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شرايط پذيرش مقاله و شيوهنامه تهيه مقاالت
فصلنامه "مطالعات فرهنگي -سياسي خليج فارس" مباحث نظری و كاربردی و نيز پژوهشهای
اصيل در حوزه مباحث مربوط به فرهنگ و سياست در گستره خليج فارس را به چاپ ميرساند.
خواهشمند است حتماً پيش از تهيه و ارسال مقاله ،مطالب مربوط به "راهنمای نويسندگان" و
"راهنمای تدوين مقاله" را به صورت دقيق مطالعه كرده و موارد ذكر شده را رعايت نماييد.
راهنماي نويسندگان:
 مقاله بايد حاوی موضوع تازه و حاصل مطالعات پژوهشي نويسنده يا نويسندگان بوده و درنشريه ديگری منتشر نشده باشد و مادامي كه داوری آن در اين مجله به پايان نرسيده است
به مجله ديگری ارسال نشود.
 نويسنده يا نويسندگان مقاالت حتما بايد فرم تعهدنامه فصلنامه را امضاء نمايند. در صورت عدم رعايت شيوهنامه فصلنامه ،مقاله مورد "بازبيني اوليه" قرار نميگيرد. يادداشت يا مقاله كوتاه علمي پذيرفته نميشود. در مقاالتي كه بيش از يك نويسنده دارند ،نويسندگان بايد يك نفر را به عنوان نويسندهعهدهدار مکاتبات مشخص نمايند.
 ويراستار مجله در ويرايش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتوای آن آزاد است. دفتر فصلنامه در ويراستاری ،چاپ يا عدم چاپ مقاالت آزاد است و چاپ مقاله منوط بهتأييد نهايي هيئت داوران است.
راهنماي تدوين مقاله:
الف) كليت
 مقاله بايد به ترتيب شامل "عنوان"" ،نام كامل نويسنده يا نويسندگان همراه با وابستگيسازماني به فارسي و انگليسي ،نشاني كامل ،شماره تلفن ،نمابر و نشاني پست الکترونيکي"،
"چکيده"" ،واژههای كليدی"" ،مقدمه"" ،پيکره اصلي مقاله(شامل مباني نظری ،روش
تحقيق ،بحث و يافتهها)"" ،نتيجهگيری" و "فهرست منابع" باشد.
 عنوان مقاله بايد كوتاه و از محتوای مقاله برگرفته شده و به سهولت برای خواننده قابلدرک باشد .در عنوان مقاله و چکيده بهجز در موارد مقياسهای استاندارد از كلمات اختصاری
استفاده نشود.

 چکيده فارسي در يك پاراگراف و بايد تصويری كلي از مقاله را در  281تا  481واژه در اختيارخواننده قرار دهد .چکيده بايد بيانگر مسئله ،هدف ،روش و نتايج تحقيق باشد .در پايين
چکيده ،واژههای كليدی ذكر گردد .در اين بخش ،حداقل سه و حداكثر هفت كلمه كليدی
نوشته شود.
 چکيده فارسي و انگليسي در دو برگه جداگانه به ترتيب در ابتدا و انتهای مقاله ارائه گردد. مقدمة مقاله ترجيحاً بايد شامل موضوع مقاله ،پيشينة تحقيق و نمايندة تصويری كلي ازساختار مقاله باشد.
 زير بخشهای هر مقاله نبايد از سه اليه كه بيانگر زير بخشي از بخش اصلي مقاله است،تجاوز كند.
 چنانچه نويسنده يا نويسندگان در تهية مقاله از منابع مالي سازمان و يا نهادهای خاصياستفاده كرده اند و يا قصد تشکر و قدرداني از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياری
گرفتهاند ،بايد در اولين پانوشت بدون شماره به اين مطلب اشاره نمايند.
 در آخرين صفحه هر مقاله بايد عنوان ،چکيده و كلمات كليدی به زبان انگليسي ارائه شود وچکيده حداكثر  481كلمه باشد .چکيده انگليسي ترجمه كامل و صحيح چکيده فارسي باشد
و در صورت تغيير و بازنگری چکيده فارسي ،تغييرات در چکيده انگليسي نيز اعمال شود.
تاريخهای مورد اشاره در چکيده انگليسي بايد به ميالدی تبديل شوند .كلمات كليدی
انگليسي عيناً ترجمه كلمات كليدی فارسي و حرف اول كلمات با حرف بزرگ باشد.
 حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن نبايد بيشتر از  41صفحه باشد.ب) نگارش
 در نگارش مقاله تا حد امکان از به كار بردن واژههای بيگانه پرهيز شود و استفاده ازواژههای مصوب فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي توصيه ميشود.
 معادل التين واژه های تخصصي مهم و نام افراد كمتر شناخته شده به صورت پانوشت درجشود .به جز اسامي خاص ،ساير پانوشتهای التين با حرف كوچك آغاز شود.
 كلية مثالها ،نمودارها و تصاوير بايد دارای شمارة پياپي باشد. در متن مقاله ،اعداد صفر تا نه به "حروف" و اعداد  21به باال به "عدد" نوشته شود (بهاستثنای اعداد داخل جدولها ،شکلها و شماره ارجاعات ارائه شده در پايان جمله و شماره-
گذاری فرمولها).
 پانوشتها زماني در مقاله نگاشته شود كه نويسنده ميخواهد مطلبي را توضيح دهد .شمارةپانوشتها در هر صفحه با يك شماره شروع ميشود .الزم به ذكر است از افراط در ارائه
پانوشت اجتناب شود.

 فرمت جدولها از نوع راست به چپ باشد. كادر اطراف نمودارها حذف شود. ميان كلمه و نقطه ().كاما ( ،)،عالمت سوال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد و بعد از اينعالمتها يك فاصله ( )Spaceدرج گردد.
 ابتدای هر پاراگراف به صورت تورفته ( )Indentبه ميزان  1/8سانتيمتر باشد. عنوان هر بخش اصلي و زيربخشها بايد با يك سطر سفيد از يکديگر ،جدا و سياه (بولد)نوشته شوند .سطر اوّل ذيل هر زير بخش ،بايد تورفتگي داشته باشد.
 "تاريخها" در چکيده فارسي ،متن مقاله ،جدولها و شکلها به شمسي و فقط در چکيدهانگليسي به ميالدی ارائه شود.
 در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا ،فهرست آنها قبل از اوّلين كاربرد در پانوشت ذكرشود.
 در تهية نمودارهای درختي و امثال آن از ابزارهای  Table ،Drawو  Equationدر محيط Wordاستفاده شود تا تنظيم آنها در نسخة نهايي مشکلي به وجود نياورد.
 كليه بخشهای مقاله به ابعاد  44/3 × 42سانتيمتر ( )A4و با فاصله خطوط يك ( )Singleبانرمافزار  Microsoft Word 2007تهيه گردد.
 برای توضيح موارد مبهم يا ذكر عبارات مکمل از پرانتز باز و بسته () استفاده ميشود. نمودار ها و تصاوير مقاله بايد واضح باشند و دارای انسجام و وحدت بصری بوده و اعداد وارقام جداول و نمودارها به زبان فارسي باشد.
ج)فونتها:
-

فونت قلم عنوانBTitr 12 :
فونت قلم كلمه "چکيده"B Nazanin Bold 11 :

فونت قلم عبارت "كلمات كليدی":
فونت قلم متن چکيده فارسيB Nazanin 11 :
فونت قلم متن فارسي B Nazanin 12 :و متن انگليسيTimes New Roman 11 :
فونت قلم عنوان بخشهای مختلف مقاله (نظير"مقدمه"" ،نتايج و بحث" و "منابع")B :
B Nazanin Bold 11

Nazanin Bold 12

 فونت قلم عناوين جدولها و شکلها(B Nazanin 11 :وسط چين) فونت قلم مطالب داخل جدولها و شکلهاB Nazanin 10 : -فونت قلم منابع فارسيB Nazanin 11 :

-

فونت قلم منابع انگليسي:
فونت قلم "عنوان" در چکيده انگليسي( Times New Roman Bold 11 :وسط چين)
فونت قلم كلمه  Abstractدر چکيده انگليسيTimes New Roman Bold 10 :
فونت قلم متن چکيده انگليسيTimes New Roman 10 :
فونت قلم زيرنويس فارسي B Nazanin 10 :و انگليسيTimes New Roman 9 :
Times New Roman 10

د)ارجاعات
 منابع انتهای مقاله به تفکيك منابع فارسي و غيرفارسي به صورت الفبايي آورده ميشود. نحوه ارجاع بايد به صورت درونمتني بوده و در انتهای نقلقولهای مستقيم و غيرمستقيمبرای ارجاع ،نام مؤلف و سال انتشار اثر در داخل پرانتز و صفحة خاصي از اثر مورد اشاره ،پس
از عالمت دو نقطه ( ):ميآيد .برای نمونه( :زرين كوب.)74 :2758 ،
 برای ارجاع "كتاب" در پايان:به ترتيب نام خانوادگي نويسنده يا ويراستار ،نام نويسنده يا ويراستار( ،سال انتشار كتاب) ،عنوان
كامل كتاب (به صورت اير انيك)( ،نام و نام خانوادگي مترجم يا مصحح در صورت وجود) ،محل نشر:
نام ناشر .جلد.
مانند :سعيدینيا ،حبيباهلل ،)2754( ،گمرک بوشهر و نقش آن در تجارت خليج فارس در دوره
قاجار ،بوشهر :دانشگاه خليج فارس.
نمونه برای اثر ترجمه شده:
ويلسون ،آرنولد تالبوت ،)2721( ،خليج فارس :مجموعه وقايع تاريخي و گزارش نظامي خليج از
قديمترين ازمنه تا اوايل قرن بيستم ،ترجمه محمد سعيدی ،تهران :فرهومند.
نمونه برای اثر تصحيح شده:
سديدالسلطنه ،محمدعلي ،)2767( ،بندرعباس و خليج فارس (اعالم الناس في احوال بندرعباس)،
به تصحيح احمد اقتداری ،تهران :دنيای كتاب.
نمونه برای اثری كه توسط يك مركز يا نهاد چاپ شده است:
مركز تحقيقات و توسعه ماهيگيری خليج فارس ،)2751( ،طرح يك نطقهای بررسي و توسعه
ماهيگيری خليج فارس ،بوشهر :موسسه تحقيقات علمي و فني ماهيگيری دريائي ،مركز تحقيقات و
توسعه ماهيگيری خليج فارس.

نمونه برای اثر به زبان انگليسي:
Somovar,Lary & Richard E.Porter,(1995),Communication Between
Cultures, Usa, Wadsworth.
 برای ارجاع "مقاله" در پايان مقاله به ترتيب نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده( ،سال چاپنشريه)« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه (به صورت ايرانيك) ،سال(س)  ،شماره(ش) ،فصل(در
صورت وجود ميتوان فصل پاييز ،زمستان و  ...را آورد) ،صفحه(ص) يا صفحات(صص).
مانند :پيشگاهيفرد ،زهرا و زارع گاريزی ،افسر« ،)2754(،ژئوپلي نومي خليج فارس و
استراتژیهای اقتصادی چين و ژاپن» ،فصلنامه پژوهشهای جغرافيايي ،س  ،6ش ،26
صص.74-25
نمونه برای شرح مقالهای از دايرة المعارف :احمدی ،محسن» ،)2731( ،بندر عباس» ،در دايرة
المعارف بزرگ اسالمي ،تهران :دايرة المعارف بزرگ اسالمي.
 نمونه برای شرح ماخذ پاياني منابعي كه از پايان نامه گرفته شده است به ترتيب نامخانوادگي ،نام( ،سال تحصيلي كه رساله دفاع شده است) ،عنوان كامل رساله ،نام استاد راهنما
و مشاور يا مشاوران ،شهر محل استقرار دانشکده يا دانشگاه :نام دانشگاه( ،منتشر نشده).
مانند :نوريان ،ترانه ،)2756( ،نقش امريکا در امنيت منطقه خليجفارس در دهه  ،2431استاد
راهنما مهدی اشرافي ،استاد مشاور عليرضا ازغندی ،تهران :دانشگاه شهيدبهشتي(دانشکده
علوم اقتصادی و سياسي)( ،منتشر نشده).
 شيوه شرح مآخذ پاياني برای مطلبي كه از سايتهای اينترنتي نقل شده است :به صورت :نامخانوادگي ،نام( ،سال نگارش) ،نام سايت( ،تاريخ آخرين بازنگری در سايت) ،آدرس سايت در
ميان نشانه مقابل< > قرار ميگيرد.
نمونه :نادری ،احمد« ،)2752(،ملي گرايي عربي و موانع فرهنگي تحقق اتحاديه خليج فارس»،
انسانشناسي و فرهنگ( ،آخرين بازنگری  42خرداد < www.anthropology.ir < ،)2747
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نقش هویتهای متعارض در عدم شکلگیری اجتماع امنیتی در منطقه خلیج فارس

