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 چکیده
 با مرحله انتقالي وارد را جهان رد،س جنگ پایان از پس المللبين روابط در ساختاري هايدگرگوني

 اهميت جهان نقاط گوناگون در ايمنطقه هايهمكاري تا شده باعث تحول این ت.اس كرده تازه هايویژگي

 از كشورهاي یك هر تدبير از تابعي تنهانه، ايمنطقه هايسياست در موفقيت كه ايگونهبه؛ كند پيدا بيشتري

 بستر در نيز گرایيمنطقه .است گرایيمنطقه فرایند در منطقه كشورهاي كليه مشاركت مستلزم بلكه منطقه،

یكي از  عنوانبه فارسخليج . با عنایت به اینكه شوراي همكاريدشومي پذیرامكان ايمنطقه سامانه یك
، در استها در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا مطرح طرحدر ميان سایر  گرایيمنطقهاي هطرح ینترمهم

را با ارائه یك  فارسخليج اي شوراي همكاريسامانه منطقه گيريشكلاین مقاله درصدد هستيم امكان 
فرهنگي -جتماعيا امنيتي و سامانه سياسي، سامانه اقتصادي، سامانه حليلي در چارچوب سامانهالگوي ت

ها و با چالش فارسخليجدهيم. فرض مهم این نوشتار آن است كه شوراي همكاري  قرار موردسنجش
ا تردید ( زیادي مواجه نيست كه موفقيت آن را بياسامانهدرون متغيرهاي) يامنطقهدرونهاي محدودیت

فرهنگي در  -سياسي، اقتصادي، امنيتي، اجتماعي متغيرهايهاي پژوهش نيز با بررسي رو سازد. یافتهروبه
فرهنگي این فرض را تأیيد  -چارچوب سامانه سياسي، سامانه اقتصادي، سامانه امنيتي و سامانه اجتماعي

 كند.مي

 یکلیدواژگان 
 فارسخليجراي همكاري ، شوايمنطقه، سامانه گرایيمنطقهطقه، من

                                                                                                                                        
 شيراز دانشگاه سياسي علوم استادیار                                                             Email: e.abbassi.ir@gmail.com 

 شيراز دانشگاه ايمنطقه مطالعات وختهآمدانش 
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 جستارگشایی

ترین نمونه همگرایي و عنوان پيشرفتهبه فارسخليج ستميرسیزدر ، فارسخليجشوراي همكاري 

در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا مطررح اسرت. مظحترات سياسري، اقتصرادي،       گرایيمنطقه

هراي عربري حاشريه    لرت را برراي دو  يامنطقره درونضررورت ایجراد سرازوكار     امنيتي و دفاعي،

هراي مرداوم ایرن    با وجرود ترظش   1981ه تا سال چایجاد كرد. اگر عراق ياستثنابه فارسخليج

هرا ایجراد یرك سرازمان     باعث شد كه ایرن دولرت   تداوم شرایط تدریجبهاما  ،سازوكار فراهم نشد

ياسري،  هراي س را برراي مقابلره برا چرالش     گرایري همگرایي و منطقه يسوبهو حركت  ايمنطقه

را هماهنرگ و   ايمنطقره هاي امنيتي، اقتصادي در دستور كار قرار دهند و به دنبال آن سياست

ابزاري براي تسرهيل   ايمنطقهاهداف مشترک را دنبال كنند. البته باید توجه داشت كه سازمان 

ق گونه آنها به معنراي تحقر  و رشد این گيريشكلاما صرف  ،است هامذاكره مستقيم ميان دولت

كنرد  نيست و نوع توافق و كيفيت آنها است كره سرطه همگرایري را مشری  مري      گرایيمنطقه

نيرز   فارسخليجآیا این مسئله در مورد شوراي همكاري  (.124: 1378ملكي، و قوام ميمستقي)

گرایري در خاورميانره و شرمال آفریقرا     ترین نمونه منطقره عنوان پيشرفتهكه تحليلگران آن را به

رشرد و   ايمنطقره در بسرتر یرك سرامانه     گرایيمنطقهكند؟ با علم به اینكه ، صدق ميدانندمي

در قالب شوراي همكاري  ايمنطقهگيري یك سامانه هاي شكلیابد، امكانات و چالشتوسعه مي

ایرن شرورا    ابه تفكيك ترا چره حرد بر     ايمنطقههاي الگوي سامانه چيست؟ شاخ  فارسخليج

مسرتلزم طررح ایرن فرضريه اسرت كره شروراي همكراري          هرا پرسشین پاسخ به ا تطبيق دارد؟

اي در سرامانه منطقره   متغيرترین مكه مه يتيكيو الزامات ژئوپل جغرافيایي به لحاظ، فارسخليج

تروان برالقوه    مشابهت نتام سياسري  و عد سياسياز بُاز توانمندي الزم برخوردار است.  ،باشدمي

باشرد.  مري زاسيون ضرعي   يهرچند در شاخ  دموكرات ؛ددار ايمنطقهباالیي براي ایجاد سامانه 

در شورا اهميت زیادي دارد و شرورا در حرال تشركيل مجموعره     اي متغير امنيتي سامانه منطقه

ي اقتصرادي،  هرا ابهتشممانند  هاورا توانسته برخي شاخ عد اقتصادي نيز شامنيتي است. در بُ

اقتصرادهاي  و اي در حوزه تجارت منطقره  ، اماكندحل را گذاري مشترک و درآمد سرانه سرمایه

هرا  با چرالش  فارسخليجتوان گفت كه شوراي همكاري بنابراین مي؛ رو استهبا تردید روب مكمل

اي( زیادي مواجره نيسرت و موفقيرت    هاي درون سامانه)متغير يادرون منطقههاي و محدودیت

 پذیر است.امكان شورا ايگرایي در بستر سامانه منطقههمگرایي و منطقه



 219 1394فتم / سال بيست و چهار / زمستان شماره هفتاد و ه

 بررسی پیشینه پژوهش .1

همگرایري و  » در چرارچوب مطالعرات   فرارس خلريج شروراي همكراري    ايمنطقره سرامانه   بحث

ي، مطالعرات بسريار زیرادي حرول محرور      ي خرارج هرا پژوهشاست. در  طرحقابل »گرایيمنطقه

گرفته است. از جملره  صورت  فارسخليجاقتصادي در شوراي همكاري  گرایيمنطقههمگرایي و 

: همگرایري  فرارس خليجشوراي همكاري » عنوان با 1نيل پاتریكتوان به مقاله ها مياین پژوهش

 در حرال » همكاران، با عنوان و2ریچارد شيدیامقاله ، «یا مدیریت همكاري فارسخليجهاي دولت

و  «فرارس خلريج همكراري   يفرصتي براي همگرایي اقتصادي در شورا ؛همگرایي، نه همگرا شده

در شروراي همكراري    ايدگرگوني در مدیریت اقتصراد منطقره  » با موضوع 3فِرد اچ السون مقاله

هرچنرد بره لحراظ نترري حرول سرامانه        ،و غيره اشاره كرد. در مطالعرات داخلري   «فارسخليج

 چره  و ايمنطقره  مطالعات حوزه در چه كه گفت توانمي جرأت به اما كار شده است، ايمنطقه

 حرول  مري مه و وسري   مسرتقل  پرژوهش  الملل،بين اقتصاد و المللبين سياسي اقتصاد حوزه در

اسررت. ایررن  نشرردهانجررام فررارسخلرريج همكرراري شرروراي در گرایرريمنطقرره و همگرایرري محررور

 نیترر مهرم هاي داخلي مرتبط برا موضروع، یكري از    در حوزه پژوهش یيگرامتننه  یيگراهيحاش

ویرژه علروم   بره  ،هاي میتل  مطالعاتيپژوهشي ما در حوزه -ام آموزشيهاي نتها و كاستينق 

ي هرا پرژوهش (، تمام وجود ندارد مستقلي ي داخلي )كه پژوهشهاپژوهش. جدا از استسياسي 

خارجي، به لحاظ محتروایي و سراختار تحليلري و تبيينري عمردتاه جنبره فراینردي همگرایري و         

یرك بره سرامانه    انرد و هري   داده قررار  يموردبررسر را  فارسخليجگرایي شوراي همكاري منطقه

رچوب آن بسرط و گسرترش خواهرد    ادر چر  گرایري منطقره همگرایي و  ،در واق  كهآن ايمنطقه

بسريار   ترین ایرادات این مطالعات است كه خألطور قط  یكي از مهمبهاند. یافت، توجهي نداشته

 .ها حاكم كرده استزیادي را در این پژوهش

راین، در این پژوهش براي سنجش و عملكررد ميرزان موفقيرت ایرن سرازمان در مسرير       بناب

هراي  هستيم كه امكانات و چرالش  درصدداي مقایسه -، با روش تبيينيگرایيمنطقههمگرایي و 

را بررسري و امكران    فرارس خلريج در قالرب شروراي همكراري     ايمنطقهیك سامانه  گيريشكل

در این راسرتا   .قرار دهيم موردسنجش ايمنطقهدر این سازمان  را ايمنطقهسامانه  گيريشكل

بره   ايمنطقره فرهنگري و جغرافيرایي سرامانه     -سياسي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي متغيرهاي

 .گيرندقرار ميبررسي تطبيقي مورد  فارسخليجتفكيك در مورد شوراي همكاري 

                                                                                                                                        
1. Neil Partrick  

2. Richard Shediac  

3. Fred H. Lawson  
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 ایسامانه منطقه .2

كره بره لحراظ    اسرت   همجروار هراي  مار محردودي از دولرت  سرزمين چند كشور و یا ش منطقه

و ميزاني از وابستگي متقابل با هم پيوند و مناف  مشترک دارنرد   يكيتيژئوپلجغرافيایي و روابط 

هراي میتلر  سياسري، اقتصرادي،     یافتره در زمينره  و در آن راستا به همكاري و تعامل سرازمان 

فراینرد   گرایري منطقره  .ورزنرد ادرت مري حركت به سمت همگرایري مبر   برايامنيتي و فرهنگي 

هراي  در زمينره  يسراز همگرون توان بالقوه منطقه در جهت همگرایي یا فراینرد   بیشيدنفعليت

طرور  هرا در درون یرك منطقره را بره    كه بيشترین همكاري و هماهنگي بين دولتاست  میتل 

طرررح ك یرر سررانبرردین .(Lombaerde, 2009: 8) اسررت داشررته برره دنبررالو نهررادي  ميرسرر

ملكري،  و قروام  ميیابرد )مسرتقي  بسط و گسترش مي ايمنطقهسامانه  در بستر یك گرایيمنطقه

1378 :126). 

