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 چكيده
آمـيز بيـن كـشورهاي        مديريت مرز جايگاه برجسته و مهمي در برقراري ثبات و امنيت و روابط صلح      

هاي باالي نواحي    ها و ظرفيت تواند فرصت هاي مديريت مرزها مي نحوي كه درك روش همسايه دارد، به
در .  گرايي با كشورهاي همسايه قرار دهـد  هاي دوجانبه و هم يابي به همكاري مرزي را در راستاي دست

هاي بااليي در توسعه روابط بين كـشورهاي همـسايه      ها و پتانسيل فارس داراي ظرفيت اين بين، خليج
توانـد در بهبـود       هاي مرزي و محيط زيست بوده و مديريت آنها مي      نظير منابع مشترك مرزي، بحران

دهد كه مـديريت مـرز در         مقاله حاضر نشان مي   .  هاي مختلف موثر باشد     روابط بين كشورها در زمينه
هاي مرزي و مديريت  ويژه در بعدهاي مديريت منابع مشترك مرزي، مديريت بحران ابعاد مختلف آن به

كنـد كـه      هايي را براي همكاري و نزاع بين آنها فراهم مـي       فارس فرصت محيط زيست در حوزه خليج
هاي همكاري بين كـشورها را        هاي مديريت مرز، زمينه  توان با مديريت بهينه و كارآمد، از اين جنبه مي

هاي ناشي از آن را تا        هاي ناشي از عدم مديريت و سوءاستفاده  فارس باال برد و نزاع و درگيري در خليج
 .فارس كاهش داد حد امكان بين كشورهاي خليج

 گرايي  فارس، مديريت مرز، امنيت، هم خليج: واژگان كليدي
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 مقدمه
امروزه با توجه به تحوالت و روندهايي همچون جهاني شدن و ورود به عصر اطالعات، مـشكل      

گيري كنند و به بقـاء ادامـه         است كشورها به تنهايي بتوانند منافع ملي خود را در سطح جهان پي
هايي كه بين كـشورها ايجـاد شـده اسـت و همچنيـن             دهند؛ چرا كه به دليل پيوندها و وابستگي

تنهـايي تقريبـا      هاي راهبردي بسياري از كشورها، تامين امنيت ملـي بـه       ثباتي سياسي و ضعف بي
بنابراين، كشورها براي تامين امنيت و منافع ملي خود همكاري و همراهي را امـر       .  غيرممكن است

هاي ملي كشورها     در اين راستاست كه فرامرزي شدن منافع و خواست   .  بينند معقول و مطلوب مي
جهاني شدن اقتصاد بازار آزاد و      .  ها را سبب شده است    هاي پاياني قرن بيستم جهاني شدن در دهه

هـاي    اقتصادي شدن نظام جهاني كه از دهه پاياني قرن بيستم سرعت زيـادي پيـدا كـرد، رقابـت        
ايـن دگرگونـي پراهميـت در نظـام         .  نـي داد  اژئواكونوميك و ژئواستراتژيك را در جهان رونق فـراو  

هـاي    گرايـي   هـاي هـم    بندي ها و گروه گرايي و روي آوردن به همكاري جهاني سبب تشويق منطقه
گيرنـده    هاي موثر ميان مناطق جهـان در نظـام شـكل            اي براي واقعيت بخشيدن به رقابت   منطقه

به ديگر سخن، سازگاري و تطابق بـا شـرايط            1 .مدرن گرديده است ژئوپليتيك جهاني دوران پست
المللي و سوق دادن آن در راستاي سياست خارجي خود، به تنهايي از عهده هر بازيگـر           جديد بين

به همين جهت بعد از جنگ جهانـي     .  و دولت منفرد خارج بوده و نيازمند يك نيروي جمعي است
اي بوده    هاي منطقه   ها و نظام    گيري تعداد زيادي از سازمان الملل شاهد شكل دوم تا امروز نظام بين

سياسـت  .  اند  وجود آمده   اي و موازنه قدرت به     اقتصادي منطقهـ  است كه براي تامين ثبات سياسي
برداري از حاصل جمع توان كشورها ضمن         اي و بهره هاي منطقه گرايي با استفاده از ظرفيت منطقه