دكتر رضا اختیاری امیری

1

چکیده
ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکنون موفق نشدهاند تا به یک مکانیسم
امنیتی مشترک و جمعی در منطقه دست یابند .با توجه به معمای امنیت منطقه خلیج فارس ،سوال
اصلی پژوهش بر این محور قرار دارد که هویتهای متعارض ایران و کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس چه نقشی در عدم تحقق اجتماع امنیتی در منطقه خلیج فارس دارد؟
این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب رهیافت سازهانگاری و
پارادایم اجتماع امنیتی ،این انگاره را مفروض میپندارد که یکی از موانع اصلی و بنیادین در ایجاد
یک جامعه امنیتی در منطقه خلیج فارس ،هویتهای ناهمگون و متعارض ایران و شیخنشینهای
عرب منطقه ،بهعبارتی «جدالهای هویتی» بین این کشورها بوده است .در حقیقت ،هویتهای
متعارض ایران و شیخ نشینها ی عرب منطقه موجب شده تا آنها کنشهای متفاوتی را در عرصه
سیاست خارجی از خود بروز داده و بدین ترتیب فرآیند همگرایی امنیتی در منطقه با مانع مواجه
گشته ،و نهایتاً این کشورها موفق نشوند به ترتیبات امنیتی پایداری که منبعث از اراده جمعی و
مشارکت همه کشورهای ساحلی باشد ،نائل آیند.
واژههای كلیدی :ایران ،شورای همکاری خلیج فارس ،معمای امنیت ،هویت ،اجتماع امنیتی
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مقدمه
منطقه خلیج فارس همواره به دلیل ویژگیهای ژئواستراتژیک ،ژئواکونومیک و ژئوکالچر از اهمیت
شایانی برخوردار بوده است .همین مختصات خاص در نقشه ژئوپلتیک جهانی موجب شده تا حفظ
نظم و امنیت این منطقه به یکی از اولویتهای اصلی کشورهای منطقه و همچنین قدرتهای بزرگ
تبدیل گردد .با توجه به تحوالت جهانی ناشی از جنگ سرد و رقابت بلوک غرب و شرق ،همچنین
درگیر شدن آمریکا در جنگ ویتنام ،منجر به تغییر تمرکز این کشور از منطقه خلیج فارس به آسیای
جنوب شرقی گردید ،پیش از وقوع انقالب اسالمی امنیت حوزه خلیج فارس بر اساس دکترین «دو
ستونی» نیکسون به طور مشترک توسط ایران و عربستان تأمین میگردید .کشورهایی که اگر چه به
لحاظ هویتی از تفاوتهایی برخوردار بودند ،با این وجود دارای تشابهاتی نیز بودند که امکان نزدیکی
و همگرایی آنها را علیرغم رقابتها تا حدودی فراهم میساخت .نظام سیاسی سلطنتی ،غربگرایی،
محافظه کاری و حفظ نظم موجود و سیستم اقتصادی رانتی مبتنی بر نفت از عناصر هویتبخش
مشترک دو کشور به حساب میآمد.
اما با پیروزی انقالب اسالمی ایران که منجر به تأسیس یک حکومت شیعی ،انقالبی و متعاقباً
ایجاد یک هویت جدید شد ،نظم منطقهای و ترتیبات امنیتی به طور طبیعی دستخوش تغییرات
اساسی و بنیادین گردید ،چرا که سیاستها و کنشها ی حکومت جدید در تعارض کامل با
سیاستهای رژیم پهلوی قرار داشت .در حقیقت ،موجودیت جمهوری اسالمی ایران معمای امنیت
منطقه خلیج فارس را بیش از پیش پیچیده ساخت .به این معنا که اگر چه در پیش از انقالب امنیت
منطقه در چارچوب منویات و سیاستهای جهانی ایاالت متحده آمریکا توسط کشورهای اصلی آن
حوزه ،یعنی ایران و عربستان ،تأمین میگردید ،پس از وقوع انقالب کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس و ایران هر یک رهیافتهای جداگانهای را جهت تأمین امنیت منطقه در پیش گرفتند؛
که پیامد آن عدم دستیابی این کشورها به یک ترتیبات امنیتی مشترک بوده است.
میتوان بیان نمود که در طول سه دهه گذشته تعریف ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج
فارس از «خود» و «دیگری» در قالب هویتها ی متفاوت ،نقش حائز اهمیتی در عدم مشارکت این
کشورها در ایجاد یک اجتماع امنیتی ،که در برگیرنده همه کشورهای ساحلی خلیج فارس باشد،
داشته است .به عبارتی ،باورهای خاص و عدم شکلگیری هویت مشترک در منطقه موجب شده که
تاکنون فرصت ایجاد اعتماد بین کشورهای منطقه به وجود نیاید و بدین ترتیب ایجاد یک اجتماع
امنیتی با چالش جدی مواجه گردد(ادیب مقدم .)1811 ،در واقع ،طی این دوران شاهد «نقش
حاشیهای هویتهای مشترک بر رفتار سیاست خارجی منطقه بودهایم»(.)Altoraifi,2012:68
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با توجه به این موضوع که درک صحیح مسائل منطقه خاورمیانه مستلزم پرداختن به «جزر و مد
سیاست هویت» میباشد»( .)Telhami & Barnett, 2002:5پژوهش حاضر تالش دارد تا نقش
متغیر هویت را در عدم تحقق اجتماع امنیتی در منطقه خلیج فارس مورد آزمون و تبیین قرار دهد.
بنابراین ،سوال اصلی بر این مبنا شکل گرفته است که هویتهای متعارض ایران و کشورهای عضو
شورای همکاری خلیج فارس چه نقشی در عدم تحقق یک اجتماع امنیتی در منطقه خلیج فارس
ایفاء نموده است؟
این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب رهیافت سازهانگاری و
پارادایم اجتماع امنیتی ،این انگاره را مفروض میپندارد که یکی از موانع اصلی و بنیادین در ایجاد
یک جامعه امنیتی در منطقه خلیج فارس ،هویتهای ناهمگون و متعارض ایران و شیخ نشینهای
عرب منطقه ،به عبارتی «جدالهای هویتی» بین این کشورها بوده است .به دیگر سخن ،هویتهای
متعارض ایران و شیخ نشینها ی عرب منطقه موجب شده تا آنها کنشهای متفاوتی را در عرصه
سیاست خارجی از خود بروز داده و بدین ترتیب فرآیند همگرایی امنیتی در منطقه با مانع مواجه
گشته ،و نهایتاً این کشورها موفق نشوند تا به ترتیبات امنیتی پایداری که منبعث از اراده جمعی و
مشارکت همه کشورهای ساحلی باشد نائل آیند.
 -1سازهانگاری و اجتماع امنیتي
رهیافت نظری سازه انگاری بر روابط متقابل عناصر مادی و معنایی و برداشت بازیگران از هویت
خود و دیگران تأکید دارد .سازهانگاری بر محور این انگاره شکل گرفته است که واقعیتهای اجتماعی
«برساخته» میباشند .بدین معنا که شناخت جهان به عنوان ساختیابی اجتماعی ،از طریق مشارکت
معانی و فهمها ی بین االذهانی ،به صورت چند جانبه صورت میگیرد .برخالف جریان اصلی که
بنیادیترین عوامل موثر در مورد جامعه را سرشت و سازماندهی نیروهای مادی میداند ،سازه¬انگاری
بر عوامل فکری و معناگرایانه مانند فرهنگ ،انگارهها ،هویت ،هنجارها و ارزشها تأکید دارد
(صالحی .)1831،به عبارتی ،ساختارهای فکری و هنجاری و نظام معنایی تعیین میکنند بازیگران
چگونه محیط مادی خود را تفسیر کنند .برهمین مبنا ،سرچشمه امنیت و ناامنی در نحوه تفکر
بازیگران نسبت به پدیدهها و موضوعات ،بویژه منافع و تهدیدات میباشد .در حقیقت« ،دولتها بر
اساس هویتی که دارند ،دشمنان ،رقبا و دوستان خود را درک میکنند و در این فرایند ،هویت خود را
تعریف و باز تعریف مینمایند» (یزدان فام .)131 :1813 ،سازهانگاران همچنین ساختار نظام بین-
الملل را مانند نئورئالیستها آنارشیک میدانند ،اما معتقدند که آنارشی آن چیزی است که دولتها از
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آن میفهمند و این آنارشی ممکن است سه نوع فرهنگهابزی ،الکی و کانتی را باز تولید کند که به
ترتیب ناظر بر خصومت ،رقابت و همکاری است( ونت.)1831 ،
از منظر این طیف از نظریهپردازان« ،هر اندازه ادراکات و منطق متقابل بازیگران نسبت به پدیدهها
و موضوعات ،نامتجانستر و متناقضتر باشد ،میزان بیاعتمادی میان آنان افزایش بیشتری مییابد و
دولتها بیشتر به سوی خودیاری و خودمحوری حرکت میکنند ،اما چنانچه بتوان ساختاری از دانش
مشترک ایجاد نمود ،آنگاه میتوانیم کشورها را به سوی یک جامعه امنیتی صلح آمیزتر رهنمون
سازیم» (روحی دهبنه .)18 :1831،بنابراین امنیت بیش از آنکه بر عوامل مادی قدرت متکی باشد ،بر
میزان فهم و درک مشترک بازیگران از یکدیگر قرار دارد.
1
آنها در مبحث همگرایی منطقهای موضوع «اجتماع امنیتی» را مطرح میکنند که هدف آن
تأمین امنیت جمعی اعضای جامعه میباشد) .)Ulusoy, 2003این مفهوم ابتدا توسط ریچارد ون
وگنن 1در آغاز دهه 1391مطرح گردید که تمرکز محوری آن بروی امنیت ملی و نظامی قرار داشت.
بعدها این مفهوم توسط کارل دویچ 8و سازهانگارانی همچون امانوئل آدلر 4بسط پیدا کرد .کارل دویچ
در کتابش امنیت سیاسی و منطقه آتالنتیک شمالی اجتماع امنیتی را بدینگونه تعریف میکند:
« گروهی که مسیر همگرایی را پیموده و اعضای آن متقاعد شده اند صدمه ای به یکدیگر وارد نسازند
و مسائل و اختالفاتشان را به طریق دیگری حل و فصل نمایند») .(Jiangli, 2007وی اشاره میکند
که یک اجتماع مستلزم دو پیش شرط است :نخست ،استمرار و تداوم ارزشهای اصلی آنها (شامل
ایدهها و انگارههای سیاسی از قبیل قانونگرایی و دموکراسی و مفاهیم اقتصادی مانند اقتصاد لیبرال)؛
و دیگری واکنش مشترک(از قبیل تعهد و همدلی متقابل ،احساس «مای» مشترک ،توجه و اعتماد
متقابل ،شناسایی حداقلی از خود و منافع ،توانایی پیشبینی کنشهای یکدیگر و انجام فعالیتها به
طورهمسان)(.)Jiangli, 2007
تئوری اجتماع امنی تی دویچ تحت فضای جنگ سرد برای مدتی طوالنی نادیده انگاشته شد ،چرا
که در این برهه مساله «بقا» از اهمیت بیشتری در میان کشورها برخوردار بود ) .(Krause, 1998اما
پس از جنگ سرد ،سازه انگارانی مانند امانوئل آدلر و مایکل برانت 9کتاب مشترکی تحتعنوان
اجتماع امنیتی را درسال  1331منتشر کردند ،که در این کتاب آنها این مفهوم را باز تعریف نمودند.
براساس تعریف جدید ،اجتماع امنیتی عبارت است از «منطقهای متشکل از دولتهای دارای حاکمیت
که شهروندان آن بحق انتظار برخی تغییرات صلح آمیز را دارند» .از دیدگاه آدلر و بارنت یک جامعه
1- Security Community
2 -Richard W. Van Wagenen
3 -Karl W. Deutsch
4 -Emanuel Adler
5 -Michael Barnett
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امنیتی تکثر گرا از سه ویژگی برخوردار است )1 :اعضای آن دارای هویت ،ارزشها و اهداف مشترک
هستند؛ )1اعضای آن برخوردار از مناسبات مستقیم و تعامالت گسترده با یکدیگر میباشند؛  )8چنین
جامعهای در برگیرنده منفعت متقابل است؛ که حاصل تماسهای مستقیم بوده و تاحدودی در منافع
بلند مدت و نوع دوستی(یا دگردوستی) آنها قابل مشاهده است). (Barnett & Adler,1988:30-35
آمیتا آکاریا ،1کارشناس مسائل امنیتی آ.سه.آن ،دیدگاههای سازهانگاری بارنت و آدلر را ادامه داد.
وی معتقد است مفهوم اصلی جامعه امنیتی ،مناسبات و روابط بینالمللی را به عنوان فرایند متقابل
یادگیری در نظر گرفته و شکلگیری یک هویت مشترک نیز از طریق مذاکره و گفتگو ،تعامل و
اجتماعی شدن امکان پذیر میباشد .وی اعتقاد دارد زمانی میتوان امکان تغییرات ،به عنوان یک
فرایند آرام و غیرخشونت آمیز وسیع ،را انتظار داشت که «فهم و هویت» مشترک بین بازیگران
منطقهای شکل بگیرد .چنین فرایندی توضیح میدهد چرا دولتها میتوانند وابستگیهای متقابل و
«احساس ما بودگی» را به طور فزایندهای توسعه داده و نهایتاً اختالفاتشان را بدون کاربست نیروی
نظامی حل و فصل کنند) .(Acharya, 2009در همین زمینه آدلر و بارنت بیان میکنند ،تقویت
هویتهای مشترک و پایان دادن به منازعات نظامی مسیر ضروری و همچنین هدف اصلی تأسیس
یک اجتماع امنیتی میباشد و به طور سنتی ،امنیت نظامی و سیاسی پیش شرط اصلی دولتها جهت
انجام همکاری و مصالحه میباشد .اما آنها در قیاس با دویچ تأکید میکنند که آگاهی از یک تهدید
مشترک مشخص می تواند تمایل بازیگران را برای ایجاد یک اجتماع امنیتی برانگیزد ،که این نکته در
راستای مساله «احساس ما بودگی» کارل دویچ قرار دارد.
بهطورکلی هدف بنیادین جامعه امنیتی سازهانگاران تغییر رفتار دولتها ،پشت سر نهادن منازعات
و رقابتها و ایجاد یک جامعه امنیتی کثرتگرا با استفاده از ابزارهای هویت جمعی ،و در نهایت
تبدیل نظام بینالمللی کنونی به «جامعه جهانی» ،فشار بر دولتها برای پیروی از معیارهای مشترک
و قواعد مطمئن با هدف رهایی از معمای امنیت و ایجاد یک نظام صلحآمیز واقعی میباشد .(Wendt,
) 1992در همین ارتباط ،عالوه بر هویت جمعی و معیارهای مشترک ،آگاهی از (مفهوم) امنیت نیز از
پیش شرطهای اساسی برای ایجاد یک جامعه امنیتی به حساب میآید).) Jiangli,2007
علیرغم اینکه هویتها ،ارزشها و اهداف مشترک ،تبادالت مستقیم و ارتباطات متقابل ،منفعت
مشترک و حتی آگاهی از مفهوم امنیت ،عناصر سازنده جامعه امنیتی به شمار میآیند ،با این وجود
هویت مشترک و جمعی ستون اصلی اجتماع امنیتی را شکل میدهد .به عبارتی« ،چسب اجتماعات
امنیتی» هویت جمعی است .ونت معتقد است« ،براساس هویت جمعی که در پی ترکیب خود و
دیگری به یک هویت واحد است ،بازیگران میتوانند بر مشکالت کنش جمعی که میتواند مانع
1- Amitav Acharya
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همکاری خود محور شود ،فائق آیند»(روحی دهبنه .)19: 1831 ،به دیگر سخن ،هویت مشترک شرط
ضروری و بنیادین جهت همکاری و یا عدم همکاری دولتها با سایر بازیگران منطقه و نهایتاً شکل-
گیری اجتماع امنیتی است.
 .1منابع شکل دهنده هویتهای متعارض ایران و كشورهای عضو شورای همکاری خلیج
فارس
علیرغم اینکه مقاربت جغرافیایی ایران و کشورهای عرب منطقه ،پیوندهایی را بین آنها ایجاد
نموده ،این کشورها در مجموع از تفاوتها و تمایزات زیادی رنج میبرند .به عبارتی ،همجواری ایران با
کشورهای عربی به تقویت آسیب پذیری آنها از یکدیگر منجر شده و جز در موارد مقطعی که شاهد
همسویی موقت آنها بودیم ،در دیگر موارد ،تشدید تعارض منافع شاخصه بارز روابط ایران و کشورهای
حوزه خلیج فارس بوده است .با توجه به اهمیت مقوله هویت و نقش آن در فرمولبندی منافع و
کنشها ی بازیگران در عرصه سیاست خارجی ،در سطور ذیل به بررسی و تبیین عناصر شکلدهنده و
قوامبخش هویتهای ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواهیم پرداخت.
 1.2تقابل ارزشها و هنجارهای انقالبي ایران با هنجارهای محافظه كارانه اعراب منطقه
آکاریا در تعریف هنجارها بیان میدارد که «آنها وسیلهای برای تنظیم رفتار دولتها و همچنین
راهی برای تعریف منافع کشورها هستند و این هنجارها هستند که باعث توسعه هویت جمعی
میشوند» (روحی دهبنه .)31: 1831،سازهانگاران برای ساختارهای هنجاری و انگارهای 1به اندازه
ساختارهای مادی در شکل دهی به سیاست خارجی کشورها اهمیت قائل بوده و وزن برابری برای آنها
قائل هستند .هنجارها و نظم معنایی نهادینهشده در سطح بینالملل و جامعه داخلی ،هویتهای
اجتماعی کشورها را تعریف و تعیین میکند(دهقانی فیروزآبادی .)1831،متعاقباً نیز این هویتها
منافع را شکل داده و برونداد دستگاه سیاست خارجی هر یک از کشورها را تحتتأثیر قرار میدهد.
بررسی ماهیت هنجارهای شکل دهنده هویت دولتی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس تایید کننده این موضوع است که دو طرف از هنجارهای کامال متمایزی تأثیر میپذیرند.
با توجه به این اصل که هنجارهای منطقه ای کشورها به تناسب تغییر عالئق و منافع آنها تغییر پیدا
کرده و باز تعریف میشوند (Owen, 2004)،پس از پیروزی انقالب اسالمی ،مبارزه با امپریالیسم
غرب ،صدور انقالب ،حمایت از جنبشهای آزادی بخش در منطقه و جهان و سیاست نه غربی و نه
شرقی بهعنوان هنجارهای جدید هویتبخش ایران مطرح گردید .در حالی که این الگوی رفتاری با
1- Ideational structure
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هنجارهای شیخ نشینهای عرب منطقه خلیج فارس که دارای رژیمهای الیگارشی و غیر دموکراتیک،
محافظهکار ،غربگرا و موروثی هستند ،در تضاد و تعارض کامل قرار داشت .در همین رابطه ،امام
خمینی(ره) تأکید داشت که اشکال پادشاهی حکومتهای منطقه با مقتضیات «حکومت اسالمی»
تطابق ندارد و کلیت نهاد پادشاهی میبایست لغو شود .بر اساس همین تهدیدات بود که عربستان
برای نجات حکومت خود عنوان «خادم الحرمین» را انتخاب نمود (امامی .)1813 ،بنابراین ،با اضافه-
شدن مبارزه ایدئولوژیک به چالش موجود ژئواستراتژیک ،یعنی موقعیت جغرافیایی ،جمعیت و منابع
ایران ،همسایگان عرب منطقه خلیج فارس خود را در مقابل «تهدید مرگبار» دیدند(کامروا.)1831،
تقابل هنجارها و مخالفت ایران با قواعد و قوانین بینالمللی و واقعیتهای روابط بیندولتی در
خلیج فارس ،بستر را برای «آنارشیهابزی» و «آنارشی خودیارانه» فراهم کرد که براساس منطق
«بکش یا کشته شو» قرار داشت(ادیب مقدم .)1811 ،تجاوز عراق به ایران تحت رهبری صدام حسین
به نمایندگی از طرف اعراب با همین ذهنیت شکل گرفت .بعدها ناکامی صدام حسین در سرنگونی
رژیم جمهوری اسالمی ایران ،تأکید مداوم رهبران تهران بر ارزشها و هنجارهای انقالبی و همچنین
تقارن رویکرد «تجدید نظر طلبی اسالمی» ایران با شورشهای شیعی در برخی از کشورهای منطقه
مانند عربستان ،کویت ،بحرین و عراق ،مو جبات احساس تهدید و نگرانی همسایگان عرب را فراهم
نمود ،که برآیند آن تشکیل یک ائتالف منطقهای تحت عنوان شورای همکاری خلیج (فارس) در سال
 1311بود .این نهاد ،که ایران و عراق عضو آن به شمار نمیآمدند ،مهمترین هدفش مقابله با انقالب
اسالمی ایران براساس ایجاد یک «موازنه تهدید» بود .در واقع ،تقابل هنجارهای انقالبی ایران ،که خود
متضمن تغییر وضع موجود بود ،با هنجارهای محافظه کار اعراب بستر را برای واگرایی و خصومت این
کشورها فراهم نمود .در حالی که سیستمهای انقالبی(ایران) و دیکتاتوری (کشورهای عرب حاشیه
خلیج فارس) عموما جزء نظامهای واگرا محسوب میگردند (حافظ نیا و ربیعی .)1831 ،بر همین
مبنا بود که عربستان بهمراه برخی دیگر از کشورهای منطقه مانند کویت و امارات متحده عربی ،در
جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران حمایت همه جانبه سیاسی ،نظامی و مالی از صدام به
عمل آورده و حتی از ابزار اقتصادی همچون کاهش قیمت نفت نیز در همین راستا بهره برداری
نمودند .این کشورها همچنین سعی کردند با بهره برداری از منابع مالی غنی به تقویت حوزه نفوذ
خود در منطقه بپردازند ،چرا که در برخی از کشورهای منطقه مسلمان شیعه تحتتأثیر انقالب
اسالمی اقداماتی را علیه حکومت و حاکمان خود به انجام رسانده بودند.
فضای تنش و سوءظن میان کشورهای منطقه از یکسو و سیاستهای ضدغربی و استکبارستیزی
ایران از سوی دیگر موجب گردید تا پیوند بین اعراب و کشورهای غربی بیش از پیش مستحکم
گردد(ابراهیمیفر )1831 ،و مشترکاً رویکرد های هماهنگی را در قبال تهدیدات ایران در پیش بگیرند.
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همچنین ،ترس اعراب از ایران انقالبی و تجدید نظر طلب موجب شد تا آنها خواستار حضور ملموستر
آمریکا در منطقه شوند .حضور سیاسی -نظامی ایاالت متحده آمریکا به همراه برخی دیگر از
کشورهای غربی بهویژه انگلیس و فر انسه در منطقه و حمایت آنها از صدام حسین در طول جنگ و
همچنین فروش تسلیحات پیشترفته نظامی به کشورهای عرب منطقه در همین راستا قابل ارزیابی
است .در این برهه زمانی ،حفظ موازنه قوای منطقهای ،به اصلیترین ساز وکار آمریکا جهت تأمین
امنیت در حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس بدل گردید و آن کشور وظیفه حفظ وضع موجود را بر عهده
گرفت .همزمان نیز ،حاکمیتهای عرب منطقه ،بهدلیل فضای تهدید و نگرانی ،امنیت و مطلوبیتهای
خود را از راه توازن قدرت پیگیری میکردند .به طورکلی ،تشدید تنشها و خصومتها ناشی از تعارض
هویتی ،دهه اول انقالب را به بحرانیترین مقطع زمانی در تاریخ روابط بین کشورهای منطقه خلیج
فارس تبدیل کرد.
از اوائل دهه  1331تا اوائل دهه  ،1111تحت تأثیر تحوالت عمدتاً ساختاری مانند فروپاشی
شوروی سابق و اعالم نظم نوین جهانی آمریکا ،تحوالت منطقهای به ویژه تجاوز عراق به کویت و
نهایتاً تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران و کاهش تأکیدات بر هنجارهای انقالبی ،شاهد تقلیل نسبی
تنشها و عادی سازی موقتی روابط ایران و کشورهای همسایه بودیم .علیرغم اینکه این کشورها ،به-
ویژه در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی ،بهترین سطح مناسبات را تا آن زمان تجربه
می کردند ،با این وجود موفق به ایجاد ترتیبات امنیتی مشترک در منطقه خلیج فارس نشدند .چرا که
فضای بی اعتمادی کماکان بر روابط آنها حاکم بوده و همچنین دو طرف تحتتأثیر هنجارهای
متفاوت ،مکانیسمهای مختلفی را در رابطه با نحوه امنیتسازی در منطقه اتخاذ کرده بودند.
اما با روی کارآمدن محمود احمدینژاد و تأکید مجدد دولت وی بر قواعد و هنجارهای بنیادین
انقالب ،بار دیگر شاهد واکنش شدید شیخ نشینهای منطقه نسبت به رویکرد جدید ایران در عرصه
سیاست خارجی بودیم .در حقیقت برای این کشورها ،گفتمان اصولگرایی احمدینژاد به معنای
بازگشت به اصول و ارزشهای اولیه انقالب بود که نهایتاً بستر را برای برخورد این کشورها در
موضوعات دو جانبه و منطقهای فراهم ساخت .نمود این تقابلها را میتوان در تحوالت اخیر خاورمیانه
و رهیافتهای متفاوت هر یک از این کشورها در قبال اعتراضات مردمی در مصر ،لیبی ،مراکش و
حتی در نحوه برخورد آنها با تحوالت فلسطین و لبنان مشاهده نمود .این مسائل و موضوعات مبین
این واقعیت است که هنجارها ی بنیادین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دارای
نقاط افتراق بسیاری است و تأکید و اصرار هر دو طرف بر هنجارهای خویش میتواند بستر را بیش از
پیش برای واگرایی امنیتی در منطقه فراهم سازد.
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 2.2تقابل ایدئولوژی شیعه با سنيگرایي وهابي
ایدئولوژی به مجموعهای از مفاهیم و مفروضهها در مورد رفتار و نظامهای اجتماعی یا دستهای از
اندیشه و ایدهها راجع به نظم و نسق سیاسی -اجتماعی و چگونگی اجرای آنها اطالق میشود .با
وجود اینکه بر طبق این تعریف مذهب برابر با ایدئولوژی نیست ،ولی در جمهوری اسالمیایران از آنجا
که تشیع به عنوان گفتمان سیاسی برای داوری در مورد نظم و کنش اجتماعی و سیاسی بکار میرود،
بصورت یک ایدئولوژی سیاسی درآمده و عمل میکند .بنابراین در حوزه سیاست خارجی ،ایدئولوژی
اسالمی -شیعی به عنوان یک گفتمان متشکل از مفاهیم و مفروضههایی است که بر کنشها و
واکنشها و رفتار خارجی ایران تأثیر میگذارد(دهقانی فیروزآبادی .)13-31: 1831 ،ایدئولوژی
اسالمی -شیعی از طریق تعیین هویت و نق ش ملی ،اهداف و رفتار سیاست خارجی ایران را مشخص
می کند .دفاع از اسالم و شیعیان در جهان ،رهبری جهان اسالم ،حمایت از مستضعفین و مظلومان
جهان و استکبارستیزی در همین راستا قرار میگیرد.
با وجود اینکه دولتهای منطقه خلیج فارس دارای برخی اشتراکات تاریخی -فرهنگی میباشند
که میتواند محرکی برای برنامهریزی استراتژیک در جهت امنیتسازی و تعادل منطقهای باشد ،با این
حال تضاد هویتی براساس ادراکات متفاوت از قالبهای دینی ،مانعی جدی در این مسیر قلمداد
میشود (پوستین چی .)1813،به عبارتی ،روایتهای ایدئولوژیک رقیب در جهان اسالم در قالب شیعه
و سنی روند همگرایی امنیتی و دستیابی به یک هویت مشترک را با چالش جدی مواجه ساخته است.
به عبارتی ،این «مصنوعات ایدئولوژیک» ساخته نخبگان کشورهای منطقه زمینه ساز نوعی آنارشی،
دگرسازی ،رقابت و در نتیجه ستیز در خلیج فارس شده است (ادیب مقدم.)1811،
در این میان ،رقابت ایدئولوژیک بین شیعهگری ایران از یک سو و وهابیت عربستان از سوی دیگر
نمود بارزتری پیدا میکند .این موضوع عمدتاً ناشی از جایگاه برتر و نفوذ عربستان در میان سایر
کشورهای عرب و نمایندگی این کشور به عنوان صدای ملت عرب منطقه میباشد .در ایران ،هویت
ایرانی و شیعی در اندیشههای جمهوری اسالمی نهادینه شده است و حتی نظریه والیت فقیه امام
خمینی نیز ریشه در اندیشهها ی سیاسی شیعه دارد .اما در مقابل ،ساختار هویت دولتی عربستان
بخشی متاثر از اندیشههای مذهبی وهابیت است .نزدیکی بین وهابیت و حکومت این نتیجه را در پی
داشته که کشور عربستان راه محافظه کاری و حفظ وضع موجود و هویت دولتی موروثی و غرب گرا را
در پیش بگیرد .بنابراین ،در حال حاضر شاهد «اختالف بین دو روایت متعارض هویت دولتی در قالب
محافظه کاری سنتی -وهابی آل سعود از یک طرف و بین الملل گرایی شیعی -انقالبی جمهوری
اسالمی از سوی دیگر هستیم» (ادیب مقدم .)93 : 1811 ،وهابیون سنی ،شیعه را بدعتی در اسالم
میدانند و شیعیان را «پیمان شکن» و «کفار» بر میشمرند که جهاد علیه آنها یک امر واجب تلقی
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میگردد .علت وجودی وهابیون نیز مقابله با ،بزعم آنها ،انحرافات از یکتاپرستی بی چون و چرای
اسالم بر اثر تمایل فزاینده مومنان بهویژه شیعیان و صوفیها برای بتساختن از برخی اشخاص بود
(کامروا .)1831 ،در حالی که از منظر ایران ،وهابیت ایدئولوژی مبتنی بر مخالفت با تعالیم اسالم
است.
همچنین« ،انقالبیگری شیعی» پس از انقالب درصدد گذار از حاکمیتهای ملی و دستیابی به
امت اسالمی با رهبری ایران بود (ادیب مقدم .)1811،به عبارتی ،ایران خود را پیشرو و الگوی
جنبشهای انقالبی و رهبر مشروع امت مسلمان به حساب میآورد .بر همین اساس است که روابط
ایران با شیعیان منطقه مانند عراق ،لبنان توسعه و گسترش پیدا کرده است .تقابل مذهبی بین شیعه
و وهابیت سنی طی دهههای گذشته همواره یکدیگر را بازتولید کرده اند ) .(Furtig, 2002در حال
حاضر ،نماد تقابل شیعه و سنی را میتوان در جنگهای نیابتی در مناطقی مانند یمن ،لبنان و عراق
و حتی در بحرین مشاهده نمود .به طور مثال ،حمایتها ی معنوی ایران از مردم شیعه بحرین واکنش
تند کشورهای حوزه خلیج فارس بهویژه عربستان را در پی داشته است .حاکمیت شیعیان در بحرین
برای اعراب منطقه به معنای فروپاشی «هویت خلیجی» این کشورها و ایجاد گسل در درون شورا
میباشد .به همین دلیل ،حوادث بحرین برای هر یک از دولتها ی عرب این حوزه بویژه عربستان و
امارات متحده عربی بسیار تعیین کننده و استراتژیک است .از دیدگاه اعضای شورای همکاری خلیج
فارس ،ایران تحت لوای «گفتمان شیعی» به مقابله با هویت هستیشناختی این کشورها پرداخته
است (صالحی .)1831،بنابراین ،حکام سعودی ،به جهت آنکه موضوع بحرین خط قرمز آنها محسوب
میگردد ،حمایتهای ایران را به عنوان دخالت در امور اعراب بر شمرده و آنرا مخل ثبات و امنیت
منطقه اعالم نمودند.
در مجموع به نظر می رسد که پس از سرنگونی حکومت صدام در عراق در سال  ،1118توازن
قدرت در منطقه به نفع شیعیان به عنوان «مسلمانان فراموش شده» بهم خورده است و آنها به یکی از
مهمترین نیروهای تأثیرگذار در مسائل منطقه خاورمیانه تبدیل شده اند (برزگر .)1818 ،این موضوع
بنوعی موجبات نگرانی جهان عرب را فراهم ساخته است .در واقع ،قدرتیابی شیعیان در منطقه در
قالب «هالل شیعی» باعث هراس نخبگان سیاسی عرب منطقه شده و به همین دلیل است که
ژئوپلتیک خاورمیانه به عرصه رقابت سیاسی و توسعه نفوذ ایران و دولتهای حوزه خلیج فارس ،به-
ویژه عربستان ،تبدیل شده است.
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 3.2نبرد تاریخي ناسیونالسیم ایراني و ناسیونالسیم عرب
هالیدی معتقد است سه جریان ایدئولوژیک ،یعنی ملیگرایی ،انقالبیگری و اسالمگرایی در شکل
دهی به هنجارهای خاورمیانه نقش حائز اهمیتی ایفاء میکنند) .(Halliday,2011این مولفهها با
تأثیرگذاری بر الگوی رفتار سیاست خارجی ،در مسائل امنیتی منطقه نقشآفرینی میکنند .در این
میان ملی گرایی با تأثیر گذاری بر هویت دولتی ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ،زمینه
رقابت و برخورد آنها را فراهم ساخته است .بهعبارتی ،ایران و اعراب منطقه دارای «حساسیتهای
تاریخی» خاصی نسبت به یکدیگر هستند که در قالب ناسیونالیسم یا ملیگرایی تبلور مییابد ،که این
موضوع خود ریشه در تفاوتهای قومی و نژادی دارد.
با وجود اینکه ظهور ملیگرایی در خارمیانه به اواسط قرن نوزدهم بر میگردد ،از دهههای 1341
و  1391ملیگرایی به یکی از تأثیر گذارترین عوامل بر سیاست منطقه تبدیل گردید (کامروا.)1831 ،
در همین راستا ،ملیگرایی ایرانی که نوعی گفتمان نژادی در مورد مولفه «ایرانیبودن» است ،ریشه
بسیار عمیق در تاریخ ایران داشته و قدمت آن به پیش از انقالب اسالمی بر میگردد؛ زمانی که
محمدرضا شاه پهلوی در راستای احیای «تمدن بزرگ» ایرانی ،یعنی تمدن هخامنشیان ،سعی نمود
تا «ایرانیگرایی» را تقویت کند .برگزاری جشنهای دوهزار پانصد ساله توسط شاه ،که یادآور عظمت
و شکوه ایران باستان بود ،در این زمینه قابل ارزیابی است .همچنین تغییر تقویم هجری قمری ،به
عنوان تقویمیغیر ایرانی ،به شاهنشاهی ناشی از اندیشه ایرانیگرایانه بود .به عبارتی ،ایرانیان به دلیل
نژاد آریایی و زبان هند و اروپایی ،خود را بیشتر به غرب نزدیک میبینند تا به اعراب سامی(ادیب
مقدم .)1811،این ملی گرایی ایرانی منجر به سوءبرداشتهایی از سوی دولتهای عربی خلیج فارس
گردیده است.
در مقابل ،نگاه قوممحور اعراب نسبت به خود و دیگران ،که حتی میتوان پیشینه آن را تا پیش از
اسالم جستجو کرد ،در شکلگیری نگرشهای بعضاً ضدایرانی تأثیر زیادی داشته است (روحی دهبنه،
« .)1831خود» عربی در برابر «دگر» ایرانی ،که بخشی با هدف دولت – ملت سازی در کشورهای
شیخ نشین منطقه صورت میپذیر) ، (Partrick,2009با تأکید بر برتری زبان عربی شکل گرفت.
اعرابی که از «خلق فارسها از خدا گله ]داشتند[» ،تالش نمودند از یکسو یک منبع هویت سیاسی
مشترک عربی ایجاد نمایند و از سوی دیگر ،بر عربی بودن اسالم تأکید نمایند« .آنها مسلح شدن به
اسالم را به عنوان قلمرو عربی باعث کنار گذاشتن مردمان غیر عرب خلیج فارس میدانند(ادیب
مقدم .)81 :1811 ،بر اساس همین ذهنیتها و گفتمانهای خاص پارسی و عربی بود که علیرغم
شرایط مساعد و با ثبات دهه پیش از انقالب ،دولتهای منطقه خلیج فارس موفق نشدند تا یک رژیم
امنیتی پایدار را ایجاد نمایند.
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با مرگ جمال عبدالناصر در  1331و از بین رفتن جنبش ملیگرایی عربی ،دولت عراق به عنوان
عامل اصلی ملیگرایی سوسیالیستی عربی در منطقه خلیج فارس مطرح شد« .تصور ضدایرانی» خود
یک عامل موثر در تجاوز عراق به ایران بوده است .صدام با بهرهبرداری از مولفه ناسیونالیسم عربی
تالش کرد تا تجاوز خود به ایران را جنگ عرب علیه عجم و «دگر» معرفی نماید .به عبارتی«،
ضدایرانی گرایی» به ستون سوم ایدئولوژی دولت عراق ،در کنار ضدیت با یهودیان صهیونیست و
امپریالیست ،تبدیل شد(ادیب مقدم .)1811،همچنین ،مرزبندی نژادی به عنوان ابزاری برای حفظ
وفاداری شیعیان عرب به دولت عراق در داخل و همپیمانی با دولتهای عرب پشتیبان عراق در خارج
از کشور قلمداد میگردید.
بر مبنای همین ذهنیت تقابل عرب و عجم بود که کشورهای عرب منطقه پیش از تجاوز نظامی
عراق به ایران به آن «چراغ سبز» نشان داده و پس از آغاز جنگ نیز از صدام حسین حمایت همه
جانبه به عمل آوردند .در این جنگ صدام نیز خود را «سردار قادسیه» نامید (محمدی)1831،؛ که به
نیابت از اعراب با پارسها و ایرانیان به جنگ پرداخته است .وی ضمن اعالم نمودن خود به عنوان
«مدافع ملت عرب» ،قول داد که «این دشم ن مشترک جدید را از بین ببرد و از منافع و شرافت تمام
اعراب در مقابل بلندپروازیهای ایران دفاع کند» (کامروا .)113 :1831،در همین رابطه ،بعدها ،پس
از آغاز تنش زدایی در دوران ریاست جمهوری آیت اهللهاشمی رفسنجایی ،رهبران ریاض اعتراف
نمودند که حمایت آنها از عراق صرفاً حمایت از یک کشور عربی بوده است (Ismael &Ismael
).1994
بنابراین« ،هر قدر ملیگرایی عربی تبدیل به روایت اصلی هویت دولتی در منطقه شود،
غیرعربهایی مثل ایران بیشتر به عنوان اقلیت حاشیهای در جهان عرب مطرح میشوند»(ادیب
مقدم .)83 :1811 ،در حال حاضر نیز این لفاظیها که در قالب نامگذاری خلیج فارس به خلیج عربی
خود را نشان داده است ،نشان دیگری از تقابل ملیگرایی ایرانی و عربی و «دگرسازی» در منطقه
است .همچنین دستاویزهای ملی ،قومی و فرقه ای موجب شده تا اختالفات تاریخی بار دیگر سر باز
کنند.
عالوه بر تقابل عرب و عجم ،تاریخ باشکوه ایران باستان و کشورگشایی امپراتوری ایران در آن
دوران و بعدها تالش جهت احیای عظمت گذشته ایران و سلطه بر منطقه توسط رژیم پهلوی ،با توجه
به وزن بیشتر ژئوپلتیک ایران ،این ذهنیت را امروزه در اعراب به وجود آورده است که در صورت
افزایش توانمندیها و قابلیتهای ایران ،این کشور میتواند تهدیدی جدی علیه حاکمیت کشورهای
عرب حوزه خلیج فارس باشد ،چرا که از منظر آنها این «باور» کماکان در رفتار ایرانیان امروز وجود
دارد .به عبارتی  ،اعراب منطقه از ادعاهای تاریخی ایران نسبت به منطقه خلیج فارس نگران بوده و
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این کشور را «خطر دائمی» برای خود میپندارند(امامی .)1813،بر همین اساس است که آنها ،تعیین
نام «خلیج فارس» را ناشی از ردپای تاریخی برتری جویی منطقه ای ایران قلمداد کرده و حاکمیت
ایران بر جزایز سهگانه (ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب کوچک) را ،همانگونه که صالحی( )1831بیان
میدارد« ،اشغال سرزمینهای عربی» از سوی دولت غیر عرب بر میشمرند و با دادن رنگ و بوی
«عربی و احساسی» به این موضوع بدنبال جذب پشتیبانی همه اعراب منطقه میباشند .در این میان
عربستان به جهت جایگاه برتر نسبت به سایر کشورهای عربی ،در یک رقابت هژمونی منطقه ای با
ایران بسر میبرد.
در مجموع ،این برداشتها و تصورات از ایران موجب نوعی« ایرانهراسی» از سوی کشورهای
عضو شورای همکاری خلیج فارس شده و متعاقباً سیاست خارجی آنها را به سمت نوعی موازنه سوق
داده است .ذهنیت منفی منبعث از تاریخ ،موجب شده تا ایران و اعراب در روابط با یکدیگر بر اساس
فرهنگ «هابزی» و «الکی» رفتار کنند .تقابل با ناسیونالسیم ایرانی و برتری هژمونیک ایران در
منطقه ،همانگونه که روحی دهبنه ( )1831بیان میدارد ،باعث شده تا ایران و عربستان بر اساس
منطق الکی بر سر کسب قدرت منطقه ای و تعیین دستور کار منطقه ای با یکدیگر به رقابت
بپردازند .این رقابت خود را در مسائل منطقه ای و توسعه نفوذ ایران در کشورهای منطقه و قدرت
یابی شیعیان در قالب هالل شیعی ،بیشتر نشان داده است .چرا که ایران نماد شیعیان در منطقه و
جهان محسوب میشود .در حقیقت ،اعراب بویژه عربستان ،نفوذ سیاسی و فرهنگی ایران را مانعی در
راه هژمونی منطقه ای خود در حوزه خلیج فارس قلمداد میکنند)  .(Altoraifi,2012در همین
زمینه ،تالش جهت نفوذ سیاسی  -اقتصادی در عراق پسا صدام توسط کشورهایی همچون ،عربستان
و امارات ،عالوه بر پاسداری از هویت عربی ،به دلیل اهمیت مسائل استراتژیک بوده است
(صالحی.)1831،
به طورکلی ،می توان اظهار داشت که تضادهای تاریخی در طول سالیان گذشته بستر را برای
روابط ستیزه جویانه فراهم نموده است .به عبارت دیگر ،تأکید بر احساسات ملی ،قومیو میهنی در
منطقه موجب گردیده تا تفاوتها برجسته شوند و تشابهات ناچیز انگاشته گردند ،و همانطوری که
حافظ نیا و ربیعی( )1831بیان میکنند ،بدین ترتیب کشورها به سمت واگریی سوق داده شوند.
دسته بندی خود -دیگری بین ایرانیان و اعراب روند هویت سازی مشترک در منطقه را با چالش
جدی مواجه ساخته است .هراندازه که تأکید بر متغیر فوقالذکر افزایش یابد ،فرمولبندی هویت واحد
و جمعی و متعاقباً شکلگیری احساس «ما»ی منطقه ای دشوارتر خواهد شد .در واقع اشتراکات
فرهنگی  -تاریخی که بین کشورهای منطقه وجود دارد نتوانسته تحتتأثیر اختالفات برجسته
فیمابین ،زمینهها را برای تحقق یک هویت مشترک در منطقه فراهم نماید .تا زمانی که کشورهای
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مذبور اراده و برنامه ای برای حل این اختالفات نداشته باشند و نتوانند آن را در معادالت پیش رو و
متقابل نادیده بگیرند ،وضعیت جاری خود را به شکل تنش و بحران بازتولید خواهد نمود و دستیابی
به یک اجتماع امنیتی بسیار دشوار خواهد شد.
 4.2حاكمیت منطق الكي برذهنیت نخبگان ایراني و اعراب منطقه
همانگونه که پیشتر بیان گردید ،ونت بر سه نوع فرهنگهابزی(تخاصم) ،الکی(رقابت)
وکانتی(همکاری) اشاره دارد .در همین رابطه ،بررسی تاریخ تعامالت ایران و کشورهای شورای
همکاری خلیج فارس نشان می دهد که فرهنگ غالب بر روابط کشورهای این حوزه در طول سالیان
گذشته عمدتاً بر اساس منطق الکی و مبتنی بر رقابت بوده است .این موضوع به ساخت هویت و
منافع آنها کمک کرده و نخبگان این کشورها با «دگرسازی» چنان وانمود کرده اند که در خطر
هستند و به این ترتیب فرهنگ آنار شیک منطقه در قالب رقابت بازتولید شده است ( ادیب مقدم،
.)1811
زمانی که ذهنیت مبتنی بر آنارشی بر تمام حوزههای ادراکی امنیتی تحلیلگران غلبه کند،
شرایط معادله بازی امنیتی بر اساس «جمع جبری صفر» خواهد بود(پوستین چی .)1813،تحت
چنین فضایی ،رهیافت واقعگرایی به پادارایم فکری غالب تبدیل میگردد و روابط این کشورها را
شکل میدهد .در نتیجه ،این کشورها به جای تعامل مثبت و سازنده براساس منطق کانتی ،که مبتنی
بر همکاری است ،به سوی خودیاری ،رقابت تسلیحاتی و «موازنه استراتژیک» روی میآوردند که
برآیند آن پیچیده شدن معمای ا منیتی منطقه ،و یا همانگونه که التوریفی بیان میکند ،درگیرشدن با
«معمای زندانی» 1میباشد ( .)Altoraifi,2012همچنین این وضعیت موجب میشود تا فرمولهای
امنیتی متفاوت با اشکال مختلف و گاه متضاد در منطقه طرح ریزی شود (ابراهیمیفر .)1831 ،لذا،
اگر قالبهای ادراک ی امنیت برای پاسخگویی به شرایط موجود ناکارآمد باشد ،امنیتسازی منطقهای
نیز دچار فرسایش شده و مطلوبیت خود را از دست میدهد.
بر همین اساس ،از ابتدای انقالب اسالمی ایران ،دو کشور بزرگ منطقه یعنی ایران و عربستان
«دو نوع رقابت ایدهای (در قالب تحمیل یک ایدئو لوژی راهنما یا القای هویت ملی متفاوت به دیگری،
و رهبری جهان اسالم) و رقابت موقعیتی (تالش برای ایفای نقش برتر منطقه ای و رسیدن به
موقعیت و جایگاه برتر منطقهای) را به نمایش گذاشته اند و این امر باعث شد که از سال 1333
میالدی ،هویت نقشی ایران ،که آن را در قالب یک هویت قوی اسالمی تعریف میکرد ،برای
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کشورهای منطقه به مثابه تهدید به شمار آید» (روحی دهبنه .)33 :1831 ،در سالهای اخیر نیز
نگرانیها ی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نفوذ داخلی و منطقهای ایران ،مساله
هویت ملی این کشورها را تشدید نموده) (Patrick, 2009و متعاقباً منطقه خاورمیانه را به «تخته
شطرنج رقابت استراتژیک» بهویژه بین ایران و عربستان تبدیل کرده است .این رقابتها به نوبه خود
موجب تغییر ذهنیتها شده و به مانعی جهت دستیابی به ترتیبات امنیتی در منطقه تبدیل شده
است .در همین راستا ،توسعه نفوذ ایران در عراق با واکنش منفی امارات روبرو شده و این کشور سعی
نموده با بهبود مناسبات خود با عراق ،حوزه نفوذ ایران را در منطقه محدود سازد .هر چند این موضوع
منجر به بروز بحران میان دو کشور نشده ،با این وجود مبین رقابتی آشکار میان آنها جهت افزایش
منافع و قدرت راهبردی خود میباشد(صالحی .)1831،همچنین ،با توسعه فناوری هستهای ایران،
ضمن اعالم تهدید زا بودن این فعالیتها  ،کشورهای عضو شورا تالش نموده اند تا اقدامات مشابهی را
انجام دهند .اعالم عربستان و امارات متحده عربی برای ایجاد نیروگاههای هستهای در همین زمینه
ارزیابی می شود .اقدامات متقابل این کشورها ریشه در فرهنگ رقابتی داشته و جهت ایجاد موازنه
قدرت در برابر قدرت رو به رشد ایران میباشد.
در همین زمینه باید این نکته را هم مد نظر داشت که با توجه به تعامل نزدیک و تبعیت
کشورهای کوچک خلیج فارس از عربستان ،تشدید رقابت و اختالف بین ایران و عربستان میتواند بر
تعامالت تهران و سایر کشورهای عرب همسایه تأثیر بگذارد و تنشهایی را ایجاد نماید و بر عکس .به
این معنا که در صورت کاهش رقابتها ،تنشها و رفع اختالفات با عربستان ،کشورهای کوچکتر
منطقه نیز سعی خواهند نمود روابط خود را با ایران ترمیم کنند .بهطورمثال ،در زمان ریاست
جمهوری سید محمد خاتمی ،به تبعیت از بهبود روابط تهران و ریاض در چارچوب «سیاست همسایه
خوب» ( ،)Takeyh 2009ادعای امارات بر جزایر سه گانه مسکوت گذاشته شد ،که این موضوع
حاکی از جایگاه و نفوذ عربستان به عنوان «برادر بزرگتر» در میان کشورهای عضو شورا میباشد.
در مجموع میتوان بیان نمود ،ایران و شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان بر سر
مسائل ایدئولوژیکی و کسب اقتدار و رهبری منطقهای در رقابت دائمی به سر میبرند و هریک از آنها
پیوسته بدنبال یارگیری و کسب حداکثر نفوذ در کشورهای منطقه میباشند ،و گاها این رقابتها
حالت خصمانه نیز به خود میگیرد .بررسیهای تاریخی نشان میدهد ،حتی در مقاطعی که ایران و
شیخ نشینهای عرب منطقه خلیج فارس از روابط نسبتا خوبی برخوردار بودند ،رقابتها کماکان ،اما
با شدت کمتری ،تداوم داشته است.
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 .2عدم شکل گیری منفعت متقابل ناشي از فقدان تعامالت مستقیم و گسترده
طی دههها ی پس از انقالب ،غالب بودن متغیرهایی مانند هنجارهای ناهمگون ،ملیگرایی افراطی
در قالب ایرانی گرایی و عرب گرایی ،تقابل ایدئولوژیکی و حاکمیت منطق الکی یا رقابتی بر اذهان
نخبگان سیاسی کشورهای منطقه خلیج فارس ،بستر را ،در فضای فقدان «احساس منطقه بودگی»،
جهت ظهور نوعی آنارشی در منطقه فراهم ساخته است .این موضوعات همچنین منتهی به بی-
اعتمادی بین ایران و شیخ نشینهای عرب منطقه گردید؛ بهگونهای که هر یک از آنها محیط همجوار
خود را امن و مطلوب نمیدانند .نتیجه سوءظنها و عدماطمینان در منطقه آن بوده که طرحهای
امنیتی ارائه شده توسط هر یک از کشورها توسط سایرین رد و تکذیب گردید(ابراهیمیفر.)1813 ،
در حال حاضر نیز هنوز یک «آگاهی منطقهای» به وجود نیامده و هنوز تصور یکسانی نسبت به
تهدیدات مشترک و سرنوشت مشترک و هویت مشترک شکل نگرفته است (روحی دهبنه.)1831 ،
بر آیند چنین موضوعی واگرایی بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بوده
است .به دیگر سخن ،کشورهایی که احساس میکنند که امنیت آنها با مخاطره و یا تهدیدهای
محیطی رو به رو شده ،طبیعی است ک ه از یک سو در وضعیت احساس ترس قرار گرفته و از سوی
دیگر ،نسبت به بازیگران محیطی خود احساس عدم اطمینان میکنند (پوستین چی .)1813 ،معضل
اعتمادسازی ،کشورهای منطقه را در یک «تعارض بیپایان» قرار داده است .برآیند چنین شرایطی،
کاهش مناسبات و تعامالت مستقیم و نهایتاً افزایش بیاعتمادی بین این کشورها بوده است .در حالی
که ،فرایندهای ارتباطی در سطح نخبگی و اجتماعی میتواند باعث ایجاد وفاداریها و همدلیهای
دوجانبه و احساس مبتنی بر اعتماد شود .بنابراین ،رابطه مستقیم و متقابلی بین مناسبات و
اعتمادسازی وجود دارد که نهایتاً میتواند منافع متقابل را در پی داشته باشد(ادیب مقدم .)1811در
این میان ،نقش قدرتهای بزرگ در دامنزدن به این بی اعتمادیها نیز قابلتأمل است .در واقع،
قدرتهای بزرگ بهویژه آمریکا ضمن ایجاد موانع در مسیر همکاری منطقهای ،زمینههایی را فراهم
آورده که کشورهای منطقه از گفتگوها ی مستقیم با یکدیگر و یا با ایران خودداری کنند (روشندل،
 .)1834بنابراین ،تعارض هویتی بین ایران و شیخ نشینهای عرب حاشیه خلیج فارس موجب شده
است گفتمان امنیتی ساز در سیاست خارجی این کشورها تفوق یافته و هریک ازآنها به «دگرسازی»
دست زده و سرنوشت خود را از دیگران متمایز نمایند .در حالی که تحقق اجتماع امنیتی مستلزم
پیششرط همگرایی منطقهای میباشد .در همین رابطه ،با وجود اینکه در اواسط دهه  1331به دلیل
هماهنگسازی نسبی ایدهها ،هنجارها و انتظارات فرهنگی– ارزشی ،اعتمادسازی بهبود یافت،
(پوستین چی )1813 ،و شاهد برخی اشکال همگرایی امنیتی و اقتصادی بین کشورهای منطقه
بودیم ،اما ایران و کشورهای عرب همسایه به آن درجه از همگرایی دست نیافتند که منتج به یک
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اجتماع امنیتی شود .در حقیقت ،بازشناسی یکدیگر به عنوان رقیب و حتی دشمن ،حاکمیت فضای
خودیاری ،فقدان امنیت و اختالف ،عدم تبدیل نفع «خود» به نفع «ما» و نفع جمعی و وجود نوعی
عدم آگاهی و عدم ادراک از مقاصد یکدیگر باعث شده است تا شیخ نشینهای منطقه خلیج فارس و
ایران ،تا رسیدن به یک اجتماع امنیتی فاصله زیادی داشته باشند (روحی دهبنه .)1831،در همین
زمینه ،حتی برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ،مانند امارات متحده عربی ،با
توجه به معضالت خود در ایجاد یک هویت ملی در پی تعریف «دگرهایی» هستند که به شکلگیری
دولت ملی در این کشورها کمک کند.
طی سالیان گذشته فقدان رژیمهای اعتمادساز بر فاصله ایران و کشورهای منطقه افزوده و موجب
شده تا سطح مناسبات این کشورها به طور چشمگیری تنزل پیدا کند .ایران و کشورهای حاشیه
خلیج فارس به جز عراق ،که در حال حاضر به دالئل سیاسی و امنیتی دارای تعامالت همکاری جویانه
با ایران است ،در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و بویژه امنیتی از مناسبات قابل مالحظه ای که
مبتنی بر هم افزایی و منفعت مشترک باشد برخوردار نیستند .به طور مثال ،روابط اقتصادی ایران
غالباً محدود به دو کشور امارات متحده عربی و قطر است .روابط سیاسی ایران و کشورهای منطقه
خلیج فارس نیز متنوع بوده و عمدتاً تحت تأثیر تحوالت منطقه ای شدت و ضعف پیدا میکند.
همچنین ،علیرغم وجود برخی مشابهتهای فرهنگی این دولتها کمتر از روابط و تعامالت فرهنگی
دو جانبه و چند جانبه برخوردار بوده اند .بنابراین ،تحت چنین شرایطی که مناسبات مستقیم ایران و
کشورهای عرب منطقه از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و بی اعتمادی و سوء ظن فضای غالب بر
روابط را شکل میدهد ،تحقق یک اجتماع امنیتی بسیار دشوار میگردد .به همین دلیل است که در
حال حاضر هر یک از این کشورها مسیرهای متفاوتی را جهت حفظ و تأمین امنیت منطقه در پیش
گرفته اند .در حالی که اعتماد سازی و متعاقباً تعامالت منتج از آن یکی از الزامات تشکیل اجتماعات
امنیتی به شمار میآید.
نتیجهگیری
تاکنون شاهد طرحهای امنیتسازی گوناگونی در حوزه ژئوپلتیک خلیج فارس در چارچوب
رهیافتهای رئالیستی ،لیبرالی ،نئولیبرال و همچنین نئورئالیستی بودهایم .اما رویکرد انتقادی ،در
معنای عام ،و پارادایم نظری اجتماع امنیتی ،به طور اخص ،بندرت برای تبیین معمای امنیتی منطقه
خلیج فارس مورد کاربست قرار گرفته است .واقعیتهای تاریخی مبین این واقعیت است که علیرغم
تالشهای متعدد جهت ایجاد یک مکانیسم امنیتی پایدار در منطقه بهویژه طی دهههای اخیر ،جز در
برههای کوتاه در پیش از انقالب یعنی دهه ،1331این اقدامات غالباً با شکست مواجه شده و معمای
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امنیت منطقه تا به امروز تداوم یافته است .این موضوع خود حکایت از آن دارد که میبایست علت
بنیادین معمای امنیتی را نه در سطح و عوامل مادی بلکه در عوامل غیرمادی و معناگرایانه و به
عبارتی در هویتهای متعارض واحدهای سیاسی زیر سیستم خلیج فارس جستجو نمود .به دیگر
سخن ،اگرچه متغیرهایی همانند ساختار نظام بینالملل و مسائل عینی فیمابین کشورها همچون
ساختارهای سیاسی متمایز ،اختالفات و مناقشات مرزی و سرزمینی ،نوع نگاه به غرب و یا مکمل
نبودن اقتصاد کشورهای منطقه در واگرایی امنیتی آنها نقش آفرینی میکنند ،با این وجود هویتهای
متعارض این کشورها ،از اهمیت اولیتری نسبت به سایر مولفهها ،در عدم تحقق اجتماع امنیتی در
منطقه خلیج فارس برخوردار میباشد .به همین دلیل در حال حاضر شاهد ظهور «امنیت هویتی» در
منطقه میباشیم.
هویتهای کشورهای منطقه خلیج فارس که ریشه در هنجارها ،ارزشها ،ایدئولوژی ،تاریخ و
معانی بیناالذهانی آنها دارد ،نقش و رفتار خاصی را برای این کشورها ایجاب نموده است .ایران به
عنوان یک کشور انقالبی ،شیعی با تاریخ کهن و متفاوت و نژاد متمایز در برابر اعراب سنی ،وهابی،
محافظه کار و غیردموکراتیک قرار گرفته است .این تعارضهای هویتی منجر به تفاوت در اهداف،
راهبردها و کنشهای ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شده است .به عبارتی،
کشمکش در منطقه را باید اساساً امری «فرهنگی» دانست که ریشه در هویتهای دولتی رقیب دارد.
تعارض هویتی موجود ،منجر به بر ساختهشدن نوعی آنارشی در منطقه شده که ماحصل آن
افزایش رقابتها و تخاصمات در قالب منطق الکی وهابزی میباشد .به همین دلیل ،واحدهای سیاسی
منطقه معمای امنیتی مختلف را مطرح کرده و به سمت خودیاری ،توازن قوا و رقابت تسلیحاتی
حرکت کرده اند .حاکمیت گفتمان واقعگرایی و امنیتسازی با الگوی موازنه استراتژیک ،خود
دستیابی به یک همگرایی و هویت جمعی و مشترک را دشوار ساخته است .تحتتأثیر گفتمان
موجود ،امروزه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ،ایران را به مثابه یک «شریک مظنون»،
«همسایه نامطمئن» و گاه تهدید و دشمن علیه خود به حساب آورده و بر اساس این برداشت ذهنی،
به باز تعریف اقدامات خود علیه ایران دست میزنند(روحی دهبنه )1831،و بدینترتیب بهطور-
فزایندهای به تقویت رهیافت واقع گرایی همت میگماردند.
برآیند «امنیت رئالیستی» تاکنون کاهش ارتباطات ،افزایش بیاعتمادی و نهایتاً شکاف بین
حاکمیتهای دو سوی سواحل خلیج فارس بوده است .بیاعتمادی و افزایش سوءظنها ،فرآیند «ما-
بودگی» و شکلگیری یک ما جمعی و «یکسانانگاری متقابل» ،که از منظر سازهانگاران در ایجاد
همکاری و همگرایی بین کشورهای یک منطقه بسیار با اهمیت است ،را با چالش مواجه کرده و در
مقابل روند شکلگیری «دگر» سازی را در منطقه تقویت نموده است .به دیگر سخن ،کشورهای عرب
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منطقه ،سرنوشت خود را مجزا از سرنوشت ایران در نظر گرفته و بدین ترتیب به طور جداگانه بدنبال
تأمین امنیت منطقه میباشند.
با عنایت به این واقعیت که ساختارهای دشمنی و رقابت ویژگی ثابت منطقه خلیج فارس نیستند
بلکه «محصوالت کنونی بشری» هستند (ادیب مقدم .)1811 ،لذا ،برای برون رفت از وضعیت موجود،
کشورهای منطقه میبایست در چارچوب «معادله هنجاری» ضمن پذیرش روایتهای خاص هویت
دولتی یکدیگر ،از تأکید بر تفاوتها و اختالفات پرهیز نموده و در حین تالش برای تضعیف فرهنگ
آنارشی در منطقه ،بر زمینههای همکاری و عناصر پیوند دهنده تأکید نمایند .فراهمشدن شرایطی
چون شکلگیری دیدگاه و فهم مشترک درباره مفهوم امنیت ،و همچنین همکاری میان رهبران
کشورهای مذکور نیز در رسیدن به یک نظام امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه حائز اهمیت میباشد.
در همین ارتباط ،دیپلماسی قادر است به عنوان سازوکاری موثر زمینههای گفتگو و تعامل مثبت و
همچنین نزدیکسازی قالبهای هنجاری و رویکردهای ادراکی مختلف در ارتباط با موضوعات امنیتی
را فراهم کرده و شرایط بیاعتمادی و سوءظنها را تخفیف دهد و با تقویت هنجارها و ارزشهای
مشترک بستر را برای همگرایی و تقویت منافع فوق ملی به جای منافع ملی فراهم سازد .در مقابل
نیز ،فقدان تعامل جهت رفع مشکالت و کاهش تنشها میتواند به واگرایی کشورهای منطقه منتهی
گردد.
بنابراین ،ایجاد مکانسیم امنیتی پایدار در منطقه خلیج فارس مستلزم مشارکت جمعی و گسترده
کشورها می باشد .همانگونه که رهبر معظم انقالب اسالمی ،آیت اهلل خامنه ای ،در دیدار اخیر خود با
مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی فرمودند« :امنیت خلیج فارس مربوط به کشورهای این
منطقه است که دارای منافع مشترک هستند و نه امریکا .بنابراین امنیت منطقه خلیج فارس باید به
وسیله کشورهای همین منطقه تأمین شود .اگر منطقه خلیج فارس امن باشد ،همه کشورهای منطقه
از این امنیت بهره مند خواهند شد ،اما اگر خلیج فارس ناامن شود ،برای همه کشورهای منطقه ناامن
خواهد بود» (پرس تیوی .)1834 ،بنابراین ،همکاری در حفظ صلح و ثبات منطقه ای و ایجاد یک
نظام امنیتى مبتنی بر مشارکت میان کشورهای ساحلی خلیج فارس ،راهى مطمئن برای دفاع از
منافع و مصالح جمعی دولتهای این منطقه مهم و حساس جهانی به شمار میآید .به عبارتی،
مشارکت منطقه ای زمینه ظهور جامعه امنیتی تکثرگرا را فراهم خواهد آورد .اما همکاری کشورهای
منطقه اساساً منبعث از اراده نخبگان سیاسی این کشورهاست .اگر آنها برنامه و سازوکاری برای حل
اختالفات موجود نداشته باشند ،شرایط جاری خود را به شکل تنش و بحران باز تولید خواهد نمود.
بنابراین ،به جای توجه به «منافع استراتژیک کوتاهمدت» ،آنها میبایست به منافع بلندمدت توجه
کرده و از طریق یک برنامهریزی منسجم با هدف ایجاد صلح ،به تعادل منطقهای دست یابند.
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تأثیر پروژههای کوچک مقیاس ( )UNDP SGP/GEFبر تغییرات اجتماعی -فرهنگی
جوامع محلی (مطالعه موردی  :پروژه ارتقاء اکوتوریسم روستای شیب دراز -قشم)

