهاي خارجي حاضر در منطقه است

هم . ، خطرات يا تهديدات هستندعناصر اصلي، كه تقريبا در تمام تعاريف امنيت مشاهده مي گردند، ارزش ها
ارزش هاي عمومي و هم تهديدهاي عمومي، احتماال به رهيافت امنيت جمعي در ميان كشورهاي مستقل منجر 

  .مي گردند

سپس تغييرات مهمي كه پس از جنگ . ابتدا در ادبيات سياسي آمريكا شديدا متداول گرديد» امنيت«واژه ي 
بوزان ، كه  باري.يد آمد، موجب شدند اين مفهوم كارايي بيشتري پيدا كندجهاني دوم در سياست بين الملل پد

را يك مفهوم توسعه نيافته تلقي مي » امنيت«رهيافت مفهومي وسيعي از مسئله ي امنيت ارائه مي دهد، اصطالح 
در روابط بين الملل » امنيت«كتاب باري بوزان منبع معروفي براي اغلب مباحث مربوط به بحث . كند

ارائه مي دهد كه چرا » امنيت« وي در كتاب خود، پنج دليل براي عقب ماندگي مفهوم)  15: 1378بوزان،.(است
در . ، كافي نيست»امنيت ملي«به نظر وي، تأكيد صرف بر مقوله ي . مفهوم امنيت مورد غفلت واقع شده است

مجموعه روابط بين الملل، مهم ترين نهادها كشورها هستند، اما دولت ها خود مي توانند منشأ تهديد نسبت به 
مفهومي است در » امنيت«بنابراين، . توجيه مي شوند» امنيت«ان موضوعات خود باشند كه اغلب تحت عنو

را با توجه » امنيت«به دليل آنكه اصوال سياست سازان و نظريه پردازان سياسي . معرض برداشت هاي مختلف
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برخي از محققان هم، كه بيشتر به . قدرت ملي تعريف مي كنند، نوعي وحدت نظر نامناسب رايج گشته است
همان معنا و » امنيت«به عبارت ديگر، . يت پرداخته اند، اسير بحث هاي مبتني بر قدرت گرديده اندمقوله ي امن

جايگاه امنيت به عنوان يك ارزش سياسي بحث . مفهومي را پيدا مي كند كه گوينده قصد دارد آن را تعبير كند
رباره اش تحقيقات دانشگاهي ژرف و انگيز و استعمال نامناسب آن، اين اصل را به اثبات رسانده است كه بايد د

در عبارت باري بوزان، مفهومي واضح تر و عميق تر از شأن و منزلت » امنيت«در نتيجه، . عميقي به عمل آيد
  . كنوني آن پيدا مي كند

، آرنولد ولفرز امنيت را به عنوان يك )پيش از بوزان(در يكي از كامل ترين تالش ها، براي تحليل اين مفهوم 
. و نماد مبهم توصيف نمود و به وجود نيروهاي بالقوه مبهم و استفاده ي سياست مداران از آن اشاره كرد نشان

پس ابهام مفهومي مي تواند پيامدهاي سياسي مهمي در پي داشته باشد؛ زيرا رجوع به ملزومات امنيت مي تواند 
، امنيت در معناي عيني، فقدان تهديد در برابر طبق نظر وي. براي توجيه اقدامات استثنايي مورد استفاده قرارگيرد

ارزش هاي كسب شده را مشخص مي كند، و در معناي ذهني، فقدان ترس و وحشت از حمله به ارزش ها را 
  .معين مي نمايد

اين دو وجهي بودن مفهوم امنيت در تعاريف لغت نامه ها، كه از يك سو به معناي ايمني، استواري و نفوذ 
يت اعتماد، اطمينان از عدم شكست، و از سوي ديگر، به معناي عدم اضطراب از تشويش و خطر ناپذيري، قابل

وجود ندارد و اين واژه داراي يك » امنيت«از اين رو، تعريف واحد و مطلقي از . اشاره دارد، منعكس است
  )357: 1383عبداهللا خاني ،.(مفهوم ذاتا نسبي است

وجود دارد، با در نظر گرفتن همه ي » امنيت«ي كه درباره ي تعريف پس با توجه به اختالف مفهومي بسيار
اين كامل ترين . يعني آزاد و رها بودن از خشونت اعمال شده توسط ديگران» امنيت«موارد، مي توان دريافت كه 

  .تعريفي است كه تقريبا جامع تمام تعاريف نيز هست
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  شوراي همكاري خليج فارس و مسئله ي امنيت

در ) امارات متحده ي عربي، بحرين، عربستان، عمان، قطر و كويت(ر عربي حوزه ي خليج فارس شش كشو 
بدون حضور » شوراي همكاري خليج فارس«ميالدي ايجاد شورايي را در بين خودشان با عنوان  1981ماه مي 