هاي داخلري  ثير متغيرأو روند ت يامنطقهدرونمعرف سازوكارهاي تعامظت  ايمنطقهسامانه 

اي، رایري منطقره  نتریه همگ گذارانيبن سهاارنستاست. از دید  گرایيمنطقهو محيطي بر روند 

اي متضمن تعامظت خاص در یك مكان خاص اسرت كره ترا حرد زیرادي برر اثرر        سامانه منطقه

بنابراین سامانه ؛ شوندالملل( توضيه داده ميهاي جهاني روابط بين)شبكه ايسامانه يدروندادها

جهران  اي و عظیرق منطقره  و تدابيري براي توضيه وابستگي متقابرل ميران پيونردها     ،ايمنطقه

-127: 1388 ملكري، دهند )مسرتقيمي، قروام  قرار مي فشارتحتتري هستند كه آنها را گسترده

صرحه گذاشرته و    ايمنطقره منشور سازمان ملل متحد نيز بر سامانه  54و  53، 52مواد  .(126

 Alizadeh) با هدف ایجاد صله و امنيت ترغيب كرده است ايمنطقهها را به ایجاد سامانه كشور

et al, 2010: 2). 

اي در یرك منطقره   سامانه منطقه گيريشكلي را براي بررسي متغيرهایتوان این مبنا مي بر

بيران   »جدیرد، امنيرت و توسرعه    گرایيمنطقه»در مقاله خود با عنوان  4هتنارائه داد.  مشی 

ردان شركل  تواند ارادي باشد و بر پایه قصد قبلي دولتممي ايمنطقهكند كه پيدایش سامانه مي

هراي  المللي است. از دیرد او، متغيرر  عمدي و ناشي از شرایط بينگيرد، ولي در بيشتر موارد غير

ثر ؤاي مر ویژه امنيتي در تحقق یرك سرامانه منطقره   سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به

تنري برر   مب ايمنطقره مبتني بر جغرافيا، سامانه  ايمنطقههاي است و بر همين اساس بر سامانه

اجتمراعي سراكن در یرك حروزه جغرافيرایي       -اجتماعي كه در آن به همیواني فرهنگري  سامانه

دولتري در  مبتني بر تعراون، همبسرتگي و همكراري ميران     ايمنطقهپهناور اشاره دارد و سامانه 

 .(Alizadeh et al, 2010: 3) پردازدمي هاي گوناگون فرهنگي، سياسي و اقتصاديحوزه

                                                                                                                                        
4. Hetten 
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زماني كره در پيوسرتار برا     ،اي تأثير دارندگيري سامانه منطقهواملي كه در شكلان عسبدین

 نرام دارد. همگرایري در  « همگرایري »كه دهند فرایند یا وضعيتي را شكل مي ،گيرندهم قرار مي

پيوسرتار یرا عردم پيوسرتار     ) اياي بسته به شرایط حاكم بر سرامانه منطقره  بستر سامانه منطقه

تروان در  د. ایرن شررایط را مري   شرو مبردل   گرایيمنطقهتواند به سامانه( مي ايمتغيرهعوامل و 

گرایري بهترر درک كررد. كرانتوري و     در مرورد همگرایري و منطقره    يگلپاشر و  كانتوريرویكرد 

هراي  نرد كره ایرن وضرعيت و ویژگري     پندارند و معتقرد مي« وضعيت» اشپيگل، همگرایي را یك

و  همجروار ژادي، فرهنگي، زباني و جغرافيرایي كشرورهاي   سياسي، اجتماعي، اقتصادي، قومي، ن

بنرابراین نروع وضرعيت كشرورها حررف اول را در      ؛ نوع و ميزان روابط آنها موجد همگرایي است

(. از نتر كانتوري و اشپيگل این وضعيت، نترام تابعره   1: 1391 ،كاظميزند )اخوانهمگرایي مي

 همجروار یرك یرا چنرد كشرور     »د كره متشركل از   دهر را شكل مي اي(سامانه منطقه) ايمنطقه

هاي مشترک قومي، زباني، فرهنگري، اجتمراعي و ترارییي برا     گرا با یكدیگر است كه پيوندتعامل

هایي كه خرار   یكدیگر دارند و گاه احساس همانندي و هویت آنها با اقدامات و طرز تلقي كشور

 (302: 1389 زاده،)سي  .«شودتشدید مي ،از این نتام تابعه هستند

چون عامل اجتماعي )ميرزان ترأثير تشرابه     ياي را معلول عواملاین نتریه، همگرایي منطقه

ترأثير نروع نترام    ) ها بر همبستگي یا عدم همبستگي آنهرا(، عامرل سياسري   ابعاد اجتماعي واحد

وليرد و  ها بر همگرایي آنها(، عامل اقتصادي )تأثير ميزان و نوع تسياسي و تشابه و تجانس كشور

ميررزان  مؤثربررودن) سررازماني هررا در همگرایرري واحرردها(، عامررلتوزیرر  منرراب  و رخررایر كشررور

اي بر همبسرتگي  المللي و منطقههاي بينیافتگي كشورها و نوع مشاركت آنها در سازمانسازمان

نقرش مجراورت جغرافيرایي و    ) عامل جغرافيرایي  (،3: 1391 كاظمي،و عدم همبستگي( )اخوان

اما همانند هرتن   ،بر همگرایي واحدها( دانسته يكیزيفريغشابه از حيث عوامل فيزیكي و ميزان ت

داننرد، از عامرل جغرافيرا    اي تبعي از سرامانه جهراني مري   را سامانه ايمنطقهضمن اینكه سامانه 

: 1388، ملكري كنند )مستقيمي، قروام یاد مي ايمنطقهمتغير پيدایش سامانه  نیترمهمعنوان به

اي، آنچه این رویكرد را در مقایسه با سرایر  در چارچوب همگرایي در بستر سامانه منطقه .(127

این است كه كانتوري و  ،سازدو غيره متفاوت مي یينوكاركردگرا ،چون كاركردگرایيهمها نتریه

سرامانه  ) اياي(، حاشريه سامانه منطقره ) اشپيگل، منطقه همگراشده را شامل سه بیش مركزي

در اینجرا ضرمن    (.303 :1389 ،زاده)سري   داننرد گر( مي)سامانه مداخله گرن( و مداخلهپيرامو

سرامانه   اي متشركل از سرامانه اقتصرادي،   معرفي متغيرها و تشریه آنها، الگویي از سامانه منطقه

 سرامانه  و ميبرو زیسرت گر فراسامانه مداخله، فرهنگي -امنيتي، سامانه سياسي، سامانه اجتماعي



 فارسخليج همكاري شوراي در ايمنطقه سامانه گيريشكل سنجيامكان 222

سرامانه   گيرري شركل سرنجي  ارائه و در چرارچوب آن بره بررسري امكران     ميبوزیست -امونپير

 اقدام خواهيم كرد. فارسخليجدر شوراي همكاري  ايمنطقه

 ایمنطقهسامانه  متغیرهای .3

 ایمنطقهسامانه جغرافیایی                متغیر جغرافیا  .3-1

 ،اسرت  ايمنطقره  سرامانه  پيدایش یرك  عامل ترینجرای و ترینمهم ،جغرافيایي مرزهاي نزدیكي

 آورنرده پدیرد  كره  جغرافيرایي  یك عامل وجود. كرد خظصه اندازه همين در را موضوع نباید ولي

 سرامانه  پيردایش  سراز زمينره  توانرد اسرت مري   كشورها از گروهي براي متضاد یا مشترک مناف 

 شركل  را ايمدیترانره  سرامانه  یرك  ،آنساحلي  كشورهاي براي مدیترانه دریاي. باشد ايمنطقه

كنرد )مسرتقيمي،   مري  برازي  آن ساحلي كشورهاي براي را نقش همين فارسو خليج است داده

 عنوانبهد نتوانمحيطي نيز مي هايدر چارچوب متغير جغرافيا، تهدید .(127 :1388قوام ملكي: 

بره ایرن    فردزاده و پيشگاهيعليباشند.  ايمنطقهگيري سامانه گذار در شكلثيرأعاملي مهم و ت

با  »متغير جغرافيا» ،ايمنطقهثيرگذار بر سامانه أت رهايمتغي مياند كه از ميان تمانتيجه رسيده

ثير را برر سرامانه   أاي، بيشرترین تر  هراي منطقره  درصردي در ایجراد سرازمان    2/42گذاري ثيرأت

سازمان  19گيري دليل شكلافيا عامل جغر، ايمنطقهسازمان  45از بين  داشته است. ايمنطقه

عامل جغرافيایي همراه برا سرایر عوامرل     درصد( 4/24) ايمنطقهسازمان  11، در بوده ايمنطقه