دکتر سید سعیدهاشمی ،1راضیه مختاری پور

2

چکیده
يكي از اقداماتي كه با همكاری بخش كمکهای كوچک تسهیالت محیطزيست
جهاني( ،)SGP,GEF3برنامه عمران سازمان ملل متحد( )UNDPدر سال  6002در ايران انجام
شده است ،پروژه ارتقاء اكوتوريسم در روستای شیب دراز بر پايه جاذبه تخمگذاری الکپشتهای
پوزه عقابي بوده است كه به واسطه آن گردشگران بسیاری هر ساله به اين منطقه سفر ميكنند.
گرچه توسعه گردشگری ميتواند از نظر اقتصادی برای جوامع روستايي مفید واقع شود؛ اما
نميتوان مانع از پديدآمدن تغییراتي و پیامدهايي شد كه همراه با آن جوامع را در بر ميگیرد .اگر
اين پیامدها مديريت نشوند ،به عاملي جهت نابودی سنتها و فرهنگ منطقه بدل خواهد شد ،لذا
شناخت هر چه بیشتر اين تغییرات و پیامدها موجب قرارگیری گردشگری در مسیر درست خود
خواهد شد .در اينپژوهش از شاخصهای اوقات فراغت ،الگوهای گفتاری(لهجه)،
مسكن(دكوراسیون ،معماری ،اثاثیه) ،جهت سنجش تغییرات اجتماعي -فرهنگي استفاده شده است.
برای جمعآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه و مطالعات كتابخانهای ،بهره گرفته شده است و برای
بررسي فرضیات از آزمون كایدو استفاده شده است .نتايج نشان داد كه اجرای پروژه ارتقاء
اكوتوريسم روستای شیبدراز بر تغییرات مولفههای الگوهای گفتاری(لهجه) ،گذران اوقات فراغت و
مسكن(دكوراسیون ،معماری ،اثاثیه) تأثیرگذار بوده است .اينتأثیر در برخي موارد مانند مسكن
بیشتر و در اوقات فراغت و الگوهای گفتاری تأثیر كمتر داشته است.
واژههای کلیدی :پروژههای كوچک مقیاس ،)UNDP SGP/GEF( ،خلیج فارس ،روستای شیب
دراز ،قشم ،اكوتوريسم
 - 1استاديار گروه جغرافیا و برنامهريزی گردشگری ،دانشكده گردشگری ،دانشگاه علم و فرهنگ()hashemi@usc.ac.ir
 - 6دانشآموخته كارشناسي ارشد اكوتوريسم ،دانشگاه علم و فرهنگ )( rz_ mokhtary@yahoo.com
3- Global Environmental Facility
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مقدمه
سازمان ملل متحد در بحبوحه جنگ جهاني دوم شكل گرفت ،با اين امید كه دنیای پس از
جنگ با فعالیتهای صورت گرفته توسط اين سازمان ،نويدبخش دنیای بهتری برای مردمان جهان
باشد .در همین راستا بود كه نهادهای مختلف در اين سازمان جدا از مجمع عمومي و شورای امنیت
كه بیشتر به مسائل سیاسي ميپ رداخت شكل گرفتند .يونسكو ،يونیسف و UNDP1نمونهای از اين
سازمانهايي بودند كه هر كدام تالش مي كردند بخشي از مشكالت اجتماعي در سطح جهان را
برآورده كنند و در راه رسیدن به اهداف خود از كمک داوطلبان بهره گرفتند .برنامه عمران سازمان
ملل متحد به كشورهای در حال توسعه كمک ميكند و كشورها را به كاهش فقر ،توسعه ظرفیت،
توانمندسازی زنان ،ايجاد حكومتهای دموكراتیک ،پیشگیری از بحران ،انرژی و محیط زيست و
كاهش بیماریهای ايدز و هپاتیت تشويق ميكند و در اين راستا فعالیتهای خود را برنامهريزی
ميكند .برنامه عمران ملل متحد ،سازماني حامي برای تغییر و اتصال كشورها به دانش ،تجربه و
منابع برای كمک به انسانها در ايجاد يک زندگي بهتر است كه در اين زمینه با  111كشور دنیا
همكاری ميكند).(UNDP, January, 2013
 UNDPنزديک به  ۵۵سال است كه در ايران فعال و در حوزههای مختلفي كار كرده است .در
حال حاضر UNDPبراساس تفاهمهايي كه با ايران براساس برنامه  UNDAF6دارد ،در  ۴محور در
ايران فعالیت ميكند كه در چارچوب حمايتها و فعالیتهای توسعهای سازمان ملل است و شامل
حفاظت از محیط زيست ،فقرزدايي و رشد اقتصادی فراگیر (توانمندی گروههای محروم توانمند و
كاهش نابرابری) ،سالمت (تالش در جهت كاهش بیماریهای واگیردار نظیر سل ،ماالريا و ايدز) و
مديريت ريسک ميشود .رويكرد UNDPبرنامهای است ،كه اين برنامهها به شكل پروژه تعريف
ميشوند و بر همین مبنا است كه اولويت پروژهها مشخص ميشود .از سال  1330تاكنون نزديک به
 60پروژه درچارچوب پروژههای SGP3با مشاركت UNDPدر منطقه آزاد قشم به اجرا در آمده است
كه از میان آنها ميتوان به پروژهی حفاظت از الکپشتهای پوزه عقابي اشاره كرد .اين پروژه در
سال  6001به همت مهندس بیژن درهشوری پروژهای با مشاركت جامعهی محلي روستای
شیبدراز جهت حفاظت از الکپشتهای پوزه عقابي به اجرا درآمد و سپس در ادامهی اين پروژه
در سال  6002با همكاری بخش كمکهای كوچک تسهیالت محیطزيست جهاني(،)SGP,GEF4
برنامه عمران سازمان ملل متحد( )UNDPو موسسه آوای طبیعت پايدار ،پروژه ارتقاء اكوتوريسم در
1-The United Nations Industrial Development Programme
2-United Nations Development Assistance Framework
3-Small Grant Program
4- Global Environmental Facility
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روستای شیبدراز بر پايه جاذبه تخمگذاری الکپشتهای پوزه عقابي اجرا گرديد .در پي اجرا شدن
اين پروژه هر ساله تعداد قابل توجهي گردشگر از سراسر كشور برای ديدن اين جاذبه به منطقه
سرازير ميشوند و برخي از آنان در خانههای افراد محلي سكونت ميكنند .حضور طوالني مدّت
گردشگران در منطقه ميتواند نقش مهميرا در تغییرات فرهنگي-اجتماعي داشته باشد ،زيرا حضور
طوالني مدت گردشگران باعث ارتباط و تعامل بیشتر بین گردشگران و ساكنان منطقه شده و در
نتیجه ميتواند تغییرات اساسي در نگرش و رفتار آنها ايجاد نمايد.
نميتوان نگاهي توسعهای به روستا داشت و در عین حال چشم بر روی تحوالت درحال وقوع در
جامعه روستايي بست .بدون شک اين تغییرات پیامدهايي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی در جامعه
روستايي دارد كه بر روند توسعه آن تأثیر ميگذارد .از آنجا كه صنعت گردشگری بر كلیه افراد
جامعه تأثیر يكساني نخواهد داشت ،لذا تجزيه و تحلیل اين اثرات و بازخوردی كه از آنها ميتوان
داشت به هرچه بهتر شدن و منافع بیشتر از انجام پروژه خواهد انجامید.
در اين پژوهش به بررسي تغییرات اجتماعي -فرهنگي پرداخته شده است و از بین مؤلفههای
فرهنگي و اجتماعي ،سه مؤلفة الگوهای گفتاری (لهجه) ،مسكن (دكوراسیون ،معماری ،اثاثیه) و
اوقات فراغت مورد بررسي قرار داده شده است .هدف از اين پژوهش بررسي و شناسايي تأثیرگذاری
پروژه ارتقاء اكوتوريسم بر تغییرات فرهنگي و اجتماعي از ديدگاه جامعه محلي ميباشد.
روش تحقیق
در اين پژوهش از روشهای توصیفي و تحلیلي استفاده شده است تا به سؤال اصلي پژوهش
( اجرای پروژه ارتقاء اكوتوريسم روستای شیب دراز چه تأثیری بر تغییرات فرهنگي -اجتماعي
جامعهی محلي داشته است؟) پاسخ داده شود و همچنین در گردآوری اطالعات از دو روش
كتابخانهای و میداني (پرسشنامه) استفاده شده است .جامعه آماری اين پژوهش ،ساكنین باالی 1۵
سال روستای شیبدراز ( 302نفر بر طبق سرشماری  )1330هستند كه برای تعیین حجم نمونه از
فرمول كوكران با محاسبه  ۵درصد خطا استفاده شده است كه پس از محاسبه عدد  110به دست
آمد كه در نهايت اطالعات  113پرسشنامه كه توسط جامعه محلي پاسخ داده شده ،جمعآوری شده
است .برای بررسي پاسخهای افراد جامعه از طیف لیكرت  ۵گزينهای استفاده شده است و جهت
تجزيه و تحلیل دادهها از نرم افزار  spss22استفاده شده است .روش تحلیل اطالعات به صورت دو
شیوهی توصیفي وتحلیلي است .در شیوهی توصیفي ،فراوانيها و میانگین پاسخها درقالب جداول
آماری ارائه ميشود و در قسمت تحلیلي از آزمونهای ناپارامتری خي دو و شاخص سادگي استفاده
شدهاست.
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مبانی نظری
صنعت گردشگری كه در چند دهه گذشته از رونق فراواني برخوردار گشته ،هم اينک با
گسترش دامنه فعالیتهای طبیعتگردی و گردشگری طبیعي ،افق جديدی را فراروی عالقهمندان
قرار داده است .كشورهای توسعه يافته در اين مسیر گامهای مؤثری برداشتهاند و با برنامهريزی
درست و مديريت معقول توانستهاند بین ظرفیتهای طبیعي و تواناييهای فرهنگي جامعه خود و
تقاضای عالقه مندان برای بازديد از اين جاذبهها موازنه ايجاد كنند .اين نگرش دورانديشانه و
بلندمدت موجب گشته است تا هم منابع كمتر دچار آسیب و تخريب شوند و هم سهم آيندگان در
دسترسي و استفاده از منابع طبیعي و انساني محفوظ بماند .تداوم اين رويه به پايداری ،رونق و
ماندگاری محیط زيست و حفظ هويت فرهنگي خواهد انجامید(اكبری.)1333،
در اين راستا با توجه به اثرات منفي گردشگری در چند دهه گذشته ،گردشگری تودهای (انبوه)
به عنوان عامل تخريب سامانههای زيستمحیطي و ساختارهای فرهنگي و اجتماعي جوامع محلي،
مورد انتقاد قرار گرفته و برای تغییر اين وضع ،گردشگری بديل ،1مطرح شده است .اين اصطالح
انواعي از رويكردهای مربوط به گردشگری را پوشش ميدهد كه گردشگری در طبیعت 6و
گردشگری زيست محیطي از آن جمله اند .امروزه طبیعت گردی يا اكوتوريسم به يكي از شاخههای
پرجاذبه و پرطرفدار صنعت گردشگری تبديل شده است .از نظر انجمن بینالمللي اكوتوريسم،
اك وتوريسم سفری است مسئوالنه به نواحي طبیعي كه به حفظ محیط زيست و پايداری رفاه مردم
محلي ميانجامد.
ا مروزه توسعه گردشگری به يكي از ابزارهای مهم در توسعه و رشد مناطق روستايي تبديل شده
است و جايگاه مناسبي در تحقیقات توسعه روستايي به دست آورده است .طبیعت گردشگری در
هر جامعه ،متأثر از عوامل پیچیده و درهم تنیده اقتصادی ،سیاسي ،فرهنگي و اجتماعي است .به
عبارت ديگر گردشگری دارای ابعاد مادی و معنوی است كه هر كدام ميتوانند ديگری را مجذوب
خود نمايند .در عین حال كه ميتوان گردشگری را يک صنعت و فعالیت اقتصادی دانست (يا
مجموعهای متشكل از صنايع بههممرتبط) ،همچنین مجموعهای است پیچیده و متشكل از
پديدههای اجتماعي كه بهصورتمستقیم و غیرمستقیم اقتصاد ،فرهنگ و اجتماع را تحتتأثیر
ميگذارد .به قول مکكانل گردشگری زمینه اصلي تولید اشكال جديد فرهنگي است ،گردشگری
آمیزهای از فعالیتهای صرفاً تجاری نیست ،بلكه همچنین بیان ايدئولوژيک تاريخ ،طبیعت و سنت
است ،بیاني كه قدرت آرايش دوبارة فرهنگ و طبیعت را بر اساس نیازهای خود دارد(برنز،133۵ ،
1-Alternative tourism
2-Nature tourism
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)16۵؛ بنابراين نميتوان نگاهي توسعهای به روستا داشت و درعین حال چشم بر روی تحوالت در
حال وقوع در جامعه روستايي بست .بدون شک اين تغییرات پیامدهايي اجتماعي ،فرهنگي،
اقتصادی در جامعه روستايي داردكه بر روند توسعه آن تأثیر ميگذارد .از آنجايي كه امروزه بحث
توسعه پايدار در تمامي ابعاد مطرح است؛ لذا گردشگری پايدار به عنوان زيرمجموعههای توسعه
پايدار بسیار مورد توجه قرار ميگیرد .گردشگری پايدار ،فلسفه و مفهوميجديد برای كساني است
كه در پي محافظت از اين صنعت در برابر فعاالن حريص در اين حوزه هستند .در دهه گذشته
بسیاری از كشورها به گردشگری از ديدگاه توسعه پايدار نگريستهاند" .توسعهپايدار"توسعهای است
كه نیازهای فعلي جامعه را برآورده ميسازد بدون آنكه معاملهای بر سر توانايي نسلهای بعدی در
برآورده ساختن نیازهای آنها صورت گرفته باشد.
گردشگری پايدار ،مفهوم جديدی است كه در اواخر دهه 1330میالدی و به دنبال واكنش به
گزارش برانتلند در ارتباط با توسعه پايدار در سال  1331میالدی متداول شد .به اين ترتیب
گردشگری پايدار ،آن دسته از فعالیتهای گردشگری است كه نیاز گردشگران امروز را تامین
ميكند بدون آن كه امكان تامین نیاز گردشگران آينده را به مخاطره اندازد ( .)weaver,2001امروزه
پايداری به نحو گستردهای به عنوان رويكردی بنیادين ،برای هر نوع توسعه از جمله توسعه
گردشگری پذيرفته و در مباحث سیاسي و محیطي ،گردشگری پايدار به عنوان مفهومينو ،برای
مقابله با آثار مخرب توسعه گردشگری مطرح شده است (.)kousis,2000:484
در گردشگری پايدار ،پايداری اجتماعي و فرهنگي بر توجه به هويت اجتماعي و سرمايه
اجتماعي و توجه به فرهنگ جامعه و امتیازات آن و توجه به تقويت انسجام اجتماعي و عزت نفس
كه به ساكنان اجازه خواهد داد تا زندگي خود را كنترل كنند ،داللت دارد ( .)chio,2003:33در اين
راستا ،سازمان جهاني گردشگری ،توسعه گردشگری پايدار را شامل كیفیت زندگي برای جامعه
میزبان ،رضايت گردشگران ،حفظ محیطزيست و منابع انساني و اجتماعي مورد استفاده در فرآيند
گردشگری ميداند)الواني .)101 ،133۵،در مجموع مي توان گفت كه توسعه گردشگری پايدار بر
تأمین نیازهای توسعه اجتماع محلي ،بهبود زنجیره عرصه تولیدات محلي ،تشويق صنايع و
حرفههای محلي ،توسعه متناسب با ظرفیت زيستمحیطي و اجتماعي محلي ،و افزايش ثبات درآمد
گردشگری تاكید دارد (رضواني.)1331،113،
پايداری اجتماعي اشاره به توانايي يک اجتماع ،اعم از محلي يا ملي برای پذيرش
بازديدكنندگان در دورههای زماني كوتاه يا بلند دارد .به گونهای كه هیچگونه ناهماهنگي و تضادی
در ساخت اجتماعي جامعه به وجود نیايد و يا به حداقل ممكن كاهش پیدا كند.
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پايداری فرهنگي به ثبات يا سازگاری در چارچوب شاخصهای فرهنگي يک جامعه در مقابل
فشار حاصل از آنچه كه فرهنگ گردشگر نامیده ميشود و به اثرات فرهنگي به جا مانده از
گردشگران اشاره دارد .شايد جوامع ،قادر به تداوم ايفای نقش هماهنگي و توافق اجتماعي ،با وجود
اثر تغییراتي باشند كه با ورود گردشگران ايجاد ميشوند ،اما روابط متقابل در اين جوامع ،آداب،
مناسک ،سبک زندگي ،رسوم و سنتها همه زمینههايي هستند كه ميتواند با ورود گردشگران (با
فرهنگها و آداب و رسوم متفاوت) تغییر كنند .حتي اگر جامعه تداوم داشته باشد ،فرهنگ آن
ممكن است تغییر كند(رضواني.)16۴ ،1331،
گردشگری مقوله ای چند بعدی است كه با عوامل متعددی ارتباط دارد .اكوتوريسم نیز به عنوان
يكي از زير شاخههای صنعت گردشگری ،از اين ويژگي برخوردار است ،از عوامل چندگانهای تأثیر
ميپذيرد و متقابالً بر آنها اثر ميگذارد .اين تأثیر و تأثر متقابل ،ضرورت برنامهريزی در اكوتوريسم
را دو چندان مي كند.
هدف همة فعالیتهای توسعه ،بهبود كیفیت زندگي و رفاه همة انسانهاست ،از اينرو ،تالش
برای دستیابي به توسعهای كه ضمن تأمین منافع اكثريت مردم ،با نیازهای آنان و قابلیتهای
مناطق هماهنگي و مطابقت داشته باشد ،مد نظر برنامهريزان و سیاستگذران توسعه است (علیاني و
طاهرخاني .)23 ،133۴ ،در اين چارچوب ارتباط متقابل توسعه و گردشگری به ويژه اكوتوريسم در
جهت كمک به توسعهی فرصتهای اقتصادی -اجتماعي در جوامعمحلي و ايجاد ارزش اقتصادی از
طريق حفظ تنوعزيستي است (بالنگي 1و مهتا .)633 ،6002،6به عبارت ديگر ،توسعهی پايدار با
مديريت صحیح و كارآمد بهرهبرداری از منابع پايه ،طبیعي ،مالي و نیروی انساني برای دستیابي به
الگوی مصرف مطلوب سروكار دارد كه با به كارگیری امكانات فني ،ساختار و تشكیالت مناسب
برای رفع نیاز نسل امروز و آينده به طور مستمر و رضايتبخش امكانپذير ميشود
(زياری .)1330،313،اين اهداف از طريق فراهم ساختن محیطزيست سالم و جلوگیری از تخريب و
تنزل كیفیت آن برای تداوم رشد اقتصادی توأم با آسايش و رضايت انسان عملیاتي ميشود
(اكبرپورسراسكاندرود و نوربخش .)21 :1333 ،از اين رو مفهوم توسعهپايدار دربرگیرنده يكپارچگیه
ابعاد اجتماعي ،اقتصادی ،سیاسي و محیطي به بهرهگیری انسان از محیط جغرافیايي و تجارب
۴
مديريت منابع و حداقلسازی آشفتگي اكوسیستمها و اجتناب از بينظمي (وهب 3و پیگرام ،
 ،)306 :600۴كیفیت توسعه و توزيع متعادل آثار آن ،تأمین امنیت نسلهای فعلي و آتي،
1- Blangy
2 -Mehta
3- Wahab
4- pigram
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دسترسي برابر به منابع ،آموزش و آگاهسازی ،توجه به نقش نهادهای محلي ،حقوق داراييها،
حكمراني خوب ( پراساد .)1۵2 ،6003 ،1و پايداری اجتماعي و فرهنگي و توجه به نقش
سرمايههای اجتماعي برای مديريت صحیح و تصمیمگیری برای كنترل بهتر جامعهی محلي داللت
دارد (كوساكابه.)10۴2 ،6016 ،6
بنابراين ،همان طور كه شكل ( )1نیز نشان میدهد ،امروزه اكوتوريسم از منظر رويكرد بنیادی،
در واقع بیانگر شكل بسیار با ارزش بیانیه گردشگری پايدار بوده و با حفاظت از محیطزيست و
آموزش گردشگران در رابطه با آن ،حفاظت از میراث فرهنگي و طبیعي در تركیب با توسعهی
جوامع محلي مرتبط است.

شکل ( :)1اکوتوریسم به عنوان یک فرصت برای توسعه پایدار محلی(درام 3و مور)33 ،2002 ،2

از سوی ديگر اكوتوريسم همواره با سودآوری دايميو حتمي همراه نیست ،موفقیت آن بستگي
به نحوه مديريت و برنامهريزی دارد .عدم دقت در برنامهريزی يا اجرای ضعیف طرحهای توسعه
اكوتوريسم ميتواند آن را به طرحهای معمولي گردشگری تبديل كند كه تمام تأثیرات منفي
گردشگری را به همراه دارد (جهانیان و زندی.)3۴ ،1330 ،

1- prasad
2- kusakabe
3-drumm
4 -Moore
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شکل ( :)2تهدیدات بالقوه اکوتوریسم(همان)22،

فرصتها و تهديدها و به دنبال آن سودها و هزينهها از وضعیتي به وضعیت ديگر ،از گروهي به
گروه ديگر و از فردی به فرد ديگر متفاوت است .سودی كه نصیب يک گروه ميشود ممكن است
برای گروه ديگر هزينه باشد اينكه چگونه به دنبال فرصتها باشیم و مانع بروز تهديدها شويم ،به
اتخاذ بهترين تصمیم با مشاركت همه افراد ذينفع وابسته است .رتبهبندی اهمیت هر فايده ،بستگي
به فرآيند برنامهريزی توسعه اكوتوريسم دارد (همان.)3۴ ،
چنانچه اكوتوريسم به حال خود رها شود ،بيبرنامهگي و عنان گسیختگي به ساير بخشها نیز
تسری مييابد و اثرات منفي و تبعات ناخواستهی آن رو به افزايش ميگذارد .لذا جهت كاهش اثرات
منفي و افزايش اثرات مثبت آن مي بايست بررسي اثرات اين صنعت بر ذينفعان آن مورد توجه
جدی قرار گیرد تا همواره در مسیر پايداری قدم برداشته شود .دامنه اثرات صنعت گردشگری و به
خصوص پروژههای گردشگری چهار گروه زير را بشدت تحت تأثیر قرار ميدهد:
 -1گردشگران
 -6ارائه دهندگان كاال و خدمات گردشگری
 -3دولتهای جوامع میزبان
 -۴جوامع میزبان
در اين میان تحقیقات ب اتلر و ديگران حاكي از آن است كه تأثیر گردشگری بر جامعه میزبان از
اثرات بسیار مهم گردشگری است .از سوی ديگر ،اكنر و راسل بر اين باورند كه گردشگری ،سیستم
زندگيای است كه بايد آن را به عنوان يک نهاد پويا در نظر گرفت .حضور گردشگران در يک
منطقه و برخورد آنها با روستايیان ،باعث ترويج فرهنگها و شیوههای مختلف زندگي در روستا
شده و بدين ترتیب تغییراتي را در وضعیت زندگي مردم به وجود ميآورد .از طرف ديگر ،تعامل
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بین گردشگران و افراد جامعهی میزبان تغییراتي را در رفتار و آداب و رسوم آنها ايجاد میكند ،به
گونهای كه آنها با بسیاری از شیوههای جديد زندگي آشنا شده و سعي میكنند تغییراتي را در
وضعیت زندگي خود به وجود آورند .اين تغییرات ،شامل تغییر در گذران اوقات فراغت ،سطح
تحصیالت ،آداب و رسوم ،نوع پوشش و وسايل مورد استفاده در منزل و ...را ميتوان نام برد.
بنابراين ،اين تغییرات كه در نتیجهی گسترش گردشگری ايجاد ميشود ،در قالب تغییرات فرهنگي
– اجتماعي میتوان آن را دستهبندی كرد (فاضل،رمضاني فر.)111، 1331،
امروزه صاحبه نظران بر اين باورند كه پیامدهای گردشگری به طور فزايندهای پیچیده و بعضاً
متناقض شدهاند و در ابعاد غیر منتظرهای نمود پیدا ميكنند ،به عالوه گردشگری عاملي نوظهور و
قدرتمند در تغییر جوامع شناخته ميشود.
جدول ( )1ابعاد مثبت و منفی تاثیرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری در جوامع میزبان

اجتماعي-
فرهنگي

آثار
اجتماعي
فرهنگي

رواني

سیاسي-
اداری

 افزايش سطح پايداری منافع
جامعه میزبان و مشاركت آنها در
فعالیتهای متنوع؛
 تقويت ارزشها و سنن محلي در
منطقه.

 تجاری شدن فعالیتهايي كه ممكن
است ماهیت شخصي يا خصوصي
داشته باشند؛
 افزايش بالقوه جرم و جنايت؛
 تغییر در ساختار جامعه؛
 اختالالت اجتماعي.

 افزايش غرور جامعه میزبان و
تقويت روح همبستگي؛

 تمايل به نگرش تدافعي به جامعه
میزبان

 افزايش آگاهي ساكنان درباره
ادراكات ديگران از آنها (آگاهي از
اينكه ديگران راجع به آنها چگونه
فكر ميكنند).

 احتمال دارد نبود (يا ضعف)درک
صحیح بین گردشگران و جامعه
میزبان باعث بروز تعارضات بین آنها
شود.

 تقويت شناخت و روابط
بینالمللي؛
 توسعه مهارتهای برنامهريزان.

 تحريف ماهیت صحیح وقايع به
منظور منعكسكردن ارزشهای نظام
سیاسي؛
 ناتواني در كسب اهداف؛
 استشهار اقتصادی مردم محلي به
منظور راضي نگه داشتن رجال
سیاسي؛
 ناتواني در كسب اهداف.

(كاظمي ،به نقل ازهال و پیچ)32 :1332،
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مهمترين و قابل توجهترين تأثیر گردشگری بر ارزشهای سنتي ،تاثیر تضاهری و عیني آن
ميباشد .تأثیری كه اين صنعت در نمود و عملكرد ارزشها بر جای ميگذارد و الگوهای محلي
مصرف را به واسطه تقلید بومیان از گردشگران تغییر ميدهد ( .)Britton,1977گردشگران در مدت
اقامت در مقصدهای گردشگری با ساكنان محلي ارتباط و تماس برقرار ميكنند و نتیجه حاصل از
روابط متقابل آنها در كیفیت زندگي ،نظام ارزشي ،تقسیم كار ،روابط خانوادگي ،گرايشها ،الگوهای
رفتاری ،آداب و سنتهای جامعه میزبان ،تغییراتي را به وجود ميآورد (.)cohen,1984
از سويي ديگر بريتون )1311( 1مينويسد :نمايشها و مفاهیم فرهنگي ،تغییر يافته و اصالت
خود را از دست ميدهند تا گردشگران بتوانند راحتتر آنها را درک نمايند .بدين ترتیب ،ارزشهای،
فرهنگي به صورت كاالی فروشي در اختیار مجموعه گردشگری قرار ميگیرند .هنرهای موروژی
كمرنگتر شده و عاليق و دلبستگيهای بومي و محلي كاهش مييابند (فنل.)1۴6 ،1333 ،
شواهد موجود نشان مي دهند كه اين اختالالت فرهنگي در بسیاری از اقشار موجود در جامعه
رخ ميدهند .عمدهترين اختالالت فرهنگي مؤثر از گردشگری عبارتند از افزايش ابتذال ،افزايش
بزهكاری ،تنزل ارزش زبان مادری ،و مخدوششدن سبک بیان محلي در میان كساني كه نسبت به
لهجههای بینالمللي تمايل بیشتری نشان ميدهند .فرسودگي و تنزل سنتها ،فراموش شدن سنن
و يا تغییر سنن به منظور درک بهتر توسط گردشگران ،ايجاد تغییراتي در موسیقي محلي و ساير
هنرهای بوم ي ،تغییر در نوع غذا و استفاده از دستورات آشپزی بینالمللي ،تغییر در معماری ،لباس،
روابط خانوادگي و در بعضي حاالت تغییر در دين و مذهب (همان).
اين پژوهش به بررسي تغییرات اجتماعي -فرهنگي ميپردازد و از بین مؤلفههای اجتماعي و
فرهنگي  3مؤلفهی الگوهای گفتاری(لهجه) ،مسكن (دكوراسیون ،معماری ،اثاثیه) و اوقات فراغت
مورد بررسي قرار داده شده است.

1-Britton
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در قسمت اول پرسشنامه سواالت دموگرافیک يا جمعیتشناختي قرار داشت كه نتايج آن به
شرح ذيل است:
در مورد وضعیت جنسیت افراد يافتههای جدول نشان ميدهد كه  % ۴۵/3پاسخگويان مورد
مطالعه زن و  %۵۴/1آنان مرد بوده اند .در مورد سن ،يافتهها نشاندهنده اين مطلب است كه %1/3
كمتر از  60سال %33 ،بین  60تا  63سال %3۴/1 ،بین  30تا  33سال % 12/3 ،بین  ۴0تا ۴3
سال 2/1،درصد بین  ۵0تا  ۵3سال و  %6/3بیشتر از  20سال سن دارند .در مورد وضعیت اشتغال
پاسخگويان مالحظه شد كه %3/۵ ،بیكار %0/2 ،دانشجو %۴6/۵ ،خانه دار(صنايع دستي)%۴2/3 ،
آزاد(اغلب صیاد) و  %0/2دولتي هستند .در مورد وضعیت تأهل يافتههای پژوهش نشان ميدهد كه
 %1۴مجرد و  %32متأهل ميباشند .يافتههای جدول میزان درآمد (در ماه) نشان ميدهد كه:
 %۵3/1كمتر از  ۴00هزار تومان %3۴/1 ،بین  ۴00تا  200هزار تومان 200 %10/2 ،تا  300هزار
تومان 300 %1/1 ،تا  1میلیون تومان و  %1/1بیشتر از  1میلیون تومان درآمد دارند .در مورد
تحصیالت يافتهها نشان دهنده اين مطلب است كه  %2/1بيسواد %3۵/3 ،ابتدايي %۴3/2،راهنمايي،
 %1۴/۵دارای مدرک ديپلم و فوق ديپلم هستند و در مقاطع لیسانس و باالتر و تحصیالت حوزوی
فراواني و درصد فراواني صفر ميباشد .در مورد داشتن اتاق در منزل جهت اقامت گردشگران يافتهها
نشان ميدهد كه  %2۵/3از پاسخگويان گزينه بله و  %3۴/1از پاسخگويان گزينه خیر را انتخاب
كرده اند.
در مورد اينكه چند درصد درآمد سالیانه افراد از محل فعالیتهای گردشگری در منطقه است،
پاسخ افراد به اين صورت است % 32/3 :افراد گزينه  0تا  60درصد %۴3 ،افراد گزينه  60تا ۴0
درصد %1۵/2 ،افراد گزينه  ۴0تا  20درصد %3/3 ،افراد گزينه  20تا  30درصد و  %0/2از افراد 30
تا  100درصد را انتخاب كرده اند.
در مورد مشاركت در فعالیتهای مربوط به گردشگری در روستا ،يافتهها نشان ميدهد كه
 %۴2/3از افراد در كار راهنمايي گردشگران %۴۵/1،در كار تولید و فروش صنايع دستي %33/3 ،در
كار مراقبت از ساحل الكپشتها % ۴۴/۵ ،در كار پذيرايي از گردشگران در منزل و  %63/3از افراد
در كار حمل و نقل مسافران شركت داشته اند .در خصوص دسترسي افراد به فناوریهای جديد،
 %61به كامپیوتر %3۴/3 ،به موبايل %3/۵ ،به پلي استیشن %11 ،به ماهواره و  % 1/۴به دوربین
ديجیتال دسترسي داشتهاند .در خصوص عاليق موسیقیايي %62/1 ،پاسخ دهندگان به موسیقي
سنتي %61/3 ،به موسیقي پاپ %31/۴ ،به موسیقي محلي و  66/1درصد به موسیقي خارجي عالقه
دارند و گوش ميدهند .در خصوص تجهیزات و لوازم درون خانه %100 ،خانهها دارای كولر%۴1/3 ،
دارای اينترنت %36/1 ،دارای ماشین لباسشويي %30/6 ،دارای فرگاز %16/3 ،دارای مبلمان%3۵/6 ،
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دارای تخت خواب %11/1 ،خانهها دارای حمام داخل منزل %۵3/1،خانهها دارای اتاق جداگانه برای
فرزندان %61/3 ،خانهها دارای آشپزخانه اوپن و  %36/1دارای دستشويي در داخل منزل ميباشند.
جدول (:)2میانگین متغیرهای پژوهش
مسكن(دكوراسیون ،معماری،
اثاثیه)

الگوهای گفتاری
(لهجه)

۴/06

3/36

اوقات فراغت
3/13

نام متغیر
میانگین

همانطور كه از جدول  6مشخص است میانگین تمامي متغیرها به طور معناداری از حد متوسط
میانگین ( )µ=3باالتر است .بنابراين ميتوان نتیجه گرفت كه اجرای پروژه ارتقاء اكوتوريسم بر
تماميمتغیرهای مورد مطالعه تأثیر مثبت داشته است.
برای بررسي و پاسخگويي به سواالت پژوهش  3فرضیه تدوين شد كه در ادامه به توضیح نتايج
يافتهها و آزمونهای پژوهش در مورد هر كدام از آنها خواهیم پرداخت.
در رابطه با آزمون فرضیه اول تحقیق (پروژه ارتقاء اكوتوريسم روستای شیب دراز در تغییر
گذران اوقات فراغت جامعه محلي مؤثر بوده است) ،در پرسشنامه برای بررسي اين متغیر  3گويه در
نظر گرفته شده بود ،نتايج حاصل از آزمون كای دو نشان ميداد كه بین اجرای پروژه ارتقاء
اكوتوريسم روستای شیب دراز و تغییر گذران اوقات فراغت جامعه محلي افراد رابطه معنيداری
وجود دارد كه با در نظر گرفتن فراواني پاسخ افراد از كامالً موافق تا كامالً مخالف و نتايج حاصل از
آزمون كای دو و معناداری و میانگین آنها در نهايت به اين نتیجه رسیديم كه از ديد پاسخدهندگان
كه همان جامعه محلي روستای شیب دراز هستند ،اجرای اين پروژه در تغییر گذران اوقات فراغت
تا حدودی ( ۴0تا  )%20موثر بوده است .اين تغییرات بیشتر به سوی استفاده از تكنولوژیهای نوين
(موبايل ،تبلت ،انواع دوربینها ) پیشرفته است .برخي از پاسخ دهندگان معتقد بودند كه با اجرای
اين پروژه و ورود گردشگران به منطقه بسیار سريع تر از قبل با تكنولوژیهای جديد و كاربرد آنها
آشنا ميشوند و در صورت امكان آنها را تهیه و مورد استفاده ميكنند (همانطور كه در قسمت قبل
هم ذكر شد حدود  %3۴/3از پاسخ دهندگان دارای موبايل بودهاند) .در برخي موارد گرچه به نظر
ميآيد كه جامعه محلي به هنر و ارزشهای خود كمتر عالقهمند باشند اما در برخي موارد نیز آنان
توانستهاند در كنار عالقه مندی به میراث خود آن را با مدرنیته ادغام كنند به طور مثال يكي از آثار
آن در عاليق پاسخ دهندگان به نوع موسیقي نمود پیدا ميكند كه بر طبق نتیجه سوال عاليق
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موسیقي هنوز هم  %31/۴افراد موسیقي محلي خود را ترجیح ميدهند ،اما گرايش به ساير انواع
موسیقي ديگر نیز دارند.
در رابطه با آزمون فرضیه دوم تحقیق(پروژه ارتقاء اكوتوريسم روستای شیبدراز در تغییر
الگوهای گفتاری(لهجه) جامعه محلي مؤثر بوده است) .در پرسشنامه برای بررسي اين متغیر  ۵گويه
در نظر گرفته شده بود ،نتايج حاصل از آزمون كای دو نشان ميداد كه بین اجرای پروژه ارتقاء
اكوتوريسم روستای شیب دراز و الگوهای گفتاری(لهجه)جامعه محلي افراد ،رابطه معني داری وجود
دارد كه با در نظر گرفتن فراواني پاسخ افراد از كامالًموافق تا كامالً مخالف و نتايج حاصل از آزمون
كای دو و معناداری و میانگین آنها در نهايت به اين نتیجه رسیديم كه از ديد پاسخ دهندگان كه
همان جامعه محلي روستای شیب دراز هستند ،اجرای اين پروژه در تغییر الگوهای گفتاری (لهجه)
تا حدودی ( ۴0تا  )%20موثر بو ده است .و اين تغییرات بیشتر به سوی استفاده از زبان فارسي برای
ارتباط با گردشگران ميباشد ،برخي از پاسخدهندگان معتقد بودند كه گرچه در روستا هنوز از لهجه
محلي استفاده ميشود اما نمي توان حضور گردشگران را در تغییر اين موضوع ناديده گرفت ،آنها
همچنین معتقد بود ند كه اجرای اين پروژه در روستا و شناخته شدن آن و همچنین رفت و آمد
گردشگران به منطقه سبب شده است كه كودكان آنها بسیار زودتر از گذشته با زبان فارسي آشنا
شوند چرا كه در گذشته كودک تا زمان ورود به مدرسه فقط با لهجه محلي صحبت ميكرد.
در رابطه با آزمون فرضیه سوم تحقیق (پروژه ارتقاء اكوتوريسم روستای شیبدراز در تغییر
مسكن(دكوراسیون ،معماری ،اثاثیه) جامعه محلي موثر بوده است) ،در پرسشنامه برای بررسي اين
متغیر  1گويه در نظر گرفته شده بود ،نتايج حاصل از آزمون كایدو نشان ميداد كه بین اجرای
پروژه ارتقاء اكوتوريسم روستای شیب دراز و تغذيه جامعه محلي افراد رابطه معني داری وجود دارد
و با در نظر گرفتن فراواني پاسخ افراد از كامالً موافق تا كامالً مخالف و نتايج حاصل از آزمون كای
دو و معناداری و میانگین آنها در نهايت به اين نتیجه رسیديم كه از ديد پاسخ دهندگان كه همان
جامعه م حلي روستای شیب دراز هستند ،اجرای اين پروژه در تغییر مسكن (دكوراسیون ،معماری،
اثاثیه) تا حد بسیار زيادی ( 30تا  )% 100موثر بوده است .اين تغییرات بیشتر درباره تمايل ساكنین
به ساخت اتاق جهت اقامت گردشگران رخ داده است .برخي از پاسخدهندگان معتقد بودند در چند
سا ل گذشته (پس از اجرای پروژه ارتقاء اكوتوريسم) قیمت زمین و امالک در منطقه بسیار افزايش
يافته است ،همچنین محققین از طريق مشاهده منازل و اتاقهای گردشگران در منازل و صحبت با
اهالي منزل به اين اطالعات دست يافتند كه اغلب افرادی كه تمايل به ساخت خانههای جديد
جهت استفاده خود و گردشگران را دارند سعي ميكنند هم از نظر معماری و هم استفاده تجهیزات
در آن از جديدترين مصالح و امكانات استفاده كنند ،همانطور كه در قسمت نتايج آمار توصیفي ذكر
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شد :اغلب منازل از امكانات كولرگازی( ،)%100ماشین لباسشويي( ،)%36/1اينترنت (،)%۴1/3
بر خوردار بودند و پالن منازل به سبک جديد تغییر يافته به اين صورت كه حمام ( )%11/1و
سرويسهای بهداشتي در داخل منزل( )%36/1و در برخي موارد آشپزخانه به صورت اوپن ()%61/3
ساخته شده است و اغلب افراد جهت فرزندان خود اتاق جداگانه داشته اند (.)%۵3/1
نتیجهگیری
با توجه به دادههای حاصل از پرسشنامه ،پس از جمعبندی ،كدبندی و تجزيه و تحلیل آنها به
اين نتايج رسیديم كه اجرای پروژه ارتقاء اكوتوريسم روستای شیب دراز بر تغییراتي كه در
متغیرهای گذران اوقات فراغت ،الگوهای گفتاری(لهجه) و مسكن(دكوراسیون ،معماری ،اثاثیه)
ايجاد شد ه است مؤثر(باالتر از حد میانگین) بوده است لذا با توجه به اين نتايج اكنون ميتوان به
سوال اصلي پژوهش پاسخ گفت .اجرای پروژه ارتقاء اكوتوريسم روستای شیبدراز در تغییر
اجتماعي  -فرهنگي جوامع محلي تأثیر مثبت داشته است اين تأثیر در برخي موارد مانند
مسكن(دكوراسیون ،معماری ،اثاثیه) بیشتر و در برخي موارد مانند اوقات فراغت و الگوهای گفتاری
كمتر بوده است .اين تغییرات آنقدر آهسته اتفاق افتاده است كه در بسیاری موارد جامعه محلي
متوجه آن نبوده است .سنجش تأثیرات اجتماعي و عوامل موثر بر آن بسیار مشكل است و هیچگاه
نميتوان به طور  % 100در مورد اثر گذاری يک پديده بر موضوعات اجتماعي نظر داد .با اينكه در
اين پژوهش سعي شده بود كه عوامل ديگر ،كه ميتوانست بر تغییرات اجتماعي – فرهنگي اثرگذار
باشد دخالت داده نشود اما در بسیاری مواقع تفكیک اين موضوع برای جامعه محلي سخت و دشوار
مينمود .با توجه به جدول تركیب سني پاسخ دهندگان كه نشان ميدهد حدود  % 21افراد پاسخ
دهنده را جوانان بین  60تا  ۴0ساله تشكیل ميدهند اين نتايج دور از ذهن نیست چرا كه سن
عامل مهمي در پذيرش و يا عدم پذيرش سريع تغییرات ميباشد.گرچه عوامل ديگری نیز ميتواند
در آن مؤثر باشد .با توجه به مشاهدات و نتايج حاصل از پرسشنامه گرچه اجرای اين پروژه موجب
شده است كه در فصولي از سال( 3ماه) میزان درآمد و فرصتهای اشتغال در اين منطقه افزايش
يابد اما بايد توجه داشت كه اين میزان چندان قابل توجه نیست و هنوز هم مشكل بیكاری جوانان
به قوت خود باقي است و همچنین ساكنیین روستا در  3ماه از سال (تابستان) عمالً هیچ درآمدی
ندارند .با توجه به سواالت تكمیكي پرسشنامه و مشاهدات محقق ،بايد گفت كه ،گرچه از زمان
اجرای پروژه اقدامات زير ساختي مانند جاده آسفالت در آنجا ساخته شده است اما هنوز اين روستا
از امكانات اولیه شامل آب شیرين لولهكشي و گاز و تلفن ثابت برخوردار نیست و ساكنین روستا
جهت تأمین مايحتاج خود با مشكالت فراواني مواجه هستند.
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اجرای اين پروژه همچنین روحیه همكاری و مشاركت را در بین اهالي تاحدودی افزايش داده
است ،چرا كه آنها آموزش ديدهاند كه كارها زماني خوب انجام خواهد شد كه با يكديگر همكاری
داشته باشند و اين مورد را مي توان به خوبي در فصل گردشگری مشاهده كرد .از سوی ديگر
افزايش حضور زنان و دختران در فعالیتهای گردشگری به وضوح در فصل گردشگری مشخص
است و در واقع وظیفه حفظ فرهنگ سنتي منطقه بر دوش آنها قرار دارد به گونهای كه آنها سعي
دارند تا گردشگران را هرچه بیشتر با لباس سنتي ،خوراک سنتي و نقوش حنا و صنايع دستي و
آداب و رسوم آن منطقه آشنا سازند.
تغییر در بسیاری از مولفههای اجتماعي و فرهنگي بیانگر حركت به سمت جامعة مصرفي است
كه از ويژگيهای مهم مسیر تغییرات در جامعة روستايي است .تحقیقات میداني محقق اين
مسئله را تأيید ميكند كه مسیر تغییرات به سمت افزايش تقاضا برای خريد كاالهای مصرفي
است .اكنون وسايلي در زندگي روستايي جای گرفتهاند كه گاه بیش از آن كه «ضرورت
كاركردی» داشته باشد «ضرورت تزئیني» يافته اند.
در روستای شیب دراز عوامل بسیاری از جمله رفت و آمد به شهرها و كشورهای اطراف ،ورود
اينترنت و ماهواره به جمع خانواده و همچنین گردشگری موجب اين تغییرات گشته است.
بايد گفت كه توسعه گردشگری همچون هر پديدة ديگری ميتواند در ابعاد مختلف پیامدهای
مثبت و منفي به همراه داشته باشد .پر واضح است كه اجتناب از آثار منفي توسعه گردشگری و
كسب حداكثر نتايج مثبت از توسعه اين صنعت خصوصاً در حوزه فرهنگي مستلزم سیاستگذاری
های مناسب و برنامه ريزی دقیق مي باشد.
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الزامات همگرایی منطقهای در بین کشورهای حوزه خلیج فارس با تأکید بر
دیپلماسی انرژی

دکتر وحید کیانی

1

چکیده
وضعیت بازار نفت و اهمیت مقوله انرژی ،موجب شده است که منابع انرژی در خلیج فارس
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .از این رو کشورهای حاشیه خلیج فارس میبایست از این
مزایای ژئوپلیتیکی خود به عنوان ابزاری برای تأمین منافع ملی و همچنین پیشبرد سیاستهای
خود در عرصه بین المللی بهره گیرند .لذا ،برای نیل به هدف مذکور نیازمند به همکاری و همگرایی
سازندهای بین کشورهای منطقه احساس میشود تا بتوانند به بهترین نحو از این پتانسیل
ژئوپلیتیکی بهرهبرداری کنند.
مقاله حاضر در تالش است تا با بهرهگیری از روش کتابخانهای – اسنادی چرایی ایجاد تعامل
سازنده بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس را در راستای دستیابی به هدف مذکور مورد
کنکاش و بررسی قرار دهد .یافتههای پژوهش نشانمیدهد زمینههای مناسب برای سازمان
قدرتمند متشکل از همه کشورهای منطقه آماده است و تنها باید این زمینههای بالقوه را به
توانمندیهای بالفعل تبدیل کرد .چنین همکاریهایی میتواند امکان نقشآفرینی هر یک از این
واحدهای سیاسی را در سطوح منطقهای و بینالمللی بیشتر کند.
واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک انرژی ،همگرایی منطقهای ،امنیت دستهجمعی ،خلیج فارس.