و  60و  50دهه هاي اين شش كشور به جز عربستان طي ) 54:  1370نعيمي ارفع ، . (ايران و عراق اعالم كردند
از اين رو، عدم استقالل پيش از اين و وابستگي . اوايل دهه ي هفتاد قرن بيستم ميالدي به استقالل رسيدند

امنيتي و اقتصادي اين كشورها به خارج از منطقه يكي از عوامل مشترك اين كشورها به شمار مي آمد و طبيعي 
ك اتحاديه براي حفظ منافع مشترك اقداماتي صورت داده است كه هر يك به نوبه ي خود، در جهت تشكيل ي

  )117:  1383لي نورجي ، . (باشد

مقطع جنگ تحميلي : روابط جمهوري اسالمي ايران با شوراي همكاري خليج فارس به دو مقطع تقسيم مي شود
  )77: 1370نعيمي ارفع ، .( و دوران پس از جنگ تحميلي

سپتامبر  22(قريب هشت ماه پس از آغاز جنگ تحميلي » يج فارسشوراي همكاري خل«: مقطع جنگ تحميلي
كشورهاي عرب جنوب . توسط عراق و زمينگير شدن نيروهاي آن كشور در خاك ايران تأسيس شد) 1980

خليج فارس از همان آغاز جنگ در جهت راه كار آمريكا در قبال جمهوري اسالمي ايران مبتني بر مهار انقالب 
. از بالندگي آن در منطقه قرار داشتند و كمك هاي ذي قيمتي را در اختيار عراق قرار دادند اسالمي و جلوگيري

با اين مقدمه، مي توان به تشريح موضع عمومي شورا در قبال جنگ تحميلي و شناخت استراتژي آن در قبال 
  .و در خصوص جنگ پرداختجمهوري اسالمي ايران 

عراق، در طول جنگ همواره از اينكه ايران يا عراق به عنوان يك شورا با وجود گرايش هاي فاحش به سمت 
قدرت مطلق در خليج فارس از جنگ بيرون بيايد و موازنه ي قوا بين ايران و عراق بر هم بخورد و در نتيجه، 

از اين رو، اين احتمال، كه شورا خواستار . منطقه تحت تأثير سلطه ي يك قدرت واحد درآيد، بيم داشت
  .كامل عراق بود، ضعيف مي نمايدپيروزي 

شورا علي رغم جانب : به طور خالصه، مي توان راه كار شوراي همكاري در قبال جنگ را اين گونه بيان كرد
داري از عراق، تالش داشت با نگه داشتن مخاصمات در سطحي قابل قبول از كشانده شدن آتش جنگ به شش 
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دي پنهاني در برخي از كشورهاي شورا وجود داشت مبني بر در همان حال، خشنو. كشور ديگر جلوگيري كند
جنگ تحميلي بهترين فرصت را در . اينكه جنگ مادام كه به كشورهاي همسايه تعميم نيافته است، ادامه يابد

اختيار عربستان قرار داد تا با تضعيف دو رقيب خود در منطقه، با تأسيس شوراي همكاري بدون ايران و عراق 
  )24: 1381اچ كورد سمن ،.( تفاده را از جنگ ببردبيشترين اس

پس از فراز نشيب هاي زيادي كه روابط ايران و شوراي همكاري را در طول جنگ تحت الشعاع خود قرار داد، 
از اين به بعد، مواضع ظاهري شوراي . سازمان ملل را پذيرفت 598ش، ايران قطع نامه ي .هـ 1367در سال 

  .و عراق به يك توازن نسبي رسيدهمكاري در خصوص ايران 

در اين دوران، روابط ايران و شوراي همكاري تحت الشعاع ادعاي ارضي امارات : مقطع پس از جنگ تحميلي
اولين اجالس سران شورا پس از طرح ادعاهاي واهي امارات  1371در سال . عليه جمهوري اسالمي قرار گرفت

بيانيه ي پاياني شورا .( ادعاهاي مربوط به جزاير نيز در آنجا مطرح شدبر سر جزاير ايراني برگزار گرديد كه اوج 
جمهوري اسالمي ايران همواره با اعتقاد راسخ به اصول پايدار ) 1992در ابوظبي در سيزدهمين اجالس سران،

رعايت حسن همجواري و برقراري و توسعه ي روابط دوستانه با همسايگان خود، به منظور بي اثر ساختن 
توطئه هاي مخالفان ثبات و امنيت پايدار در منطقه ي حياتي خليج فارس، در سال هاي اخير كوشيده است با 
پيروي از سياست صبر و خويشتن داري و تنش زدايي و اعتمادسازي، حسن نيت خود را براي حل و فصل 

تالفات از طريق مذاكرات و اختالفات نشان دهد و با تأكيد بر پاي بندي خويش به تفاهمات فيمابين و حل اخ
گفت و گوهاي مسالمت آميز، كشورهاي منطقه را به منافع حياتي شان در سايه ي ثبات و امنيت در منطقه 