هموار ساختن مسير رشد و توسعه، نيروي مضاعفي را در برطـرف سـاختن مـشكالت داخلـي و                    
از سـوي ديگـر، در      .  آورد  وجـود مـي     المللي به   پذيري در برابر جريانات بين     اي و عدم آسيب منطقه

هـا    اي اهميت وافري يافته است، توجه به عامل توافق   هاي منطقه دنياي پرتحول امروز كه همكاري
تواند به سـود منـافع ملـي و         ها، مي گرايي ها و هم ها و سعي در افزايش و تقويت همكاري و تعارض

 . استحكام امنيت كشورهاي منطقه باشد
لحاظ سياسي، اقتصادي،     هاي باال به   عنوان يك حوزه با قابليت فارس به در اين بين، حوزه خليج
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اي   هاي فراواني بـراي ايجـاد يـك سـازمان منطقـه           و همچنين دارا بودن منابع انرژي زياد ظرفيت
يـابي بـه نظـم،        اي در جهت دست     دهي به اين نظام منطقه     تواند با شكل قدرتمند را داراست و مي

دسـت آوردن تـوان بـاالي مـانور در سـطح              فارس و همچنيـن بـه       امنيت كشورهاي حوزه خليج   
فـارس از     اهميـت خليـج   .  يابي به اهداف كشورهاي منطقه اقدام نمايد      المللي در راستاي دست بين

گـيري راه و      لذا پي .  اي بوده است    اي و فرامنطقه    منطقه زاي درون هاي تنش ديرباز باعث تبادل پيام
گرايي و برقراري امنيـت    هاي قهرآميز در راستاي هم هاي حل بحران و دوري گزيدن از روش روش

كرانـه    هاي مهمي كه زمينه همكاري كـشورهاي هـم          از ويژگي .  ناپذير است در اين منطقه اجتناب
هاي طوالنـي مـشترك     زآورد، وجود مر    وجود مي   فارس و برقراري امنيت در اين منطقه را به   خليج

زا به مرزها نگاه شده است، بايد توجـه          هرچند هميشه با ديد منفي و چالش.  بين اين كشورهاست
. دهنده آنهـا كمـتر ديـده شـده اسـت            داشت مرزها كاركردهاي متعددي دارند كه كاركرد ارتباط   

جوار   دهنده كشورهاي هم    عنوان عامل ارتباط    توانند به  صورت بهينه مديريت شوند، مي مرزها اگر به
گرايي و همكاري بين كشورها و در راسـتاي آن برقـراري امنيـت را بيـن                    عمل كنند و زمينه هم 

بر اين اساس در اين مقاله سعي شـده اسـت جايگـاه مـديريت مـرزي در               .  وجود آورند ها به كشور
 . صورت كلي بيان شود فارس به گرايي و برقراري امنيت در بين كشورهاي خليج هم

بـر  .  ـ تحليلـي اسـت      روش تحقيق اين مقاله، با توجه به ماهيت نظري و كاربردي آن توصيفي  
هـاي مـديريت مـرز در         هـا و پتانـسيل      اين اساس سعي شده است عالوه بر تصويرسازي ظرفيـت   

گرايي و ايجاد ثبات و امنيت در منطقه، به تشريح و تبيين چرايـي وضـعيت مـساله و          برقراري هم
سوال اصلي مقاله عبارت است از آنكـه، مـديريت مـرز بيـن           .  صورت كلي پرداخته شود ابعاد آن به

گرايـي و برقـراري       فارس چه نقش و جايگاهي در هـم     كشورهاي داراي مرزهاي مشترك در خليج
 تواند داشته باشد؟ امنيت در بين آنها مي

 ادبيات نظري تحقيق
 فارس خليج. 1 

درجه درازاي    56/25 درجه و     48 درجه گستره شمالي و     30/30 درجه و  24 فارس بين  خليج
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النهار گرينويچ، در دامنه فالت ايران، خليجي در امتـداد دريـاي عمـان كـه خـود               خاوري از نصف
 965 درازاي اين دريا، از تنگه هرمـز تـا دهانـه ارونـدرود              .  باشد  منشعب از اقيانوس هند است، مي

. شـود   كيلومتر است كه در همان حال، درازاي مرزهاي دريايي ايران و كشورهاي عربي شمرده مي  
) مايـل   230 (كيلومـتر     370 در تنگه هرمـز تـا       )  مايل 29 (كيلومتر  47 فارس، ميان  گستره خليج