جغرافيرایي  درصرد( عوامرل غيرر    4/33موجرود )  ايمنطقره سازمان  15و فقط در  شدهواق ثر ؤم

غيرر جغرافيرا برر سرامانه     گذاري متثيرأت ،مطرح شده است. این برآورد گيريشكلعنوان عامل به

 .(Alizadeh et al, 2010: 543) كندبيان مي وضوحبهرا  ايمنطقه
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 ایمنطقهسامانه سیاسی               متغیر سیاسی .3-2

، متغير سياسي اسرت. در ایرن   ايمنطقهگيري سامانه گذار بر شكلثيرأت متغيرهايیكي دیگر از 

عنروان  همگرایري بره   ،گرر ید عبارتبهها است. در سياست همگرایي يمعنابهچارچوب، همگرایي 

هاي داخلري و  كه در سياست استنوعي هماهنگي عملكردي از سوي گروهي از كشورها مطرح 

 .(Alizadeh et al, 2010: 547)كننرد  خرارجي خرود راهبررد و هردفي مشرترک را دنبرال مري       

توانرد  مري هاي هماهنگ سياست ها در سياست خارجي و عدم اختظف در اتیارهماهنگي كشور

ینرد همگرایري اقتصرادي و    او فر ايمنطقره ثير زیادي در همگرایي بيشتر واحردها در سرامانه   أت

 داشته باشد. گرایيمنطقه

د عراملي مهرم برراي    نر توانسياسي نيرز مري   هاي متغيرهايها و تفاوتبر این، مشابهتعظوه

نروع نترام    :از نرد تعبارهرا  شرند. ایرن متغيرر   اي باگيري سامانه منطقره گيري یا عدم شكلشكل

، سراختارهاي  گرر یدعبرارت به .تكثرگرایي و غيره ،سياسي حاكم بر واحدها )تشابه یا عدم تشابه(

هرا  تواند به نيروي جاربه یا دافعه دولتهاي یك منطقه جغرافيایي، ميسياسي و حكومتي واحد

هراي  ر سياسري مشرابه از حيرث شراخ     ها كره داراي سراختا  از هم مبدل شود. برخي از كشور

سياسي هستند، در مقایسه با كشورهایي كه به لحاظ ساختارهاي سياسي متفاوت از یكدیگرنرد،  

هراي  هرچره نترام   .(127 :1388 ،قوام ملكري  و مستقيميدارند )شرایط بهتري براي همگرایي 

 د شد.زمينه براي همبستگي بيشتر خواه ،تر باشندسياسي یك منطقه دموكراتيك

 ایمنطقهسامانه امنیتی             امنیتی  متغیرهای .3-3

 تهدیرد  ماننرد  ملرت  یرك  مبراني حيراتي   نبرودن میراطره  در ،ليرپمن  نترر  پایه بر را امنيت اگر

 ،كنريم  تعری  آن جز و طبيعي مناب  سياسي، ساختار اجتماعي، -فرهنگي هايارزش ي،سرزمين

 را منطقره  آن در بنردي قطرب  زمينره  ،منطقه یك در قدرت دو یا سوي یك از مباني این دیتهد

 مردیریت  در كشرورها  توفيق تقریبي را ايمنطقه امنيت تحقق شرط ایوب محمد. كندمي فراهم

 هرا دشرمني  و هرا اختظف برداشتنميان از گرچها او، دید از. داندمي ايمنطقه هايبحران كارساز

 حسرن  برا  بتواننرد  بایرد  منطقره  هاي یكدولت ولي ،نيست پذیرامكان یكسره ها،بنديدسته در

ا در هیوب بين تهدیدا البته .(128 :1388 ،)مستقيمي، قوام ملكي دهند كاهش را هاتنش تدبير

كشورهاي غربي تفراوت قائرل اسرت. وي در     و جهان سوم در كشورهاي ايمنطقهسامانه امنيت 

غررب   ايمنطقره هدید امنيتي در سامانه معتقد است كه ت اي در جهان سومامنيت منطقه كتاب

گيرد، در حالي كه در هاي میال  خارجي است و از درون مورد تهدید قرار نميهمعطوف به گرو

 ،هرا و نيروهراي میرال    همهم گررو غيرمهم و هاي ها و فعاليتهمه كنش، كشورهاي جهان سوم

 .(Alizadeh et al, 2010: 547)ضدامنيتي است 

Source: (Derivation of … Alizadeh et al, 2010,p.547) . 
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 ایمنطقهسامانه اقتصادی                 اقتصادی متغیرهای .3-4

هاي انداز مناب  طبيعي، شباهتچون ميزان و چشمهم يیمتغيرها در چارچوب سامانه اقتصادي،

هاي اقتصادي، مناف  مشترک یا متضاد اقتصادي واحدها، نيازهاي اقتصادي مشترک، تقارن نتام

عنروان  رشرد اقتصرادي، درآمرد سررانه بره      نرد ماني یهرا اقتصادي از حيث شاخ  عدم تقارنیا 

برودن اقتصرادها،   بودن یا غيرمكملي چون تنوع اقتصادي، مكملمتغيرهایاي و زمينه متغيرهاي

 فراینردي  متغيرهراي عنروان  بره  يامنطقره درونگذاري داخلري  و سرمایه يامنطقهدرونتجارت 

 متغيرهراي رند. در ایرن سرامانه،   ثؤم ايمنطقهسامانه  گيريشكلیا عدم  گيريشكلتكميلي در 

 كنند.ي، نقش تكميلي را ایفا ميفرایند متغيرهايسازي و زمينه، نقش آماده

هاي یك در توضيه متغيرها باید گفت، رشد اقتصادي متغيري است كه توان اقتصادي واحد

هراي  ( اقتصراد عردم تقرارن  منطقه را مشی  كرده و ميزان همگوني و نراهمگوني )تقرارن و یرا    

دهد. ميزان درآمد سرانه باال در همره  بودن نشان ميمنطقه را در جهان از حيث ثروتمند یا فقير

در كند. ين بين واحدها زمينه پيشرفت همگرایي را فراهم ميیواحدها و شكاف سرانه درآمدي پا

هاي اقتصادي با هم شباهت بيشرتري داشرته باشرند، ميرزان همكراري      هرچه نتام ،یك منطقه

 تنروع  د.شرو آشركار مري   ايمنطقره ثيرات مثبرت برر سرامانه    أكند و در نتيجه تپيدا مي افزایش

درآمردي   منبر   یك از اتكا به را یك كشور كه است وسي  اجتماعي فرایند یك اقتصادي بيانگر

 (Hvidt, 2013: 4-5) كنرد تبردیل مري   متنروع  درآمدي مناب  با ايجامعه به را خار  كرده و آن

 هرا را كراهش و عملكررد واقعري آنهرا را افرزایش      پرذیري دولرت  توانرد آسريب  تنوع اقتصادي مي

برودن اقتصرادهاي منطقره    برودن یرا رقيرب   مكملمكمل یا غير . (Shediac et al, 2008: 2)دهد

هراي منطقره   داشرته باشرد. هرچره دولرت     ايمنطقهسامانه  گيريشكلثير زیادي بر أتواند تمي

آنهرا   ايمنطقهمين كنند، ميزان همكاري و همگرایي أرا بيشتر تبتوانند نيازهاي متقابل یكدیگر 

افزایش یابد،  يامنطقهدرونكند. هرچه ميزان تجارت افزایش پيدا مي ايمنطقهدر بستر سامانه 

 شود.ميزان همگرایي و وابستگي متقابل بيشتر مي

 ایمنطقهرهنگی ف –اجتماعی سامانه             فرهنگی  –اجتماعی متغیرهای .3-5

منطقه وجه اشترک وجود داشرته باشرد، زمينره برراي      يهاي واحدهااگر بين هنجارها و ارزش 

بيشتر خواهد شد و بررعكس هرچره برين     درون سامانهگيري یك اجماع و هویت مشترک شكل

زمينه براي تعارضرات هرویتي افرزایش     ،ها و هنجارهاي واحدها تعارض وجود داشته باشدارزش

ثير أزباني، دیني و مرذهبي تر   (،هاي تارییي )تاریخ مشترکكند. پس پيوندها و مشابهتميپيدا 

 5دارد. ياسامانهدرونیك هویت مشترک  گيريشكلبر  ميبسيار مه

                                                                                                                                        
5. Trans-Regional Ecosystems  
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ای هرای فرامنطقره  )قردر   ایبروم منطقره   زیسرت گر فررا سامانه نظام مداخله .3-6
 (ایگذار بر فرایند تعامال  سامانه منطقهثیرأت

 مليشران  مرزهراي  و جغرافيرایي  حروزه  بره  منافعشران  كه هاابرقدرت ژهیوبه ،هاي خارجيقدرت

 یرا  تقویرت  تیریرب،  پيردایش،  در خرود  اقتصرادي  و امنيتي مظحتات پایه شود، برنمي محدود

 تمرامي  در تقریبراه  كره  ابرقردرتي  عنروان بره  متحرده االتیاثرند. ؤم ايمنطقه هايتضعي  سامانه

هایي از نتام نمونه روسيه، و چين، اروپا اتحادیه است، خود مناف  پيگيري به قادر نجها مناطق

 (.128: 1388 ملكي،قوام، روند )مستقيميالمللي به شمار ميگر در عرصه بينمداخله

 پیرامونی -گر زیست بومیسامانه نظام مداخله .3-7

تواند متشكل از جغرافيایي كه مي ايقهمنط :توان چنين تعری  كردرا مي (1)ايمنطقهبوم زیست

تيكي، يس برره لحرراظ عوامررل مشررابه فيزیكرري )الزامررات ژئرروپل جررانواحرردهایي متجررانس و نامت