 - 1استادیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه بیرجند()vkiani@birjand.ac.ir
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مقدمه
روندهای فعلی مصرف جهانی انرژیهای فسیلی نشان از ظهور دوره جدیدی دارند که در آن
گاز طبیعی در بخشهایی جایگزین نفت خواهد شد .هم اکنون  % 09رشد جهانی مصرف انرژی در
بخش نفت و گاز میباشد .در این میان رشد مصرف گاز طبیعی  % 2/4و نفت  % 2میباشد(کیانی،
.)143 :1831
بررسی پراکندگی جغرافیای ذخایر نفت جهان به وضوح حاکی از تمرکز این منابع در منطقه
خلیج فارس است .این منطقه در مجموع دارای  843/8میلیارد بشکه نفت است و با بیش از 88
تریلیون متر مکعب گاز % 41/8 ،کل ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد .به عبارت دیگر ،این منطقه
حدود  % 55منابع نفتی و بیش از  % 49منابع گاز جهانی را به خود اختصاص داده است .کشورهای
حاشیه خلیج فارس در تولید و صدور نفت خام و گاز طبیعی در سطح جهان نقشی عمده دارند .تا
فوریه  2912میالدی ،ایران ،عراق ،کویت ،عربستان سعودی و امارات متحده عربی ،روزانه به ترتیب
 ،2/5 ،0/1 ،2/1 ،2/8 ،8/4میلیون بشکه نفت تولید کردند (پایگاه خبری وزارت نفت ،امور اوپک،
 .)1809تولید گاز طبیعی تا سال  2919در کشورهای عربستان سعودی ،ایران ،عراق ،کویت،
امارات متحده عربی ،قطر و عمان به ترتیب  4/12 ،1/31 ،9/9،41/41 ،5/1 ،8/90و  ،9/05تریلیون
فوت مکعب بوده است (پایگاه اینترنتی اداره اطالعات انرژی امریکا.)2919 ،
اکثر مطالعات و پیشبینیها در زمینه وضعیت انرژی در آینده نشان میدهند که آینده تقاضا
ب رای نفت اوپک و خلیج فارس رو به فزونی خواهد گذاشت و با کاهش منابع نفتی دریای شمال،
آمریکای شمالی و حتی روسیه ،باقیمانده نفتی خلیج فارس در سال  ،2929حدود  % 39و در سال
 ،2989حدود  % 05ذخایر نفت جهان را تشکیل خواهند داد (پایگاه اینترنتی شورای اطالعات ملی
آمریکا .) 2912 ،از اینجا اهمیت اوپک و منطقه خلیج فارس ،به ویژه پنج کشور عربستان ،ایران،
عراق ،امارات و کویت در تأمین انرژی جهان در دهههای آینده و اینکه چرا این منطقه از جهان
همواره مرکز اصلی توجه سیاستهای جهانی بوده است ،روشن میشود.
بنابراین ،همکاری و همگراییهایی که بر پایه مشارکت تمامی کشورها و احترام و تعامل متقابل
آنها در بین کشورهای منطقه خلیج فارس شکل بگیرد ،میتواند امکان نقشآفرینی هر یک از این
واحدهای سیاسی را در سطوح منطقهای و بینالمللی بیشتر کند .به نظر میرسد چنانچه تمامی
کشورهای منطقه خلیج فارس این عزم را در خود ایجاد کنند ،زمینههای مناسب برای یک بلوک و
سازمان قدرتمند متشکل از همه کشورهای منطقه آماده است و تنها باید این زمینههای بالقوه را به
توانمندیهای بالفعل تبدیل کرد.
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اغراق نیست اگر بگوییم که موضوع انرژی به عنوان اصلیترین نیاز کشورها برای بقای حیات و
قدرت خود ،به اصلیترین کانون توجه همه کشورها تبدیل شده است و در چنین شرایطی ضرورت
هوشیاری کشورهای نفت خیز و مملو از انرژی خاورمیانه و خلیج فارس و تقویت همگرایی میان
آنها با توجه به کمین قدرتها برای تصاحب منابع انرژی جهان ،بیش از هر زمان دیگر احساس
میشود.
مبانی نظری
همگرایی فرایندی است که طی آن افراد و اعضای یک واحد اجتماعی یا سیاسی به طور
داوطلبانه از اعمال اقتدار کامل خود صرف نظر می کنند تا در پرتو آن بتوانند به اهداف مشترکی
برسند .در مقابل واگرایی عبارت است از این که اعضای یک واحد سیاسی یا اجتماعی نسبت به
قبول اقتدار برتر خارج از چارچوب خود امتناع ورزند و به تبع از منافعی که از این رهگذر به دست
میآید چشم پوشی میکنند .اهمیت همگرایی به خصوص همگراییهای منطقهای مانند حوزه
خلیج فارس بر کسی پوشیده نیست .با توجه به رقابتهای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی که در
جهان امروز وجود دارد ،همگرایی باعث تأمین منافع و کاستن از آسیبها خواهد بود .به خصوص در
میان کشورهایی که دارای اشتراکات منافع هستند .با توجه به این تعریف میتوان گفت؛ همگرایی
در منطقه خلیج فارس اشاره به پروسهای دارد که در آن کشورهای این منطقه با گردهمآمدن به
دنبال آن هستند که استراتژی واحدی را دنبال کنند .این استراتژی ممکن است در مسائل سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و  ...باشد .که برای تحقق آن شرایطی وجود دارد که به طور کلی مهمترین شرط
آن است که در قدم نخست این کشورها توانسته باشند مسائل داخلی و چالشهای درونی
کشورشان را تا حدی حل نموده و به دنبال دستیابی به منافعی باشند که به تنهایی امکان دستیابی
به آن را ندارند .از دیگر شرایط این امر وجود یکپارچگی نسبی میان این کشورهاست .بدین معنی
که در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی دارای اشتراکات نسبی باشند .پیشزمینه دیگر ایجاد
همگرایی منطقهای این است که همگرایی منطقهای باید از اهداف ثانویه که قابل گفتگو و سازش
است مثل همکاری های اقتصادی و فرهنگی شروع گردد تا به اهداف حیاتی که تا حدی حاد و
جدال انگیز است در مراحل نهایی برسد.
منطقه خلیج فارس به عنوان بزرگترین مخزن انرژی در جهان ،نقطه قوتی در این زمینه است.
 % 55نفت خام دنیا در اختیار شش کشور حوزه خلیج فارس قرار دارد .چهار کشور عربستان
سعودی ،ایران ،عراق و کویت ،بیشترین منابع انرژی را دارا میباشند .هم چنین ایران ،دومین و
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قطر ،سومین کشور دنیا به لحاظ دارا بودن ذخایر گاز طبیعی هستند .از آن جایی که نوع بشر ،هنوز
موفق به یافتن جایگزینی مطمئن برای نفت و گاز نشده است و از طرفی ،منابع هیدروکربنی در
حوزه هایی چون دریای شمال و کارائیب در حال اتمام است؛ در نتیجه ،منطقه ژئوپولیتیک خلیج
فارس ،طی حداقل ربع سده آینده به علت تأمین بخش عمدهای از نیازهای انرژی اقتصاد جهانی،
مورد توجه خاص قرار خواهد داشت .و این امر زمینه بسیار مناسبی است برای همگرایی بیشتر
کشورهای این منطقه که بتوانند با توجه به این منبع انرژی نقش تعیینکنندهتری در معادالت
بینالمللی داشته باشند و از آسیبهایی که کشورهای منطقه را تهدید میکند جلوگیری کنند.
ابزارها و شیوههای تأمین امنیت ملی در طی قرن بیستم و سالهای آغازین قرن بیست و یکم
دچار تحول شده است .استفاده از ابزار سخت نظامی اولویت کاربردی خود را تا حدود زیادی از
دست داده و جای خود را به ابزار نرم و سیاسی واگذار کرده است و «دیپلماسی» در روابط
بینالملل نقشی بسزا یافته است.بنابهتعریف ،دیپلماسی به دانش ارتباط میان سیاستمداران و سران
کشورهای جهان گفته میشود .دیپلماسی وسیلهای است که سیاست خارجی با استفاده از آن به
جای جنگ از راه توافق به هدفهای خود میرسد و بنابراین تعریف آغاز جنگ ،شکست دیپلماسی
است(آشوری.)1814 :
از سوی دیگر ،محور دیپلماسی «توافق» بر سر موضوعی مشخص است که این موضوع میتواند
یک نیاز و یا هدف مشترک میان سیاستمداران باشد .تجارت و اقتصاد ،فرهنگ ،دین و یا سایر
نیازهای جامعه جهانی میتوانند محور این توافق یا دیپلماسی قرار گیرند .بدین ترتیب دیپلماسی
یک کشور میتواند متشکل از الیههای گوناگون نظیر دیپلماسی اقتصادی ،دیپلماسی فرهنگی و یا
سایر موارد باشد.
با نگاهی به تحوالت و پیمانهای منعقد شده میان کشورهای مختلف میتوان دریافت تاکنون
نیز در هر منطقه جغرافیایی اتحادیههای کارآمد منطقهای حول یک یا چند محور مشترک شکل
گرفته و به حیات خود ادامه دادهاند که از آن جمله میتوان جامعه زغال و فوالد ،پیمان ماستریخت
و یا اتحادیه اروپا اشاره کرد (مستکین .)1834 ،این پیمانها موجب مستحکمشدن روابط و ایجاد
وابستگی متقابل میان طرفین شده و میتواند به تحکیم امنیت یک منطقه بینجامد.
با توجه به اهمیت انرژی و جایگاه آن در تعامالت بینالمللی ،میتوان انتظار داشت «انرژی»
نیز به عنوان یکی از الیههای مهم و اساسی دیپلماسی قلمداد شود که «دیپلماسی انرژی» خوانده
میشود .بر این اساس میتوان گفت «دیپلماسی انرژی» برنامهای است راهبردی ،جامع و کارآمد که
تعامالت بین المللی در حوزه انرژی را برای یک کشور مدون نموده و چارچوب کلی توافقات را
روشن میسازد .از آنجا که توافق حول موضوع انرژی میان دو طرف «صادرکننده» و «وارد کننده»
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شکل می گیرد ،این برنامه برای کشورهای صادرکننده انرژی راهبردهای استفاده از ابزار انرژی در
جهت تأمین اهداف دیپلماتیک را فراهم میآورد و بالعکس برای کشور وارد کننده راهبردهای
دیپلماتیک الزم برای ایجاد امنیت پایدار انرژی را روشن میسازد.
بهطورکلی« ،دیپلماسی انرژی» هر کشور ،به ایجاد فرصتهای تعامل بینالمللی در جهت
حداکثرسازی منافع ژئوپلتیک و ژئواکونومیک کمک کرده و تالش میکند تا با تکیه بر ابزار انرژی،
در جهت کاهش تهدیدات بینالمللی گام بردارد .از آن جایی که نیاز به انرژی بسترهای الزم برای
انعقاد معاهدات ،پیمانها و روابط بینالمللی را فراهم میکند ،دیپلماسی انرژی برنامهای رقابتی
است که میتواند شرایط الزم برای کسب حداکثر منافع ملی در روابط بینالمللی مبتنی بر انرژی را
برای هر کشور فراهم کند .آنچه که میتوان از دیپلماسی انرژی انتظار داشت عبارت است از:
 -1تعیین بازارهای هدف انرژی
 -2تعیین نوع حضور در بازارهای مشخص شده (کاالها ،خدمات ،و یا حاملهای انرژی)
 -8مطالعات تعیین قیمت برای حضور در بازارهای مشخص شده( .به عنوان مثال دیپلماسی
انرژی مشخص می کند که منافع امنیتی و سیاسی حاصل از احداث خط لوله صلح برای
ایران تا چه میزان میتواند قیمت قرارداد را تعدیل کند؟)
 -4تحلیل جذابیت و عدم جذابیت حضور در معاهدات و یا شرکت در سازمانهای جهانی
انرژی (نظیر اوپک و یا مجمع کشورهای صادر کننده گاز) و تصمیم سازی برای شرکت
جستن در آنها
 -5موضعگیری در قبال تحوالت جهانی بازار انرژی
 -1ارائه راهکار برای استفاده حداکثری از موقعیت جغرافیایی در جهت تأثیرگذاری بر بازارهای
جهانی انرژی.
نفت و گاز به عنوان یک عامل طبیعی در حوزه خلیج فارس به تنهایی از قابلیت همگرایی بین
کشورها برخوردار نیست و نیاز به یک عامل انسانی نیز احساس می شود که در تحقیق حاضر عامل
دیپلماسی انرژی را در این جایگاه تعریف کردهایم .در نهایت از تلفیق و ترکیب عامل طبیعی (نفت
و گاز) با عامل انسانی (دیپلماسی انرژی) به یک الگویی از همگرایی منطقهای دست پیدا خواهیم
کرد به نام الگوی امنیت دسته جمعی .بنابراین ،برای نیل به همگرایی منطقهای در حوزه خلیج
فارس باید در ابتدا از ظرفیت نفت و گاز آن به عنوان یک عامل طبیعی و تأثیرگذار بهرهبرداری
کرده و با دیپلماسی فعال تک تک کشورها در زمینه انرژی آن را بارور کرده و در قالب یک پروسه و
برنامه اصولی و مدون نیاز کشورهای منطقه به یک الگوی دسته جمعی امنیت را برقرار ساخت .این
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امر نیازمند تولید ادبیات نظری در زمینه مزایای امنیت دسته جمعی و مشارکتی و همچنین
مطالعات کاربردی در منطقه مورد نظر است تا گفتمان حاکم بر منطقه از امنیت سنتی مبتنی بر
کشور فرامنطقه ای ایاالت متحده آمریکا به سمت گفتمان مبتنی بر امنیت مشارکتی با حضور
کشورهای حوزه خلیج فارس تغییر کند.

شکل شماره( :)1فرایند شکل گیری همگرایی منطقهای در بین کشورهای حوزه خلیج فارس
(منبع :نگارنده)