(كيلومترمربـع     233800 ميان بوشهر و كرانه جنوبي خليج سلوا، متفـاوت اسـت و سـطح دريـا              
مـتر كـه      50 عمقي اسـت بـا ژرفـاي متوسـط            فارس درياي كم   خليج.  است)  مايل مربع 90/000 

فـارس، از نظـر       خليـج   2 .مـتر واقـع شـده اسـت         91 ترين نقطه آن در نزديكي تنگه هرمز با           ژرف
اين اهميـت بـا محوريـت يـافتن پديـده           .  ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي داراي اهميت بااليي است      

عنوان حوزه عمده انـرژي    ژئواكونومي و نياز روزافزون كشورها به انرژي و منابع اثرگذار اقتصادي، به
كه امـروزه مـشخص شـده         طوري  و منطقه مهم ژئواستراتژيك افزايش چشمگيري داشته است، به   

عنوان هارتلند اين صحنه كـه        فارس به ها در اوراسيا خواهد بود و خليج صحنه اصلي شطرنج قدرت
  3 .اي برخوردار است يابد، از اهميت فزاينده ها عمدتا در آن تالقي مي منافع قدرت

 مرز. 2 

مرزها خطوطي هستند كه حدود بيرونـي قلمـرو سـرزمين تحـت حاكميـت يـك حكومـت               
مرز عامل تشخيص و جدايي يك واحد متشكل سياسي يـا يـك         .  كنند پايه را مشخص ميـ  ملت

به بيان ديگـر، مـرز خطـي اسـت فرضـي در فـضا كـه                 .  كشور از ديگر واحدهاي مجاور آن است      
جداكننده دو ملت، دو كشور و دو نظام حكومتي است، مرز در انتهاي قلمرو حقوقي و قانوني يـك  

 :توان تلفيقي از تعاريف آن را چنين ارايـه داد     براي درك بهتر مفهوم مرز مي  4 .گيرد دولت قرار مي
مرز خطي است فرضي در فضا كه من را از شما، يك كشور را از كـشور ديگـر، مـصالح مـن را از                    

. كنـد   جدا مي ...  شما، مصالح و منافع يك حكومت را از حكومت ديگر، يك گروه را از گروه ديگر و   
. را داراسـت  ...  دهي و اعتبـاردهي بـه شـخص، حكومـت، گـروه و                مرز بخش ضروري براي هويت

صـورت    تـوان گفـت، مرزهـا بـه         در مجموع مـي  . الگوهاي حكومتي در دو طرف مرز متفاوت است
كننـد    شما را از ديگران جدا مي     ...  و )  ملي(ديوارهايي زندگي، هويت، خانه، كشور، حكومت، منافع 
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با نگاهي به اطراف خود و مرزهايي كه در اطـراف وجـود              .  دهند و به شما و آنها اعتبار و هويت مي
  5 .توان اين موضوع را بهتر درك كرد دارد، مي

واژه مديريـت   .  براي درك بهتر موضوع، الزم است كه در ابتدا مديريت مـرز را تعريـف كنيـم             
مسئول بـودن؛   .  1 واژه مديريت به معناي     نامه آكسفورد  لغتمعاني متعددي دارد؛ براي مثال طبق 

تحـت   .5 ؛  )منـابع تحـت كنـترل     (اداره و تنظيم كردن     .  4 مسئول تيم بودن؛ .  3 نظارت كردن؛ .  2 
زميـن  (بـرداري از     كنترل استفاده يا بهره.  6 ؛ و )شخص يا حيوان(كنترل در آوردن و اثرگذار بودن 

  6 .باشد مي...) يا 
طور ويژه مرتبط با علم مديريت است، اما معاني ديگر بيـشتر جنبـه عمومـي        دو معناي اول به

المللـي    دهنده مديريت مرزهـاي بيـن       طور گسترده، معاني چهار، پنج و شش عموما نشان  به.  دارند
هايي است كه فرايند امنيـت      بنابراين، در دنياي مطالعات مرزي، مديريت شامل همه فعاليت.  است

طور قابل توجهـي شـامل نظـارت، كنـترل اسـتفاده از منـابع،                 ها به  اين فعاليت.  مرز را فراهم كند
هاي   حفاظت از مرز، تعيين حدود نقاطي براي عبور و مرور، كنترل دسترسي و فراهم كردن زمينه    