اجتماعي، اقتصادي  -فيزیكي )سياسي، فرهنگيتژیكي( و عوامل مشابه غيرااستراستراتژیكي، ژئو

د، شرو واحردها تلقري    ميراي تماب ايمنطقهعنوان یك سامانه بوم بهو سياسي( باشد. اگر زیست

هراي  تواننرد در درون آن بره همكراري   گيررد كره واحردها مري    هسته و بیش مركزي شكل مي

فرهنگي پرداخته و در راستاي آن حتي یرك پرروژه همگرایري و     -اجتماعي سياسي، اقتصادي و

اسري،  امرا اگرر بیشري از واحردها بره دليرل تمرایزات سي        ،گرایي قدرتمند را شكل دهندمنطقه

باشرند، جردا   فرهنگي، اقتصادي از بیش دیگر از واحدها كه داراي اشتراكات زیاد مي -اجتماعي

گيررد كره بره دليرل تشرابهات و      كرل شركل مري    ايمنطقه درون سامانهاي در سامانهد، زیرشون

د و شرو به كانون و هسته مجزا مبدل مي ايمنطقهاشتراكات عمدتاه در قالب یك نهاد یا سازمان 

سرامانه  رون از زیرر ير كار دیگر واحدهاي فاقرد تشرابه و اشرتراک برا آنهرا، ب     طور خوددر نتيجه به

هاي نترام پيرامروني   ها و واكنشند. در این زمان تمام كنششونتام پيراموني تلقي مي عنوانبه

بره  ي كه ثير گذارد تا جایأها تاین واحد ايمنطقهتواند بر سامانه مي ايمنطقهبوم در این زیست

عنروان نترام   هاي نتام پيراموني است كه سامانه مركزي از آن بره ها و واكنشهمين كنش ليدل

و  فرارس خلريج ماننرد نقرش ایرران و عرراق در     ؛ كنرد پيراموني یراد مري   -بوميزیستگر مداخله

هراي ایرن   و واكرنش  هرا كرنش  يتمامبه فارسخليجهاي عضو شوراي همكاري حساسيت دولت

 ویژه ایران.بهها دولت

ای )شورای همکاری های منطقهنظری سامانه -الگوی تحلیلی .4

 (فارسخلیج

بررسري   به ( كه در چارچوب آن1 نگارهو  1گيرد )شكل شكل مي ب این متغيرها، الگویيبرحس

 اقدام خواهد شد. فارسخليجاي شوراي همكاري سنجي سامانه منطقهامكان
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 های پژوهشیافته

در چارچوب شورای  ایمنطقهثر بر سامانه ؤهای ممتغیرابی ارزی .5

 فارسخلیجهمکاری 

 ارزیابی سامانه جغرافیایی .5-1

عوامرل   تحرت ترأثير  اسرت كره    ايمنطقره هراي  ازجملره سرازمان   فرارس خليج شوراي همكاري

شكل گرفته اسرت. در قيراس    جغرافيایي محيط جغرافيایي و سایر عوامل ياهجغرافيایي، تهدید

تروان یرك   آن، شروراي همكراري را مري   اكو، اتحادیه اروپرا، آسره   مانند ايمنطقههاي ا سازمانب

واقعري و طبيعري تمرام شرش      ايمنطقهبندي یك گروه در آن خواند كه «محدوده جغرافيایي»

 فرارس خلريج بروم  . این كشورها اساساه از نتر جغرافيایي به زیسرت رديگيدربرمكشور عضو شورا 

تر، این كشورها به لحاظ محريط فيزیكري داراي محريط یكپارچره برا      عبارت كاملبه تعلق دارند.

 .باشندي مشابه ميراهبردهاي جغرافيایي و ویژگي

بنرایي  هاي زیرر در همگرایي بیش يامظحتهقابلهاي پيشرفت فارسخليجشوراي همكاري 

 ي( و ارتباطات داشته اسرت اي، هوایي، دریایي، ریلي و زمين)جاده ونقلحملهاي همچون حوزه

(World bank, 2010:15). «طررح  در همگرایري شرورا در حروزه بررق برا       «مجاورت جغرافيایي

اسرت.  ثير بسريار زیرادي داشرته    أمجرزا تر   مرحلره از كویت تا عمان طي سه « اتصال برق شورا»

بتواننرد شربكه    فرارس خلريج آورده كه اعضاي شروراي همكراري    به وجودهمچنين شرایطي را 

سراسري گاز طبيعي را )از قطر به امارات متحده عربي سپس بحررین و كویرت( در جهرت رفر      

 كيلومتر طرول و  360خط لوله  ،بكهكنند. این شریزي نيازهاي متقابل در حوزه انرژي گاز طرح

ایرن،   برر عرظوه  .(ECA, 2010:11) گيررد ميليارد دالري انجام مري  10گذاري مشترک با سرمایه

كيلومتر و با  2117آهن به طول ایجاد شبكه سراسري راه به دنبال، فارسخليجي شوراي همكار

آهرن، از مررز   . این شربكه راه (Shediac et al, 2011: 17-18) استميليارد دالر  25 بربالغهزینه 

خرط   نیتربزرگیابد و از آنجا به كویت در شمال تا بندر سظله عمان در جنوب امتداد مي-عراق

قطر و بحررین را نيرز بره     ،شود. در این ميان با گذرگاهيدر عربستان سعودي متصل مي آهنراه

سامانه »كه توان گفت این اساس مي . بر(Lawson, 2012: 15-16)كند آهن متصل ميشبكه راه

 است.داشته  اشور ايمنطقهثير مثبتي بر سامانه أت« جغرافيا

 ارزیابی سامانه سیاسی. 5-2

گررا هسرتند. ایرن    داراي نتام سياسي سنتي اقتدار فارسخليجشوراي همكاري هاي عضو دولت

باشرند.  مردت مطررح مري   مدني در بلند هاي فاقد جامعهنشينپادشاهي یا شيخ عنوانبهها دولت
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مشرروعيت كشرورهاي    اسرت. هرا  هاي برارز ایرن دولرت   ثباتي سياسي و ناامني یكي از ویژگيبي

از ابتردا آنهرا از اسرظم، سرنت و      ؛در ابهرام قررار دارد   شردت بره  فرارس خلريج شوراي همكراري  

پس  .(Abdulla, 2010: 13-14) كردندعنوان نمادهاي مشروعيت خود استفاده ميگرایي بهقبيله

ي مستقل، كسب مشروعيت جلروه  راد دولترها و ایجاندانرظل هر یك از خراز كش  نفت و استق

شته با ابتناي بر نمادهاي سنتي )بسط محيط فرهنگي گرفت؛ یكي همانند گذ به خودجهي و دو

 یابي از طریق ابزارهاي مردرن )دولرت رانتري   و دیگري مشروعيت (گرایياسظم و سنت ،ايقبيله

آسایش و امنيت در نتيجه توزی  عواید نفتي در برابرر واگرذاري اقتردار و عردم      نفتي یعني رفاه،

شروعيت در یك نتام سياسي با فرهنگ سياسي مشاركت و فعاليت سياسي و در نهایت كسب م

از دو ابرزار برراي    ،هااین رژیمدر این شرایط . (Peterson, 2012: 67-69)گيرد صورت مي تبعي(

و افرزایش رفراه در برين     كنند؛ یكي اینكه با بازتوزی  منراب  نفتري  كسب مشروعيت استفاده مي

وب راقدام به سرك زوربهایط بحراني با توسل كنند یا اینكه در شرا را جلب ميررضایت آنه مردم،

 :Ulrichsen, 2011) را جبرران نماینرد   رفتره ازدستصورت مشروعيت ا بدینرده تررالفان كرمی

126). 

هراي  شدت در فعاليرت ، بهفارسخليجهاي عضو شوراي همكاري ، هر یك از دولتراهاز این 

البتره شردت و حردت ایرن كرنش و       .(Peterson, 2012: 12) كننرد مري مردني دخالرت    جامعه

ایجراد  سعودي و امارات متحرده عربري،    ها بين آنها یكسان نيست. عمان، قطر، عربستانواكنش

مردني فقرط شرامل دیوانيرات،      اند و جامعره هاي مستقل شهروندي را ممنوع اعظم كردهسازمان

امرا در بحررین و    ،شرود مري  ميرسر هاي تحقيقي شبهاسظمي، نهاد ميرسسسات خيریه نيمهؤم

مرردني شررامل  مرردني سررطحي و ظرراهري وجررود دارد. در ایررن كشررورها جامعرره كویررت جامعرره

و طرفردار دموكراسري    ميهرا و گروهراي حرا   هاي غيردولتي، كلرو  هاي اسظمي، سازمانانجمن

اصظحات سياسي و اقتصادي نيز در بين شوراي  ،بر همين مبنا .((Marshay, 2005: 15 شودمي

. این شرایط مبين این حقيقت اسرت كره ترا    است »گُنگ، غيریكنواخت و ایستا» هنوز همكاري

 بره وجرود  هرا برراي اصرظحات سياسري     باشد، زمينره  شدهنيتضمزماني كه رفاه، امنيت و ثبات 

درصد از مردم امارات متحده عربي ارعران دارنرد كره از     86تا زماني كه براي مثال نیواهد آمد. 