روش تحقیق
نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت جزء پژوهشهای توصیفی و تحلیلی
است .روش جمعآوری اطالعات به صورت کتابخانهای بوده است.
ضرورتهای ایجاد همگرایی منطقهای در حوزه خلیجفارس
الزامات و اهمیت اقتصادی ،سیاسی ،دیپلماتیک و امنیتی انرژی است که بازیگران عمده بازار
نفت را بر آن داشته تا نسبت به تدوین قانون جامع انرژی بهمنظور تأمین منافع ملی خود اقدام
کنند .کشورهای تأثیرگذار در عرصة جهانی نفت ،دریافتهاند که با پیچیدهشدن و تحول مفهوم
امنیت انرژی ،امکان تأمین منافع ملی در حوزه انرژی صرفاً بر اساس سیاستهای محدودنگر و
یکسویة مبتنی بر گزارههای جنگ سرد و الگوهای سادهای نظیر حفظ دسترسی به نفت و تضمین
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جریان آزاد نفت خاورمیانه ،بهویژه خلیجفارس ،از بین رفته است .دیگر نمیتوان با استناد به این
فرض ساده که  %55نفت جهان در منطقه خلیجفارس است ،ایران تأمینکننده بخش اعظمیاز
انرژی و نفت دنیاست و تنگه هرمز تحت کنترل ماست ،آسودهخاطر بود و امنیت ملی را تضمین
شده فرض کرد.
این اهمیت ،زمانی دوچندان میشود که بدانیم بازار انرژی جهان یکی از ملتهبترین دوران
خود را تجربه میکند و افزایش قیمت انرژی و باال رفتن هزینههای تولید در کشورهای صنعتی،
انگیزه مضاعفی برای اعمال سیاستهای پر ریسکتر فراهم کرده است که از جمله این موارد ،دو
دستگی بیسابقه میان اعضای اوپک و رویکرد تازه عربستان در اجالس اخیر اوپک را میتوان
برشمرد .در چنین شرایطی ،دیگر کشورهای مسلط ،نمیتوانند آرام و راحت بنشینند تا کشورهای
تولیدکننده منطقه خلیجفارس ،راحت و آسوده از این درآمدها بهرهمند شوند.
کشورهای تولیدکننده نفت در خلیجفارس ،نهتنها میتوانند بهطور مستقیم بر بازار جهانی نفت
تأثیر بگذارند و از این طریق با ایجاد نوسان و بیثباتی در این بازار ،امنیت انرژی آمریکا را تهدید
کنند ،بلکه درآمدهای نفتی برخی از کشورهای منطقه میتوانند بر ضد منافع ایاالتمتحده بکار
روند و از این طریق ،امنیت ملی این کشورها را به خطر اندازند .تجلّی این پیوند چندوجهی در تغییر
سیاست سنتی ایاالتمتحده در خلیجفارس ،در دوره پس از حادثه  11سپتامبر مشهود است .برای
حدود نیمقرن ،سیاست آمریکا در خلیجفارس مبتنی بر نفت آزاد به معنای حفظ دسترسی آزاد به
نفت خلیجفارس و آزادی صادرات نفت این منطقه بود .پس از حادثه  11سپتامبر و در چارچوب
استراتژی امنیت ملی جدید ایاالتمتحده ،سیاست سنتی نفت آزاد به سیاست نفت برای آزادی
تبدیل شد که اصلیترین هدف آن ،تغییر رژیمهای مخالف ایاالتمتحده در منطقه خلیجفارس و
استفاده از درآمدهای نفتی ،به ظاهر برای گسترش دموکراسی و در عمل ،با هدف کنترل کشورهای
منطقه است .به این ترتیب ،ضمن تأمین امنیت انرژی آمریکا ،دغدغه امنیتی این کشور در خصوص
احتمال بهکارگیری درآمدهای نفتی منطقه خلیجفارس برای مقاصد ضدآمریکایی نیز برطرف شده و
از این طریق و البته در صورت توفیق استراتژی امنیت ملی ،هر دو هدف امنیتی -انرژی
ایاالتمتحده ،تعقیب و حاصل میشود .بنابراین یکی از اصلیترین ضرورتهای همگرایی در بین
کشورهای منطقه خلیجفارس برنامههایی هستند که کشورهای قدرتمند و بهخصوص آمریکا برای
تأمین امنیت انرژی خود در حوزه خلیجفارس تعریف کردهاند.
از طرف دیگر ،رشد وابستگی متقابل و جهانیشدن ،کشورهای ضعیف و تکمحصولی را در
معاهدات اقتصادی بهشدت آسیبپذیر نموده است .برای برونرفت از این چالش است که الگو
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همگرایی منطقهای بهعنوان الگوی امنیتی کشورهای منطقه با یکدیگر به جای الگوی روابط
کشورهای منطقه (ضعیف) با کشورهای فرامنطقه (قوی) پیشنهاد میگردد و این بهجای اینکه به
هضم اقتصادهای ضعیف منطقه در اقتصادهای قوی و استعماری فرامنطقهای بینجامد با مشارکت و
همیاری یکدیگر به شکوفایی اقتصادی و برقراری امنیت پایدار میرسد ،زیرا قدرت اقتصادی
کشورهای منطقه تقریباً در سطحی برابر بوده به ایجاد سازمانهای اقتصادی و برقراری امنیت پایدار
میانجامد .ایجاد سازمانهای اقتصادی قوی منطقهای و اجماع آنان در قالب سازمانهای
صادرکننده مواد اولیه (همچون اوپک) در سایه توافق و تعهد به اجرای توافقات ،آنان را به سازمان
بسیار قدرتمند اقتصادی در جهان تبدیل ،قدرت چانهزنی آنان را افزایش و مانع از استعمار و
استثمار آنان میشود .این امر یک ضرورت و به جد تأمینکننده امنیت ملی منطقهای است.
در نهایت اینکه ،با تغییر محیط امنیتی در جهان ،هدفها و راهبردها نیز تغییر خواهند کرد .با
جهانیتر شدنِ پدیده جهانیشدن ،دگرگونی و تحول ،اصل به شمار رفته و ثبات به استثناء تبدیل
میگردد .در این شرایط برنامهریزی استراتژیک به واسطه دگرگونی دائمی روندها و رخدادها،
برنامهریزیی خواهد بود که ما را در استفاده هر چه بهتر فرصتهایی که رقبا نیز در پی آن هستند،
سوق دهد .یکی از فرصتهای بسیار مهمی که امنیت ملی کشورهای خلیجفارس را به یکدیگر
پیوند میزند نفت خام است .وجود میدانهای نفت و گاز مشترک در منطقه که سهم چشمگیری از
مخازن نفتی و گازی جهان را به خود اختصاص داده است ،امنیت ملی کشورهای منطقه را با
یکدیگر پیوند زده است ،میدانهای گازی مشترک میان ایران و عربستان ،ایران و قطر ،ایران و
امارات و ایران و بحرین و ...خود شاهدی بر این موضوع مهم است .جمهوری اسالمی ایران با 85
میدان نفتی و گازی در خلیجفارس که  14میدان از آنها با کشورهای پیرامون خلیجفارس مشترک
است سهم چشم گیری از مخازن نفتی و گازی منطقه را به خود اختصاص داده است (نوازانی و
احسان نجومی .)118 ،1838 ،بر این اساس موافقتنامههای دوجانبهای میان کشورهای نفتخیز
منطقه به امضاء رسیده و همکاری و عضویت کشورهای منطقه در اوپک نیز از عواملی است که
میتواند در ارتقای امنیت ملی کشورهای منطقه خلیجفارس مؤثر باشد .هزینه ناچیز تولید نفت در
منطقه در مقایسه با سایر نقاط جهان شرایطی را فراهم آورده که سرمایهگذاران خارجی را به حضور
در این منطقه استراتژیک ترغیب نماید .از سوی دیگر پشتیبانی سازمانهای بینالمللی و کشورهای
بانفوذ در منطقه و جهان که به اهمیت صلح و ثبات منطقه خلیجفارس آگاهاند و همگرایی
کشورهای ساحلی میتواند کمک بسیار مؤثری به حفظ و ارتقاء امنیت در این گذرگاه حساس
بینالمللی باشد و حضور نیروهای فرا منطقهای را با چالش مواجه نماید .از سوی دیگر هر کشوری
با توجه به شرایط خاص داخلی و اوضاع منطقهای و با درکی که از نظام بینالمللی دارد نیازمند
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تدوین استراتژی امنیتی خاصی است و به همین ترتیب با توجه به چگونگی و ماهیت تهدیدهایی
که متوجه امنیت اوست ،نیاز به شیوههای مقابله خاصی دارد .کشورهای منطقه خلیجفارس نیز از
این قاعده مستثنی نیستند ،در یکسوی خلیجفارس کشور ایران قرار دارد که نزدیک به 1399
کیلومتر مرز ساحلی در خلیجفارس و دریای عمان دارد در حالیکه در آنسوی آبهای خلیجفارس
این مقدار میان هفت کشور تقسیم شده است ،تنها گذرگاه و عامل ارتباطی خلیج فارس با جهان
خارج تنگه استراتژیک هرمز است که از ابعاد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور ایران بر آن تسلط و
نفوذ دارد .از بُعد حقوقی نیز حاکمیت ایران بر این تنگه بینالمللی موردتائید همه کشورها است و با
توجه به سیاست صلحآمیز و تنشزدای جمهوری اسالمیایران در منطقه همه این عوامل امنیت
کشورهای منطقه خلیجفارس را به یکدیگر پیوند زده است و خود با خلق فرصتی نوین در عرصه
جهانیشدن راه این کشورها را برای همگرایی و همکاری به یکدیگر نزدیک نموده است (همایون
الهی .)58-55 :1838 ،درک این مفهوم بسیار مهم که ثبات در منطقه خلیجفارس تضمینکننده
امنیت ملی همه کشورهای ساحلی این منطقه در فرایند جهانیشدن است خود موضوع بسیار
حیاتی است که میتوان با توجه به افکار عمومی منطقه و فرهنگ غنی اسالمی به آن دستیافت،
راهی که بسیار سخت و پرفراز و نشیب به نظر میرسد.
الگوی مشارکت دستهجمعی
امنیت در خلیجفارس یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان نفت این منطقه و
مصرف کنندگان بزرگ آن در سراسر جهان بوده و است .نفت و گاز در ساختار امنیت خلیجفارس
برای کشورهای منطقه غیر قابل چشمپوشی است .نفت و گاز در ثبات سیاسی ،رفاه اقتصادی و
نهایتاً بقای کشورهای خلیجفارس نقش کلیدی ایفا میکند (مسعود نیا.)31 ،1838 ،
امنیت انرژی دارای دو بعد است .نه تنها برای مصرفکنندگان ،امنیت عرضه انرژی بلکه از
دیدگاه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز امنیت تقاضای انرژی مطرح میشود و روی دیگر سکه
قرار دارد (وزیریهامانه .)15 ،1835 ،تولیدکنندگان بزرگ برای مشارکت در تأمین عرضه انرژی
عالوه بر امنیت و ثبات سیاسی نیازمند امنیت سرمایهگذاری و همچنین امنیت دستیابی به
تکنولوژیهای پیشرفته نیز هستند .همانطور که کشورهای مصرفکننده نفت و گاز در مورد
دسترسی مداوم و مطمئن به این منابع نگران هستند ،کشورهای صادرکننده نفت و گاز نیز نگران
امنیت تقاضا ،سرمایه گذاری و فنّاوری برای دستیابی به یک رشد سریع و باثبات هستند و امنیت و
رفاه آنها به درآمدهای حاصل از نفت و گاز وابسته است(وزیریهامانه .)11 ،1835 ،نفت برای
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کشورهای منطقه خلیجفارس شاهرگ حیاتی اقتصاد است .هرگونه اختالل موجب میگردد که
اقتصاد این کشورها صدمات جبران ناپذیری را متحمل گردد .بنابراین ،تجارت نفت و گاز از دیدگاه
اقتصاد کالن ارتباط مستقیم با امنیت ملی کشورهای خلیجفارس پیدا میکند .با توجه به تأثیر
انرژی بر تکتک کشورهای منطقه خلیجفارس ،نتیجهای که میتوان گرفت این است که تأثیر انرژی
بر امنیت ملی کشورهای تولیدکننده انرژی خلیجفارس کمتر از تأثیر آن بر کشورهای بزرگ و
صنعتی مصرفکننده نیست .لذا برای آرامش و ثبات در این منطقه و اطمینان از عرضه و تقاضای
کافی و مستمر انرژی نیازمند به طراحی یک الگوی امنیتی مناسب هستیم تا ثبات و امنیت را در
منطقه خلیجفارس تقویت کند .الگوی امنیتی که برای منطقه پیشنهاد میشود الگوی امنیتی
مشارکتی یا دستهجمعی است که به نظر میرسد بهترین شرایط را برای صلح و ثبات منطقه فراهم
میکند.
ترکیب امنیتی دستهجمعی که میتوان پیشنهاد کرد ،ترکیبی است از کشورهای منطقه
بهصورت عناصر اصلی و برخی از کشورها و سازمانهای عالقهمند به ثبات و امنیت خلیجفارس
بهصورت مشارکتکننده در تأمین امنیت .کشورهایی نظیر ایران ،عراق ،کشورهای عضو شورای
همکاری خلیجفارس.
موفقیت یا شکست هرگونه ترتیبات امنیتی خلیجفارس بهطور وسیعی بستگی به ساختار،
اهداف و چگونگی تعامل اعضا با یکدیگر و سازوکارهایی دارد که برای تأمین امنیت منطقهای از
آنها استفاده میشود .سیستم امنیت مطلوب سیستمیدستهجمعی است که همه کشورهای منطقه
را در بر بگیرد .تأمین امنیت کشورهای کوچک خلیج فارس بهطورسنتی بر عهده آمریکا قرار داشته
است لیکن به نظر می رسد این سیستم سنتی نیاز به تغییر و تحول اساسی دارد .در حال حاضر و با
توجه به تحوالت منطقه ،امیرنشینهای خلیجفارس هم چندان به تأمین امنیت از طرف آمریکا
امیدوار نیستند .طرح آمریکایی خاورمیانه بزرگ همه کشورهای منطقه را به نحوی تهدید میکند.
بنابراین ،کلیه کشورهای خلیجفارس در جهت تعادل و توازن قدرت ناگزیر به پذیرش سیستم
امنیت دستهجمعی میباشند.
نقش ایران در همگرایی کشورهای خلیجفارس
در عرصه خارجی ،دیپلماسی انرژی ایجاب میکند تا اقدامات ویژهای برای شکل دادن به روابط
مناسب و رو به پیشرفت با کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک که از لحاظ ژئوپلیتیک انرژی حائز
اهمیت میباشند ،صورت بگیرد .از اینرو ،درحالیکه بهواسطه خاص بودن نظام جمهوری اسالمی،
ایران با عمده روندهای جاری بینالمللی ناسازگاری و عدم تطابق دارد ،باید برای تحقق اهداف کالن
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خود و برای پیشبرد آنها به ائتالف و درنهایت ،اتحاد بیندیشد؛ زیرا حجم محدود قدرت جمهوری
اسالمیدر نظام اقتصاد سیاسی جهانی بدون ائتالف با دیگر واحدهای سیاسی توانایی جامه عمل
پوشاندن به تمامی اهداف بلند سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و امنیتی سیاست خارجی ایران را ندارد
(سریعالقلم ،1889 ،ص  .)14این حوزه که بر هماهنگی و ارتباط نهادمند میان سازماندهی
سیاست خارجی و برنامهریزی توسعه اقتصادی مبتنی است ،از جهت نیاز به سرمایهگذاری خارجی
و مهم تر از آن فناوری برای اجرای طرحهای بهینهسازی تولید و مصرف و به دلیل ضعف سازمانی
در مدیریت طرحهای بزرگ ،برای مثال نیازمند مشوق رویکرد جدید در اجرا و عملیاتی کردن
دیپلماسی انرژی است؛ زیرا با مطرح ساختن پیشنهاد امنیت انرژی متقابل در نظام اقتصاد سیاسی
جهانی و در تعامل با قدرتهای بزرگ دولتی و غیردولتی منطقهای و بینالمللی ،دورنمایی
امیدبخش از تعامل در بخش انرژی به تصویر میکشد.
با توجه به اهمیتی که بخش انرژی برای روندهای صنعتی و تولیدی دارد و از سوی دیگر با در
نظر گرفتن اینکه توسعه اقتصادی فراهمکننده شرایط قدرت است؛ نقشآفرینی درزمینه انرژی
بهعنوان شرط الزمیبرای قدرت بزرگ بودن ،فرصتهای نوینی را در نظام اقتصاد سیاسی جهانی
بهویژه بهواسطه نقشی که در فضاسازی و مهیا ساختن محیط بینالمللی دارد ،برای کشور خلق
میکند .گذشته از این « کشورهایی که از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردارند ،توان قاعده سازی
بیشتری در اختیاردارند» (جوادیارجمند .)88 :1831 ،این استدالل بیانگر این امر است که
دیپلماسی انرژی صرف تعامل انرژی میان دو و یا چند کشور که بهواسطه شبکههای انرژی به هم
مرتبط شدهاند نیست؛ بلکه دیپلماسی انرژی بیانگر وجهی از موضوع است که با الگوی سازماندهی
تفکر ،پیش از تشویق تعامل و همکاری بیان میشود .با چنین کارکردی ،امنیت انرژی یعنی
«اطمینان از عرضه بسنده انرژی ،تا به اقتصاد ملی فرصت داده شود از نظر سیاسی در روالی قابل
قبول کار کند» (.)Miller, 1977, pp.119-120
این رویکرد که در برگیرنده راهحلهایی برای توزیع عادالنه و دسترسی مطمئن به الگویی قابل
قبول از همکاری انرژی است؛ ضرورتی برابر و مشترک برای کشورها جهت ایجاد و تداوم بر
رفتارهای همکاری درزمینه انرژی و در مناسبات بینالمللی و جهانی ایجاد میکند .در اینجا وجه
پیوند انرژی و سیاست خارجی ،فرصتی را برای همکاریهای بیشتر در مدیریت وابستگی متقابل
فزاینده میآفریند که منجر به شکلگیری منافع مشترک و در نتیجه ایجاد و تداوم روابط
مسالمتآمیز و باثبات در زمره منافع ملی برای آینده میشود .در نهایت اینکه دیپلماسی انرژی
میتواند به شکلگیری روابط جدید کشورها و دیگر بازیگران نظام اقتصاد سیاسی جهانی منجر شود
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و زمینهساز گسترش معادالت جدید سیاسی و امنیتی تأثیرگذار باشد .درست همانند فرایند
همگرایی اروپایی که با تمرکز بر منابع استراتژیکی زغالسنگ و فوالد بنیان گذاشته شد
()Dannreuther, 2003, p.214؛ یک چنین خطمشی منطقهای بر سر نفت و گاز که دربرگیرنده
سازوکاری جهت سازمان دادن به مناسبات منطقهای (و همکاری متقابل برای چیره شدن بر
اختالفات فرهنگی ،سیاسی و جغرافیایی) باشد ،قابلتصور است .چنین ترکیبی منافع آشکاری را
برای ایران عرضه میکند؛ و در ابتداییترین سطح بر تقویت مؤلفههای امنیت ملی مؤثر است.
بیشک یکی از اهداف و اولویتهای جمهوری اسالمی ایران در جهت کاستن از فضای تنش در
روابط خارجی و ارتقای امنیت ملی ،همکاری با کشورهای منطقه برای جلوگیری از نظامیشدن
گفتمان در مناطق همجوار خود است که با ترکیبی از حسن همجواری و روحیه برادری ابراز
میگردد .این امر بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا به خصوص کشورهای منطقه خلیجفارس از امکان
مالی وسیعی برای تدارک نظامی برخوردار میباشند .رویکرد حاضر نشان میدهد که اگر دولتها
بتوانند با پیوندهای اقتصادی ،برقراری تحریم و یا ارائه مشوق ،از وابستگی متقابل به نفع خود
استفاده کنند ،قادر میشوند انگیزههایی را برای دیگران ایجاد کنند تا با اهداف امنیتی آنها
هماهنگ عمل کنند.
وابستگی متقابل پیچیده و چندجانبه ،کشورها را در وضعیت مشروط از حیث منافع آشکاری
که به جهت تداوم روابط دوجانبه و چندجانبه دارند ،قرار میدهد .بنابراین ،با منافع ملی تصریح
شدهای که همواره از طریق وجود ثبات داخلی برآورده میشود ،هرکدام از کشورها را در تداوم
آرامش و ثبات داخلی در کشور دیگر برخوردار از منافع انکارناپذیر میسازد؛ و از جنبه ایجابی تأمین
امنیت ملی را تسهیل میکند .مزیت برجسته شیوه اخیر این است که سبب میشود تا از یکسو،
هزینه های سنگین ایجاد و تأمین امنیت ملی در درون مرزهای سیاسی ،یعنی خوداتکایی در تأمین
امنیت به کشور تحمیل نگردد ،و نیز امنیت انرژی کشور به همسایگان و نزدیکترین شرکا
منطقهای پیوند خورده و از امکان آسیبپذیری امنیت ملی در شرایط تهدید کاسته شود .لذا
پیوندهای منطقهای بهخصوص در عرصه همکاریهای انرژی یک راهبرد ژئوپلیتیکی محسوب
می شود که منجر به افزایش همکاری و اشتراک منافع ایران با کشورهای منطقه ،و دیگر شرکا شده
و برآیند آن بر ارتقاء و تحکیم مبانی ثبات ،اقتدار و عزت جمهوری اسالمی نمودار میشود .بهاین
ترتیب ،پیوستن به روند مبادالت منطقه ای و جهانی که منجر به عملیاتی شدن عرصه وابستگی
متقابل چندجانبه در روابط اقتصادی ،انرژی ،سیاسی و امنیتی کشور میشود ،ضمن کاهش
تهدیدها علیه کشور با افزایش نقش و تأثیرگذاری آن ،دستیابی به امنیت ملی را تسهیل میسازد .از
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این رو ،استدالل می شود که در بعد سیاسی ،احترام به امنیت و منافع ایران امری است که میتوان
از همکاری انتظار داشت.
طبق مندرجات این نوشتار ،کشورها در سیاست خارجی خود با بهرهگیری از ظرفیتهای
اقتصادی و انرژی ملی و در چارچوب دیپلماسی انرژی راهبرد نوین رشد و توسعه اقتصادی و تأمین
منافع و امنیت ملی را در پیشگرفتهاند .پیرو چنین مالحظاتی برای ایران به عنوان کشوری که
دارای ذخایر عظیم نفت و گاز در درون مرزهای ملی و پیرامون آن است ،دیپلماسی انرژی ابزاری
برای بیشینه ساختن دستاوردها از نظام اقتصاد سیاسی جهانی محسوب میشود .این در حالی است
که غالباً در خطمش ی خارجی ایران ،نگاه اقتصادی از موضوعیت کمتری نسبت به مالحظات سیاسی
برخوردار بوده است .در نتیجه غلبه نگاه بازرگانی در موضوع انرژی که از عدم لحاظ شدن نگاه
بلندمدت و راهبردی به مسائل بخش انرژی در رویکرد خارجی ،دیپلماسی انرژی ،حکایت میکند،
بیانگر این است که ایجاد تحول در شرایط عمومی بازیگری منطقهای و بینالمللی کشور نیازمند
مدنظر داشتن استراتژیهای بلندمدت بخشی و از جمله برای سیاست خارجی است.
یکی از پتانسیلها جمهوری اسالمی ایران در زمینه روند همگرایی بیشتر با کشورهای حوزه
خلیجفارس به ذخایر گازی آن مربوط میشود .برای نمونه ،برخی از کشورهای هم جوار از کمبود
شدید گاز رنج میبرند که عمده مصرف گاز برای این کشورها ناشی از نیاز صنعت نیروگاهی
آنهاست .گفتنی است ،بر اساس آمارهای ارائهشده در هفتهنامه  MEESدر سال  ،2993شکاف
میان عرضه و تقاضای گاز در بازار امارات به حدود  1میلیارد فوت مکعب در روز فصل تابستان
 2998رسید .پیشبینی میشود که کشور امارات روزانه حدود  1/5تا  2میلیارد فوت مکعب گاز
بیشتر از قراردادهای موجود وارداتی نیازمند است تا بتواند میزان موردنیاز خود را مرتفع نماید.
کشور بحرین نیز بعد از سالهای  2912به طور متوسط به واردات روزانه  599تا  1میلیارد فوت
مکعب نیاز دارد .کشور عمان نیز از سالهای  2918میالدی به بعد با بحران گاز روبرو خواهد شد و
پیشبینی میشود به وارداتی حدود  1میلیارد فوت مکعب روزانه به گاز نیاز داشته باشد .کشور
کویت نیز با کمبود شدید گاز روبرو است .اصلیترین رقیب ایران در صادرات گاز به این مناطق ،قطر
است که خود نیز جز کشورهای عربی بوده و روابط مناسبتری با کشورهای فوق دارد .بهعنوانمثال
پروژه دلفین یکی از بزرگترین پروژههای خط لوله در منطقه خلیجفارس است که گاز گنبد شمالی
را به مشتریان خود ازجمله دوبی ،ابوظبی و عمان انتقال میدهد .بااینحال ،هنوز هیچ پروژه
صادراتی ایران به این کشورها عملیاتی نشده است.
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نتیجهگیری
مروری بر تحوالت منطقهای در سالهای اخیر نشان میدهد که جمهوری اسالمیایران همواره
گسترش همهجانبه روابط با کشورهای منطقه بهویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را در
دستور کار خود قرار داده و این روابط را ضامن توسعه و ثبات منطقه دانسته است .تردیدی نیست
که کشورهای بیگانه و در رأس آنها آمریکا همواره مانع بزرگی در مسیر گسترش روابط ایران با
کشورهای منطقه و از جمله کشورهای شورای همکاری بودهاند .به نظر میرسد آمریکا منفعت خود
را در اختالف میان ایران و همسایگان عرب جنوبیاش میبیند و تالش میکند از خأل موجود در
این میان استفاده و حضور سیاسی و نظامیخود در منطقه را مستحکمتر کند
بیتوجهی بهپیش فرضهای تشکیل یک همگرایی ،اختالفهای مرزی و سیاسی کشورهای
عضو ،ساختار سیاسی کشورهای عضو ،چالشها و بحرانهای داخلی در برخی کشورهای عضو نظیر
بحران مشروعیت ،وابستگی سیاسی و امنیتی به قدرتهای فرا منطقهای ازجمله آمریکا ،حضور و
مداخالت نیروهای بیگانه در منطقه و جلوگیری آنها از شکلگیری ترتیبات اقتصادی و سیاسی
درونزای منطقهای و سرانجام نبود توجه الزم به توسعه روابط با کشورهای دیگر منطقه و
بهرهگیری از ظرفیت باالی آنها در افزایش همکاریهای منطقهای را میتوان از جمله عواملی
دانست که شورای همکاری خلیجفارس را از تبدیل شدن به یک سازمان قدرتمند و پویای منطقهای
بازداشته است.
بنابراین در چنین فضایی است که رسیدن به الگوهای جدید همکاری منطقهای که کمتر
چالشهایی را که د ر باال به آن اشاره شد ،دارد ،نیاز حیاتی برای کشورهای منطقه است .مشخصه
اصلی چنین الگویی در درجه اول شمولیت آن بهکل کشورهای منطقه و نه محدودیت به چند
کشور خاص است .بیتردید دستیابی به چنین الگوی همکاری با یک حرکتی دفعی و سریع
امکانپذیر نیست .به نظر میرسد ،گسترش همکاریهای اقتصادی پایه اساسی برای همکاریها در
سایر بخشها خواهد بود.
نظام پایدار منطقهای در خلیجفارس بدون ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی بین بازیگران اصلی
منطقهای و فرا منطقهای در زمینههای مختلف دوام نمییابد .چراکه بروز هرگونه ناامنی و بیثباتی
در سطح منطقه ،برای کلیه بازیگران اعم از منطقهای یا فرا منطقهای هزینههای زیادی در پی
خواهد داشت .به همین دلیل تمامی بازیگران سعی خواهند کرد تا به نوعی از زمینههای بروز تنش
که میتواند ریشههای امنیتی ،سیاسی ،اقتصادی یا فرهنگی داشته باشد ،جلوگیری کنند .به عبارت
دیگر حرکت به سوی همکاریهای سازنده و یا حتی رقابت سازنده باید جایگزین زمینههای
بیاعتمادی و تضاد در روابط کشورهای منطقه خلیج فارس شود .در این چارچوب ،به همپیوستگی
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اقتصادهای کشورهای منطقه ،ایجاد نوعی بازار مشترک درزمینه تبادل کاالها ،خدمات و تکنولوژی،
اتصال خطوط انتقال انرژی نفت و گاز ،استفاده از تسهیالت مشترک بندری ،اتصال سیستمهای
بانکداری و تجارت و تقویت توریسم ،اتصال خطوط کشتیرانی و حملونقل هوایی ،رفع
محدودیتهای گمرکی و مواردی از این قبیل میتواند زمینههای وابستگی متقابل در تمامیزمینهها
را فراهم کند که بهنوبه خود کشورها را در برابر امنیت جمعی مشترک مسئول و پاسخگو میسازد.
به نظر میرسد چنانچه تمامیکشورهای منطقه خلیجفارس این عزم را در خود ایجاد کنند،
زمینههای مناسب برای یک بلوک و سازمان قدرتمند متشکل از همه کشورهای منطقه آماده است
و تنها باید این زمینههای بالقوه را به توانمندیهای بالفعل تبدیل کرد .چنین همکاریهایی که بر
پایه مشارکت تمامیکشورها و احترام و تعامل متقابل آنها شکل بگیرد ،میتواند امکان نقشآفرینی
هر یک از این واحدهای سیاسی را در سطوح منطقهای و بینالمللی بیشتر کند.
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چکیده
فالت ايران سرشار از منابع نفتي و گازي است و حدود  53حوزه از اين منابع فقط در
خليجفارس وجود دارد که در  41حوزه از آن با کشورهاي عرب منطقه مشترک است .بهرهبرداري از
ميادين مشترک در خليجفارس فرصتها و چالشهايي را براي ايران در راستاي همگرايي منطقهاي،
ايجاد کرده است که ضرورت پرداختن به آنها احساس ميشود .سؤال اصلي اين مقاله اين است که
چه فرصتها و چالشهايي در استفاده از ميادين مشترک نفت و گاز در روابط ايران و کشورهاي
حاشيه خليجفارس وجود دارد؟ اين پژوهش به کمک تئوري همگرايي و نوکارکردگرايي ارنستهاس
در پي پاسخ به اين سؤال است و اين فرضيه مطرح ميشود که مهمترين فرصتها ميتوانند
همکاري بيشتر در زمينهي بهرهبرداري از اين ميادين ،پااليش و انتقال اين منابع به بازارهاي جهاني
باشد و از مهمترين چالشها عدم منطقهگرايي و همگرايي اقتصادي بين کشورهاست که داليل
مختلفي دارد از جمله :به بازي نگرفتن ايران در ترتيبات امنيتي منطقه ،وابستگي کشورهاي عربي
به آمريکا و غرب ،اختالفات مذهبي ،قومي و نژادي بين آنان ،عدم همکاري در بهره برداري از
ميادين مشترک نفت و گاز و...روش پژوهش توصيفي  -تحليلي بوده و از ابزارهاي کتابخانه اي و
اينترنتي استفاده شده است.
واژههای کلیدی :ميادين مشترک نفت وگاز ،ژئوپليتيک ،امنيت انرژي ،خليج فارس
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مقدمه
در عصر جهاني شدن ،کشورهاي کوچک و بزرگ در همه نقاط جهان به دنبال پيوستن به
ائتالفها ،پيمانهاي چند جانبه ،همکاريهاي اقتصادي و ...هستند .اين فعاليتها همگي درجاتي از
همگرايي محسوب ميشوند .هر چه تجانس کشورها بيشتر باشد ،و درک همگرايي در آنها باالتر
باشد رسيدن به همگرايي آسانتر و سطح آن باالتر خواهد بود .يکي از موفقترين نمونههاي
همگرايي اتحاديه اروپا است که پس از جنگ جهاني دوم و با هدف همکاريهاي اقتصادي در قالب
جامعه زغال سنگ و فوالد اروپا شکل گرفت .پس از آن و با گذر زمان منطقه گرايي و همگرايي
منطقهاي در ديگر نقاط جهان آغاز گشت .پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي و خالء وجود
يک قطب ،بر سرعت همگرايي افزوده شد و کشورها به تکاپو افتادند تا با ايجاد ائتالف با کشورهاي
منطقه و متجانس خود پيمان همکاري ببندند و به اين صورت بر توسعه ،امنيت و رفاه هر چه
بيشتر خود بيفزايند.
زمينههاي همگرايي بسيارند اما مهمترين آن شايد نيازهاي اقتصادي باشد .در دنياي امروز ،به
دليل وابستگي متقابل ،کشورها مجبورند با هم همکاري اقتصادي و فني داشته باشند .يک کشور
نميتواند به صورت جزيرهاي عمل کند و مرزهاي خود را به روي کاالها ،صنعت ،تکنولوژي ،خدمات
و ..ببندد .کشورها بر حسب نيازشان و سطح توسعه و صنعتشان به همکاريهاي اقتصادي و تجارت
کاالها و تکنولوژي ميپردازند .اين نياز به همکاريهاي اقتصادي و فني ميتواند زمينهساز همگرايي
از سطوح اوليه و ابتدايي به سمت همگرايي کامل و همه جانبه باشد .هر منطقهاي بر حسب نياز
خود ميتواند به توسعه همکاريهاي اقتصادي در يک مورد خاص بپردازد .همان طور که در اروپا
ابتدا برحسب نياز منطقه براي توسعه و بازسازي پس از جنگ جهاني دوم ،اتحاديه زغال سنگ و
فوالد شکل گرفت.
پژوهش پيش رو بر آن است تا يکي از راههايي را که ميتوان از آن در منطقه خليج فارس به
همگرايي رسيد را تببين و تشريح نمايد .اين راه که يکي از مهمترين راهها براي منطقه پر اهميت
خليج فارس شمرده مي شود ،ميادين مشترک نفت و گاز است که پس از تقسيم و تحديد حدود در
اين منطقه به دست آمده اند و همکاري در زمينههاي فني و اقتصادي اين ميادين ،يکي از برجسته
ترين زمينههاي همگرايي خواهد بود.
با توجه به اهميت منابع انرژي به خصوص نفت و گاز و نياز جهاني به منابع نفت و گاز و
پتانسيلي که خليج فارس از اين لحاظ دارا ميباشد ميتواند فرصتي براي ايران باشد تا با بهره
برداري اصولي از اين منابع و همکاري با ساير کشورهاي حوزه خليج فارس و ساير توليد کنندگان
نفت وگاز موقعيت خود را در سطح منطقهاي و جهاني بهبود بخشد .عليرغم فرصتي که براي ايران
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در اين زمينه وجود دارد ،ايران با يک سري موانع نيز مواجه است ،اولين مانع ناشي از بهره برداري
ن ابرابر اين کشورها در مقايسه با ايران است ،مانع بعدي اختالفاتي است که ايران با اين شيخ
نشينها داشته که اکثرا ناشي از سياستهاي استعماري کشورهاي فرامنطقهاي و ذهنيت منفي
شيخ نشينها از ايران بوده و مانع بعدي تحريمهايي که در مورد ايران توسط غرب صورت گرفته و
ضعف تکنولوژيکي ايران در صنايع مورد استفاده در برداشت از اين منابع است.
بزرگترين مشکل ايران که در بهرهبرداري از منابع مشترک نفت و گازي مشهود است بهره
برداري نابرابر از اين حوزهها در مقايسه با ساير همسايگان است به طور مثال منبع مشترک پارس
جنوبي که منبع م شترک ايران و قطر است که در اين حوزه بهره برداري ايران قابل مقايسه با قطر
نيست و بهره برداري قطر چند برابر ايران است اين نابرابري تنها در اين حوزه نيست و در ساير
حوزههاي مشترک نيز به همين صورت است.
بهره برداري از ميادين مشترک نفتي و گازي در خشکي و دريا براي ايران حائز اهميت ميباشد
به طوري که بايستي چگونگي بهره برداري همسايگان از ميادين مشترک و مقايسه آن با بهره
برداري کشورمان از اين ميادين تحت مراقبت دقيق قرار گيرد .در واقع يک سرمايه مشترک بين
ايران و همسايگان قرار دارد که بايد با يک نگاه منصفانه ،صحيح و عادالنه و بر اساس منافع ملي هر
دو کشور و ملت مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به فرضيه اين پژوهش ايران ميتواند با اين کشورها با يک نگاه منصفانه در بهره برداري
از ميادين مشترک بپردازد و از بهره برداري غير اصولي که عمر اين ميدانها را کاهش ميدهد جلو
گيري شود .همچنين اين ميادين در همگرايي اقتصادي بين ايران و کشورهاي حاشيه خليج فارس
اهميت داشته و به شکوفايي اقتصادي منطقه کمک خواهد کرد.
چارچوب نظری
تئوری همگرایی
همگرايي عبارت از فرآيندي است که طي آن واحدهاي سياسي به طور داوطلبانه از اعمال
اقتدار تام خويش براي رسيدن به هدفهاي مشترک صرف نظر کرده ،از يک قدرت فوق ملي
پيروي مي کنند(قوام .)212-212:45:: ،در ميان نظريههاي همگرايي منطقهاي ،قبل از همه ،نو
کارکردگرايي به علت هم پيچيدگي و هم جاه طلبي خود متمايز شده ،و تعداد زيادي انتقاد را به
خود جلب کرده است .اين نظريه براي اولين بار در اواخر دهه  4531و اوايل دهه  4521اساساً از
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طريق کار ارنستهاس 4و لئون ليندبرگ 2در پاسخ به تأسيس اتحاديه ذغال سنگ و فوالد اروپا و
ارتباطات اقتصادي اروپا ،تنظيم و فرموله شد .اين نظريه تا اواسط دهه  4521در ابتداي راه بود ،که
در طي آن زمان به نظر ميرسيد سير تکاملي اتحاديه اروپا براي دفاع کردن از پيش فرضهاي خود
است ( .) Niemann and Schmitter,2009: 1
5
هاس کارکردگرايي را با الهام از رويکرد عملگرايانه جين مونت براي پيوستن به اتحاديه اروپا
ترکيب کرد .برخالف کارکردگرايي،هاس و پيروان او به همگرايي منطقه اي نگاه کردند ،که جهاني
نيست ،و آنها فهميدند که روند همگرايي سياسي ،نه صرفا عملکردي يا تکنوکرات است .شرايط پس
زمينه اصليهاس براي همگرايي منطقه اي اين بود که واحدها بايد داراي ساختارهاي اجتماعي
کثرت گرا ،به طور قابل مالحظه اقتصادي و توسعه يافته صنعتي ،و بايد داراي يک الگوي مشترک
ايدئولوژيک در ميان واحدهاي شرکت کننده ،باشند .به عبارت ديگر روشهاس به توضيح همگرايي
در دموکراسيهاي کثرت گرا محدود بود .در همکاري خود را با فيليپ اشميتر ،هاس سعي کرد
نظريه نزديکي اجباري را به پروژه همگرايي اروپايي نزديک کند و يک کاربرد عمومي
نوکارکردگرايي را ارائه دهد(.) Dosenrode ,2010: 21,22( )4521
نوکارکردگرایی
نوکارکردگرايي به ميزان قابل توجهي مديون کارهاي ارنستهاس ميباشد و نظريه او مديون
روشنگريهاي ميتراني ميباشد ،ولي نظريه وي به خاطر تفاوت قابل مالحظهاي که با نظريه
کارکردگرايان دارد ،عنوان نوکارکردگرايي را به خود اختصاص داده است .بر خالف ميتراني،
ارنستهاس معتقد است که ميتوان بين حوزههاي فني با سياسي تفاوت قائل شد .هاس متغير
مستقل خود را در قالب منافع شخصي رهبران نشان مي دهد .رهبران بايد به اين نتيجه برسند که
از طريق پيوستن به مرکز جديد ،منافعشان تأمين ميشود .در چنين حالتي است که رهبران عالقه
مند مي شوند که وفاداري خود را به يک مرجع باالتر محول کنند که نهادهايش صالحيت تصميم
گيري را داشته باشند).) Viottis , kauppi,1999: 213-214
شايد مهمترين مفهوم در نوکارکردگرايي ايده سرريز بود که در به تصوير کشيدن مکانيسم
فرآيندهاي همگرايي منطقهاي مورد استفاده قرار گرفت .در فرمول اصلي هاس ،سرريز اشاره دارد به
ايجاد و تعميق همگرايي در يک بخش اقتصادي و ايجاد فشار براي يکپارچگي اقتصادي بيشتر در
1- Ernst Haas
2 - Leon Lindberg
3 - Jean Monnet’s
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داخل و فراتر از آن بخش ،و ظرفيتهاي معتبر بيشتر در سطح اروپا .به عبارت ساده ،فرضيه سرريز
همگرايي از زغال سنگ و بخش فوالد گروه صنعتي کشورهاي اروپاي غربي مزاياي عملکرد
قابلتوجهي را براي بازيگران کليدي اقتصادي داشت ).(Gjelevski, 2011: 311
کارکردگرايي و نوکارکردگرايي بنيه اقتصادي دارند .به عبارت سادهتر آنها عقيده دارند که
همکاري در زمينههاي اقتصادي مؤثرترين شيوه جهت باال بردن همگرايي منطقهاي است .به عقيده
طرفداران همگرايي منطقهاي «:همگرايي منطقهاي اختالفات را کاهش ميدهد و همکاري و روابط
صلحآميز را بين دولتها ترويج ميدهد .منطقهگرايي تمايل به ايجاد مجموعه سياسي بزرگتر دارد
که در آن هر واحد بهصورت آگاهانه در مورداستفاده از زور در روابط خود با ديگر واحدهاي
شرکتکننده اجتناب ميکند .در واقع ساختن صلح ،نياز براي غلبه بر جنگ ،جلوگيري از تداوم
جنگ ،نگرانيهاي اصلي تئوريهاي همگرايي هستند»). (Lakkis,2003:11
ارنستهاس عقيده دارد که روند همگرايي در بطن خود متضمن چند مرحله است:
-4در وهله اول يک پارچگي در حوزههاي پائيندستي سياست اما با اين اطمينان که اين
حوزهها بخشهاي اقتصادي استراتژيک هستند؛
 -2ايجاد يک اقتدار باال بدون انحراف از منافع ملي جهت نظارت بر فرايند يکپارچگي و قادر
ساختن اين اقتدار براي اقدام بهعنوان حامي براي يکپارچگي بيشتر؛
 -5يکپارچگي بخشهاي اقتصادي خاص در سراسر کشور فشار کارکردي ايجادشده را در
جهت يکپارچگي بخشهاي اقتصادي مرتبط خواهد کرد؛
 -1يکپارچگي عميق نهتنها بهوسيله اقتدار باال حمايت ميشود بلکه رفتهرفته ،منافع اجتماعي
کساني که به سمت شکلهاي فراملي از اقتدار هدايتشدهاند ،شروع ميکند به درک تغيير در محل
اقتدار معنيدار .آنها وفاداري خودشان و فعاليتهاي خودشان را تغييرمي دهند به اين دليل که
آنها مؤثرترين مسير را براي تحقق منافع مادي خود جستوجو ميکنند؛
 -3يکپارچگي اقتصادي عميق نياز براي نهادسازي بيشتر در اروپا و ادغام گسترده بيشتر ،نياز
به نظارت پيچيده بيشتري را ايجاد خواهد کرد.؛
 -2يکپارچگي سياسي بهصورت کموبيش عوارض جانبي يکپارچگي اقتصادي است؛
 -2يکپارچگي اقتصادي همراه با در جه اي از نهادسازي فراملي بهعنوان مؤثرترين راه براي
ايجاد سيستم طوالنيمدتي از صلح است.(Huseynli, 2013:29-30).
نوکارکردگرايان از طريق مفهوم سرريز تالش دارند چگونگي انتقال همکاري از يک بخش به
بخش ديگر را توضيح دهند .آنها عقيده دارند از طريق سرريز ارزشهاي و هنجاريهاي که در
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بخش اقتصادي مروج همگرايي بودند به ساير حوزهها نيز منتقل ميروند و اين امر بهنوبه خود
زمينه همگرايي گسترده را به وجود ميآورد .صلح و ثبات ناشي از اين همگرايي به نفع همه اعضا
خواهد بود .هاس استدالل ميکند که«سرريز ميتواند بهصورت خودکار اتفاق بيفتد زماني که بين
بازيگران ملي اختالف وجود دارد و آن ميتواند از طريق گسترش حوزه و سطح نهادهاي مرکزي
حلوفصل شود .درحاليکه هيچگونه تضميني وجود ندارد که هميشه آن موفق باشد دستکاري
چنين اختالفاتي بهوسيله بازيگران منطقهاي در مرکز مکانيسم يکپارچگي نهفته است»
(.) Srisorn & Willett,2009:8
مهمترين هدفي که نوکارکردگرايان از يکپارچگي اقتصادي دنبال ميکنند رسيدن به همگرايي
سياسي است .امري که در بين دولتهاي منطقه با توجه به ريشههاي تاريخي و فرهنگي ممکن
است به سختي صورت بگيرد.هاس عقيده دارد که" نتيجه نهايي يکپارچگي سياسي ،جامعه سياسي
جديد است ) .(Godowska,2013:148هاس در مورد جامعه سياسي اعتقاد دارد که" شرايطي که
در آن افراد يا گروههاي خاصي در يک دوره خاصي از زمان و فضاي جغرافياي قابلتعريف وفاداري
بيشتري را به نهادها سياسي مرکزي در مقابل ساير اقتدارهاي سياسي نشان ميدهند (Ozen
 ,1998:2).براي نو کارکردگرايان و هاس همگرايي منطقهاي به معني يکپارچگي سياسي است .زيرا
در اين مرحله است که دولتها از بسياري از خواستهها و انتظارات خود کاسته و به دنبال انتقال
وفاداري و گرايشات خود به سمت نهادها و سازمانهاي فراملي هستند .اين موضوع را ميتوان از
تعريفي که هاس از همگرايي منطقهاي ميدهد متوجه شد .هاس عقيده دارد" يکپارچگي سياسي
فرايندي است که بهموجب آن بازيگران سياسي در چندين مجموعه ملي متمايز در تالشاند تا
وفاداري ،انتظارات و اقدامات سياسي خود را به يک مرکز جديد انتقال دهند .مؤسساتي که در
بردارنده صالحيتها و تقاضاهاي بيشتري نسبت به دولتهاي قبلي هستند .نتيجه نهايي جامعه
سياسي جديد است).( Dosenrode, 2010:4
اشميتر يکي ديگر از نو کارکردگراياني است که همگرايي منطقهاي را موردتوجه قرار داده و
عقيده دارد که همگرايي منطقهاي اصول و قواعد ويژهاي دارد .به بيان اشميتر:
 -4همگرايي منطقهاي يک پروسه است نه يک پروژه
 -2همگرايي منطقهاي از طريق همگرايي منافع شکل ميگيرد نه از طريق شکل دادن يک
هويت
 -5همگرايي منطقهاي ميتواند صلحآميز و داوطلبانه باشد
 -1همگرايي منطقهاي بايد با تعداد کمي از دولتهاي عضو شروع شود ،اما از ابتدا بايد تأکيد
کند که براي ورود اعضاي جديد در آينده باز است.
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 -1همگرايي منطقهاي بهناچار شامل دولتهاي ملي است که ازلحاظ اندازه يا قدرت با
همديگر تفاوت دارند.
 -2همگرايي منطقهاي نياز به رهبر دارد بهعنوانمثال رهبراني که قادر به ايجاد ابتکار هستند و
حاضر به پرداخت سهم نامتناسبي از هزينهها براي ساير اعضا ميباشند .
 -2همگرايي منطقهاي نياز به يک دبيرخانه دارد و نيز قدرتهاي فراملي محدود اما بالقوه
 -:همگرايي منطقهاي نياز به اين دارد که دولتهاي عضو دموکراتيک باشند
 -5همگرايي منطقهاي به نظر ميرسد با اعضايي که ازلحاظ توسعه و ثروت سرانه متفاوت
هستند امکانپذير باشد
 -41همگرايي منطقهاي عمدتاً فرايندي درونزا است ،اما آن ميتواند در مراحل اوليه نسبت به
نيروهاي بيروني آسيبپذير باشد.)Malamud, Schmitter, 2006:8-13) .
در نهايت نو کارکردگرايي را ميتوان اينگونه خالصه کرد که :نو کارکردگرايي ميتواند در
چشمداشت وفاداري ،انتظارات و اقدامات سياسي در تغيير به سمت مجموعه سياسي جديد خالصه
شود .که بهموجب آن ملتها از خواستهها ،تواناييها براي انجام رفتار خارجي و همچنين رفتارهاي
سياسي مستقل داخلي در مقابل همديگر چشمپوشي ميکنند و بهجاي آن ساختن تصميم مشترک
يا تفويض تصميمگيري به سازمان مرکزي جديد را دنبال ميکنند.)Falkner, 2011:6( .
میادین مشترك نفت و گاز در خلیج فارس
ايران در خليج فارس داراي ميادين متعدد نفت و گاز است .در مورد تعداد ميادين مشترک نفت
و گاز ايران در خليج فارس در بين کارشناسان اختالف نظر است؛ چرا که به داليل فني و زمين
شناسي ،مشترک بودن برخي از ميادين محل ترديد بوده و اظهار نظر قطعي در اين زمينه منوط به
تکميل مطالعات اکتشافي در آينده است .در عين حال مشترک بودن تعدادي از ميادين به طور
قطعي و مسلم به اثبات رسيده است .ايران در مناطق خشکي مرزي داراي ميادين مشترک نفت و
گاز همانند ميادين نفت شهر ،دهلران ،پايدار غرب ،آزادگان ،يادآوران (مشترک با عراق) و ميدان
گازي گنبدلي (مشترک با ترکمنستان) ميباشد؛ در خليج فارس نيز ميادين فروزان ،آرش،
اسفنديار ،نصرت ،مبارک ،هنگام ،سليمان ،فرزاد  Bو  ،Aپارس جنوبي و فرزام مشترک مي باشند.
مياديني چون بالل ،رشادت ،اسفند وصالح جنوبي نيز به مناطق مرزي دريايي نزديک هستند ،اما
تا کنون مشترک بودن آنها به اثبات نرسيده است (جهاني.)443 :4551 ،
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ميدان نفتي نفت شهر :ميدان نفتي نفت شهر در فاصله  411کيلومتر شمال غربي ايالم و
 251کيلومتري جنوب غربي کرمانشاه واقع است .اين ميدان در سال  4525در تاقديس
نفت شهر کشف گرديد .ميدان نفت خانه بخش عراقي ميدان نفت شهر ،در سال 4522
توسط شرکت نفت انگليسي و عراق کشف شد .پس از پيروزي انقالب اسالمي به "
ميدان نفتي نفت شهر " تغيير نام يافت .تنها ميدان نفتي در حال توليد استان
کرمانشاه داراي  252ميليون بشکه نفت و کالهک گازي مي باشد.
ميدان نفتي دهلران  :ميدان دهلران در سال 4534کشف شد .ميزان نفت خام درجاي
اوليه اين ميدان  1242ميليون بشکه است که  253ميليون آن را مي توان برداشت
کرد .همچنين اين ميدان داراي کالهک گازي مي باشد .در طول جنگ تحميلي
چاههاي اين ميدان به آتش کشيده و توليد از آنها متوقف شد .از ميدان نفتي دهلران تا
سال 4521حدود  42ميليون بشکه نفت برداشت شده است.
ميدان نفتي پايدار غربي :اين ميدان در سال  4535کشف گرديد .نفت ميدان پايدار غرب از
نوع سنگين است و فشار طبيعي مخازن به تنهايي پاسخگوي استمرار توليد نفت نيست.
از اين رو وجود تلمبههاي نفت بر سر چاهها ضروري است .اين ميدان داراي کالهک
گازي و نفتي با درصد سولفور  4/3درصد است.
ميدان آزادگان (آزادگان شمالي و جنوبي) :ميدان عظيم نفتي آزادگان يکي از بزرگترين
ميدان نفتي ايران و جهان است که در سال  4522کشف شده است .در محدودهاي به
وسعت  21در 23کيلومتر در :1کيلومتري غرب اهواز در منطقه دشت آزادگان واقع
است .ميدان نفتي آزادگان به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم مي شود (البته به نظر
شرکت گازپروم نفت ميدان آزادگان يک ميدان واحد است) .ميدان نفتي آزادگان
شمالي در  421کيلومتري غرب اهواز ،منطقه مرزي بين ايران و عراق واقع شده است.
اين مخزن در حدود  311:ميليون بشکه نفت دارد.
ميدان نفتي يادآوران (يا مخازن حسينيه /کوشک سابق) :ميدان يادآوران از ترکيب دو
ميدان يا تاقديس حسينيه و کوشک تشکيل شده است .تاقديس حسينيه در ناحيه
دزفول شمالي در مجاورت و به موازات خط مرزي و مشترک بين ايران و عراق و چاه
حسينيه به فاصله 24کيلومتري شمال غربي چاه دارخوين  2و حدود  15/3کيلومتري
شمال غرب چاه خرمشهر 4و حدود  51کيلومتري جنوب چاه کوشک  4واقع شده
است.
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تاقديس حسينيه بدون هيچگونه رخنموني در سطح زمين با عمليات لرزه نگاري در سال
 4523مشخص و محرز گرديد .اولين لرزه نگارى در منطقه در سال  4523انجام شده و در سال
4525اکتشافى صورت گرفت .در سال  :4ميدان نفتى حسينيه با  4/3ميليارد بشکه ذخاير تثبيت
شد و با ادامه اکتشاف مشخص گرديد که فاصله بين دو ميدان نفتى کوشک و حسينيه نيز مخزن
نفت است .بينابين ميادين کوشک و حسينيه فاصله اى است که ظاهراً محل مخزن جديد است.
مجموع ميادين کوشک و حسينيه و حد فاصل تازه کشف شده بين اين دو ميدان به نام "
يادآوران" تغيير نام داد.
 -2ميدان گازي-نفتي آرش :اين ميدان مشترک در بين ايران و کويت در سال  4525کشف
گرديد .ميدان نفتي و گازي آرش با نفت خام درجاي اوليه  132ميليون بشکه در سازند
گدوان و گاز درجاي اوليه  22/3ميليارد متر مکعب و  :5/2ميليون بشکه ميعانات گازي
در سازند فهليان است .به نظر مي رسد بخشهايي از اين ميدان در آبهاي عربستان
مشترک است.
 -2ميدان نفتي اسفنديار :ميدان ياد شده در سال  4513در تاقديس اسفنديار توسط شرکت
آيپک کشف شد .ميدان اسفنديار مشترک با عربستان داراي  352ميليون بشکه نفت
خام درجا مي باشد.
 -:ميدان فروزان :ميدان نفتي فروزان که قبل از انقالب به نام فريدون خوانده ميشد ،يکي از
مياديني است که توسط شرکت نفت پان آمريکن در سال  4522در آبهاي فالت قاره
ايران کشف شد .اين ميدان  2515ميليون بشکه نفت خام درجا دارد .ميدان فروزان به
همراه ميدان اسفنديار جز بلوک عملياتي و اکتشافي ناحيه خارک شرکت فالت قاره مي
باشد.
 -5ميادين گازي فرزاد  Aو  :Bاين ميادين از ميادين کوچک گازي ايراني در نزديکي هم
(جزيره فارسي) بلوک اکتشافي فارسي هستند .در ميدان گازي فرزاد  Bتا کنون دو چاه
توليدي حفر شده است .ميدان گازي فرزاد  Bبا ذخيره درجاي حدود  42/3تريليون
فوت مکعب گاز طبيعي دارد .بخش بسيار ناچيزي از ساختمان فرزاد-Aحصبه در
قسمت ايراني ميباشد .در حالي که بخش اعظم ساختمان فرزاد  Bدر آبهاي ايران واقع
شده است .روند ساختمان فرزاد  Aبه صورت شمال شرقي-جنوب غربي است در حالي
که روند ساختمان فرزاد  Bبصورت شمال غربي-جنوب شرقي است.
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 -41ميدان گازي -نفتي پارس جنوبي :بزرگترين ساختمان حاوي گاز در دنيا يعني ميادين
پارس جنوبي -شمال قطر ،در بين ايران و قطر مشترک ميباشند .مهمترين ميدان
گازي دريائي کشور داراي  45451ميليارد متر مکعب گاز درجا است .هم اکنون 2:
تريليون متر مکعب گاز درجا در کشور وجود دارد که نزديک به  31درصد از ذخاير
گازى کشور ( :درصد کل مخازن گازي دنيا) تنها در ميدان پارس جنوبى قرار دارد .اين
ميدان همچنين داراى ميعانات گازى در جاى معادل  4:هزار ميليون بشکه است .اين
ميدان به همراه ميادين پارس شمالي ،گلشن و فردوسي تحت پوشش شرکت نفت و
گاز پارس است.
 -44ميدان نفتي-گازي سلمان  :ميدان سلمان (ساسان سابق) در سال  )4523( 4511در
خليج فارس و منطقه الوان (تحت پوشش شرکت فالت قاره) کشف شد .ذخيره نفت
خام ميدان سلمان  1125ميليون بشکه و گاز 4:5/3ميليون متر مکعب گاز درجا است.
اين ميدان نخستين ميداني است که به وسيله شرکت نفت الوان ( )LAPCOدر
آبهاي فالت قاره ايران کشف شد و با ميدان نفتي ابوالبخوش ابوظبي مشترک است.
بهره برداري از اين ميدان در سال  4512آغاز شد .بخش اعظم اين ميدان در آبهاي
ايراني خليج فارس واقع شده است.
 -42ميدان نفتي فرزام :ميدان فرزام بخش بسيار کوچکي از ميدان فالح امارات متحده عربي
است که در آبهاي ايران (ناحيه سيري) واقع شده است .اين ميدان در کنار ميادين
سيوند ،دنا ،نصرت و الوند قرار دارد.
 -45ميدان نفتي نصرت :ميدان نصرت در سال  4511در ناحيه سيري توسط شرکت سوفيران
کشف شد .مقدار نفت درجاي اين ميدان  4::ميليون بشکه مي باشد.
 -41ميدان گازي هنگام :تنها ميدان مشترک ايران با کشور عمان ميدان هنگام ميباشد که در
گذشته به نام ( )HE-E1مشهور بوده است .اين ميدان توسط شرکت سوفيران در سال
 4531کشف گرديد .گاز در جايي برابر با حجم  22/1ميليارد متر مکعب در اين ميدان
وجود دارد(اسرافيلي ديزجي.)45::/:/41 ،
 -43ميدان مبارک  :ميدان دريائي مبارک با گاز درجاي  41/2ميليارد مترمکعب و نفت
درجاي  42:ميليون بشکه با شارجه مشترک است(ابوالقاسمي.)45:5/2/21 ،
در شکل زير اين ميادين مشترک نشان داده شدهاند .رنگ سبز نشانگر ميدانهاي نفتي و رنگ
قرمز نشاندهنده ميدانهاي گازي است:
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شکل شماره(:)1مخازن مشترك گازی و نفتی با کشورهای همسایه از غرب تا جنوب ایران.اسرافیلی
دیزجی)1355/8/20 ،