  .متوجه نمايد

هم . بوده ايم» امنيت«با توجه به اينكه در سال هاي اخير شاهد تحول و دگرگوني عظيمي در معنا و مفهوم 
گسترده اي دارد، كه صرفا شامل بعد نظامي و تسليحاتي نمي شود، بلكه معنا و يك مفهوم كلي و » امنيت«اكنون 

  .مفهوم آن بسياري از ابعاد زندگي ما، اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي، را نيز شامل مي گردد

بلكه . ددر اين برهه ي زماني، امنيت همه جانبه ي خليج فارس را نيز تنها با ابزارهاي نظامي نمي توان برقرار كر
نيازمند سازوكارهاي خاصي است تا همكاري همه ي كشورها را برانگيزد و همه ي كشورهاي منطقه را در آن 
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و اين مهم حاصل نمي شود، مگر با تشريك مساعي و همكاري همه جانبه ي تك تك كشورهاي . شركت دهد
. تواند نقش كليدي و مهمي ايفا كندا مي .ا.در اين زمينه، ج. منطقه و پرهيز از هر گونه اختالف و دودستگي

چالش هاي بين المللي و منطقه اي انگيزه و محرك اصلي دستيابي به نقطه ي شروعي براساس شناخت منافع 
  . متقابل كشورها در منطقه هستند

اين امر مستلزم يك نظام امنيتي مشترك . دور مي زند» امنيت جمعي«از سوي ديگر، امنيت منطقه حول ايجاد 
ايجاد اين نظام . كه در آن راهبردهاي امنيتي تمام كشورها يكپارچه گرديده، يكديگر را تكميل نمايند است

بهترين راه نيل به چنين هدفي اقدامات اعتمادسازانه در . نيازمند توافق بر سر گروهي از اقدامات مشترك است
ي صلح و امنيت، بايد حسن نيت  براي تبديل منطقه ي خليج فارس به يك منطقه. جهت ايجاد اعتماد است

  .جايگزين سوءنيت شود، و اين نياز اساسي امروزي در اين منطقه به شمار مي رود
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 نتيجه گيري و پيشنهادات  

در يك نتيجه گيري كلي بايد اين مورد را موردتوجه قرار داد كه خليج فارس از دير باز هميشه مورد توجه    
قدرتهاي بيگانه بوده است بطوري كه سالهاي ابتدايي حضور استعمار ، قدرتهاي بزرگي همچون پرتغال ، هلند 

از اين منطقه از جهان به عنوان يك منبع در آمد  ،بريتانيا ، فرانسه و در پايان هم آمريكا را مي بينيم كه هميشه
  .مناسب استفاده كرده اند

با توجه به سوال مطرح شده كه نقش ايران در امنيت منطقه خليج فارس چگونه است ؟ و فرضيه اي هم كه    
ارس دارد در اين رابطه مطرح كرده ايم چنين است كه ايران به عنوان كشوري كه بيشترين مرز آبي را با خليج ف

و ايران به عنوان يك قدرت منطقه اي مي تواند نقش بسزايي در امنيت اين . نقش امنيتي بسزايي ايجاد مي كند
  . منطقه استراتژيك جهان ايفا كند 

با توجه به اينكه در سالهاي اخير شاهد تحول و دگرگوني عظيم در معنا و مفهوم امنيت بوده ايم هم اكنون يك 
رده اي دارد ، كهصرفا شامل بعد نظامي و تسليحاتي نمي شود بلكه معنا و مفهو آن بسياري از مفهوم كلي و گست

  ابعاد زندگي ما ، اعم از اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي را نيز شامل مي گردد 

  پيشنهادهايي كه براي مسائل امنيتي و دفاعي منطقه خليج فارس بايد ارائه داد اين چنين است 

عراق در شوراي همكاري خليج فارس به دليل اينكه اين شورا از شش كشور جنوبي عضويت ايران و  -١
حوزه خليج فارس تشكيل شده و پيوستن ايران وعراق مي تواند نقش بسزايي در اين منطقه داشته 

 .باشد
از لحاظ  نظامي و امنيتي بايد به طور مداوم رزمايش ها و مانور هاي منظم و دقيقي را در منطقه خليج  -٢

 فارس به انجام رساند تا قدرت نظامي ايران را به كشورهاي جهان و حوزه خليج فارس نشان دهيم
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بايد روابط و مرزهاي كشورهاي حوزه خليج فارس به طور مرتب تصحيح شود، زيرا تا به حال اين  -٣
ايران از جمله اين مرزها مي توان به مرزهاي . مرزها هميشه اين منطقه را دچار بحران كرده است 

 وعراق ، عراق و كويت ، ايران و امارات بر سر جزاير سه گانه اشاره نمود 

 

با توجه به اينكه نفت و گاز از اهميت بسيار بااليي در اقتصاد اين منطقه قرار دارند بايد در نظر داشت  -۴
 كه اين منابع انرژي را به درستي مصرف كنيم تا در آينده با اشكال روبرو نشويم 
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