بره آینرده دارنرد، زمينره برراي بيران        يانانره يبخروش كامل داشته و نگراه  زندگي خود رضایت 

باید گفرت كره در    ،بنابراین؛ (Abdulla, 2010: 18-21) هاي اصظحي فراهم نیواهد شدخواست

 هراي )مشابهت نترام  حيث مباني ارزشي نتام سياسي همیواني از فارسخليجشوراي همكاري 

امرا   ،شرده اسرت   ايمنطقهرها، باعث همبستگي نسبي سامانه سياسي(، در پيوستار با سایر متغي

گررذار از حيررث دموكراتيزاسرريون و تحرروالت سياسرري منبعررث از آن تررأثير متغيرهررايكيفيررت 
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تواند بر سرامانه سياسري   هاي داخلي، كودتاهاي احتمالي و غيره در هر یك از اعضا(، مي)ناآرامي

 .را شكننده سازد رد و آناي تأثير منفي گذاسامانه منطقه در نهایتو 

 

 سامانه امنیتی ارزیابی. 5-3

است. این شورا از زمان  گرفتهشكلبر پایه درک مشتركي از امنيت  فارسخليجشوراي همكاري 

، فرارس خلريج ثبراتي ماننرد   اي بري هراي امنيتري در محريط منطقره    در قبال چالش ،گيريشكل

اي برا  منطقره عنروان یرك سرازمان زیرر    ین بره بنرابرا ؛ هاي هماهنگي را اتیار كرده استسياست

از سرال   .(Sevilla, 2011: 53) اسرت  عضو شكل گرفته هايدولتوابستگي متقابل امنيتي ميان 

د، هرم  شر ، آنچه منجر به درک مشترک امنيتي و در نهایت همكاري امنيتي مري 1970تا 1950

سرال   150از بعرد داخلري    .برود  ايبوم داخلي و هم خارجي و منطقره ناشي از امنيت در زیست

اجتماعي زیادي را رقم زده برود.   -مسائل سياسي ،هانشينتسلط و حاكميت بریتانيا بر این شيخ

اي كررد و اسراس نترم قبيلره    بریتانيا مرزهاي ساختگي را ایجاد كرد، از تغييرات جلوگيري مري 

ه بریتانيا ایجراد كررده   اجتماعي ك -هاي سياسيكرد. بسياري از این دشواريموجود را حفظ مي

آمرد كره در نتيجره آن     وجودبهقدرتي  خأل ،ادامه یافت. با خرو  ناگهاني بریتانيا 20بود تا قرن 

 رو شردند سازي روبره سو با چالش امنيت ملي از حيث ملتاز یك فارسخليجكشورهاي حاشيه 

(Abdulla, 2010: 67-69) طر و ناامني كردند. اي احساس خبوم منطقهو از سوي دیگر در زیست

اما امنيت از بعد داخلي بر امنيت از  ،پيوستار شد ايمنطقهامنيت داخلي با امنيت  ،در این زمان

تروازن قرواي    ،ایرران  ميدليل كه تا قبل از وقروع انقرظب اسرظ    نیبه اچربيد. مي ايمنطقهبعد 
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هاي آن بودند، برقرار ایهكه ایران و عربستان پ دكترین دوستوني نيكسوندر چارچوب  ايمنطقه

ها كمترر، امرا   هاي امنيتي این دولتاي تا حدودي برقرار بود، همكاريشد و چون امنيت منطقه

 بود. مشهود كامظهدرک مشترک امنيتي در بين اعضا 

نتيجره ایرن تحروالت،     تحوالتي در منطقه رخ داد كه در ،1990تا  1970هاي در طول سال

اي تروازن قرواي منطقره    سرو كیر با وقوع انقرظب اسرظمي، از    .ید شدهمكاري امنيتي آنها تشد

الگروي   تحرت ترأثير  ها ها به خطر افتاد و از سوي دیگر دولتاي دولتفروپاشيد و امنيت منطقه

یعنري   ،هرا قرار گرفتند و چون این الگو از بعد داخلي وضر  موجرود رژیرم    ميصدور انقظب اسظ

رو سراخت، احسراس عردم امنيرت برين      آنها را با چرالش روبره  اجتماعي  -كاري سياسيمحافته

لنينيسرتي در اتيروپي و حملره     -دولرت ماركسيسرتي   كارآمردن ها را افزایش داد. برا روي دولت

ایردئولوژیك محاصرره    بره لحراظ  از سه جهت  فارسخليجهاي عرب شوروي به افغانستان، دولت

 ميدوده جغرافيایي منطقه ایدئولوژي اسظشدند )از غرب و شرق ایدئولوژي كمونيستي و در مح

كرنش و  ) ايبروم منطقره  ویرژه از جهرت زیسرت   بره  ،(. ایرن شررایط  و سوسياليسم بعثيسم عراق

هاي امنيتي در چرارچوب  هاي عراق و ایران( احساس ناامني را تشدید و نياز به همكاريواكنش

برقرراري امنيرت    برراي  بره امنيرت   گررا نگاه برون ،وص  نیبدیك مجموعه یكپارچه را باال برد. 

)نترام   يافرامنطقره هراي  هرا بره قردرت   دولرت  ،. در این راسرتا اي افزایش یافتداخلي و منطقه

 هراي قردرت  هراي امنيتري برا   دادقرار بستن اي( روي آورده و بهمنطقه -بومگر فرازیستمداخله

مبرادرت   میرال ،  هراي جنربش  افرزایش  و داخلي مشروعيت رفتنبين از به قيمت حتي ،بزرگ

بروم  هاي نتام پيرامون در زیسرت این اقدام، آنها را در برابر قدرت .(Lawson, 2009: 7) ورزیدند

 .(2ویژه ایران قرار داد )بنگرید به شكل به ،ايمنطقه

امنيرت برين اعضراي    از ایجاد درک مشرتركي   نيز منجر به كنونتا 1990 يهاسال تحوالت

كویت و تبعرات امنيتري آن، فشرار    -توان به جنگ عراقجمله این تحوالت مي. ازه استشد شورا

امریكا براي اصظحات سياسي و پيگيري فرایند دموكراتيزاسيون ترا قبرل از هرزاره     متحدهاالتیا

 جدیرد  هراي چرالش  21 قررن  در .(Abdulla, 2010: 67-69) اشاره كرد 21سوم ميظدي و قرن 

 ایرران  ايهسرته  موضروع  برازخيزي  و شريعه  -سرني  گرایري فرقهتروریسم،  شامل مواردي چون

 چرون  موضروعاتي  فرارس خلريج  همكراري  ا، اعضراي شروراي  هتهدید در واكنش به این. دوشمي

اخرتظف منراف     لير به دل با وجود اینكه شورا .كردند مطرح را ايمنطقه دفاع و امنيتي مجموعه

 ظهرور  برا  برخورد در مشترک چارچوبي یا چهیكپار هاي عضو، نتوانسته سياستهر یك از دولت

اي را منطقره  امنيرت  درخصوص اجماع از باالیي امنيتي توسعه دهد، اما توانسته سطه تهدیدات

در  وضوحبهتوان این مسئله را مي .(Kostiner, 2009: 8-9) از خود به منصه ظهور و بروز برساند
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والت عربستان، امارات و بحرین سفراي خود مشاهده كرد. در جریان این تح آنهااختظفات اخير 

المسرلمين و  اخوان آنها رأس در و گرااسظم هايرا از دوحه فراخواندند و قطر را به حمایت گروه

 همكراري  شروراي  سران العادهفوق نشست اما در ،كردند متهم خود داخلي امنيت به زدنبيآس

 نشست برگزاري و قطر به خود سفراي گرداندنباز با ايریاض با امضاي توافقنامه در فارسخليج

 امرور  در مداخله از متعهد شد طبق این توافقنامه قطر .آمد عملبه موافقت دوحه در عرب سران

ترظش شرورا    .كنرد  امتنراع  عربي كشورهاي سایر و فارسخليج همكاري شوراي كشورهاي دیگر

 2011 س شرورا در ریراض در سرال   تروان در اجرظ  مينيز امنيتي بين اعضا را  يسازاجماعبراي 

مجموعره  »یرك  اي مطرح شد كه در آن بر تظش براي ایجاد هيمشاهده كرد. در این اجظس بيان

 فرارس خلريج هراي عربري حاشريه    هاي امنيتي پيش روي دولرت مقابله با چالش براي «یكپارچه

ها تعهد و الترزام  تدر نهایت باید ارعان كرد این دول (Cordesman, 2012: ii).كيد شده است أت

به وابستگي متقابل امنيتي داشته و تمایل دارند كه بر اساس این تعهرد و الترزام عمرل كررده و     

دور به دنبال این هستند كره برراي مقابلره برا تهدیردات خرارجي و        چنداننهاي حتي در آینده

 دیه{ مبردل سرازند  امنيتي }نه اتحا ميرا به اتحاد رس ميرسبرقراري امنيت خارجي، اتحاد غير

.(Pollack, 2012: 3-4) 

 فارسگيري شوراي همكاري خليج( نقش سامانه امنيتي در شكل2شكل  
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 ارزیابی سامانه اقتصادی .5-4

 مناطقي تجربياتبر  مبتني( انینوكاركردگرا و كاركردگرایان) پردازاننتریه از برخي نتر مطابق

 حروزه  یرك  در توسرعه همكراري   ،«انشرعاب  یرا  زنري شراخه »اصل  بر اساس اروپا، اتحادیه چون

 منطرق  نروعي  ،گرر یدعبرارت بره شرود.   منجرر  هرا حروزه  سایر در مشابهي فتارر به ظهور تواندمي

بره   حروزه  یرك  در همگرایري  و همكراري  موفقيرت  آن اسراس  برر  كره  دارد وجود يابیگسترش

 تجربيرات  مبنراي  برر  نتریرات،  ایرن  كند. البتره مي كمك دیگر هايحوزه به همكاري »تسري»

. دارنرد  كيرد أت هرا حروزه  سرایر  بره  اقتصرادي  زهحرو  از هاهمكاري تسري امكان بر بيشتر عملي،

 اسررت راهبررردي اهميررت داراي ايمنطقره  هررايسياسررت در حروزه اقتصررادي  ،گررریدعبررارتبره 