چگونگی بهره برداری از میادین مشترك نفت و گاز در خلیج فارس
مواجهه با پديدهي ميادين مشترک نفت و گاز فراساحلي در خليج فارس ،بيش از چهل سال
قدمت دارد .کشورهاي ايران ،عربستان سعودي ،کويت ،امارات متحده عربي ،قطر و بحرين در
موافقت نامههاي دو جانبهي تحديد حدود دريايي به اين موضوع پرداخته اند .به طور کلي موافقت
نامههاي منعقده در اين زمينه در حوزه ي خليج فارس ،به اشکال زير تقسيم مي شوند:
الف)موافقت نامههايي که متضمن توسعه ي مشترک ميادين نفت و گاز توسط دول ذي نفع با
سهم مساوي مي باشند؛ موافقت نامههاي عربستان سعودي و کويت از اين دسته اند.
ب)موافقت نامههايي که بهره برداري از ميادين مذکور را بر عهدهي يک دولت گذاشته و دولت
مذکور متعهد به تضمين حق دولت ديگر ذينفع در ميادين به صورت پرداخت منافع آن دولت مي
باشد؛ موافقت نامه ي عربستان سعودي و بحرين ،موافقت نامه ي ايران و شارجه و موافقت نامه ي
ابوظبي و قطر در اين دسته قرار دارند.
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ج)موافقت نامههاي حاوي شرط مخزن مشترک که متضمن تعهد شکلي همکاري ،ممانعت از
اعمال يک جانبه در منطقهي مشخص و تعهد به مذاکره جهت يکي سازي ميادين هستند؛ موافقت
نامههاي تحديد حدود دريايي ايران با قطر ،عمان ،عربستان سعودي و بحرين از اين گونه
اند(جهاني.)421 : 4551 ،
موافقت نامههايي ميان ايران از يک سو و کشوره اي عربستان ،قطر ،امارات متحده عربي،عمان و
بحرين بصورت جداگانه منعقد شده است که در تمامي آنها تحديد حدود فالت قاره بر اساس اصل
خط منصف يا تالوگ مورد توافق طرفين قرار گرفته است .کنوانسيون  45:2حقوق درياها نيز مرز
فالت قاره در درياهاي بسته و نيمه بسته را بر طبق توافق طرفين و بر اساس خط منصف تعيين
کرده و با صراحت مقرر داشته که "در صورت عدم توافق ،چنانچه شرايط فوق العاده مستلزم ترسيم
خط مرزي به نحو ديگري نباشد ،مرز فالت قاره به وسيله اعمال خط منصف معين مي شود(" .ماده
(  )2و ماده (  )4کنوانسيون فالت قاره )(چرچيل و آلن.)225 :4522 ،
فرصتها ی بهره برداری از میادین مشترك نفت و گاز در همگرایی بین ایران و کشورهای
حاشیه خلیج فارس
ازنظر نو کارکردگرايان همگرايي ميتواند از سطح همکاري فني و اقتصادي به سطح سياسي و
اجتماعي تسري پيدا کند .از اين رو همکاري درزمينههاي فني و اقتصادي بهرهبرداري از ميادين
مشترک در خليجفارس ميتواند موجب همکاري در ساير بخشها شده و گامبهگام تا همگرايي
کامل پيش بروند .جمهوري اسالمي ايران معتقد است در خليج فارس نياز به يک مدل همکاري در
چهار چوب يک اقتصاد به هم پيوسته در راستاي جامعه اقتصادي اروپا احساس مي شود .زيرا
نياز و ارتباط باعث ايجاد وابستگي مي شود که هر چه ميزان اين وابستگي بيشتر شود تطبيق و
همگرايي افراد و گروه ه ا نيز بيشتر مي شود .در چنين شرايطي که تضاد يا تعارضي به وجود آيد
حتي اگر خطر آفرين باشد ،واضح است که سريع حل و فصل مي شود.
با توجه به اينکه بهرهبرداري يکجانبه از سوي هريک از طرفين سود کوتاهمدت براي آنها
خواهد داشت ،زيرا استفاده بي رويه يکي از طرفها از مخزن باعث کاهش عمر مخزن و همچنين
گير افتادن نفت در اليهها ي زمين خواهد شد که استخراج آن مستلزم هزينه بيشتر است .همچنين
حفر چاه افقي براي برداشت بيشتر گاهي موجب تخريب مخزن ميشود .لذا در صورت همکاري در
ميادين مشترک و بهرهبرداري از آنها ،عالوه بر سود متقابل ،از آسيب به مخزن جلوگيري خواهد
شد و عمر آن طوالنيتر خواهد بود .از سوي ديگر از گير افتادن نفت و گاز در اليههاي گازي و
نفتي که استخراج آنها غيرممکن است جلوگيري به عمل خواهد آمد.
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بهره برداري مشترک از ميادين مشترک نفت و گاز و همکاري درزمينه ي انرژي به صورت زير
ممکن خواهد بود:
 -4در گذشته ،غير از يک مورد ،همة مخازن مشترک در منطقة خليجفارس بهصورت جداگانه
توسط کشورهاي ذينفع مورد بهرهبرداري قرارگرفته است .در خارج از اين منطقه ،در بسياري از
موارد ،بهرهبرداريها با همکاري مشترک دو کشور ذينفع انجامشده است .ازجمله در درياي شمال،
بسياري از ميادين بهصورت مشترک با همکاري دو کشور نروژ و انگلستان مورد بهرهبرداري
قرارگرفته و صرفهجوييهاي قابلتوجه و نيز بازيافت بيشتر را به دنبال داشته است .در خليجفارس
در اغلب ميادين مشترک ،دو طرف در رقابت بهرهبرداري با يکديگر ،چهبسا به توليد غير صيانتي از
مخزن پرداختهاند ،چراکه توليد صيانتي قطعاً مستلزم مديريت يک پارچة مخزن است.
اگر مخازن بهصورت مشترک مورد بهرهبرداري قرار ميگرفت ،در بسيار از موارد ميتوانست از
يکسو کاهش هزينههاي حفر چاه و ساخت سکوها و تأسيسات را در پي داشته باشد و از سوي
ديگر با صيانتي شدن توليد ،عايدات و برداشتهاي هر دو طرف را افزايش دهد .شايد انجام يک
مطالعة جامع در اين زمينه ،که هزينه -فايدة مدل بهرهبرداري فعلي را با مدل مطلوب در مورد
ميادين مشترک مقايسه نمايد ،بتواند محسنات همکاري و مشارکت را آشکار نمايد و زمينة
همکاريهاي آينده را با کشورهاي مقابل فراهم نمايد(ماهنامه گستره انرژي.)5: :45:5 ،
 -2بهره برداري از مخازن مشترک به صورت هاي زير ممکن است :الف) تشکيل تيم مشترک
مديريت مخزن :در صورتي که دو کشور همسايه بتوانند با تشکيل تيم مشترک مديريت مخزن
بصورت علمي و هريک با دبي متناسب با حجمي از سيال قابل توليدي که در اختيار دارند ،به
استحصال از مخزن بپردازند ،بطوريکه کل دبي توليدي از مخزن کمتر از حد مجاز باشد ،اين روش
کمترين هزينه را براي طرفين از نظر ميزان نفت قابل برداشت ،در بر خواهد داشت .ب) مستقل
نمو دن عملکرد آن بخش از مخزن که در داخل کشور قرار دارد :در برنامه توسعه ميدان با استفاده
از الگوي حفر چاههاي توليدي بهموازات خط مرزي از سمت مرز بطرف داخل کشور (با کاهش
توليد از جفت رديف نزديک به مرز ،شروع توليد از چاههاي جفت رديف دوم بعدي و ادامه کار به
همين منوال ميتوان حداکثر توليد صيانتي بدون نگراني از ميزان توليد کشور همسايه را برداشت
نمود  .همچنين در صورتيکه از نظر اقتصادي بهصرفه باشد (با ساخت ژل پليمر از مواد داخلي و
توليدات جانبي صنايع موجود در کشور) با تزريق ژل پليمر مناسب و به ميزان کافي در چاههاي
تزريق آب (پس از رسيدن درجه اشباع آب به ميزان ماکزيمم آن) اطمينان از غير قابل نفوذ شدن
پرده آبي تا ميزان قابل مالحظهاي افزايش خواهد يافت .البته اين سناريو تنها براي مخازن مشترکي
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که سطح مقطع صفحه عبوري از مرز و مخزن کوچک باشد توصيه ميگردد (مرکز تحقيقات
استراتژيک.)4554/2/23،
در حال حاضر اغلب کشورهاي حاشيه جنوبي خليجفارس نيازمند گاز و بعضاً متقاضي گاز ايران
هستند .وضعيت سياسي و عملکردهاي نامتعادل عمالً مانع پيشرفت همکاري در اين زمينه شده
است .اما کشورهاي جنوب خليجفارس ،گاز را براي دو منظور نياز دارند ،بعضاً براي تزريق به مخازن
نفتي جهت افزايش بازيافت نفت و عمدتاً براي استفاده در نيروگاهها براي توليد برق .بنابراين به دو
مقوله تجارت برق و گاز با کشورهاي حاشية جنوب خليجفارس ميتوان بهصورت توأمان نگاه کرد.
در اين زمينه ميتوان مطالعهاي بهصورت مشترک ميان کشورهاي منطقه انجام داد که در آن به
جميع جهات توجه شده باشد ،ازجمله ،مقايسه تطبيقي هزينههاي انتقال برق و گاز ،تلفات انتقال
برق و غيره و اينکه آيا تبديل گاز به برق در ايران و انتقال آن به آنسوي خليجفارس اقتصاديتر
است يا انتقال گاز به جنوب و تبديل آن به برق در همانجا؟ نتيجة چنين مطالعهاي ميتواند
فرصتهاي سرمايهگذاريهاي مشترک جذابي را تعريف نمايد(ماهنامه گستره انرژي.)5: :45:5 ،
در مورد همکاريهاي برق و گاز در خليجفارس ،اين نکته نيز قابلتوجه است که به دليل تنوع
بيشتر اقليمي ايران نسبت به کشورهاي عربي جنوب آن ،نقاط حداقل و حداکثر مصرف برق و گاز
در شمال و جنوب خليجفارس ،کامالً متفاوت و بلکه معکوس است و لذا همکاري در اين زمينه و
متصل کردن شبکهها به يکديگر ،صرفهجوييهاي قابلتوجهي را در ظرفيتسازي توليد به وجود
آورده و نيز امکان حداکثر استفاده از ظرفيتهاي توليد و شبکههاي حمل انرژي را فراهم ميکند
(ماهنامه گستره انرژي.)5: :45:5 ،
 -5از لحاظ فني و مهندسي ،براي انجام عمليات حفاري و بهرهبرداري از يک مخزن نفتي يا
گازي ،شناسايي موقعيت کل مخزن و در نظر گرفتن اطالعات و محاسبه جزئيات ،امري مهم و
ضروري است .اما در مورد مخازن نفتي و گازي مشترک ميان ايران و ديگر کشورهاي ساحلي
خليجفارس ،اين آگاهي کمتر وجود داشته و اساساً هيچ گونه تبادل اطالعات قابلتوجهي نيز در
ميان کشورهاي صاحب ميادين و مخازن مشترک صورت نميگيرد .کشورهاي مذکور باهدف سود
بيشتر ،بهطور بيرويه و خالف اصول مهندسي و فني صنعت نفت ،مشغول بهرهبرداري از حوزههاي
مشترک نفت و گاز هستند و اين اعمال در ميان مدت ،تخريب مخزن و کوتاهي عمر آن و نزول
شاخصههاي فني مخزن براي برداشت صحيح و حداکثري را در پي خواهد داشت ،بنابراين زماني فرا
خواهد رسيد که زيان هنگفتي متوجه کشورهاي صاحب ميادين مشترک خواهد شد(درويشي و
نجومي.)4:5 -4:2 :45:2 ،
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 -1همکاري متخصصين فني و پيمانکاران در زمينه برداشت به شيوه هاي زير ممکن است:
الف)دست يافتن طرفين به درکي صحيح از مسائل فنى مخزن و چگونگى رفتار با آن که متخصصان
فنى دو کشور آن را ممکن مى سازند .ب)توافق رسمى دو طرف در خصوص انجام مطالعات فنى
دقيق و مشترک مخزن توسط متخصصين فنى طرفين که يک مورد از آنها تعيين محدوده
جغرافيايى مخزن مشترک و سهم هر کشور بر اساس گسـترش مخزن در محدوده فالت قاره اي
است کــه پيشتر در موافقت نامــه تحديد حدود فالت قاره بر آن توافق نموده اند .به اين ترتيب و
با روشن شدن سهم هر کشور از سيال نفتى موجود در مخزن ،دولت ها مى توانند درخصوص
چگونگى تقسيم آن و يا عوايد حاصله از آن به توافق دست يابند .ج)توافق رسمى در مورد شرايط
پيمانکاران ،نحوه به کارگيرى آنها و تعهداتى که بايد به کشورهاىصاحب مخزن درباره چگونگى
رفتار با مخزن ارائه دهند .د)توافق رسمى در مورد شرايط اساسى طرح هايى که پيمانکاران ارائه مى
نمايند .اين شرايط مى تواند شامل دربرداشتن اصول فنى -مهندسى اساسى ،هماهنگى پيمانکاران
با يکديگر ،شرايط زمانى ،فرآيند بررسى آن ت وسط کشور هاى مالک مخزن مشترک و تصويب
مشترک آنها و ....باشــد ،که بنا به صالحديد کشورها و مشاوره متخصصان فنى هر کشور تعيين مى
شود .در اين خصوص مى توان به بومى سازى الگوى مديريت واحد برداشت ،متناسب با آنچه
مطابق با قوانين داخلى کشورهاى منطقه وجود دارد اقدام نمود .ه)توافق درباره سازوکار حل و فصل
اختالفات احتمالى و جايگاه احکام صادره در مورد هر مسئله مورد اختالف است که مى تواند به
نحوى متضمن پايبندى هر کدام از کشورهاى صاحب مخزن به تعهدات خود باشد .و)تـوافق رسمى
درخـصوص به کارگيرى روش هاى يکسان فنى براى بررسى مداوم شاخص هاى فنى کليدى مخزن
که هرچند وقت يکبار نياز به بررســى و بازبينى دارند .ي)توافــق درخصوص چگونگى بهره گيرى
از تأسيسات و تجهيزات نصب شده براى بهره بردارى و توسعه مخزن مشترک براى اعمال مديريت
واحد و يا هماهنگى در برداشت که بايد شامل سازوکار الزم جهت تخريب و يا متروک سازى اين
تأسيسات و تجهيزات در راستاى اعمال مديريت واحد و يا برداشت هماهنگ و يا پس از زمان توقف
توليد از مخزن مشترک نيز باشد( نجومي ،صادق مقدسي)44-41 :4554 ،
 -3در حال حاضر اغلب کشورهاي حاشيه جنوبي خليجفارس نيازمند گاز و بعضاً متقاضي گاز
ايران هستند .وضعيت سياسي و عملکردهاي نامتعادل عمالً مانع پيشرفت همکاري در اين زمينه
شده است .اما کشورهاي جنوب خليجفارس ،گاز را براي دو منظور نياز دارند ،بعضاً براي تزريق به
مخازن نفتي جهت افزايش بازيافت نفت و عمدتاً براي استفاده در نيروگاهها براي توليد برق.
بنابراين به دو مقوله تجارت برق و گاز با کشورهاي حاشية جنوب خليجفارس ميتوان بهصورت
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توأمان نگاه کرد .در اين زمينه ميتوان مطالعهاي بهصورت مشترک ميان کشورهاي منطقه انجام
داد که در آن به جميع جهات توجه شده باشد ،ازجمله ،مقايسه تطبيقي هزينههاي انتقال برق و
گاز ،تلفات انتقال برق و غيره و اينکه آيا تبديل گاز به برق در ايران و انتقال آن به آنسوي
خليجفارس اقتصاديتر است يا انتقال گاز به جنوب و تبديل آن به برق در همانجا؟ نتيجة چنين
مطالعهاي ميتواند فرصتهاي سرمايهگذاريهاي مشترک جذابي را تعريف نمايد(ماهنامه گستره
انرژي.)5: :45:5 ،
چالشهای موجود در زمینه ی بهرهبرداری از میادین مشترك نفتی و گازی در جهت عدم
همگرایی
مهمترين چالشهاي موجود در زمينه بهره برداري از ميادين مشترک نفتي و گازي عبارتند از:
-1جذب سرمایهگذار خارجی و بکار گیری تکنولوژیهای روز
ازآنجاکه سرمايهگذاريهاي الزم براي توسعه ميدان و توليد نفت ،بسيار سنگين است ،نياز
شديدي به جلب منابع مالي خارجي با اهداف توسعه ميادين نفتي و گازي ،افزايش بهرهوري و
صيانت از مخازن و همچنين انتقال فنآوريهاي جديد احساس ميشود .اما با وجود اولويت بااليي
که اين ميادين مشترک براي کشورهاي منطقه دارند ،براي ايران جز پارس جنوبي ميدان مشترک
ديگري در زمره فعاليت قراردادهاي نفتي بيع متقابل قرار نگرفته است .اين در حالي است که
کشورهاي همسايه با مشارکت شرکتهاي بينالمللي و بهکارگيري تکنولوژيهاي روز دنيا ،از
مدتها پيش به بهرهبرداري گسترده از برخي منابع مشترک مشغول شدهاند(درويشي و نجومي،
.)4:1 :45:2
از اين ميان ميتوان به کاهش ميزان درآمد حاصل از برداشت از مخازن مشترک نسبت به
کشورهاي همسايه ،عدم توازن در مسائل سياسي اقتصادي مرتبط با حوزههاي مشترک در قبال
کشورهاي همسايه ،برداشت حداکثري و غير صيانتي کشورهاي همسايه از مخازن مشترک و عدم
امکان بهرهبرداري مناسب ايران از اين حوزهها پس از گذشت مدتي و نيز غيرقابل استحصال شدن
ميزان قابلتوجهي از نفت باقيمانده در مخازن بر اثر برداشت بيرويه اشاره کرد .عالوه بر اين
تحريمهاي نفتي غرب بر ضد ايران و عدم دسترسي ايران به تکنولوژيهاي روز در زمينههاي
مختلف اکتشاف ،حفاري و بهرهبرداري از مخازن نفتي منطقه خليجفارس و بهويژه درباره مخازن
مشترک ،مشکالتي را به همراه خواهد آورد که در صورت غفلت از اين موضوع ميتواند موجب برهم
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خوردن توازن قوا در زمينههاي مرتبط با مخازن مشترک نفت و گاز در منطقه خليجفارس به سود
کشورهاي همسايه شود(درويشي و نجومي.)4:1 :45:2 ،
 -2عقبماندگی ایران در برداشت از میادین مشترك
قطر بهزودي با اجراي طرحهاي تکميلي ،ظرفيت توليد نفت از ميدان شاهين را به بيش از 311
هزار بشکه در روز افزايش ميدهد و اين در حالي است که طرح توسعه اليههاي نفتي پارس جنوبي
در طيف ايراني با بيشترين ميزان تأخير ممکن در حال انجام است .از ياد نبريم که ايران اگر تمامي
منابع مالي و اعتباري موردنياز طرحهاي نفت را جذب کند ،ميتواند از محل توسعه ميادين
مشترک نفتي تا سقف  221هزار بشکه در روز نفت برداشت کند(روحاني ،جام نيوز،
.)4552/44/21
باوجود سرمايهگذاري  11تا  21ميليارد دالري در ميدان بزرگ گازي پارس جنوبي ،متأسفانه
هنوز برداشت از اين ميدان در حد مورد انتظار تحققنيافته و اين در حالي است که قطر ،بهشدت
در حال برداشت از اين ميدان بزرگ گازي است و در  41سال گذشته برداشت زيادي از اين ميدان
داشته است و بهسرعت در حال برداشت است .در ساير ميادين ازجمله ميدان سلمان نيز کشور
امارات و ابوظبي ،برداشت زيادي داشتهاند و سهم خود را کامالً برداشت کرده و در حال برداشت از
سهم ايران هستند و ميلياردها دالر عدم النفع به ايران تحميلشده است(روحاني ،جام نيوز،
.)4552/44/21
-3تحریمها علیه ایران پس از بحرانی شدن مسألهی هسته ای
پس از انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري ،پرونده ي هستهاي ايران از حالت رکود
خارج شد و ابعاد تازه اي به خود گرفت .صدور قطعنامه شوراي حکام آژانس عليه ايران در سال
 45:1و گزارش پروندهي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ،از آغاز مرحلهي جديدي از
بحران هستهاي ايران و سالي پر از افت و خيز در پيش رو حکايت ميکرد .پس از آن تحريمهاي
گستردهاي عليه ايران اعمال شد و تمامي حوزههاي مهم صنايع و صادرات را در برگرفت(آرمين،
 .)42 :45:3يکي از مهمترين تحريمهاي ايران ،تحريمها ي نفتي و گازي و در زمينه تکنولوژي
صنايع آنها بوده و همچنين يکي از داليل عقب ماندگي ايران در برداشت از مخازن مشترک و عدم
همکاري با ديگر کشورها در زمينه نفت و گاز همين تحريمهاي نفتي و گازي است.
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در سايه تحريمها ي نفتي غرب در مورد ايران و دسترسي نداشتن ايران به تکنولوژيهاي روز در
زمينهها ي گوناگون اکتشاف ،حفاري و بهره برداري از مخازن نفتي در منطقه خليج فارس و به ويژه
مخازن مشترک ،مشکال تي به بار خواهد آمد که ناديده گرفتن آنها مي تواند موجب برهم خوردن
توازن نيروها در زمينهها ي مرتبط با مخازن مشترک نفت و گاز در منطقه خليج فارس به سود
کشورهاي همسايه شود (نوزاني و نجومي.)423،422:45:2،
نتیجهگیری
در دنياي امروز همگرايي و منطقه گرايي يکي از راههاي توسعه اقتصادي ،امنيت ،حل
بحرانها ي منطقه اي و بين المللي و پيشبرد اهداف سياسي است .اولين تجربه همگرايي همان
اتحاديه اروپا است که با اتحاديه زغال سنگ و فوالد آغاز شد .همگرايي اقتصادي و گام برداشتن در
اين راه اولين پله از همگرايي کامل سياسي ،اجتماعي و ...ميباشد .همگرايي اقتصادي با شرايط
برداشتن موانع گمرکي و تشابه اقتصادهاي کشورهاي منطقه شروع ميشود و توسعه مييابد.
همگرايي اقتصادي به رشد و توسعه همه ي کشورهاي منطقه کمک خواهد کرد.
=تئوري همگرايي را مي توان در تمان مناطق جهان از جمله خليج فارس به کار برد.زمينهها،
اهداف و انواع همگرايي را ميتوان با شاخصهاي موجود در اين منطقه منطبق کرد .همچنين
مي توان به کمک نظري تسري يا سرريز به تبيين و توضيح همکاريهاي فني و اقتصادي و انشعاب
آن به ساير بخشها پرداخت .لذا استفاده از اين ابزار در تبيين روابط کشورهاي منطقه قابل قبول
خواهد بود .همچنين اين بخش از جهان ،يک منطقه محسوب ميشود زيرا با تعريف منطقه منطبق
است و ويژگيهاي يک منطقه را دارا مي باشد .کشورها ،مردمان و رهبران آنها ،با رسيدن به درک
منطقه گرايي ميتوانند به همگرايي منطقه اي دست بزنند و به شکوفايي منطقه خود کمک کنند.
کشورهاي حوزه خليج فارس ،با وجود اشتراکات زياد فرهنگي و ديني ،هنوز پا به مرحله
همگرايي نگذاشته اند و اين همگرايي نه فقط بين ايران و کشورهاي عربي حاصل نشده است بلکه
کشورهاي عربي حاشيه جنوبي نيز با وجود اشتراکات بيشتر اقتصادي ،فرهنگي ،ديني نيز به اين
همگرايي نرسيده اند.
ميادين و منابع مشترک نفتي و گازي زيادي در خليج فارس وجود دارند که برداشت و بهره
برداري از آنها وجود دارد .اما هيچ همکاري ميان کشورهاي داراي منبع مشترک ديده نميشود.
حال آنکه اين ميادين و بهره برداري مشترک از آنها ميتواند گامي مهم در همگرايي اقتصادي بين
اين کشورها باشد .اما برداشت بي رويه و نگاه به منافع ملي هر کشور مانع يک بهره برداري صحيح

23

فرصتها و چالشهای استفاده از منابع مشترك ...

و همگرايي شده است .به نظر مي رسد ساير عوامل فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي بر روند همگرايي اين
کشورها با ايران سايه افکنده باشد.
به هر حال بايد گفت که فرضيه اين مقاله تأييد ميشود و ميادين مشترک نفت و گاز ميتواند
راهي به سوي همگرايي اين کشورها باشد اما به دليل چالشهاي بسيار در روند همگرايي بين اين
کشورها ،اين همگرايي در آينده اي نزديک امکان پذير نيست و کشورهاي منطقه بايد ابتدا با کمک
ديپلماسي فعال به حل اختالفات ميان خود پرداخته و در راه همگرايي گام بردارند که اين همگرايي
با همگرايي اقتصادي و به خصوص در زمينه نفت و گاز محقق خواهد شد.
خليج فارس يک منطقه محسوب شده و پارامترهاي آن را داراست اما درک منطقهگرايي در اين
حوزه وجود ندارد .دولتها و ملتهاي اين منطقه هنوز نتوانستهاند يک تعامل مثبت در راه
همگرايي ايجاد کنند و اختالفات آنها چنان بزرگ شده است که باعث تفرقه و پاشيدگي شده
است .حتي کشورهاي عربي منطقه خليجفارس نيز با وجود تشابهات بيشتر نسبت به ايران،
نتوانستهاند به درک منطقهگرايي برسند و حتي يک همگرايي اقتصادي را مانند آنچه در اتحاديه
اروپا يا آسه آن ميبينيم ،تجربه کنند.
همگرايي منطقهاي يک پروسهي زمانبر است و به خواست رهبران دولت ،ملتها و نخبگان
سياسي کشورهاي منطقه بستگي دارد .همگرايي اقتصادي آسانترين و اولين قدم در راه
منطقهگرايي کامل است .زيرا در دنياي امروز ،پيچيدگي ارتباطات اقتصادي ،نيازهاي روزافزون بشر،
جهانيشدن و مکمل بودن اقتصاد کشورها آنها را خواهوناخواه بهسوي همکاريهاي اقتصادي پيش
ميبرد .در منطقه خليجفارس به دليل وجود منابع سرشار نفت و گاز ،اولين قدم همگرايي در اين
زمينه احساس ميشود ،تا زماني که اين همگرايي به ديگر حوزهها(نظريه تسري يا سرريز) نيز
انتقال يابد.
چالشهاي بيان شده در اين پژوهش نشان مي دهد که ايران و کشورهاي عربي منطقه چه راه
سخت و پرفراز و نشيبي را در راه همکاري و همگرايي منطقهاي دارند .اما رسيدن به همگرايي بين
آن ها بعيد و دور از ذهن نيست .رهبران اين کشورها بايد سعي در از بين بردن موانع داشته و
زمينه هاي اختالفات را با مذاکرات و روابط سياسي بيشتر و منظم کمرنگ کنند .روابط اقتصادي و
مشارکت درزمينه ي ميادين مشترک نيز راهي براي ايجاد همکاري و همگرايي در بين آنهاست.
عليرغم تمام تنشها و تعارضات بين ايران و کشورهاي عربي خليجفارس ،اين کشورها ميتوانند
گام هاي مهمي را درزمينه ي همکاري و همگرايي منطقهاي بردارند .اين گامهاي اوليه ميتواند
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درزمينه ي همکاري در اکتشاف ،بهرهبرداري و توسعه منابع مشترک گازي و نفتي در بين اين
کشورها باشد .و اين همکاري به ساير حوزهها نيز تسري پيدا کند.
خليجفارس يک منطقه محسوب مي شود .زيرا کشورهاي آن ازلحاظ بعد جغرافيايي به هم
نزديک بوده و تشابهات ديني ،فرهنگي و قومي و زباني دارند ،هر چند که اختالفات در مذهب و نژاد
باعث دامن زدن به اختالفات شده است اما با اين حال تشابهاتي وجود دارد .دين مشترک ،قبله،
کتاب آسماني مشترک نيز زمينهي مهمي در همگرايي آنهاست .وجود فريضه شکوهمند حج
مي تواند همگرايي جهان اسالم را به رخ ساير جهانيان بکشاند .تأسيس سازمان کنفرانس اسالمي و
عضويت کشورهاي منطقه در آن گام مهمي در اين زمينه خواهد بود.
ک شورهاي اين منطقه داراي اقتصادهاي مشابه بوده و کم و بيش به درآمدهاي نفتي و
گردشگري وابسته اند .تأسيس سازمان اوپک در اين زمينه گام مهمي در همکاريهاي اقتصادي
حوزه ي نفتي هست .هرچند اوپک کارايي الزم را امروزه نداشته اما در برخي موارد توانسته است
هماهنگي کشورهاي صادرکننده نفت را نشان دهد .اين کشورها ميتوانند در مسائل امنيتي نيز با
يکديگر همکاري کرده و امنيت اين حوزه مهم و استراتژيک جهان را با يک سيستم امنيتي
منطقه اي تأمين کنند .زيرا به خطر افتادن امنيت هر يک از اين کشورها ميتواند به صادرات و
حمل ونقل نفت و گاز اين منطقه و درنتيجه آن اقتصاد اين کشورها آسيبهاي جدي وارد کند .اين
کشورها مي توانند با همکاري در زمينه ميادين مشترک و استفاده از يک الگوي حقوقي و مکانيسم
برداشت مناسب به همکاري بيشتر در زمينه اقتصادي و سپس ساير زمينهها برسند .رسيدن به
همگرايي باعث کاهش تنشها ،صلح پايدار ،توسعه و رفاه و ...خواهد شد .رسيدن به همگرايي برا
خليج فارس که از مهمترين مناطق جهان است ضروري به نظر ميرسد.
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منافع انگلیس در خلیج فارس و تالش برای حفظ آن در فاصله بین دو جنگ جهانی
شهناز جنگجو

1

چكيده
دولت انگلیس از اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم ،به عنوان قدرت برتر خلیج فارس،
دارای منافع و عالیق متنوعی در منطقه خلیج فارس بود .هدف مقاله حاضر بررسی منافع و عالیق
انگلیس در منطقه خلیج فارس در فاصله بین دو جنگ جهانی و اقدامات این کشور در راستای
حفظ این منافع میباشد .سوالهای پژوهشی این مقاله عبارتند از؛ منافع و عالیق انگلیس در دوره
پهلوی اول در خلیج فارس شامل چه مواردی بود؟ و در آخر دولت انگلیس برای حفظ منافع خود
در منطقه ،چه اقداماتی انجام داد؟ یافتههای این پژوهش که با استفاده از روش کتابخانهای-
اسنادی صورت گرفته است ،نشان میدهد که منافع و عالیق انگلیس در منطقه دارای ابعاد مختلفی
چون منافع تجاری ،سیاسی -استراتژیکی و ارتباطی و  ...بوده است .همچنین این کشور برای حفظ
منافع خود دست به اقداماتی چون تاسیس نیروی هوایی زده ،سیاست ایرانزدایی از منطقه را که
مدت ها قبل شروع کرده بود ،ادامه داد .همچنین در مقابل اقدامات ایران که در درصدد اعاده
حاکمیت خود برآمده بود ،کارشکنیهایی انجام میداده است.
واژههای کليدی :اقدامات انگلیس ،خلیج فارس ،فاصله بین دو جنگ جهانی ،منافع انگلیس.

 - 1دانشجوی دکتری رشته تاریخ ایران اسالمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدرس دانشگاه پیامنور
shzjangjo@gmail.com
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مقدمه
سابقة حضور انگلیس در منطقه خلیج فارس به اوایل عصر استعمار بر میگردد .گرچه انگلیس
در ابتدای ورود به این منطقه تنها دارای اهداف تجاری بود ،ولی بتدریج و خصوصاً بعد از تاسیس
امپراتوری هند  ،بر منافع و عالیق این کشور در منطقه افزوده گردید .درباره این امر یعنی درباره
حضور انگلیس در منطقه و عالیق و منافع این کشور در این منطقه پژوهشهای مختلفی صورت
گرفته است .اما پژوهش مستقلی که اختصاصاً به بررسی منافع متعدد و متنوع این کشور خصوصاً
در فاصله بین دو جنگ جهانی بپردازد ،صورت نگرفته است و همین امر باعث گردیده است تا برخی
از محققان از تغییر خطمشی سیاسی انگلیس در خلیج فارس به دنبال پیدایش نفت و بعد از جنگ
جهانی اول سخن برانند .درباره اقدامات انگلیس برای حفظ منافع خود در منطقه نیز در دوره مورد،
پژوهش م ستقلی صورت نگرفته است .این مقاله درصدد است تا بعد از بررسیی منافع مختلف و
متنوع انگلیس در منطقه در فاصله بین دو جنگ جهانی ،به برررسی مهمترین اقدامات صورت
گرفته توسط انگلیس در راستای حفظ این منافع بپردازد.
منافع و عالیق انگليس در خليج فارس
منافع و عالیق انگلیس در خلیج فارس در ابتدا ،یعنی در آغاز عصر استعمار و ورود این کشور به
منطقه ،تنها بعد تجاری داشت .اما بدنبال برقراری سلطه دولت بریتانیا بر هند و تهدید آن از سووی
ناپلئون ،اهمیت سوق الجیشی نیز بر اهمیت تجاری خلیج فارس افزوده شد و این امور باعوث توجوه
جدی انگلیس به خلیج فارس و زمینهساز دخالت سیاسی ایون کشوور در منطقوه گردیود .چورا کوه
قدرت های رقیب انگلیس ،مانند فرانسه و روسیه در طی قرن نوزدهم ،در رقابت بوا انگلویس و بورای
ضربه زدن به این کشور ،نقشه حمله به هند را در سر میپروراندند .تهدید موقعیت انگلیس در هنود
میتوان ست بخش مهمی از نیرو و توان انگلیس در شرق را معطوف به خود کورده و از وزن و نیوروی
این کشور در اروپا بکاهد و آن را به نرمش در برابور خواسوتههوای ایون کشوورها واداردمرحمانیوان،
.)88 ،8811
8
چارلز بلگریو نماینده سیاسی انگلیس در بحرین معتقد بود که با ظهور امپراتوری هند ،اهمیت
خلیج فارس از یک مرکز تجاری به یک قرارگاه سیاسی و نظامی برای هند تغییر یافته
استمکریستال ،)83 ،اما باید گفت که اهمیت اقتصادی خلیج فارس بعنوان بازاری برای فروش
کاالهای تجاری نیز خصوصا برای انگلیس همچنان باقی بود و در سالهای پایانی قرن نوزده و آغاز
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قرن بیستم ،تسلط تجاری انگلیس بر منطقه چشمگیر بود .به طوری که  18درصد کشتیهای بخار
که به بنادر خلیج فارس رفت و آمد میکردند ،متعلق به انگلیس بوده است ماحمدی .)32-32 ،از
مجموع  833کشتی بخاری موجود در خلیج فارس در سال 8011م .نیز 838 ،کشتی و همچنین
هشتاد درصد کاالهای حمل شده متعلق به انگلستان بوده استموثوقی.)822 ،8818 ،
حفظ هندوستان برای انگلستان یک امر ضروری بود .کرزن نایبالسلطنه هندوستان ،در کتاب
خود ایران و قضیه ایران در اهمیت حفظ هندوستان برای انگلیس مینویسد«انگلستان بدون
هندوستان امکان زیست ندارد .در دست داشتن هند سند تعویضناپذیرى در فرمانروائى بر جهان
شرق است .از زمانى که هند شناخته شده است سرورانش همواره صاحب اختیار نیمى از جهان
بودهاند»مکرزن ،ج  .)38 :8حفظ هند از سوی انگلیس نیز در ارتباط تنگاتنگ با سلطه بر خلیج
فارس بود و انگلیسیها تسلط بر خلیج فارس را خصوصا برای تضمین امنیت هند ضروری می-
دانستند .کرزن در این زمینه مینویسد«:بدون تردید سیاست انگلستان در هند با برتریش در خلیج
فارس به هم گره خورده است و اگر سلطهمان را در خلیج فارس از دست دادیم ،حکمرواییمان در
هند نیز پایدار نخواهد ماند»مزنگنه.)318 ،
با کشف نفت باز هم بر اهمیت خلیج فارس در نزد انگلیسیها و عالیق و منافع آنها در این
منطقه افزوده شد .میان کشف نفت ایران و سیاست انگلیسیها در خلیج فارس ،پیوندهای عمیق
سیاسی ایجاد شد که نفت و خلیج فارس را الزم و ملزوم یکدیگر قرار میداد .اهمیت این ارتباط با
ساخته شدن پاالیشگاه شرکت نفت ایران و انگلیس در کنار خلیج فارس ،صادرات نفت از خلیج
فارس و حمل و نقل کاال برای شرکت نفت ایران و انگلیس نیز از طریق خلیج فارس افزایش
یافتمحسننیا .) 832-830 :اهمیت پیدایش و کشف نفت در منطقه برای انگلیس به حدی بود که
برخی از محققان از تغییر خطمشی سیاسی انگلیس در خلیج فارس به دنبال پیدایش نفت و بعد از
جنگ جهانی اول سخن رانده و معتقدند که با توجه به نقش حیاتی نفت ایران در پیروزی متفقین،
انگلیس از سیاست محافظت از هندوستان و استفاده از ایران به عنوان سپری در مقابل حفاظت از
هندوست ان به تدریج دست کشید و خلیج فارس پس از این در دیپلماسی انگلستان ،به عنوان راه
دسترسی به هندوستان اهمیت خود را به مسیر دستیابی به منابع نفتی در ایران دادمحسننیا:
 .)808-838ولی حقیقت این ا ست که حتی بعد از کشف نفت نیز ،همچنان اهمیت هند برای
انگلیس به قوه خود باقی ماند .در دوره مورد بحث ،حتی به سختی میتوان از تغییر اولویتهای
انگلیس در منطقه ،یعنی جایگزینی نفت به جای هندوستان در راس و در کانون توجه انگلیس
سخن گفت .روزنامه مورنینگ پست در  88اوت 8888 /8083ش .بعد از بیان این مطلب که امروز
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وجود خلیج فارس برای انگلستان به درجات مهمتر از روزگار گذشته است ،در ادامه مینویسد:
سیاست انگلیس همیشه بر این اصل متکی بوده که راه هندوستان باز باشد و ضمناً احتمال میدهد،
شاید روزی برسد که نفوذ بریتانیا در مصر به کلی محو شود ،لذا به فکر راه جدیدی افتاده و این راه
از سوریه شروع شده و به بصره و خلیج فارس منتهی میگردد و دولت انگلیس مجبور است برای
حفظ این راه جدید بکوشد .تمام این کارها به این منظور بود که در صورت وقوع حادثهای ،راه دفاع
هندوستان در مسیر دیگری باز باشد .این روزنامه همچنین در ادامه به اقدامات انگلیس در راستای
حفظ راه هندوستان اشاره کرد و مینویسد :طی دو سال اخیر کشتیهای انگلیس در بصره جدیت
فراوان در افتتاح ابواب دوستی با شیوخ سواحل به کار بردهاند و همچنین فرودگاههای الزمه در
خلیج فارس احداث شده و به این طریق پیشبینیها ی کافی برای حفظ راه هندوستان به عمل
آمده استمزرین قلم380-383 ،8883 ،؛ منشور گرکانی .)831-833 ،8832 ،برنارد لوئیس نیز
معتقد است که انگلیس در فاصلهی سالهای بین دو جنگ جهانی ،سخت نگران حفظ هند بوده
است .به اعتقاد وی تقریبا در اواخر این دورهمدوره بین دو جنگ جهانی) بوده که نفت همچون
عاملی با اهمیت ظهور کرده است .از نظر وی نفت در آن زمان به هیچ وجه منزلت بعدیاش را
نداشته و در سالهای بین دو جنگ ،جنبه استراتژیک نفت تقریبا هم تراز جنبه اقتصادیاش بوده
استملوئیس .) 828 ،بدین ترتیب باید گفت با کشف نفت تغییری در سیاست انگلیس در منطقه
ایجاد نشد ،بلکه همانطور که سترانگ مینویسد " در حقیقت کشف نفت در خوزستان فقط چرخ-
های سیاستهایی را که بوسیله مکتب خلیج فارس طرفداری میشد ،روغن کاری کردمسترانگ،
 .)880هاوارث ژنرال کنسول انگلیس در خلیج فارس نیز در آوریل 8030م .مینویسد ":سابقا خلیج
فارس را نظر به هندوستان اهمیت می دادیم .حال هم آن اهمیت باقی است و دو اهمیت دیگر مزید
آن شده است ،یکی عبور و مرور هواپیماها و دیگری امتیاز نفت جنوب"مسدیدالسلطنه:8828 ،
.)882
موارد ذکر شده در باال بیانگر آن است که حفظ هندوستان همچنان در راس منافع و عالیق
انگلیس در منطقه در دوره مورد بحث بوده است .بنابراین در دوره مورد بحث ،نه تنها تغییری در
خط مشی انگلیس در منطقه صورت نگرفت ،بلکه با اضافه شدن نفت به منافع از قبل موجود
انگلیس در این منطقه ،این کشور سیاست تثبیت و حفظ نفوذ انحصاری خود در خلیج فارس را که
از مدتها قبل در پیش گرفته بود ،هرچه بیشتر دنبال نمود و اهمیت خلیج فارس در سیاست بین-
المللی و آسیایی انگلیس چند برابر گردید .عامل دیگری که هر چه بیشتر بر اهمیت موقعیت
استراتژیک خلیج فارس در نزد انگلیس افزود و انگلیس را به تحکیم هر چه بیشتر سیادت خود در
منطقه ،در اوایل قرن بیستم وادار ساخت ،شکلگیری خطوط هوایی بود .چرا که خطوط هوایی
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هندوستان به اروپا و بریتانیا نیز از فراز خلیج فارس عبور میکرد ،بنابراین به کارگیری هواپیما در
خطوط ارتباطی و تاسیس خطوط هوایی نه تنها از اهمیت خلیج فارس برای انگلیس نکاست ،بلکه
چنانچه روزنامه زاریاوستک در آوریل  8082مینویسد ،این اهمیت را هر چه بیشتر نیز کردمسند
شماره381-83313 :؛ گزیده اسناد خلیج فارس ،سند شماره  ،03ص .)813-818البته باید توجه
کرد که اهمیت خطوط هوایی برای انگلیس در این منطقه نیز ،بیشتر به واسطه اهمیت آن در حفظ
هندوستان بوده است.
اما اهمیت دیگر خلیج فار س برای انگلیس در دوره مورد بحث ،اهمیت ارتباطی آن بود .روزنامه
زاریاوستک در  0آوریل  8081م .با اشاره به این امر مینویسد« :خلیج فارس در بین سلسله
ارتباطاتی که انگلستان برای جنگهای آینده تهیه نموده ،رل مهمی را حائز است .اهمیت قضیه از
آن رو معلوم میشود که دیپلماسی بریتانیا در سنوات اخیر سعی دارد با جدیت تمام ،قوا و استیالی
خود را در خلیج مزبور مستحکم سازد و یا با این وسیله خطوط ارتباطی بحری و هوایی خود را
توسعه میدهد .راه هوایی امپراتوری لندن -قاهره -کراچی یکی از عالمات واضحی است که بریتانیا
خود را برای حمله به شرق وسطا و شرق نزدیک آماده میکند» ،مفرهمند.)801-810 :8818 ،
بدین ترتیب با توجه به مطالب گفته شده ،باید گفت که در دوره مورد بحث منافع انگلیس در
منطقه خلیج فارس و اهمیت این منطقه برای این کشور نه تنها کاهش نیافت و یا محدود به منابع
نفتی که خود منافع سرشار و استراتژیکی مهمی داشت نشد ،بلکه اهمیت آن برای انگلیس بیش از
هر دوره دیگری در گذشته گردیده بود .منافع و عالیق انگلیس در منطقه در دوره مورد بحث را
میتوان در موارد زیر خالصه کرد .8 :عالئق تجاری -اقتصادی؛  .3حفظ امنیت هندوستان؛  .8منافع
نفتی؛  .8اهمیت ارتباطی و مسائل استراتژیک .در بیان اهمیت خلیج فارس در دوره مورد بحث
برای انگلیس ،همین بس که گفته شده است که در این دوره دیگر منطقة خلیج فارس صرفاً در
حوزۀ مسؤ لیت و نگرانی هندوستان قرار نداشت ،بلکه سرنوشت آن کل امپراتوری بریتانیا را تحت
الشعاع قرار میدادمزرگر .)82 :8833 ،حال باید دید با توجه به اهمیت روزافزون خلیج فارس برای
انگلیس ،این کشور چه سیاستها و اقداماتی برای حفظ منافع و عالیق خود در منطقه در پیش
گرفت.
اقدامات انگليس برای حفظ منافع خود در منطقه
از دهه 8121م .و در پی بهبود سیستم ارتباطی از جمله راهاندازی کابل دریایی خلیج فارس و
برقراری ارتباط تلگرافی بین لندن و هند و به کارگیری کشتیهای بخار ،بر نفوذ سیاسی و تجاری
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انگلستان در خلیج فارس افزوده شده بودماحمدی .)32 :8812 ،اما این امر تنها عامل منتهی به
برتری و نفوذ انگلیس در منطقه نبودند .دولت انگلیس در قرن نوزده و در فاصله سالهای  8188تا
 8122م ،توانسته بود با استفاده از ضف دولت مرکزی ایران و اختالفات و نزاعهای پی در پی اعراب
منطقه و ناامنیهای ناشی از دزدیها ی دریایی ،یک رشته معاهداتی بین اعراب خلیج فارس ببندد
که طبق آن ،شیوخ عرب مجبور بودند حکمیت هرگونه نزاعی را چه سیاسی و چه اقتصادی و یا هر
حادثه ی دیگری را به کنسول انگلیس در منطقه ارجاع دهند .این معاهدات که با یک رل سیاسی
تنظیم شده بود ،مقدمه تحتالحمایگی شیوخ عرب گردیده بودممنشور گرکانی .)18 :8832 ،بعد از
این بود که نماینده سیاسی انگلیس در بوشهر اعتبار یافته و بوشهر کانون حل مشکالت سیاسی
میان دولت انگلیس و شیخهای عرب شده بود .نماینده سیاسی انگلیس در بوشهر "شاه بیتاج و
تخت فارس" لقب گرفته و به آرامشی که بدین وسیله در منطقه برقرار شد ،عنوان" صلح
بریتانیایی" اطالقگردیدمگرانتوسکى و دیگران823 :8820 ،؛ ذوقی .)82-82 :8821 ،انگلیس
درصدد برآمده بود تا با تحت الحمایه قراردادن شیوخ عرب ،ضمن هویت بخشی به قبایلی که بطور
سنتی تحت الحمایه یا دوست ایران بودند ،آنان را در برابر ایران قرار داده و از این طریق اداره خلیج
فارس را عمال و بطور کلی خود در دست گیردمفرهنمد .)828 :8818 ،در هر حال انگلیسیها با
بهرهگیری از توان صنعتی و تکنولوژی وسیع ارتباطیماحمدی )32 :8812 ،و همچنین انگلیس با
توسل به بهانه هایی چون مبارزه با دزدی دریایی و جلوگیرى از تجارت برده و ...تمام پهنه خلیج
فارس را زیر نظارت نیروى دریائى این کشور قرار داده بودمگرانتوسکى و دیگران.)823 :8820 ،
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،مسایل جهانی از جمله فراهم شدن زمینههای شکل-
گیری اتحاد و اتفاق مثلث و همچنین توجه آلمان به خلیج فارس ،اهمیت حفظ این منطقه را برای
انگلیس هر چه بیشتر نمود .انگلیس درصدد برآمد که به هر نحوی شده ،با افزایش نفوذ سایر
کشورها در این منطقه جلوگیری کند .لرد لنزداون وزیر امورخارجه انگلیس نیز ،در سال  8018م.
در مجلس لردها اعالم کرده بود که گرچه کوشش انگلیس در جهت طرد تجارت مشروع دیگر
کشورها سیر نمیکند ،اما ما باید تاسیس پایگاه دریایی یا ساختن استحکامات در یکی از بندرهای
خلیج فارس را از طرف هر دولت دیگر تهدیدی برای مصالح بریتانیا به شمار آورده و با تمام وسایلی
که در اختیار داریم با آن مقابله کنیممکاظمزاده833 ،8828 ،؛ سایکس ،8811 ،ج.)288-282 ،3
بدین ترتیب از نظر لرد لنزداون و سیاستمدارانی چون کرزن ،خلیج فارس منطقه انحصاری نفوذ
انگلیس بود و میبایست در مقابل ورود سایر کشورها بر این منطقه به شدت عکسالعمل نشان داده
میشد .از نظر کرزن «تفویض بندرى به دولت روس در خلیجفارس از ناحیه هر دولتى که باشد،
لطمه و اهانت ارادى نسبت به انگلستان و سبب اختالل بىجهت وضع موجود و انگیزهاى غرضآلود

13

منافع انگليس در خليج فارس و تالش برای....

در پیدایش جنگ و جدال خواهد بود ،و هر وزیر انگلیسى که به چنین کارى تن در دهد ،خائن به
کشور خویش است"مکرزن ،ج .)222-3،228در این دوره بود که با افزایش قدرت و نفوذ روسیه در
خلیج فارس ،پارلمان انگلیس چندین بار دولت این کشور را به خاطر بیتوجهی و مقابله با تهدید
روسیه در خلیج فارس استیضاح کردمکاظمی.)83 ،
بدین ترتیب بود که در آغاز قرن بیستم ،توجه به خلیج فارس و تالش برای حفظ منافع خود،
تبدیل به یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی بریتانیا در منطقه گردید .کشف نفت و تاسیس
شر کت نفت ایران و انگلیس و همچنین تالش آلمان برای نفوذ در خلیج فارس نیز بریتانیا را در
اجرای سیاستهای خود مبنی بر تبدیل خلیج فارس به منطقهی انحصاری خود و «دریای
خودمانی»مصصمتر ساختممسعودنیا .)882-883 :8813 ،انگلیس که ابتدا یعنی در اوایل قرن
نوزده بیشتر سعی کرده بود از طریق دیپلماسی ،و با انعقاد قراردادهای سیاسی اهداف خود از جمله
حفاظت از هند را پیش برد ،در ادامه این قرن از دست زدن به هیچ اقدامی در این راستا خودداری
نمیکرد .در ماده پنجم عهدنامهای که در  ،8110/8388یعنی زمانی که انگلیس با تهدید ناپلئون
در حمله به هند مواجه بود ،بین ایران و انگلیس منعقد شد ،قید شده بود « هرگاه با اجازه شاهنشاه
ایران یک عده از قشونهای انگلیسی وارد خلیج فارس شده و در جزیره خارک یا بنادر دیگر به
خشکی پیاده شوند ،البته به هیچ وجه حق تصرف و تملک در این جزایر یا بنادر را نخواهد داشت»..
ممحمود 8828 ،ج )818 :8و در فصل یازدهم قرارداد  8188/8330نیز انگلیس متعهد گردیده بود
که هرگاه در خلیج فارس بنا به ضرورتی دولت ایران از کشتیهای انگلیسی کمک بخواهد،
کشتیها ی مزبور تنها از نقاطی حق عبور داشته باشند که دولت ایران اجازه دهدممحمود ،همان،
ج .)313 ،8هر چند که انگلیس هیچ گاه در چارچوب این قراردادها عمل نمینمود ،ولی حداقل در
این دوره /مرحله ،یعنی در اوایل قرن نوزدهم ،انگلیس حاکمیت ایران بر بنادر و جزایر ایرانی خلیج
فارس را ولو به صورت ظاهری به رسمیت میشناخت؛ اما در ادامه این قرن و اوایل قرن بیستم،
انگلیس هرگاه و هر جا که الزم میدید ،نه تنها به انکار حق حاکمیت ایران بر جزایری مانند بحرین
و جزایر سه گانه تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی پرداخت ،بلکه آماده بود تا در صورت نیاز به
نیروی نظامی نیز متوسل شود .ماجرای هرات و اشغال جنوب ایران و به دنبال آن انعقاد عهدنامه
پاریس از جمله این موارد است .بدینترتیب انگلیس که نفوذش از قرن نوزدهم بتدریج در منطقه
روبه افزایش نهاده بود ،در سایة اقداماتی که در طی این قرن و اوایل قرن بیستم انجام داده بود و
همچنین با توجه به گرفتاری روسیه در مسائل داخلی و خصوصا ضعف دولت مرکزی ایران و
سرگرمی آن با انقالب مشروطه ،در اواخر این قرن و اوایل قرن بیستم تبدیل به قدرت برتر منطقه
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شده و در این منطقه فعال مایشاء گردیده بودماحمدی .)38 :8812،حال باید دید که این روند
افزایشی منافع و عالیق انگلیس در منطقه و به موازات آن افزایش نفوذ و تسلط انگلیس در منطقه،
در فاصله بین دو جنگ جهانی چه روندی را طی کرده است.
اقدامات انگليس برای حفظ منافع خود در دوره پهلوی
وقوع جنگ جهانی اول و پیامدهای آن باعث رفع خطر موقت شوروی و آلمان گردیود .ایون امور
موجب شد تا انگلیس پس از جنگ جهانی اول نیز همچنان موقعیت خود را به عنووان قودرت برتور
خارجی در منطقه خلیج فارس حفظ کند و به عنوان قودرت برتور اقتصوادی -سیاسوی و یکتوهتواز
منطقه در صدد حفظ این موقعیت برتر خود برآمد.
واداال نایب کنسول فرانسه در خلیج فارس در باب وضعیت و موقعیت انگلیس در خلیج فارس در
اوایل قرن بیستم مینویسد« :سه چهارم جنبش و تحورک بازرگوانی و دریوانوردی خلویج فوارس در
دست انگلستان -هندوستان است .انگلستان از اینجا نفع سرشاری میبرد حتی روز به روز این دریوا
را بیشتر در انحصار خود میگیرد .به طور کلی میتوان گفت انگلسوتان از لحوان نظوامی ،سیاسوی،
ارضی و اقتصادی در روی کرانههای خلیج فارس بر تمام اروپاییوان و آسویائیان برتوری دارد«مواداال،
 .)18 :3282جالب اینکه این برتری انگلیس به وسیله سایر قدرتهوای رقیوب انگلویس نیوز ماننود
روسیه ،فرانسه ،آلمان و ...مورد قبول ضمنی و یا عملی قرار گرفته بودمجناب )831:8880 ،و در این
دوره ،تهدید جدی از سوی این کشورهای رقیب اروپایی متوجه انگلیس و منافع آن در خلیج فارس
نبود؛ اما در این دوره منافع و قدرت انگلیس در منطقه توسط یک دولت منطقهای یعنی ایران مورد
تهدید قرار گرفت .دولت ایران با شکلگیری و تثبیوت حکوموت پهلووی بعود از جنوگ جهوانی اول
درصدد اعاده حاکمیت خود در منطقه برآمده بود .ایران طی ایون دوره ،سیاسوت فعوالی در منطقوه
خلیج فارس در پیش گرفته بوود کوه بازگشوت بوه دوران اقتودار در خلویج فوارس و تجدیود کامول
حاکمیت سیاسی و اقتصادی ایران بر تنگه هرمز و جزایر خلیج فارس را هدف قرار داده بودموثووقی،
.)803-802 :8810
مهم ترین اقداماتی که دولت ایران طی این دوره که در راستای اعاده حاکمیت خود در منطقه
انجام داد ،تاسیس نیروی دریایی در خلیج فارس بودممشروح مذاکرات مجلس ،دوره :8818 ،6
 .)381هدف اصلی از تاسیس نیروی دریایی در این دوره ،دستگیری راهزنان دریایی و قاچاقچیان بود
تا ب تواند کنترل مرز دریایی را به اجرا گذارده و تجارت برده را متوقف نماید .همچنین دولت ایران
امیدوار بود که شخصاً از منطقه خلیج فارس مراقبت کرده و حضور گشتهای انگلیسی در خلیج
فارس را کمتر ضروری ساخته و در نتیجه از نفوذ بریتانیا بر شیوخ نیمه مستقل عرب بکاهدمکرونین،
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 .) 323-328همچنین در این دوره دولت ایران مصمم گردید تا در قلمرو دریایی خود از حقوق
مشابه با سایر کشورها برخوردار گردد .بنابراینمحداقل از  ،)8812مقرر گردید که هر نوع تغییر که
در جهازات انگلیسی از ورود و خروج در خلیج فارس رخ دهد ،از طرف سفارت انگلیس به دولت ایران
اطالع داده شودمسند شماره )8 :301-8282 :و کشتیها ی جنگی انگلیسی برای رفتن به هر یک از
بنادر ایرانی از مامورین ایرانی اجازه بخواهندمسند شماره .)301-8230 :دولت انگلیس همچنین
موظف گردیده بود تا صورت /لیست کشتیها ی خود در خلیج فارس را به اطالع دولت ایران
برساندمسند شماره .)301-220 :دولت ایران همچنین در سال 8881ش ،جهت کنترل ورود و خروج
کشتیها و حمل و نقل مااللتجاره و جلوگیری از ارتکاب قاچاق پلیس بحری تشکیل دادمسند شماره:
 )381-82822و دستور به کارگیری کشتی جنگی جهت جلوگیری از قاچاق صادر گردیدمسند
شماره .)381-82882 :در این سال همچنین کشتیهای جنگی انگلیسی نیز ملزم به عدم توقف در
خلیج فارس شدندمسند شماره .)301-8230 :خارج کردن قرنطینه جنوب از دست انگلیسیها که به
عنوان یکی از عوامل برتری سیاسی و تجاری انگلیس در منطقه عمل میکردمالگود181-320 :؛
رحمانیان و توکلی )31-28 :8810 ،از دیگر اقدامات ایران در دوره مورد بحث میباشد که بواسطهی
آن لطمه شدیدی به نفوذ فعالیتهای انگلیس در منطقه وارد شدمالگود ،)320 :بنابراین در این دوره
قدرت انگلیس در این دوره در منطقه خلیج فارس ،نه توسط دول رقیب اروپایی ،بلکه توسط دولت
ایران به چالش کشیده شد .این امر نگرانیهای عمیقی در محافل سیاسی انگلیس به وجود
آمدموثوقی8 :8818 ،؛ وثوقی )308 :8810 ،و مقابله با افزایش نفوذ ایران در خلیج فارس در زمره
سیاستهای اصلی انگلیس درآمد.
انگلیس از اقدامات ایران خصوصاً تاسیس نیروی دریایی سخت بیمناک بود .چرا که انگلیس
سابق بر این ،ضرورت حضور نیروی دریایی خود در منطقه را با توسل به مواردی چون وجود دزدی
دریایی و قاچاق کاال توجیه میکرد ،بعد از تشکیل نیروی دریایی ایران در منطقه ،این توجیه
کارآیی خود را از دست میداد .در واقع یکی از علل اصلی نفوذ و دخالت انگلیسیها در این منطقه،
ضعف نیروی دریایی ایران بود .بنابراین جای تعجب نبود که انگلیس از تاسیس نیروی دریایی
توسط ایران که میتوانست مقدمه خروج نیروی دریایی انگلیس از منطقه باشد ،بیمناک باشد.
روزنامه مورنینگ پست 8در  88اوت  8083مینویسد«:سیاست جدید دولت ایران مبتنی بر این
اصل است که گاه گاه برای این منطقه اشکاالتی فراهم کند .گرچه این اشکاالت تاکنون آن قدر
مهم نبوده ،ولی اگر جلوگیری نشود ،اشکاالت مهمتری در آینده فراهم خواهد ساخت .دولت ایران
 -8در مقاله "دریانوردی در خلیج فارس و پیشینه آن" نام روزنامه ،تایمز ذکر شده است.
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در حال حاضر مشغول ایجاد نیروی دریایی است و در ایتالیا سرگرم ساختن کشتیهای آن دولت
هستند .تردید نیست که این کشتیها دیر یا زود به خلیج فارس خواهند رسید و آن وقت معلوم
نیست نتیجه ورود آنها به خلیج فارس چه خواهد بود» مزرین قلم .)380 :8883 ،دولت انگلیس در
سال  8813/8031با توجه به نگرانیهای حاصل از اوضاع منطقهای و سیاستهای جهانی ،امور
خلیج فارس را به طور جدی مورد بررسی قرار داد و به دنبال آن اصول اساسی خطمشی انگلیس در
خلیج فارس به شرح زیر بتصویب هیئت دولت انگلیس رسید -8 :در حال حاضر اهمیت حفظ
برتری بریتانیا در خلیج فارس نه تنها برای منافع بریتانیا و امنیت هند کاهش نیافته ،بلکه بیشتر
هم شده است .3 .منافع انگلیس در خلیج فارس به همان شدت قبلی ،ولی به گونهای متفاوت در
معرض همان خطرهایی است که در گذشته بوده است .تحول جدیدی چون قدرت هوایی و خطوط
مواصالتی سراسری و به ویژه احتمال احداث خط آهن میان شمال ایران و خلیج فارس بر میزان
مخاطرات بالقوهای که منافع ما را تهدید میکند ،افزوده است  .8برای حفظ برتری خود باید مانع
آن شویم که یک قدرت خارجی در خلیج فارس پایگاه دریایی یا استحکامات بندری تاسیس کرده
یا از تاسیسات هوایی که بتوان از آن به خلیج فارس تعرض کرد ،برخوردار شود .8.باید برای نیروی
دریایی خود در خلیج فارس تسهیالت کافی فراهم کنیم .2 .توسعه خطوط هوایی در امتداد هر دو
کرانه خلیج فارس ،یعنی خطوط هوایی غیرنظامی در امتداد کرانههای ایران و خطوط هوایی
استراتژیک در امتداد کرانههای جنوبی اهمیت دارد مهمان .)808 -808،بنابراین انگلیس در
راستای اهداف و حفظ منافع خود در منطقه ،دست به اقداماتی زد:
الف :تاسيس نيروی هوایي توسط انگليس
در مارس  8038م .به ابتکار وینستون چرچیل وزیر امور مستعمرات انگلیس کنفرانسی سری
متشکل از نمایندگان و عامالن سیاسی انگلیس در منطقه خلیج فارس و کشورهای عربی در قاهره
تشکیل گردید ،در این کنفرانس نظر به افزایش احساسات ضد نظامیگری در بریتانیا و همچنین
احساسات ضد انگلیسی در منطقه خلیج فارس و نیز مشکالت مالی بریتانیا تصمیم گرفته شد که از
تعداد پرسنل نیروی انگلیسی اشغال کننده در خاور عربی و منطقهی خلیج فارس کاسته و وظایف
آنها به نوع جدیدی از نیروهای مسلح یعنی ،نیروی هوایی محول گرددمدلدم.)381-383 :8828 ،
روزنامه صدیقالشعب چاپ بغداد در  81ذیقعده 8881ق8811/.ش ،در خصوص اهداف انگلیس
از ساخت پایگاه هوایی در خلیج فارس در راستای حفظ موقع خود در هند و شرق وسطی
مینویسد :انگلیسیها از این اقدام دو غرض اساسی دارند «یکی تقویت نفوذ خود در خلیج فارس
پس از تحویل دادن پورت بصره به عراق است .از طرف دیگر مالحظه میکنند دولت ایران دارد
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شهرهای ساحلی خود را در خلیج مفارس) به صورت بنادر تجارتی و بحری عصر حاضر درمیآورد و
تدریجا مشغول تاسیس قوای بحری شده است که مرکز مهمی برای صادرات و واردات تجارتی خود
تهیه نماید و از این جهت انگلیس از حاال دارد در خلیج فارس مرکزی برای قوای خود تاسیس و
نفوذ خود را به وسیله قوای بحری و قوای هوایی تامین مینماید و اما مساله دوم ،اتصال خط هوایی
میان لندن و هندوستان است»مبهمنی .)8 :8801،اما ایران بنا به دالیل استراتژیک و مالحظات
منافع و تمامیت ارضی خود ،حاضر نبود تا به مؤسسة هوایی بینالمللی انگلیس اجازه پرواز از طریق
سواحل شمالی خلیج فارس بدهد .بنابراین برای وارد کردن فشار بیشتر به بریتانیا ،امتیاز خدمات
هوایی داخلی خود را به شرکت هوایی آلمانی یونکرس واگذار کرد و این شرکت در فوریة /8033
اسفند  8812اولین خط خود را تأسیس نمودمزرگر .)832: 8833،مجله تقدم در دیماه  8812در
شماره پنجم به نقل از جریده البالغ مصر در زیر عنوان« اضطراب انگلیس» مینویسد"معلوم است
که شرکت خط هوایی امروز از ایران صرفنظر کرده و متوجه سواحل عربستان شده و برای پیدا
کردن نزدیکترین خطی از سواحل عربستان به بلوچستان و از آنجا به هند مشغول مطالعه است.
شاید این مطالعات هم برای این باشد که ببیند نتیجه کشمکش بین ایران و انگلیس چه میشود و
همین که دیدند ایران اجازه نخواهد داد به سواحل عربستان منتقل میشوند .وقتی مسئله اینطور
تمام شد ،انگلیس یک قدم عقب نشسته و عقبنشینی او ایرانیان را تشویق میکند که بیشتر حق
خود را حفظ کرده و در سیاست دنیا بهتر بازی کنند"ممنشور گرکانی.)882-882 :8382،
تأسیس خطوط هوایی توسط انگلیس وسیله خوبی برای حفظ منافع این کشور در منطقه بود.
بطوری که انگلیس می توانست نسبت به ایران احاطه کامل داشته و در مواقع لزوم به مرکز و حتی
شمال ایران پرواز نماید .اهمیت دیگر خطوط هوایی برای انگلستان آن بود که نقطه انتهایی شرقی
این خطوط هوایی به خطوط سرحدی شمال غربی هندوستان منتهی و متصل میگردید .این وضع
انگلیس را قادر می ساخت که در موقع جنگ به داخله ایران نیز لشکرکشی کند .از طرف دیگر این
امکان را برای انگلیس فراهم میساخت که هرگاه در حدود ایران اقدمات خصمانه نسبت به انگلیس
ابراز شود ،دولت انگلیس بتواند در بر ابر اقدامات مزبور مقاومت کامل نموده و آن را از بین ببرد.
همچنین خط امپراتوری هوایی در خلیج فارس ،خطوط بحری بغداد تا بمبئی را نیز کامالً محفون
میداشتمفرهمند .)810-801،8818 ،همچنین تأسیس نیروی هوایی هزینه نگهداری قشون
انگلیس در منطقه را بطور قابل توجهی تقلیل داد .به طوری که وزرای پیشتاز محافظهکار وقت
انگلیس با صراحت کارآئی و کم هزینه بودن استفاده از نیروی هوایی در منطقه خلیج فارس را
ستایش می نمودند .نیروی هوایی در این دوره تبدیل به ابزار اصلی سیاست استعماری بریتانیا در
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منطقة خلیج فارس گردید و بعد از اجالسیه  8031هیئت دولت بریتانیا بر تعداد پایگاههای هوائی
انگلیس در منطقه خلیج فارس افزوده شده و از تعداد ناوگانهای انگلیسی کاسته شدمدلدم:8828 ،
.)380 -381
در  8813ش دولت انگلیس درصدد برآمده بود که ایستگاهی برای جهازات هواپیمایی خلیج
فارس تهیه نموده و شش عدد کشتی هوایی را به آنجا اعزام کند و با سفاینی که در خلیج فارس
دارد ،در تفتیش و مواظبت آبهای آنجا و سواحل حضور داشته باشد .در نتیجه نقشهای که طرح
شده است ،کلیه نقاط سوقالجیشی مملکت امپراتوری انگلستان دارای قوه هوایی میگشت
مفرهمند .)313 ،8818 ،سرانجام در دسامبر  8031م .قرارداد هواپیمایی بین دو کشور ایران و
انگلیس منعقد شد که به موجب آن هواپیماهای امپراتوری اجازه یافتند که برفراز سواحل ایران در
خلیج فارس پرواز کنند ملنچافسکی .)811 :8883 ،به دنبال این قرارداد انگلیس خطوط هوایی
خود را دایر کرد .به طوری که در  8081بندر لنگه مرکز اصلی خط هوایی هندوستان محسوب می-
شدمفرهمند .) 808 ،8818 ،دولت انگلیس همچنین در این زمان در عراق قوای هوایی تاسیس و به
تقویت و نگهداری آن اهمیت زیادی میدادمگنجبخش زمانی .)323 ،اما تقاضای انگلیس از دولت
ایران مبنی بر ایجاد چند فرودگاه در سواحل و بنادر جنوب ایران در سال  8888/8808با مخالفت
دولت ایران مواجه شدمزرین قلم )383 :8883،ممنشور گرکانی.)832 :8832 ،
ب) ادامه سياست ایرانزدایي
توطئه و اقدامات انگلیس در راستای ایرانزدایی و خارج کردن جزایر ایرانی از دست ایران در
خلیج فارس و همچنین کاهش نف وذ ایران در منطقه که از اواخر قرن نوزده شروع شده بود ،در این
دوره نیز همچنان ادامه یافت .طی قرن نوزدهم و در فاصله سالهای  8188تا 8122م ،دولت
انگلیس با استفاده از ضعف دولت مرکزی ایران ،اختالفات اعراب و دزدیهای دریایی در منطقه،
یک رشته معاهداتی بین اعراب خلیج فارس بست که مقدمه تحتالحمایگی شیوخ عرب محسوب
میشدممنشور گرکانی .)18 :8832 ،انگلیسیها با این اقدام و همچنین با توسل به بهانههایی چون
جلوگیرى از تجارت برده و تمام پهنه خلیج فارس را زیر نظارت نیروى دریائى انگلستان قرار
دادهمگرانتوسکى و دیگران )823 :8820،و درصدد کاستن هر چه بیشتر از نفوذ ایران در خلیج
فارس بودند .در اوایل قرن بیستم نیز انگلیس به واسطه ترس از نفوذ و راهیابی روسیه در خلیج
فارس و برای جلوگیری از دستاندازی روسها ،متوجه جزایر سهگانة ابوموسی ،تمب بزرگ و
کوچک گردیدهممجتهدزاده81 :8813 ،؛ تیموری83-82 :8838 ،؛ مسعودنیا )203 :8813،و با این
استدالل که در صورت بروز جنگ ،کشوری که بر تنب بزرگ و ابوموسی کنترل داشته باشد ،از
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موقعیت برتری برخوردار خواهد بودمسه جزیره ایرانی در خلیج فارس ،)383 :در ژانویه  8018پرچم
امیرنشین شارجه را در جزیره ابوموسی و پرچم راسالخیمه را در جزیره تنب برافراشته بودمجعفری
ولدانی .)882-881 ،8832 ،جزیره باسعیدو و هنگام نیز تا قبل از دوره پهلوی ،به بهانههای واهی و
به منظور کاستن از نفوذ ایران در منطقه تحت کنترل و نفوذ انگلیس درآمده بود.
این سیاست انگیس در دوره پهلوی نیز ادامه یافت .به عنوان نمونه انگلسیها و دستنشاندگان
عرب آنها در این دوره سیاست خارج نمودن جزایر تنب بزرگ و ابوموسی از حاکمیت ایران را دنبال
میکردند مفرهمند8818 ،؛ سند شماره 802 :88و سند شماره .)811-813 :81امین مالیهعباسی
در 8813ش .خبر از تحریکات انگلیس در خلیج فارس و اینکه انگلیسیها شیخ دوبی را تحریک و
تشویق به تصرف جزیره تنب بزرگ و حمله به هنگام میکردهاند ،میدهد .وی به نقل از یکی از
اهالی دبی مینویسد ":حضراتمانگلیسیها) دست از ما نمیکشند .هر روزه به یک بهانه کشتی
جنگی خود را به دبی میآورند .از ما حوایج سیاسی دارند ،گاهی شیخ را تلقین میکنند که عده
بفرستد جزیره ابوموسی و تنب مارمتنب بزرگ) را تصرف کند .گاهی او را تشویق میکنند به هنگام
حمله کند مفرهنمد ،سند شماره .)811-813 :8818 ،81در این دوره که امید میرفت دولت ایران
بتواند با رجوع به مجامع بینالمللی حداقل بخشی از اختالفات خود با انگلیس در موید جزایر ایرانی
خلیج فارس را از طریق جامعه ملل حلوفصل کند ممنشورگرکانی8832،؛ 832-882؛ وثوقی،
 ،)211 :8810انگلیس تالش میکرد تا از ارجاع مسئله به جامعه ملل جلوگیری کند .در نتیجه به
واسطه کارشکنیهای انگلیس و ضعف خود جامعه ملل ،ایران نتوانست غیر از مورد جزیره باسعیدو
که انگلیس مجبور به تخلیه آن شد ،کاری از پیش برد و جزایر مورد اختالف در این دوره همچنان
تحت نفوذ انگلیس باقی ماندند.
از دیگر اقداماتی که انگلیس در واکنش به اقدامات ایران در خلیج فارس که در راستای اعاده
حاکمیت خود در پیش گرفته بود ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد :طوالنیکردن مذاکرات با ایران
برای حفظ وضع موجود ،تحریک و تشویق عشایر جنوب برای ناامنکردن و مشغولکردن دولت
مرکزی به برقراری امنیت و استفاده از این شورشها به عنوان اهرم فشار علیه ایران ،تشویق و
تهدید شیوخ عرب خلیج فارس برای پرهیز از مذاکرات مستقیم با ایران ،استفاده از اهرم بدهیهای
مالی ایران به بریتانیا و اعمال فشار بر دولتمردان ایران ،استفاده از اهرم فشار شرکت نفت ایران و
انگلیس و بهره برداری از موقعیت برتر صنعتی انگلیسموثوقی ،)288 :8810 ،تأسیس استاسیون
رادیو در بصره -بوشهر -لنگه -بندرعباس -جاسک و چاه بهار ،استحکامات جزیره فاو و اصالح راه
کویت -بصرهمفرهمند ،8818 ،سند شماره )801-810 ،88:را در دستور کار قرار دهد.
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نتيجهگيری
منافع و عالیق انگلیس از آغاز ورود این کشور به منطقه خلیج فارس تا دورۀ مورد بحث به
تدریج افزایش یافت .به طوریکه در دوره پهلوی اول به بیشترین حد خود رسید .این منافع که در
ابتدا تنها بعد تجاری داشت ،در دوره مورد بحث ابعاد مختلفی چون تجاری -اقتصادی ،سیاسی،
استراتژیکی و ارتباطی یافته بود .انگلیس با توجه به منافع متعدد خود در این منطقه و در سایه
سیاست هایی که طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در پیش گرفته بود ،در آغاز دوره مورد بحث
قدرت برتر منطقه محسوب میگردید .اوضاع بینالمللی از جمله سرگرمی شوروی در مسائل داخلی
خود بعد از جنگ جهانی اول نیز به انگلیس کمک کرد تا برتری خود در منطقه را همچنان حفظ
کند؛ اما عاملی که قدرت و نفوذ انگلیس در منطقه را به چالش کشید ،نه یک قدرت فرامنطقهای،
بلکه یک دولت منطقهای یعنی ایران بود .قدرتگیری ایران در این دوره و سعی این کشور برای
اعاده حاکمیت خود در خلیج فارس ،قدرت و نفوذ انگلیس در این منطقه را به چالش کشاند.
انگلیس درصدد برآمد تا از قدرتگیری و افزایش نفوذ ایران در منطقه جلوگیری کند .زمانی که
ایران بعد از قرن ها موفق گردید تا برای اولین بار یک نیروی دریایی کوچکی در منطقه تاسیس
کند ،انگلیس دست به تاسیس نیروی هوایی زد .زمانی که ایران درصدد کنترل ورود و خروج
کشتیها ی انگلیس برآمد ،انگلیس قرادادی با ایران امضا نمود طبق آن هواپیماهای انگلیس اجازه
یافتند که برفراز سواحل ایران در خلیج فارس پرواز کنند .ادامه سیاست ایرانزدایی از منطقه و
سعی در جدا کردن جزایری چون جزایر سهگانه ابوموسی و تنببزرگ و کوچک و همچنین تاسیس
نیروی هوایی نیز از دیگر اقدامات انگلیس برای کاستن از نفوذ ایران در منطقه بود .انگلیس در سایه
سیاست هایی که در پیش گرفت و با اقداماتی که انجام داد ،موفق شد تا عالرغم تالشهای ایران،
همچنان برتری قدرت خود در منطقه را تا پایان این دوره حفظ کند .عواملی چون پیشرفته بودن
امکانات فنی انگلیس از جمله در تاسیس نیروی هوایی ،دیپلماسی فعال انگلیس در ارتباط با شیوخ
عرب منطقه و سعی در افکندن جدایی هر چه بیشتر بین آنها و ایران و همچنین شرایط بینالمللی
مانند سرگرمی روسیه و آلمان در امور داخلی خود از جمله عوامل موثر در موفقیت انگلیس در این
زمینه بود.
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فصلنامه مطالعات فرهنگي و سياسي خليج فارس

02

ارزیابی مناطق آزاد ایران به لحاظ جذب گردشگر و توسعه زیرساختهای
گردشگری؛ مطالعه موردی :منطقه آزاد قشم
رحیم یعقوب زاده ،1صدرا عمویی ،2محمد حسین جان بابانژاد
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چکیده
این پژوهش به ارزیابی مناطق آزاد ایران به لحاظ جذب گردشگر و توسعه زیرساات هاا گردشاگر (
مطالعه مورد منطقه آزاد قشم) می پردازد .نوع تحقیاق باا توجاه باه ماهیا دااربرد و باه لحااظ رو
توصیفی -تحلیلی اس .
نتایج نشان داد ده در برنامه ریز توسعه مناطق آزاد ایران باید به نقش مرادز اقامتی و هتلها به عنوان
زیرسات ها جذب گردشگر توجه دافی داش  .در چند سال اتیر جزیره قشم باا افازایش تعاداد گردشاگران
روبرو بوده و در بخش زیرسات ها ملموس از جمله واحدها اقامتی ،پذیرایی و ...رشد توبی داشته اسا  .ولای
به فادتورها مهمی از جمله افزایش ماندگار گردشاگران در جزیاره ،انتفااع جامعاه محلای و تناوع بخشای باه
محصوالت گردشگر پرداتته نشده اس  .در بخش زیرسات ها ناملموس ،باید به سه مقوالت آموز  ،امنیا ،
مهمان نواز تأدید شود .باید تفکر حادم بر بسیار از واحدها اقامتی جزیره از حالا مشاتر مادار تغییار و
وارد مرحله مشتر محور شود .مساووالن جزیاره قشام بایاد باه برندسااز جزیاره از طریاق حواور در هماه
رویدادها بزرگ و عمده گردشگر توجه داشته باشند.
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مقدمه
توسعه اقتصاد در هر دشور نیازمناد سارمایهگاذار در بخاشهاا و فعالیا هاا مختلا
اقتصاد آن دشور اس و بدون سرمایهگذار در طرحها زیربنایی و روبناایی نمایتاوان انتظاار
گستر اشتغال ،تولید و رفاه اقتصاد را داش  .برا تحقق این مهم ،امروزه بسیار از دشورها
جهان ،تمایل شدید به جذب سرمایهها تارجی پیدا دردهاند(شادر و سلیمی .)51 :5331 ،در
این راستا بسیار از دشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه اقدام باه تأسای منااطق آزاد
دردهاند.
در قالب دلی مناطق آزاد به مناطقی اطالق میشود ده ورود داال ،افاراد ،سارمایه و تادمات در
آن آزاد و تارج از قوانین دمرگی محدود دننده صاورت مایگیرد(سانللی .)2 :5331 ،در تعریا
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد( )UNIDOاز مناطق آزاد به عنوان «موتاور محرداه» در جها
تشویق صادرات صنعتی تلقی میشود .همچنین در برداش جدید از مناطق آزاد ده به منطقاه آزاد
پرداز صادرات معروف اس به ناحیه صنعتی ویاژها در تاارج از مارز گمردای ،داه تولیاداتش
جه گیر صادراتی دارند ،گفته میشود(آرمش .)55 :5331 ،این مناطق به فعالی ها صانعتی و
تجار و گردشگر تشویق میشوند و به لحاظ فیزیکی نسل به قسم ها دیگر دشور متفااوت
و جدا هستند(دامران .)211 :5335 ،تنها باالترین مقام دشور به طور مستقیم بر اداره این مناطق
نظارت میدند .از نیمه قرن بیستم ایجااد منااطق آزاد در دشاورها مختلا از رشاد گساتردها
برتوردار گردیده اس  .عل این رشد ،سابقه درتشان این گونه مناطق در دشورها پیشرفته بوده
اس  .این مناطق از سابقه تاریخی دیرینه ا برتوردارند .نخستین بنادر آزاد شناتته شده در جهان
مناطق محصور بودند ده در بندر چالی و بیرائوس در یونان ایجاد شدند؛ اما اولاین منطقاه آزاد
به مفهوم جدید در بندر هاملورگ آلمان تأسای شاد(حافن نیاا .)604 :5335 ،هادف از ایجااد و
توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات ،ایجاد اشتغال ،جذب سرمایه گذار داتلی و تارجی
و انتقال تکنولوژ  ،افزایش درآمدها عمومی ،افزایش گردشگر  ،ارتقا جایگاه اقتصاد دشور و
بهرهمناد از اقتصااد رقاابتی اس (اسافندیار و همکااران .)555 :5331 ،یکای از اهاداف عماده
گردشااگر و جااذب گردشااگر اس ا  .بنااابراین بررساای و ارزیااابی علماای و دارشناساای داااردرد
گردشگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصاد ضرورت دارد.
چارچوب نظری
ایجاد مناطق آزاد معموالً در دشورهایی انجام میگیرد ده سعی دارند دشور تود را سریعتار از
زمان مقرر از مواهب توسعه پایدار و متوازن برتوردار دنند و چون حاوزها را باا مشخصاات ویاژه
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انتخاب میدنند ،انتظار دارند ده بتوانند این حوزه را به عنوان بخشای از دشاور در فرآیناد توساعه
سریع قرار دهند و دستاوردها آن را در دل دشور تعمیم دهند(صدر  .)6 :5331 ،اساسایتارین
موضوع در تأسی مناطق آزاد ،آمادهساز زیرسات ها و فراهم آوردن بستر مناساب بارا شاکل-
گیر توسعه آن اس  .نقش اصلی مناطق آزاد در دشورها در حال توسعه تغییر تفکر اقتصاد در
این دشورها و همسویی اقتصاد ملی این دشورها با اقتصاد جهانی اس .
در شرایط دنونی جهان ،روند آزادساز اقتصاد یك ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی میشود ،لذا
ضرورت تشکیل مناطق آزاد از دیدگاه مفهوم جهانیشدن نیاز الزم اسا ماورد بررسای قرارگیارد.
مناطق آزاد دا را داردردها و اهداف مختلفی هستند .ده شامل مناطق آزاد به عنوان الگویی پیشرو
برا انجام اصالحات اقتصاد و تجار دشاور ،منااطق آزاد باه عناوان فواا توساعه و پارداز
صادرات به بازارها جهانی ،مناطق آزاد به عنوان فوا جذب سرمایهگذار و فانآور تاارجی و
مناطق آزاد به عنوان فوا جذب گردشگران (سیملر و بهمنی .)6 :5350،یکی از راهلردها مهم
در جه تحقق اهداف مناطق آزاد ،توسعه فعالی ها گردشگر در این مناطق مایباشاد(ابراهیم
زاده و آقاسیزاده .)1 ،5350 ،اماروزه بسایار از دشاورها باه سارمایهگاذار در زیرساات هاا
گردشگر در مناطق آزاد جه جذب گردشگر پرداتتهاند .دشورها درحال توسعها ده به ایجاد
منطقه آزاد رو آوردهاند بر این باورند ده منطقه آزاد میتواند یار دهنده آنان در رهایی از فقار و
عقب مانادگی باشاد(قادر و همکااران .)503 :5350،اقتصااد گردشاگر بهتارین محارب بارا
دشورهایی اس ده به دلیل تك محصولی بودن یا محادود باودن مناابع درآماد دارا اقتصااد
نادارآمد هستند .توسعه زیرسات ها گردشگر در مناطق آزاد می رود تاا باه یکای از بزرگتارین
واقعی ها اقتصاد این مناطق تلدیل شود .به علارتی توسعه گردشگر یکی از رویکردها ایجاد
تحول اقتصاد  -اجتماعی در مناطق جهان میباشد ده همواره مورد توجاه پژوهشاگران و برناماه-
ریزان قرار دارد .مناطق آزاد با داشتن قابلی هایی در جه افزایش صاادرات ،اشاتغالزایای ،جاذب
سرمایهگذار داتلی و تارجی و جذب گردشگران داتلای و تاارجی مایتوانناد نقاش مهمای در
اقصاد دشور ایفا نمایند و همچنین ساتتار اقتصاد  ،سیاسی ،اجتماعی و قوانین حادم بر آنها مای-
تواند بستر مناسلی برا توسعه گردشگر را مهیا نماید .مناطق آزاد باه جها سااتتار و ماهیا
تود ،همچنین ارتلاطات موجود میتوانند تعامالت سازندها در راستا توسعه ،مخصوصا در زمینه
گردشگر فراهم دنناد .شناساایی پتانسایلهاا ،توانمناد هاا و جابباههاا گردشاگر و میازان
برتوردار منطقه از تسهیالت و تدمات گردشگر و برنامهریز برا توسعه مناطق آزاد ،از جمله
مقدمات توسعه گردشگر در مناطق آزاد و به ویژه قشم اس ؛ بنابراین با در نظار گارفتن اهمیا
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موضوع ،این پژوهش یاه بررسای ارزیاابی منااطق آزاد قشام باه لحااظ جاذب گردشاگر و توساعه
زیرسات ها گردشگر میپردازد.
اهمیت توجه به مناطق آزاد
مناطق آزاد مکانها تجار هستند ده در آن دارفرمایان و بنگاهها به طور آزاداناه مایتوانناد
مواد تام ،داالها نیمهساتته ،ماشین آالت و تجهیزات تاود را بادون عاوار گمردای ،تعرفاه و
مالیات وارد و با دمترین محدودی و مقررات صادر دنند .صنایع و بنگاهها مستقر در مناطق آزاد
معموال از مجموعها از امتیازات و تساهیالت سارمایهگاذار و صاادراتی نظیار معافیا مالیااتی
برتوردار هستند .در واقع هدف پایه گذاران مناطق آزاد در دنیا ،ایجاد تجربه توور اقتصااد آزاد در
بخشهایی از دشور بود ده پتانسیل پیشرف در آنها دیده مایشد(قاسامی .)55 :5333 ،منااطق
آزاد دارا مکانها صنعتی هستند ده در آنها ساتتمانها استاندارد بوده و شرایط بارا تأسای
دارتانه ،تدمات عمومی و امکانات صنعتی توسط دول فراهم میشود .برا سهول صادرات داالها
معموال در نزدیکی این مناطق بندر  ،فرودگاه احداث و به طاور مساتقل اداره مایشاود تاا دارهاا
دردوتاهترین زمان و دمترین مقررات انجام گیرد .مناطق آزاد دارا زیرسات ها تاصای هساتند.
امکاناتی را ده در اتتیار دارند در نقاط دیگر نمیتوان یاف  .از این رو ،روز به روز بر تعاداد منااطق
آزاد تجار در دنیا افزوده شده اس  ،به طاور داه در اوایال دهاه  5540تنهاا  500منطقاه آزاد
تجار در دنیا وجود داش  ،اما در حال حاضر تعداد آنها به حدود  310منطقه آزاد در سراسر جهان
میرسد .این مناطق از نظر قوانین مصوب و دامل مربوط به تود را دارد و از تسهیالت زیرساتتی و
زیربنایی الزم در تصوص فرودگاه ،شلکه حمل و نقل و دسترسی به ساحل دریاا ،تساهیالت بارا
حمل محمولهها دانتینر  ،ساتتمان و دارگاهها و دارتاناههاا داارآ و اساتاندارد ،ارتلاطاات و
تسهیالت مخابراتی ،شلکهها برق رسانی ،آب و پشتیلانی تدماتی و غیره برتاوردار هساتند .باه-
عالوه ،حجم انلارها ،دیفی و دمی راهها ،امکانات اسکلهها ،بنادر ،هتل و مشارد بخش تصوصی
در زیربناساز به طور قابل توجهی وجود دارد.
با توجه به دالیل بدر شده ،دشورها تادید بسایار رو منااطق آزاد دارناد و تواساتار جاذب
سرمایه و فنآور جدید هستند و میتواهند با به دارگیر منابع در دسترس و بالاستفاده تود از
نیرو دار مازاد ،بهترین استفاده را به عمل آورند .از طارف دیگار ،انتظاار دارناد باا فاراهم داردن
تسهیالت زیربنایی و ارائه امکانات و انگیزهها الزم سرمایهها تارجی را جذب دنند و با برقرار
معافی ها مالیاتی و حذف قوانین و مقررات دس و پاگیر ادار سرمایهگذاران تارجی را از دس
ندهند تا هم روابط و تعامالت دو طرفه ایجاد شود و هم بتوانند از طریق شلکهها گسترده جهاانی
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با این مرادز پیوند برقرار دنند و موجلات توسعه تجار و صنعتی را فراهم نمایند .بنابراین ،مناطق-
آزاد پلی بین اقتصاد محدود و بسته با اقتصاد بینالمللی اس و به طور روز افزون باعا پیوساتگی
اقتصاد ملی با اقتصاد باز و پویا جهانی میشود ده این پیوستگی ،موجلات بهارهگیار از امکاناات
بینالمللی در زمینه فنآور  ،سرمایه ،مدیری و نیرو انسانی متخصص را به گونها میسر میدند
ده فرآیند توسعه شتاب بیشتر میگیرد.
جدول شماره( :)1رشد مناطق آزاد در جهان
سال