اهرداف   نیترر مهرم با توجه بره اینكره یكري از     ،بنابراین .(134: 1388 ملكي، قوام و مستقيمي)

 حوزه در هاهمكاري موفقيت پذیريارزیابي امكان ؛هاي اقتصادي استهمكاري، شوراي همكاري

 چرارچوب  در ايمنطقره  سرامانه  گيرري سنجي شكلامكان براي گام نیترمهم تواندمي اقتصادي

 .آید حساببه شورا

 فارسخلیجسامانه اقتصادی شورای همکاری  هایبخش. 5-5
همکراری   یای سامانه اقتصادی شرورا متغیرهای زمینه -A هایشاخص -بخش اول. 5-5-1

 (رسفاخلیج

 اقتصادي گرایيمنطقه براي. عدم مشابهت <مشابهت -اقتصادی هایمشابهت نظام. 5-5-1-1

 (.134 :1388 ملكري،  قروام  مستقيمي،) دارد وجود مشابه هاي اقتصادينتام به مبرم نياز ثر،ؤم

مشرابه هرم هسرتند. آنهرا داراي      فارسخليجاعضاي شوراي همكاري  ميهاي اقتصادي تمانتام

هرا شررایط را   هاي اقتصادي این دولرت ند. مشابهت نتامهست داريتصادي آزاد و سرمایهنتام اق

زیررا آنهرا داراي نترام اقتصرادي     ؛ كننرد گيري براي همگرایي اقتصادي تسهيل ميبراي تصميم

چرون  همیكسان با قوانين و مقررات مشابه هستند. اگر هر یرك داراي نترام اقتصرادي میتلر      

رفت و در نتيجره  داري و اقتصاد آزاد بودند، همیواني از بين ميسرمایه سوسياليستي، میتلط و

 (2)شد.ها به فرایند همگرایي اقتصادي متفاوت ميواكنش نتام

از حيث توزی  مناب  طبيعري  . اندازوضعیت یا چشم>میزان و توزیع –منابع طبیعی .5-5-1-2

وجرود دارد.   يامظحتره قابرل تفاوت  سفارخليجو رخایر نفت و گاز در اقتصاد شوراي همكاري 

گيرد. این در حرالي  ميبر را در فارسخليجرخایر نفتي  مياز تما ميعربستان سعودي بيش از ني

طرور چشرمگير   بره  فرارس خلريج عضو شوراي همكاري  يكشورها گریداست كه مناب  نفتي در 

نسربت  بره وجود منراب  نفتري   رو است. قطر باپایين است. بحرین با محدودیت مناب  طبيعي روبه

ثير رخایر نفرت و  أرخایر گاز طبيعي را دارد. بررسي ميزان ت ایران و روسيه بيشترینكم، بعد از 
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دهد. رخایر نفتري برحسرب سررانه در    اختظفات را نشان مي وضوحبهگاز بر حسب درآمد سرانه 

ري از مناب  طبيعي )نفت و ها از حيث برخورداتفاوت ،بنابراین؛ نسبت كم استبهبحرین و عمان 

برحسب این شرایط، توزی   .(Sturm, 2005: 11-15)گاز( در محيط جغرافيایي شورا محرز است 

یري برين اعضرا    ابتوانرد یكري از عوامرل واگر    ينوعبهمدت شاید نامتناسب مناب  طبيعي در كوتاه

مجبرور بره اقردامات     طر  طورقبره هرا، آنهرا را   كشور انداز آیندهدر چشماین محدودیت اما  ،باشد

 محدودیت منراب   ،بنابراین .رداصظحي در راستاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي خواهد ك

بنيران و تنروع اقتصرادي    از این حيث كه كشورها را مجبور به حركت بره سرمت اقتصراد دانرش    

ي برر سرامانه   ثيرات منفأاي در این برهه زماني بيش از آنكه تیك متغير زمينه عنوانبهكند، مي

 خواهد داشت. ثيرات مثبتأاقتصادي داشته باشد، ت

 هرای رشرد اقتصرادی و   تقارن اقتصادی یا عدم تقارن اقتصادی برحسب شاخص .5-5-1-3
 (سرانه درآمد

در این منطقره، شروراي همكراري     .رشد اقتصادی در مقایسه با جهان و خاورمیانه. 5-5-1-4

در حال رشد در  سرعتبهیكي از مناطق  عنوانبهدي، درص 6/4با نرخ رشد متوسط  فارسخليج

كه این ميزان از متوسط رشد اقتصرادي كرل خاورميانره نيرز بيشرتر       استاقتصاد جهاني مطرح 

در سطه جهان  فارسخليجاین ميزان رشد اقتصادي شوراي همكاري  .(QNB, 2012: 13) است

 .استگاز ثر از درآمدهاي ناشي از فروش نفت و أو منطقه بيشتر مت

ميزان رشرد اقتصرادي اعضراي     .قارن یا عدم تقارن در شاخص رشد اقتصادیت. 5-5-1-5

اسرت. قطرر در برين اعضراي شروراي       شرده همگونهاي اخير سال فارسخليج شوراي همكاري

هميشه باالترین ميزان رشد اقتصرادي را داشرته و عربسرتان نيرز بريش از       فارسخليج همكاري

 .بره خرود اختصراص داده اسرت    را  فرارس خلريج   داخلي شوراي همكاري از توليد ناخال ميني

ترتيرب در  بره  2011ترا   2006هراي  ترین ميزان رشد اقتصادي در سالينیاختظف باالترین و پا

 2011برين قطرر و كویرت،     2010و  2009، 2008 ،بين قطر و عربسرتان  2007و  2006سال 

كردن فاصله رشد اقتصادي را دارنرد.  ها، توان كمباشد. مهم این است كه كشورقطر و بحرین مي

درصرد، رشرد    1/8و  7/6ترتيب با رشد اقتصرادي  به 2007تا  2006بحرین در سال  براي مثال،

درصرد داشرته اسرت، امرا      4/3و  2/3اقتصادي بيشتري نسبت به عربسرتان برا رشرد اقتصرادي     

یعنري بيشرتر از    ،درصرد  4/8و بره   این فاصله را جبران كرده 2008عربستان در سال  بارهكیبه

 13/ 2د. رشرد اقتصرادي   نباشر درصد رسانده است. عمان و قطر نمونه دیگرر مري   2/6بحرین با 

درصردي قطرر در    13 ياقتصراد و رشد  2008درصدي عمان با رخایر اندک نفت و گاز در سال 

د اخرتظف در  توانر راحتي مري هدهد كه عمان بباوجود رخایر عتيم گازي، نشان مي 2011سال 



 فارسخليج همكاري شوراي در ايمنطقه سامانه گيريشكل سنجيامكان 234

هرا حتري   وضعيت براي سایر كشرور این  .(3 نگاره )بنگرید به سطه رشد اقتصادي را جبران كند

كردن فاصله رشد اقتصادي و به راین، توانایي هریك از كشورها در كمببنا .كویت نيز صادق است

 معناي همگوني نسبي در توان اقتصادي است.دنبال آن افزایش ميزان درآمد سرانه به

 )درصد( 2014تا  2006 از سال فارسخلیجشاخص رشد اقتصادی شورای همکاری  -(3) نگاره شماره

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 كشور/ سال

8.41.87.48.55.83.84 3.4 2.3 عربستان

17.71216.7136.26.15.2 8.4 9.9 قطر

6.33.24.72.14.3 8.1 6.7 بحرین 4.94.7

-5.34.8 7.6 9.4 امارات 1.35.24.443.9

-2.57.1 4.7 6.3 كویت 2.4- 6.36.283.6

13.23.35.64.5553.4 7 6 عمان

)Source: Meed Database IMF,World Bank, Deloitte Corporate Finance Limited Database Economic 

Intelligence Unit( 

با نگاهي به درآمد سرانه اعضاي شوراي همكراري   .ینیپا <باال -درآمد سرانه میزان. 5-5-1-6

بررد. درآمرد سررانه    توان به ثروتمنردبودن ایرن كشرورها در اقتصراد جهراني پري      مي فارسخليج

در سال  فارسخليجگيري شوراي همكاري حتي قبل از شكل ،فارسكشورهاي عرب حوزه خليج

 تحرت دهد كه این رقم دالر را نشان مي 11833ن رقم تقریبي باال بوده است و متوسط آ 1975

برا  . (www.IMF.org) ديرسر دالر  28519به متوسط  2007نوسانات قيمت نفت در سال  تأثير

بره   2008در سرال   فرارس خلريج تداوم این شرایط، متوسط درآمد سرانه در شروراي همكراري   

 MEED)یافرت  افرزایش  45879نه بره سررا   2011دالر رسريده و در نهایرت در سرال     43129

Statistics, 2013) بنردي و تعریر  بانرك    براساس دسرته  (2011) آنچه تا به این سال ،بنابراین؛

د این است كه همه كشورها شوميدرآمد سرانه داخلي بر ما آشكار  توجه به جهاني از كشورها با

دالر در زمرره كشرورهاي    45789 دالر و متوسط سرانه درآمدي 10656با درآمد سرانه بيش از 

برا   2014البته این ميزان درآمد سرانه ضمن ثبرات ترا سرال     ،گيرندبا درآمد سرانه باال قرار مي

ایرن ميرزان    .(MEED Statistics, 2014) فتهزار دالر افزایش یا 47شيب كم و تا رقم متوسط 

هراي ثروتمنرد جهران    را در زمره اقتصاد فارسخليجشوراي همكاري  درآمد سرانه، همه اعضاي

 قرار داده است.

توان گفت از حيث شكاف درآمد سرانه مي .ینیپا>باال  –شکاف درآمدی سرانه  .5-5-1-7

برا درنترگررفتن درآمرد سررانه      فارسخليجكه شكاف درآمد سرانه بين اعضاي شوراي همكاري 

ن اتحادیه اروپا، اكو و چو گرایيمنطقههاي همگرایي و طرحكمتر از شكاف درآمد سرانه در  ،باال

از پژوهشرگران بانرك مركرزي اروپرا، شركاف       مایكل استورم و نيكوالس زیگفریرد . استآن آسه
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. (Sturm&Siegfried, 2005: 44) داننددرآمدي شورا را كمتر از شكاف درآمدي منطقه یورو مي

 كنرد يان ميآن برا كمتر از آسه فارسخليجنيز شكاف درآمدي شوراي همكاري  شينجي تاكشي

(Takagi, 2012:19) برر وضرعيت درآمردي اكرو دارد،      ميبهرام مسرتقي . همچنين با تحليلي كه

نيز بسريار كمترر از    فارسخليجگفت كه شكاف درآمدي در شوراي همكاري  صراحتبهتوان مي

 (.136 :1388 )مستقيمي، قوام ملكي، استاكو 

تکمیلی سامانه اقتصادی شرورای   -دیفراینهای متغیر – B هایشاخص -بخش دوم. 5-5-2

 فارسخلیجهمکاری 

اي از توليرد ناخرال    نفت بیرش عمرده   .ینیپا >باال  –تنوع و گوناگونی اقتصادی . 5-5-2-1

نفتري  دهرد و بیرش غيرر   را به خود اختصاص مي فارسخليجداخلي و صادرات شوراي همكاري 

ها به جایگراه  اند در اقتصاد این كشورچون خدمات، صنعت و كشاورزي و غيره هنوز نتوانستههم

 برودن كوچكبودن بیش دولتي و هاي نفتي و بزرگمناسبي دست یابند. تمركز صادرات بر كاال

اي از درآمردها بره بیرش دولتري شرده اسرت. ایرن        بیش خصوصي، باعث هدایت بیش عمرده 

درآمردها شرده و    ثبراتي ثباتي در قيمت نفت و گاز، منجر به كاهش و بيبي تحت تأثيروضعيت 

اگر نسبت سهم كاالهاي نفتي  ،دهد. در این شرایطقرار مي تحت تأثيراقتصاد داخلي را  شدتبه

صادرات، ميزان وابستگي دولت به عواید ناشري از   نفتي در توليد ناخال  داخلي وو كاالهاي غير

اتي توليرد ناخرال    ثبر نفت و گاز، ميرزان ثبرات و بري    مانندتعداد معدودي از كاالهاي صادراتي 

ثبراتي در قيمرت نفرت و ميرزان دخالرت و      بي تحت تأثيرها داخلي، رشد واقعي اقتصاد و درآمد

در سرامانه اقتصرادي    »تنروع اقتصرادي  » هاي سرنجش عنوان معيارفعاليت بیش خصوصي را به

ادي كه شورا هنوز داراي تنوع اقتصر  قرار دهيم، متوجه خواهيم شد فارسخليجشوراي همكاري 

گيرري سرامانه   شركل  سران تنوع اقتصرادي قررار دارد. بردین    «مراحل اوليه»ين و در واق  در یپا

 .است «بیشمند و نتامنتام» ريمتغوابسته به این ت شدبه  قتصادي در شوراي همكاريا

 در اصرظحات  معنراي  بره  اقتصادي مكمل ایجاد .اقتصاد رقیب >اقتصاد مکمل . 5-5-2-2

 اقتصادي ملري  اندازچشم در آفرینينقش براي خصوصي بیش به دادناجازه و اقتصادي ساختار

 ارسران بر  دینربر  ارتر  دولرت اسرت   وانينرقر  و هرا سياسرت  در دیلرتعر  زمرمستل همچنين است.

شرود   ایجراد  خارجي گذاريجلب سرمایه براي هازهرانگي ادي،راقتص دفره هايبیش آزادكردن

(Shediac et al, 2011: 14). هبر  معمرواله  توسرعه درحال كشورهاي كه باورند این بر رانصاحبنت 

 آنهرا  واگرایري  امرر بره   ایرن  .دارنرد  رقيب اقتصادهاي باشند، داشته مكمل اقتصادهاي آنكه جاي

 فارسشوراي همكاري خليج كشورهاي . اقتصاد(135: 1388 ملكي،قوام و انجامد )مستقيميمي

؛ شروند مري  محسوب یكدیگر رقيب هاحوزه از بسياريدر  ،باشند یكدیگر مكمل آنكه يجابه نيز
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در  ،رونیر ا ازاز مناب  نفتي و گرازي برخروردار هسرتند.     فارسخليجحوزه  يكشورها يتمامزیرا 

تكميرل   برراي و از تنروع اقتصرادي الزم    شروند بازارهاي نفت و گاز رقيب یكدیگر محسوب مري 

 هاي یكدیگر برخوردار نيستند.نياز

 سرنجش  برراي  معيارها ترینمهم از یكي .ینیپا >باال  -ایمنطقهدرون تجار . 5-5-2-3

 معيرار  زیررا  ؛اسرت  يامنطقره درون تجرارت  كيفيت و كميت اي،هاي منطقهسازمان در موفقيت

 مسرتقيمي ) آیدمي حساببه منطقه كشورهاي اقتصادي ميزان همبستگي بررسي براي مناسبي

شدت ميران  هنكه شوراي همكاري سياست تجارت آزاد را بباوجود ای (.137: 1388 ملكي،قوام و

هراي عضرو   كند، اما جریان تجارت دوجانبره ميران دولرت   )با جهان( دنبال مي هاي عضو ودولت

ایرن بيرانگر الگوهراي متفراوت تجراري هریرك از اعضراي شروراي همكراري           ين است.یبسيار پا

دیگرر اعضراي شروراي همكراري     بحرین و عمران در برين    در جهت همگرایي است. فارسخليج

دهند كره ناشري از تنروع اقتصرادي و     الگوي متفاوتي از تجارت خارجي را نشان مي فارسخليج

 ايمنطقره وابستگي كمتر به صادرات نفت است. در دیگر اعضرا نررخ پرایين همگرایري تجراري      

خرار  از   اي و مصررفي از وابستگي زیاد این كشرورها بره واردات كاالهراي سررمایه     گرفتهنشئت

 .(Nechi, 2010: 163) اي استو رخایر منطقه شدن مناب  داخليمحدود ليبه دلمنطقه، 

 هراي سال بين يامنطقهدرون تجارت مياس ارزش ميانگين ،فارسخليج همكاري شوراي در

 افرزایش  2003 ترا  2000 درصرد  6 برا  مقایسره  در درصرد  30 حدود سال هر ،2008 تا 2004

 هراي سرال  غيرنفتري برين   تجرارت  سرهم  ،وجود نیا با .(World Bank, 2010: 17) است داشته

 شروراي  درونري  تجارت سهم ،حقيقت در .است افتهی شیافزا ساالنه درصد 25، 2008 تا 2004

 57 ترتيرب برا  بره  آنسره آ و اروپا اتحادیه با مقایسه در يرنفتيغ تجارت در فارسخليج همكاري

 از بريش  در نسربي  طرور به ،(Shediac et al: 16)اي طقهمندرون تجارت كل درصد 23 و درصد

 با فارس همكاري شوراي مقایسه .(World Bank, 2010: 17) است ماندهيباق نامتغير درصد 10

 تجرارت  هراي رژیرم  و مكمليرت  ضع  بيانگر نفتا و اروپا اتحادیه آن،آسه مانند تجاري هايبلوک

 .استها این دولت يامنطقهدروناري بودن مبادالت تجو در نتيجه پایين آزاد

 ایمنطقهدرون هایگذاریسرمایه .5-6

 ايسابقهبي افزایش قبل نسبت به فارسخليج همكاري شوراي در يامنطقهدرون گذاريسرمایه

 همكراري  شروراي  در خرارجي  گرذاري سررمایه  جریران  قبرل،  هراي دهره  در. دهرد مري  نشان را

 یرا  برود دالر ميليارد  6/3 تنها 2003 تا 1990 هايسال بين كه طوري، بهبود پایين فارسخليج

. برود  دالري اردير ليم 125 خرارجي  گذاريسرمایه خروجي مجموعه از درصد 2 تنها مثال، براي

 گرذاري سررمایه  شرد، مقردار   شرروع  2003 سرال  از كه نفت قيمت گيرياو  از پس ،وجودنیباا
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 اتصراالت  كنسرسريوم  .یافرت  افرزایش  ارتباطات بیش رد ویژهبه ،يامظحتهقابل طوربه خارجي

 عربستان از را موبایل مجوز دومين و كرده گذاريسرمایه دالر ميليارد 25/3 عربي متحده امارات

 ارتباطرات  شرركت  از ،50تلكرام   شركت ارتباطرات  ،2007 سال در. كرد دریافت 2004 سال در

 دالر ميليرارد  5/3 ارزش بره  گرذاري رمایهمجروز سر  ( كویرت  موبایل بزرگ اپراتور دومين) وطنيا

 بازار ارتباطات از بیشي ميليارد دالري 1/6 گذاريسرمایه ثبت با كویت زاین شركت. كرد كسب

 ميليرون  230 و 2007 سال در دالر ميليون 900 عربستان شركت .گرفت در دست را عربستان

 كررد  گرذاري سررمایه  رینبحر  و كویرت  ارتباطراتي  هراي بیش در ترتيب به 2009 سال در دالر

(Shediac et al, 2011:14-16). 