5510

5530

5556

2003

آمریکا

50

42

533

251

آمریکا التین

60

51

51

543

اروپا

10

50

53

510

آفریقا

50

11

63

45

تاورمیانه

2

26

26

31

تاور دور

51

31

33

533

ایران

0

5

3

4

جمع

521

342

124

313

(سازمان مناطق آزاد قشم)5333 :

مناطق آزاد ایران
اندیشه ایجاد مناطق و سرزمینها آزاد در ایران ،نخستین بار در سالها آغازین دهاه 5330
مقارن با بروز ضع تسهیالت بندر و زیربنایی در بنادر ترمشهر ،بوشهر و بندرعلاس آشاکار شاد.
پ از آن ،با توجه به توسعه گردشگر بینالمللی ،مقدمات بوجاود آوردن یاك جزیاره توریساتی
تجار در اوایل دهه  10در جزیره دیش فراهم ،و بدین منظور دهها مکان تفریحی همراه با امکانات
زیربنایی و غیره ساتته شد .در ایران اندیشه ایجاد مناطق آزاد تجار – صنعتی در سال  5343باا
تصویب تلصره  55قانون برنامه اول توسعه اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی دشاور باا انگیازه تحقاق
سیاس توسعه صادرات غیرنفتی به وجود آمد ده در این برنامه باه دولا اجاازه داده مایشاد تاا
حدادثر در سه نقطه مرز دشور مناطق آزاد ایجااد دناد و براسااس مصاوبه ساال  5312مجلا
شورا اسالمی ،دیش ،قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد تجار – صنعتی تعیین شدند و ساس
در سال  32بر اساس ماده واحدها  ،محادودههاایی از منطقاه شهرساتانهاا آباادان وترمشاهر
(اروند) ،جلفا (ارسلاران) و بندر انزلی به عنوان مناطق آزاد تعیین شدند .اما برتالف سه منطقه آزاد
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قللی ،ورود داالها همراه مسافر از این سه منطقه آزاد جدید التاسی به سایر نقاط دشور باه هار
میزان ممنوع شد و با اضافه شدن این سه منطقه و منطقه آزاد سالفچگان در ایان اواتار ،در حاال
حاضر تعداد مناطق آزاد تجار و صنعتی ایران به  1منطقه رسیده اس (داوریان.)61 :5331 ،
روششناسی پژوهش
نوعِ تحقیق براساس هدفِ ،داربرد و براساس رو توصیفی -تحلیلیِ زمینهیااب مایباشاد .از
این جه رو تحقیق این پژوهش رو داربرد اس ده برا رفع نیازمند ها بشر و بهلود و
بهینه ساز ابزار ،رو ها ،و الگوها و برنامهها در جه توسعه رفا و آسایش و ارتقاا ساطز زنادگی
انسان مورد استفاده قرار می گیرد .تحقیقات توصیفی از این جه انتخااب شاده اسا داه محقاق
درصد بررسی وضع موجود مناطق آزاد به طور عام و وضعی زیرسات ها گردشگر جزیره قشم
به طور تاص اس  .برا مطالعه زمینه پروژه و گاردآور اطالعااتی در ماورد منااطق آزاد ،ابعااد و
ویژگیها آن از مطالعات دتابخانه ا و برا شنات وضعی زیرساات هاا گردشاگر جزیاره
قشم از ابزار مصاحله استفاده شده اس .
منطقه آزاد قشم
قشم بزرگترین جزیره تلیج فارس اس  .ده در دهانه تنگه هرماز در مسایر راههاا دریاایی از
تلیج فارس به دریا عمان و اقیانوس هند و بالعک قرار دارد .قشم در سرشمار 23402 ،5350
نفر جمعی داشته اس (.مردز آمار ایران .)5350 ،در حال حاضر  300دیلومتر مربع از این جزیاره
به عنوان منطقه آزاد و سایر نقاط این جزیره ،منطقه ویژه اقتصاد اس  .قشم از باال به شکل نهنگی
در تلیج فارس دیده میشود(نقشه شماره .)5

نقشه شماره :1موقعیت جزیره قشم
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شهر قشم در سر این نهنگ جا دارد .این شهرستان با مساح  5424دیلومتر مرباع 6 ،شاهر،
 1دهستان و  13آباد حدود  2.2درصد دل مساح تادی و  1.1درصد جمعی استان هرمزگان
را تشکیل میدهد(مردز آمار ایران .)21 :5350 ،جزیزه قشم در  22دیلومتر بندرعلاس قارار دارد
و با سه جزیره هرمز ،هنگام و الرب شهرستان قشم را در استان هرمزگان تشکیل میدهند .دوتااه-
ترین مسیر ده جزیره قشم را به سرزمین اصلی دشور متصل میسازد راه آبی بناد الفا باه پال
تمیر حدود  2دیلومتر اس (امر داظمی.)56 :5333،
سیاس دول ایران ،در قلال جزیره قشم به عنوان جزئای از بازسااز اقتصااد  ،تلادیل ایان
جزیره به منطقه آزاد تجار به عنوان بزرگترین منطقة آزاد در باین راه اروپاا و ژاپان باود .تماامی
شناورها دشورها حاشیه تلیج فارس مجلور به گذر از نزدیکی سواحل جنوبی این جزیاره مای-
باشند .این جزیره دروازه تیلج فارس توانده شده اس  .هم ادنون دسترسی بندرها داتل دشاور
به قشم از راه سه بندر بزرگ شهید رجایی ،شهید باهنر و بندر لنگه امکانپذیر اس (سازمان منطقه
آزاد قشم .) 5332 ،مهمترین نقطه عط در تاریخ جزیره قشم مرباوط باه ساال  5312اسا  ،داه
جزیره قشم به عنوان یك منطقه آزاد به تصویب رسید(شورا عالی منااطق آزاد .)51:5311،مهام-
ترین اهداف سازمان منطقه آزاد قشم علارتند از:

شکل شماره( :)1مهمترین اهداف سازمان منطقه آزاد قشم(دیباین)3 :1331 ،
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وضعیت گردشگری قشم
قشم مشتمل بر جزایر قشم ،هرمز ،هنگام و الرب باا هماة پتانسایلهاا طلیعا و تاداداد
موجود در جا جا آن بهعنوان قطب مهم گردشگر دشور محسوب میشود .جنگلها همیشه
سلز و دریای حرا ،دوهها شگف انگیز ،سواحل زیلا و بکر ،وجود بزرگترین غار نمک جهان ،جزایر
منحصر بهفرد ،صخرهها محل تجمع ترچنگها دریای  ،دلفاینهاا زیلاا در نزدیکا جزیار
هنگام ،تابها رنگ جزیر هرمز ،قالع پرتغالیها در هرمز و قشم و بادگیرها شهر تاریخ الف
از جمله جاببههای اس ده سیل مشتاقان را بهسو تود جلب میدند(ادلرپور و نوربخش:5335 ،
.)43
جزیره قشم پرجمعی ترین جزیره تلیج فارس اس و همواره نیارو زمینای و دریاایی در آن
مستقر بوده اس و در نتیجه ساتتمانها نظامی متعدد در قشم ،ساوزا و باساعیدو وجاود دارد.
این جزیره دارا یازده لنگرگاه دوچك و بزرگ اس  .جزیره قشم به لحاظ موقعیا حسااس تاود
همواره مورد استفاده قدرتها قرار داشته اس و در ادوار مختل تاریخی تأسیسات نظاامی و ادار
مختلفی در این جزیره ایجاد شده اس  .پروازها منظم داتلی و بینالمللی ،قشم را به تهران و چند
شهر بزرگ ایران و همچنین شهر دبی در دشور امارات متحده عربی متصل درده اسا  .مسایرها
دشتیرانی و قایق تندرو نیز راهها دسترسی دریایی جزیره را فراهم میدنند .در قشام ،هتالهاا و
مهمانپذیرهایی وجود دارند ده پذیرا مسافران هستند .مرادز ترید متنوع و امکاناات تفریحای –
ورزشی گوناگون مانند پیس اسبدوانی ،پالژ ،پارب و فواها سلز ،قایق سوار و ج اسکی نیاز
در جزیره وجود دارند .همچنین این جزیره از لحاظ داشتن منابع آب شیرین ده یکای از مشاکالت
بزرگ جزایر تلیج فارس اس  ،اهمی تاصی دارد و دشاورز در آن نیز قابل توسعه اسا  .هناوز
آثار و بقایا سدها و بردهها مهار آبها سطحی ده برا مصارف دشاورز و آشامیدنی ساتته
شده بودهاند ،در قشم وجود دارند(هاشمی و بیات.)6-3 : ،
گردشگری جزیره قشم
به طور دلی ایران از نظر پتانسیلها ادوتوریستی جز  1دشاور اول دنیاا و از نظار تااریخی و
فرهنگی جز  50دشور اول دنیا اسا  ،اماا از حیا درآماد گردشاگر در ردیا  35و از حیا
پذیر گردشگر در ردی  12قرار دارد .براساس آماار رسامی ساازمان جهاانی گردشاگر درآماد
جهانی گردشگر در سال  2051بیش از  5500میلیارد دالر تخمین زده شده اس ده ایران مای-
تواند با استفاده از پتانسیلها فراوانش  52میلیارد دالر درآمد دسب دند.
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جدول (شماره  )2میزان ورود مسافران داتلی و تارجی به منطقاه آزاد قشام و دیگار منااطق
آزاد ایران را نشان میدهد .همانطور ده مشاهده میشود در طول دوره مورد نظر منااطق آزاد قشام
دیش و چابهار 55425161نفر مسافر جذب درده اند ده در این میان منطقه آزاد قشام رتلاه اول و
مناطق آزاد چابهار و دیش در رتلهها بعد قرار دارناد .در منطقاه آزاد ماورد مطالعاه بیشاترین
مسافر در سال  5333و دمترین آن در سال  5330جذب شده و روند صعود داشاته اسا  .بار
تالف منطقه آزاد چابهار ده روند نزولی را تجربه درده اس  .منطقه آزاد دیش دمترین نوسان را
در جذب مسافر داشته اس  .در زمینه جذب مسافرین تارجی مناطق آزاد ایاران عملکارد ضاعیفی
داشتهاند و در طول  6سال  3منطقه آزاد تنها  406543نفر مسافر جاذب داردهاناد .در ایان میاان
منطقه آزاد دیش بیشت رین و چابهار دمترین مسافر تارجی را جاذب دارده اسا  .بناابراین نحاوه
پرادنش جغرافیایی مسافرین تارجی متناسب با سطز توسعه یافتگی مناطق آزاد میباشد و جزیاره
دیش ده امکانات رفاهی مناسلتر دارد مسافرین تارجی بیشتر را جذب درده اس .
جدول شماره :2تعداد مسافران داخلی و خارجی در مناطق آزاد ایران
عنوان
مسافرین
داتلی

مسافرین
تارجی

مناطق

1331

1331

1332

1333

جمع منطقه

دیش

141463

123165

162034

162366

2535045

قشم

133000

510353

5102233

5336501

6150513

چابهار

5553413

5353521

146411

313215

6065156

جمع

2456305

3051634

3003526

2535030

5542516
5

دیش

46305

32350

33523

551316

÷315553

قشم

13331

40633

41430

11300

242301

چابهار

310

340

310

350

5610

جمع

523533

533233

514513

555146

406543

(گزار

شورا عالی مناطق آزاد )44 :5336 :
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جدول شماره :3عملکرد شاخصهای گردشگری منطقه آزاد قشم طی سالهای 1333 -1331
درصد
عنوان
شاخصها

1331

1333

1333

1333

1331

1331

1332

1331

1331

13153

266341

5165
52

1253
65

3113
54

3120
55

2033
01

2341
53

5153

5446

5113

2233

2611

2554

3246

3241

شش ماه

تغییرات

اول

نسبت به

1333

شش ماهه
اول

تعداد
مسافران و
گردشگران
داخلی
تعداد
مسافران و
گردشگران
خارجی

6655
31

205352

513

3412

5450

52

تعداد اتباع
خارجی
مقیم در

15

135

235

415

3150

521

5550

301

155

612

141

منطقه
صدور
روادید

5200

5510

3354

6341

3064

451

161

310

3365

2156

505

خارجی
تعداد مراکز
اقامتی

21

34

30

61

63

10

10

10

13

15

553

(واحد)
تعداد تخت
در مراکز

3565

3350

3434

6100

6526

6546

6516

6611

1000

1355

12

اقامتی(نفر)

(سازمان منطقه آزاد قشم ،گزار

شورا عالی مناطق آزاد)5353 :

همان طور ده گفته شد بین سطز توسعه یافتگی و جذب گردشگر رابطه مستقیمی وجاود دارد.
جدول شماره  3نشان میدهد باالترین تعداد هتل و مهمان پذیر در جزیره دایش و دمتارین آن در
منطقه آزاد چابهار وجود دارد .بنابراین در برنامهریز توسعه مناطق آزاد ایران باید به نقاش مراداز
اقامتی و هتلها بعنوان زیرسات ها جذب گردشگر توجه دافی داش .
گردشگری بهعنوان یکی از منابع درآمدی قشم
برا پذیرایی از گردشگران داتلی طی سالها  5336 – 53در منطقه قشم سارمایهگاذار -
ها توبی صورت گرفته اس هر چند پذیرائی از گردشگران در ابتدا هدف اصلی منطقه آزاد قشام
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نلوده ولی در طی سالها فعالی با رو به نابود و زوال رفتن سرمایهگذار ها صانعتی ،تمایال
به سرمایهگذار در بخشها تدماتی و جذب مسافر زیاد شده اس  .در همین زمینه آمار جادول
شماره  3نشان میدهد ده تعداد هتلها و مجتمعها اقامتی موجود در منطقاه قشام برابار باا 15
هتل ،هتل آپارتمان ،مهمانسذیر با 5664اتاق با ظرفی  1355تخ اس  .با این امکاناات موجاود و
پتانسیلها سرشار از طلیع زیلا ،آثاار تااریخی و ساواحل بای نظیار دلفاین دریاا بارا جاذب
گردشگران چندان موفق نلوده اس  .تا آنجا داه مطاابق آمارهاا مرباوط باه مساافران ورود باه
منطقه آزاد قشم طی مقطع زمانی  5336 – 53تعداد  26153000نفر مسافر داتلی از جزیره قشم
دیدن دردهاند در صورتی ده طی همین مقطع زمانی تنها 5264556نفر گردشگر تارجی وارد قشم
شده اند ده از این تعداد برا  4525نفر مجوز اقاما صاادر شاده اسا  .طلاق جادول شاماره 6
بیشترین میزان ورود و تروجی مسافران هوایی مناطق آزاد ایران مربوط به فرودگاه قشم اسا داه
طی سه ماه اول سال  5353حدود دومیلیون و  224هزار نفر از طریق فرودگاه قشم وارد و یا تاارج
شده اند.
جدول شماره  :1آمار میزان ورود و خروجی مسافران هوایی مناطق آزاد در سه ماه اول سال 33
نام فرودگاه

تعداد دل مسافران ورود و تروجی

فرودگاه قشم

دو میلیون و  224هزار نفر

فرودگاه دیش

 531هزار و  113نفر

فرودگاه جلفا

 556هزار و  421نفر

فرودگاه آستارا

 532هزار و  323نفر

فرودگاه سرت

 53هزار و  53نفر

فرودگاه چابهار

 3هزار و  316نفر
(سای تلر تحلیلی جنوب ایران)5353 ،

تعداد کارتهای مسافری صادره توسط کامپیوتر
در سال  5355تعداد دارتها مسافر صادره در منااطق آزاد  4063عادد باوده داه دااهش
 13.13درصد نسل به مدت مشابه سال قلل داشته اس .
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جدول شماره  : 1تعداد کارتهای مسافری ترخیص شده برای کاال در مناطق آزاد طی شش ماهه نخست سال 1331
تعداد کارتهای
ردیف

نام منطقه آزاد

مسافری ترخیص شده
برای کاال (فقره)

درصد از
کل

تعدا کارتهای
صادره توسط
کامپیوتر (فقره)

درصد از
کل

5

منطقه آزاد قشم

1.643

50.51

1.150

55.5
3

2

منطقه آزاد چابهار

166

5.1

132

3.32

3

منطقه آزاد بندر انزلی

0

0

0

0

6

منطقه آزاد حسن رود

0

0

0

0

1

منطقه آزاد جلفا

0

0

0

0

4

منطقه آزاد اروند رود

0

0

0

0

1

منطقه آزاد دیش

0

0

0

0

یافتههای تحقیق
نتایج حاصل از مصاحله با دارشناسان و مدیران بخشها مختل سازمانها مستقر در قشم نشاان
میدهد ده ثلات سیاسی و اقتصاد دشور ،تسهیالت حمل و نقل و ارتلاطی توب ،محیط فیزیکای
توب ،زیربنا قابل اطمینان ،دسترسی به بازار ،تدمات حمایتی ،نیارو داار و سااماندهی تاوب
نقش موثر در توسعه مناطق آزاد و جذب سرمایهگذار داتلی و تارجی دارند .عواملی مانند نلود
راهلرد مشخص و اتخاب سیاس ها برا تامین آن در مناطق آزاد ،ابهام در جایگاه نهادها مادنی و
صنفی در فرایندها تصمیم گیر  ،ناهماهنگی قوانین منااطق آزاد دشاور باا قاوانین باینالمللای،
نارسایی قانونی در ایجاد محدودی در حوزه گردشگر  ،فقدان جایگاه بالفعل در بودجاه عماومی و
برنامهها توسعه دشور از مشکالت مناطق آزاد دشور اس .
اما عواملی مانند ابهام در قوانین مربوط به سرمایهگذار تارجی در دشور ،عدم تمایل موسساات
مالی و اعتلار داتلی و تارجی جه سرمایهگذار در منطقه آزاد قشم ،اقتصاد محلای ضاعی و
درونگرا و ظهور و بروز پدیدههایی همچون قاچاق ،فقدان منابع دافی برا سرمایهگاذار در اماور
زیربنایی ،سطز بسیار پائین استانداردها زندگی ،زیس محیطی و بهداشتی ،نداشاتن طارح جاامع
گردشگر و به دنلال آن مشخص نلودن افقها ،ماموری ها ،چشماندازها ،استراتژ ها و نهایتااً نقشاه راه ،
نگاه سنتی بخشها مختل حادم بر جزیره به گردشگر  ،چگونگی واگاذار زماین باه تاارجیهاا
برا سرمایهگذار  ،عدم دفایا درآمادها ساازمان منطقاه آزاد قشام جها احاداث و تکمیال
پروژهها زیر بنائی ،بی ثلاتی در مدیری ها به تصوص مدیری گردشگر از مشکالت ایان صانع در
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جزیره قشم اس در چند سال اتیر جزیره قشم با افزایش تعداد گردشگران ورود و افازایش تأسیساات
گردشگر از جمله واحدها اقامتی ،پذیرایی و ...روبرو بوده اس ؛ اما به عوامل مهمای از جملاه افازایش
ماندگار گردشگران در جزیره ،انتفاع جامعه محلی از آمد و شد گردشگران ،تنوع بخشی باه محصاوالت
گردشگر قابل ارائه ،افزایش رضای مند گردشگران و دس نخوردگی بستر ده جریانات گردشاگر
در آن اتفاق میافتد ،دمتر پرداتته شده یا اصال پرداتته نشده اس .
دملود نیرو انسانی متخصص و ماهر در همه حوزه در جزیاره قشام وجاود دارد .دارشناساان
زیرسات ها گردشگر را در دو بخش ملماوس و نااملموس تقسایمبناد مایدنناد؛ در بخاش
زیرسات ها ملموس ،جزیره با تأسیسات فیزیکی مانند هتلها ،رستورانها ،جادههاا دسترسای،
پاردینگ ،سروی بهداشتی ،مجتمعها گردشگر و ...مواجه اس ؛ از این حیا جزیاره در حاال
طی دردن روند رو به رشد اس و پروژهها جدیداالفتتاح یا در حال ساات  ،نویادبخش آینادها
مطلوب برا قشم هستند در بخش زیرسات ها ناملموس ،دو بح مهم امنی و آماوز وجاود
دارد .در قشم مانند سایر نقاط ایران در مورد امنی گردشگران مشکلی وجود نادارد ولای در بحا
آموز  ،سازمانها مستقر به شدت به تربی نیرو انسانی نیازمند هستند در طی سالها اتیر
دورهها متعدد برا آموز نیارو انساانی شااغل در بخاشهاا مختلا از جملاه هتالهاا،
رستورانها ،تادسیها ،جامعه محلی و تعاونیها قایقداران برگزار شده اس .
جدول شماره : 1تعداد هتلهای جزیره قشم
تعداد تخ

ردی

تعداد تخ

نام هتل

ستاره

ردی

نام هتل

ستاره

56

المسیك

2

35

5

تلیج فارس

6

620

دیسلمات

2

21

2

گروه هتلها دیمیا

3

501

51

2

22

3

بهش

3

200

54

پارس

2

54

6

شم

3

10

51

سما

53
24

1

شادناز

3

45

53

ایرسا

5

4

ساحل طالیی

3

204

55

آالله درگهان

5

1

دیانا

3

15

20

مرجان

5

60

3

آپادانا

3

500

25

دوثر

5

51

5

نگین

3

50

22

قصر قابوس

5

52

50

دریا

3

56

23

سناتور

5

25

55

پارب

2

503

26

گلستان

5

3

52

سفیر

2

50

21

قلاد

5

55

53

آرام

2

46
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(شکل شماره  :2نمایی از هتل بهش جزیره قشم)

در بخش تأسیسات گردشگر از جمله مرادز اقامتی و ساروی دهنادگان باه گردشاگران مشاکالت
زیاد وجود ندارد اما ریشه مشکالت ده گاهی سلب نارضایتی مشتر از هتلها میشود را مایتاوان در
دو موضوع دانس ؛ اوالً تعداد زیاد از این واحدها از بنیان و اساس به عنوان هتال سااتته نشادهاناد .در
مقطعی از زمان ،تقاضا باال گردشگران به واحدها اقامتی ،مالکاان سااتتمانهاا را بار آن داشا باا
تغییر داربر بعوی ساتتمانها مسکونی موافق نمایند و آنها را به واحد اقامتی تلدیل دنند ده ایان
تود سلب شده این واحدها بسیار از معیارها و ضوابط را در حد قابل قلاول نداشاته باشاند .دلیال دوم
تفکر سنتی حادم بر بسیار از واحدها اقامتی و عدم توجه باه نیازهاا مشاتر یاا مشاتر مادار
اس  .دشورها بزرگ و صاحب عنوان در زمینه گردشگر  ،حتی از مرحلاه مشاتر مادار گذشاته و
وارد مرحله مشتر محور شادهاناد؛ بسایار از هتالهاا در چاین بارا مساافران جانمااز و تسالیز
گذاشتهاند .این دار نتیجه شنات آنها از مشتر و نیازها او یا به علاارت بهتار مشاتر محاور باودن
تود هتلهاس  .از سو دیگر اقدامات مثلتی ده برا توسعه گردشگر در ایان جزیاره شاده از جملاه
معرفی جاها دمتر شناتته شده قشم و ایجاد زیرسات هاا و زیربناهاا گردشاگر در نقااط مختلا
جزیره ،باع تغییر نگر به این مقصد گردشگر و حتی توزیع زمانی و مکانی سفر در قشم شده اسا .
واحدها اقامتی در جزیره در وضعی متوسطی قرار دارند.
ساماندهی اسکلهها تفریحی در اطراف جنگلها حرا در روستاها سهیلی ،طلل و الفا باا
حمای و هدای تعاونیها محلی و ایجاد اسکلهها شاناور(پانتون) بارا پهلاوگیر شاناورها و
سوار و پیاده شدن آسان گردشگران به شناورها از جمله زیرسات هاا ایجااد شاده در ساالهاا
اتیر بودهاند .در طی یك سال گذشته ایجاد زیرسات ها گردشگر مانند هتلها ،سفره تانهها
سنتی ،رستورانها ارائهدهنده غذاها دریایی و محلی ،دو مجتمع گردشگر  ،مجتماع تفریحاات
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آبی ،سه دفتر تدمات مسافرتی و جهانگرد در جزیره قشم ایجاد شدهاند .امروزه در جزیره بیشاتر
بر زیرسات ها ناملموس و معنو (آموز  ،امنی  ،مهماانناواز ) تادیاد مایشاود داه باه نظار
میرسد بدون توجه به آنها سایر زیرسات ها نه تنها دوامی ندارند بلکه دارایی و اثربخشی مناساب
را نخواهند داش  .امروزه باید ارتلاطات با دشورها همسایه حوزه جنوبی تلیج فارس تقوی شاود
پروازها و آمد و شدها به این دشورها افزایش یابد .در حوزه هتلینگ ،باید ابتادا باه زیرساات هاا
مهم شامل آب ،برق و فاضالب آن توجاه ویاژه شاود .همچناین آماوز و آداب هتلادار یکای از
دغدغهها مهم این صنع در قشم اس ده باید به آن توجه ویژه شود(نتایج حاصل از یافتاههاا
محققین.)5353 ،
جدول شماره  :1تعداد مراکز خرید جزیره قشم
تدمات و تسهیالت

تعداد

مردز ترید

1

مردز پذیرایی

30

دفتر تدمات مسافرتی

20

تادسی تلفنی

1

بانك

65

دفاتر بیمه

4

(سازمان منطقه آزاد جزیره قشم)5353 ،

در سال  22 ،5353پروژه گردشگر در منطقه آزاد قشم در مرحله اجراس ده شامل  54هتل
و  4مورد مجتمع تجار اقامتی برآورد سرمایه گذار این پروژهها جمعاً بالغ بر  3600میلیارد ریال
میباشد ده بر اساس متوسط  61درصد پیشرف فیزیکی آن تاا دناون باالغ  3563میلیاارد ریاال
هزینه شده و جه تکمیل این پروژهها نیازمند به تامین نقدینگی اس (گودرز .)3 :5353 ،
نتیجهگیری
مناطق آزاد به دنلال توسعه اقتصاد و صنعتی ،توسعههاا اجتمااعی و فرهنگای یاك دشاور
هستند .شکلگیر مناطق آزاد در بسیار از دشورها جهان با هدف فراهم آوردن بسترها الزم
برا ارتقا درجه پیوندیابی با بازارها جهانی ،و افزایش میزان صادرات داالها و تدمات از طریاق
حذف یا داهش محدودی ها متعارف موجود در سرزمین اصلی ،و ایجاد مزی نسلی برا فعالی
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اقتصاد در آن مناطق بوده اس ده به طور معمول با تجهیز سرمایهها تارجی و بهارهگیار از
مدیری و دانش فنی سطز باال به تسریع رشد و توسعه اقتصاد آن مناطق انجامیده اسا  .هادف
دلی اعالم شده برا منطقه آزاد قشم با توجه به موقعی استراتژیك آن (ساحل مناسب برا ایجاد
اسکلهها بزرگ ،وجود بتایر گاز و انرژ  ،نزدیکی به سرزمین اصلی) ،تلدیل این منطقاه باه یاك
پارب صنعتی با مجموعها از صنایع سنگین انرژ با برآورد سرمایهگذار هاا زیربناایی تولیاد
بوده اس .
بررسیها نشان میدهد مسووالن جزیره قشم باید به بازارها مهم و عمده گردشگر فرس ( اروپاا،
آمریکا وشرق دور) ،ایجاد تسهیالت واقعی و الزم برا سرمایه گاذاران داتلای و تاارجی ،و برندسااز از
طریق حوور در همه رویدادها بزرگ و عمده گردشگر توجه داشته باشند .از لحاظ امنی اجتمااعی
باید از عوامل مخل امنی اجتماعی نظیر قاچااق دااال ،تریاد و فارو هاا مشاروبات الکلای و ...
جلوگیر شود .در نهای تدوین طرح جامع مدیری گردشگر در جزیره با توجه به پتانسیلهاا
فوقالعادها ده ا ز نظر اقتصاد و گردشگر و نیروها ارزشمند بومی دارد میتوانند پشتوانهها
عظیمی برا سرمایهگذار توسعه جزیره قشم باشد.
جزیره قشم برا توسعه زیرسات ها و جذب سرمایهگذار داتلی و تارجی و همچنین برا
این ده به یك پایگاه رقابتی در جهان تلدیل شود باید سیاس ها دلی زیر را دنلال نماید.
 .5عزم واقعی دول برا توسعه مناطق آزاد با جلب مشارد بخش تصوصی
 .2اطالعرسانی از ظرفی ها و توانمند ها بالقوه و بالفعل منطقه آزاد قشم در زمینه تولیاد،
تجارت ،گردشگر  ،مرادز آموز عالی ،درمانی و. ..
 .3ایجاد ساز و دارها مناسب جه باال بردن اطمینان سرمایهگذاران تارجی.
 .6ایجاد ساز و دارها مناسب جه حمای از گردشگر .
 .1تخصیص منابع مالی و افزایش سهمیه ارز در بودجه دل دشور برا اجرا پروژهها زیر بنائی.
 .4بهرهگیر از منابع مختل جه توسعه امور زیر بنائی و زیر سات ها جزیره قشم.
 .1بسترساز الزم جه واگذار فعالی ها اقتصاد در چارچوب اصل  66قانون اساسی.
 .3بازنگر و اصالح قوانین و مقررات حادم بر منطقه آزاد قشم.
 .5روان و شفاف ساز قوانین و مقررات مربوط به جذب سرمایهها تارجی و توسعه مرادز اقامتی و
تفریحی جه جذب گردشگر.
 .50گستر تدمات و تسهیالت الزم جه تسهیل در امور شرد ها صنعتی و توساعه واحادها
تولید
 .55توسعه میادین نفتی و گاز و سوت رسانی به دشتیها و نیز ارائه تدمات دشاتیرانی ازقلیال (
عرضه آب آشامیدنی و مواد غذائی – تعمیرات دشتی – ایجاد امکانات رفاهی و اقامتی دریائی و) ...
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Assessment of Iran’s free zones In terms of tourist attractions
and development of tourism infrastructure Case Study: Qeshm
Rahim yaghoubzadeh1, sadra amooee2, mohammad hosein janbabanejad3
Abstract:
Tourism in many countries is one of the most complex businesses. As a multifaceted activity, it has various functions and positive effects Such as making
money, attracting Currencies, strengthening infrastructure and so on. Many
countries have established free zones in order to achieve certain objectives such
as national economic development, attracting foreign investments, generate
employment, increasing incomes and regional development. Therefore,
Development of tourism activities in the free zones is considered more than
ever to creating diversity in foreign currency income and economic prosperity.
.
According to nature the research is functional and according to methods it is
descriptive analysis. Results showed that in planning development of Iran's free
zones it is necessary to care the role of residential centers and hotels as
infrastructure in attracting tourists. With increasing the number of tourists in
recent years Qeshm Island has significant development in tangible
infrastructure, including accommodation, catering and so on. However, there
are some important factors that have been neglected such as increasing the
durability of tourists on the island, local community’s advantage of coming
tourist’s traffic and diversification of tourism products. In intangible
infrastructures part it is necessary to emphasize three issues (education,
security, hospitality). The growing trend of economic and social activities In
Qeshm Free Zone has faced some problems such as Social Inequality
and abnormalities. It is essential that the traditional thinking about
administrating accommodations change from customer servicing to Customer
orientation. Authorities should focus on island branding through participation in
all major tourism events.
Key words: free zones, tourism, development, infrastructure, Qeshm

1 - MA in Tourism Planning , UTTM University(Poland)
2 - MA in Iranology, Shahid Beheshti University
3 - MA in Geography and Urban Planning Tehran University
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British interests in the Persian Gulf and trying to protect them
between the two world wars
Shahnaz Jangjo1
Abstract:
The British government, as a dominant power in the Persian Gulf has variety of
Favorites and interests in this region from the late nineteenth to mid-twentieth
century. The aim of this study is investigation of the British interests in the
Persian Gulf between the two world wars and also the actions of this country for
protecting its interests in this region. The study's questions of this paper are:1.
what was British interests in the Persian Gulf during The first Pahlavi era?2.
What did The British government for protecting its interests in this region?
The results of this study, which was accomplished by using the librarydocuments Method, shows that British interests had different dimensions such
as commercial, political-strategic and communication interests in the region.
Also the British government had done some actions such as establishing the Air
Force for protecting its interests, and continued the politics of the omission of
iran from the region that had begun long before. Also The British government
had accomplished some sabotage against of Iran which was trying to restore its
sovereignty.
Keywords: the British actions, the Persian Gulf, between the two world wars,
British interests.

1- Ph.D student of Islamic history, Institute for Humanities and Cultural Studies.
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Opportunities and Challenges for Useing Joint Oil and Gas
Resources between Iran and Its Persian Gulf Neighbors
Dr mohammad ali basiri1, Reza.banejad2, Masumeh Rashid3

Abstract
The Iranian plateau is rich in oil and gas and only there are about Thirty five
Iranian domains of these resources in the Persian Gulf which is common in
fourteen areas with Arab countries in the region. The operation of the common
fields in the Persian Gulf has created opportunities and challenges for Iran in
line with regional integration that we feel it necessary to address. Already the
main question arises here is following, what are the opportunities and
challenges of exploiting from which common fields of oil and gas in the
relationship between Iran and the Persian Gulf countries? The answer to this
question is posed by these hypothesis that the most important opportunities can
be greater cooperation in the exploitation of these fields, refining and
transference of these resources to world markets and of the most important
challenges is lack of regionalism and economic integration between countries
that the reasons are numerous, including: Iran isolation in the arrangements of
regional security, dependence of Arabic countries to America and the West,
religious, ethnical and racial differences between them, Lack of cooperation and
technical areas of joint oil and gas fields and so on. The research is based on
descriptive – analytical method with library tools.
Keywords: Joint Oil and Gas Fields, Geopolitics, Energy Security, Persian
Gulf, I.R. of Iran.

1 - Assistant Prof, in Political Science and International Relations, University of Isfahan
2 -MA in International Relations University of Isfahan.
3 -MA in International Relations University of Isfahan.

8

No 3 March - May 2015

The requirements of regional integration among the countries
of the Persian Gulf With an emphasis on energy diplomacy
Dr.Vahid kiani1

Abstract
Energy, specifically oil and gas, is one of the influential factors in the
production of wealth and power in today's world. Energy resources, especially
and, Energy consumption is ,oil, is in many parts of the world in decline
increasing at the same time, And there is no a clear vision on the use of
alternative energy sources and competition in this field. The oil market situation
and the importance of energy issues, has led to energy resources more than ever
to be considered in the Persian Gulf. Therefore, Persian Gulf countries have
benefit the geopolitical advantages as a tool for national interests and also
policies in the international arena. Therefore, to achieve the above objective is
felt requires constructive cooperation and integration between countries in the
region. So that they can best take advantage of this potential geopolitical. This
paper is trying explored and examined to establish requirements for constructive
engagement between Iran and the Persian Gulf states in order to reach the goal.
Key words: Geopolitics of Energy, Regional Integration, Collective Security,
The Persian Gulf, Iran

1 - Assistant Prof, in Political Geography, University of Birjand.
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The effect of small scale projects (SGP/GEF UNDP) social-cultural
changes on local communities. (Case study: Promotion of ecotourism
ShibDeraz village- Qeshm Island)
Dr Seyed Saeed Hashemi1, Raziyeh Mokhtaripour2
Abstract:
The formation of the United Nations with the aim of establishing peace and
international security for all countries had not the same efficacy, Therefore, the United
Nations With the creation of some of the specialized agencies under your collection,
Trying to remove the gap between countries, One of these organizations is the United
Nations Development Programme (UNDP) ,that its purpose is The development of
developing countries through technical and financial assistance.To date, several projects
have been carried out with the help of this organization in Iran, Such that it can be,
Referred to, Promotion of ecotourism village of ShibDeraz Based on public
participation, that in 2001 Was performed in ShibDeraz village and then continue the
project in 2006 in collaboration with the Global Environment Facility small grants
section (SGP, GEF),United Nations Development Programmed (UNDP) and Avaye Tabiate -Paydar Institute, Promotion of ecotourism in ShibDeraz village was carried out
According to Hawksbill turtles laying Attractions that, Due to the many tourists travel
to this area each year. Although, Tourism development can be economically useful for
rural communities but cannot prevent the emergence of changes that will take society
along with it.The presence of tourists in rural areas, will have many consequences. If
these issues are not managed, the factor will be exchanged to destroy the traditions and
culture of the region.Therefore, Learn more about of this changesand consequences,
Pursuant to thePlacementTourism will be on the right track.
In this research the impacts of the ecotourism promotion project on Social and cultural
changes in local communitiesofShibDeraz village have been reviewed. In this research,
Have been used from Indices leisure, speech patterns (accent), housing (decoration,
architecture, furniture), to assess the social-cultural changes. The questionnaire and
library studies have been used to collect the information and the chi-square test is used
to check the assumptions. In accordance to the data collected from the questionnaire, it
has been resulted that the implementation of the ecotourism promotion project in
ShibDeraz village has been effective onThe changes in the components of speech

patterns (accent), leisure and housing (decoration, architecture, furniture).
Key words: small-scale projects (UNDP SGP / GEF), social – cultur alchanges,
community, ShibDeraz village, Qeshm island.

1 - Associate Prof, university of Science & Culture
2 - MA in Ecotourism, university of science & culture
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Role of the Contradictory Identities in Preventing of Formulating
of the Security Community in the Persian Gulf Region
Reza Ekhtiari Amiri 1
Abstract
Iran and the GCC members has not succeeded to achieve a collective security
mechanism in the Persian Gulf yet. With regard to the security dilemma of the
region, the main question of the present research is how the contradictory state’s
identities of Iran and the GCC members play a preventing role in
materialization of the security community in the Persian Gulf region?
This research in the framework of the constructivism approach and security
community paradigm, hypothesizes that one of the main obstacle in forming of
the security community in Persian Gulf region is contradictory identities of Iran
and the neighboring Arab countries. In fact, the contradictory identities of Iran
and the Arab countries of the Persian Gulf has led them to follow different
action and behavior in foreign policy arena; this has created an obstacle in the
process of security integration in the region and eventually these countries have
not achieve a stable security arrangement based on their collective wills and
participation.
Key words: Iran, Persian Gulf Council, security dilemma, identity, Security
community
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ﺧﻮاﻧﻨﺪة ﮔﺮاﻣﯽ

در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺪاوم ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓـﺎرس« ﻓـﺮم زﯾـﺮ را
ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻓﺨـﺮرازي ،ﺧﯿﺎﺑـﺎن
ﺷﻬﺪاي ژاﻧﺪارﻣﺮي ﺷﺮﻗﯽ ،ﭘﻼك  ،72ﻃﺒﻘﮥ دوم ،ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻋﻠﻤﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾـﺮان
ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
اﺷﺘﺮاك ﺳﺎﻻﻧﻪ 240000 :رﯾﺎل
ﺗﮏ ﺷﻤﺎره 60000 :رﯾﺎل

ﺑﺮگ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺘﺮاك
ﻟﻄﻔﺎً ﻧﺎم اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن  /اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ  .....................................را در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﺸـﺘﺮﮐﺎن ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﮥ »ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس« ﺛﺒﺖ و از ﺷﻤﺎرة  ........ﺗﺎ  ........ﺳﺎل  ........ﺗﻌﺪاد  ........ﻧﺴـﺨﻪ ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ:
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ﺿــﻤﻨﺎً ﻣﺒﻠــﻎ  .......................رﯾــﺎل ﺣــﻖ اﺷــﺘﺮاك ﺷــﻤﺎرهﻫــﺎي درﺧﻮاﺳــﺘﯽ ﺑــﻪ ﺣﺴــﺎب ﺟــﺎري

ﺷﻤﺎره 0104830820003ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺨﺮ رازي وارﯾﺰ ﺷﺪه و رﺳﯿﺪ آن ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣـﯽ-

ﺷﻮد.