 فرهنگی –ارزیابی سامانه اجتماعی .5-7

مرذهب و   ،بیشي از جهران عررب اسرت كره داراي فرهنرگ، دیرن       فارسخليجشوراي همكاري 

 «هویتي مشرترک » يريگشكل كه در ((Naithani, 2010: 98-99 استمشترک پيشينه تارییي 

راي سرراختار ایررن كشررورها همچنررين دا .(Dehboneh, 2011: 157)رد دا مرريثير بسرريار مهأترر

 ویت،ركر  در احرآل صبر  رین،ربحر  در فهيآل خل چون يیهاخانداند. ررک هستنراعي مشتراجتم

 امارات در انيآل نه هايخاندان و (Shaikh, 2011: 6) سال، 200 از بيش عربستان در سعود آل

حضرور   فرارس خلريج كره در منطقره    است سال 100 از شنيز بي قطر در يانثآل و عربي متحده

تدریج از اوایل قرن بيستم شكل گرفت و در نهایرت پرس از   ها بهاما حاكميت این خاندان ،دارند

 بره  نوعي جنبره قرانوني پيردا كررد.    ها، حاكميت بهخرو  بریتانيا و استقظل سياسي این خاندان

 هویرت و  داراي فره يآل خل و آل سرعود  ،آل صباح هسابق با هايخاندان اي،قبيله وابستگي لحاظ

 قطرر  و عربري  متحده امارات عمان، بر حاكم هايخاندان اما ،ي هستندمشترك ايقبيله وابستگي

گرایري  و سنت یيگرالهيقبفضاي  .(5 نگاره)بنگرید به  دباشنمي متفاوت ايقبيله وابستگي داراي

اهميرت فضراي    ،به بعد 1973مه داشت. از سال ادا 1970تا دهه  فارسخليج حاشيه كشورهاي

برا توجره بره فراینرد      .(Peterson, 2012: 4) كراهش یافرت   شردت بهاي در عرصه سياسي قبيله

و توسرعه سراختار    باختره رنرگ تدریج گرایي بهسازي، ساختار اجتماعي قبيلهسازي و ملتهویت

 ,Khouri). قررار گرفرت   افتره یلاسرتقظ اي تازه هدولت توجه مورداجتماعي مبتني بر مونارشي 

اجتماعي منبعث از دیالكتيرك مسرتعمراتي برود كره بره صرور        –این ساختار سياسي (5 :2010

توان گفت . پس مي(Serhal, 2010: 61)قرار داده بود  الشعاعتحتكشورهاي منطقه را  ،گوناگون

صرادي و اجتمراعي از   در سرطوح اقت  كرم دسرت ها این دولت بودن سایر عوامل،كه به فرض ثابت

، سراختار  هنجاری از بعرد . ( (L.Lee et al, 2010: 7برخوردارند يتاریخ و تجربه تارییي مشترك

 كراري در شروراي همكراري   اي مبتنري برر محافتره   هاي قبيلهسياسي پادشاهي، موروثي و رژیم
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 هرچره  ترک اعضراي شرورا را  مطرح است. ایرن هنجارهراي مشر   « هاي مشترکهنجار»عنوان به

 :Dehboneh, 2011) كنرد عنوان نيروي همگرایي بين اعضا عمرل مري  و به نزدیك به همبيشتر 

157). 
 ای )با اضافا (های قبیلهو وابستگی فارسخلیجهای شورای همکاری های حاکم بر دولتخاندان -(4) نگاره شماره

 قطر امارت متحده عربي عربستان بحرین كویت عمان دولت

 آل ثاني آل نهيان آل سعود آل خليفه آل صباح بو سعيدآل  خاندان حاكم

 بني تميم بني یاس عنزه عنزه عَنزه سعيدآلهللاآل بو ايقبيلهوابستگي 

 1878 1855 1792 1783 1754 1744 شروع حاكميت

 135 158 221 230 259 269 مدت حكومت

(Source: Al asfoor: 189) 

 فرجام

با تردید جردي مواجره اسرت. ایرن منطقره از       فارسخليجه در ویژهب ،گرایي در خاورميانهقهمنط

از  گرایري منطقره از نترر   ، امرا تررین منراطق جهران اسرت    لحاظ مناب  درآمدي یكي از برجسته

را با  گرایيمنطقه طرحن بود كه آبر  نوشتاراین  د.شوميب وجهان محس ترین مناطقماندهعقب

 ،لري طرور ك هببه بحث بگذارد.  فارسخليجي همكاري در شورا گرایيمنطقهارزیابي دقيق سامانه 

آن به نتيجره  اي بدون ارزیابي دقيق سامانه منطقه گرایيمنطقه طرحتحليل و تحقيق روي یك 

هراي  طررح  نیترمهمیكي از  عنوانبهنيز  فارسخليجشوراي همكاري  قابل قبولي نیواهد رسيد.

 اي بسرط و گسرترش  را در بستر سامانه منطقره خود  ايمنطقه، همگرایي اقتصادي گرایيمنطقه

 ميتطبيقي و قياسي در چارچوب یك مدل تحليلري برراي تمرا    با روش مقالهداده است. در این 

ایرن   ايمنطقره سان سامانه بررسي شد. بدین فارسخليج، شوراي همكاري ايمنطقههاي سامانه

سرامانه اقتصرادي و سرامانه    امنيتري،  شورا متشكل از سامانه جغرافيایي، سامانه سياسي، سامانه 

ایرن  قرار گرفت.  يبررس موردموفقيت همگرایي آن  فرهنگي است كه موفقيت یا عدم-اجتماعي

 و هاي جغرافيرایي ، مكمل، به لحاظ جغرافيایيفارسخليجشوراي همكاري بررسي نشان داد كه 

ي یرك  هرا شاخ  جغرافيایي(، مجاورت ، استراتژیكييكيتيژئوپلالزامات ) عوامل مشابه فيزیكي

ک در هنجارهرا و  ااشرتر  ماننرد اجتمراعي )  -فرهنگري  دهرد. از نترر  ميرا ارائه اي سامانه منطقه

گرایي، و سنت یيگرالهيقبو تجارب تارییي مشترک، ساختار اجتماعي مشابه مبتني بر  هاارزش

اي انه منطقره یرك سرام   بنيز در چارچو هویت مذهبي و زباني مشترک، حوزه تمدني مشترک(

تقرارن  برخري را نتيرر   هرچنرد شرورا توانسرته اسرت      ،ي اقتصرادي هاگيرد. در شاخ ميقرار 

ين درآمرد  یها چون رشد اقتصادي و درآمرد سررانه و شركاف پرا    اقتصادي در بسياري از شاخ 



 239 1394فتم / سال بيست و چهار / زمستان شماره هفتاد و ه

برراي   يامنطقره درونماننرد تجرارت    هاهنوز در برخي شاخ  ، امابه منصه ظهور رساند سرانه،

درک امنيتي ) امنيتيرو است. سرانجام در شاخ  هبا تردید روباي به سامانه منطقه شدنلیتبد

ود تفراوت و  نبر امنيتري بيشرتر و    ياجماع سازمشترک با وجود اختظفات مقطعي و تظش براي 

(، توان بالقوه باالیي هاي سياسي و همبستگي نسبي از بعد سياسيتعارض در مباني ارزشي نتام

 .دارند ايمنطقهاد سامانه براي ایج

اقتصرادي، ایجراد    هایي از بعد اقتصادي )چون ضع  الگروي تنروع  اگرچه چالش ،در مجموع

( و سياسي )فقدان دموكراتيزاسيون( در يامنطقهدرونين تجارت یهاي اقتصادي، حجم پامكمل

بينري  اي پيشهمدت با سياستها در بلندوجود دارد اما این چالش فارسخليجشوراي همكاري 

گرایري اقتصرادي   نيرز در منطقره   يامظحتره قابرل ویژه از حيث اقتصادي كه از اهميت شده )به

برا   فرارس خليجتوان گفت كه شوراي همكاري مي ،باشند. در نتيجهمي حلقابلبرخوردار است( 

و  ( زیرادي مواجره نيسرت   ياسرامانه درونهاي )متغير يامنطقهدرونهاي ها و محدودیتچالش

 پذیر است.آن امكان ايمنطقهدر بستر سامانه  گرایيمنطقهموفقيت همگرایي و 

 :هانوشتپی
قرار گيرد و به  يبررس موردگرایي منطقه طرحیا سامانه  يامنطقهدرون( در این پژوهش هدف بر این بوده كه متغيرهاي 1)

اما از  ،اندشده يبررساي و منطقه يافرامنطقهگر داخلههاي مها و نتاممستقيم سامانهغير صورتبهاگرچه  ،همين دليل

 نتر شده است.بررسي مستقيم این متغيرها به اقتضاي پژوهش صرف

، ایران رتبه نیست و روسيه دومين كشور و BPبيني رخایر گازي توسط شركت (، پيش2014) طبق جدیدترین گزارش( 2)

 .ث رخایر گازي داردبعد از این دو نيز قطر سومين رتبه را از حي

 منابع فارسی
 راسیون، قابل دسترس در: ،«هاي همگرایي كاركردگرایي و كانتوري و اشپيگلنتریه»، (1392، بهرام )ياخوان كاظم

http://rasekhoon.net/article/show-16909.aspx 

 .سمتتهران:  ،های فکریمبانی و قالب: المللپردازی در روابط بیننظریه ،(1389) ، حسينزادهي س

 در: دسترسقابل، شيراز 1393، فارسمركز مطالعات راهبردي خليج

http:// pgc.shirazu.ac.ir…….… available …...2014/12/13 

 ،مرکزی اوراسیای مطالعا  ،«اكو ايمنطقه سامانه گيريشكل سنجيامكان» ،(1387) ملكيقوم و حميدرضا بهرام ميمستقي

 .123-142، 2 شماره اول، سال، سياسي علوم و حقوق دانشكده الملليينب مطالعات عالي مركز
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