به عبارت ديگر، مديريت مرز سـازوكاري اسـت بـراي تـضمين امنيـت               .  باشد  همكاري و غيره مي 
يـابي بـه      مرزهاي ملي و تنظيم حركات قانوني و كنترل منابع مشترك در طول مرزها براي دست      

ـ اقتصادي كه از طريق مرزها فراهـم         اجتماعيـ  نيازهاي متفاوت كشور توسط ارتباطات فرهنگي 
تري است كه محدوده كنترل امـور اجرايـي           بنابراين، واژه مديريت مرز يك واژه گسترده .  گردد مي

در تعريفـي ديگـر، مـديريت مـرز           7 .كند مرزها شامل اطمينان از حفظ حرمت آنها را مشخص مي
كنـد تـا      هـا كمـك مـي       ها و حكومت    هايي اشاره دارد كه به افراد، دولت ها و فناوري اغلب به روش

را منطبق بـا قـوانين و      ...  مسائل مرزي، عبور و مرور افراد و كاال، استفاده بهينه از منابع مشترك و 
يافتـه و سـاير       هاي مختلف سازمان    اين موضوع، همچنين شامل آژانس .  مقررات كشور انجام دهند

. شـود   هاي فيزيكي، تسهيالت و ترتيبات امنيتي طراحي شده و مديريت شده نـيز مـي          زيرساخت
مديريت مرز فراتر از مسئوليت رسيدگي به عبور و مرور افـراد، كاالهـا، منـابع مـرزي و غـيره، بـا             

تر، مديريت مرز يعني بازكردن مرزها تـا حـدي كـه       به عبارت ساده. امنيت ملي كشور ارتباط دارد
ها و فوايد فراسوي مرز و مشترك مرزي نهايت بهره را برد و در          ها، ظرفيت بتوان از حداكثر فرصت
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هاي فرامـرزي و مـشترك        ها و ناامني    اي كه ورود چالش    گونه همان زمان، بسته نگه داشتن مرز به
  8 .مرزي به داخل كشور به حداقل ممكن برسد

 گرايي هم. 3 

گرايي شده است؛ بعضي آن را يك فرايند و گاه وضعيت نهايي وحـدت            تعاريف مختلفي از هم
اي اسـت     اين تفاوت نگرشي از اختالفات سليقه.  اند سياسي در روابط واحدهاي مستقل تعبير كرده

عنوان مثال ارنست هاس از جملـه كـساني اسـت كـه               به  9   .كه تحليلگران از موضوع وحدت دارند  
هـاي مـستقل      گرايي يك فرآيند است كه حول محور آن بازيگران سياسي و دولت معتقد است هم

دهند كه نفع آنها در تجمع و وحدت در تاسيس متمركـز     در كشورهاي مختلف به اين باور تن مي
اي اسـت كـه در برابـر واگرايـي            گرايي واژه   هم  10 .هاي ملي شود   جديدي است كه جايگزين دولت

طـور    ها يا واحدهاي سياسي مجـزا از هـم بـه            گردد و عبارت است از فرايندي كه دولت   مطرح مي
يابي به اهـداف مشتركـشان        داوطلبانه و آگاهانه از قسمتي از اقتدار خود و اعمال آن، جهت دست      

گرايي تالش بـر ايـن اسـت كـه            در هم .  نظر كرده و از يك قدرت مافوق ملي تبعيت نمايند      صرف
گرايي و غـيره   هاي ملي و احساسات ملي گرايانه همچون وفاداري هاي ملي زا و زمينه عوامل اختالف
دنبال صلح و ثبـات اسـت و        اي است كه به عنوان نظريه گرايي به همچنين روند هم.  را كنار بگذارند

چنان فراگير شده كه كـشورهاي مختلـف          پس از جنگ جهاني دوم مطرح شده است و امروزه آن 
وجود آورند و ضريب امنيت       جهان را به آن متمايل ساخته است تا از طريق آن صلح و امنيت را به   

  11 .خود را افزايش دهند

 امنيت. ه

نظـران    اصوال امنيت يك مفهوم چندوجهي است و از اين رو درباره معنـاي آن بيـن صـاحب                
هـر كوشـشي بـراي درك       «:  گويـد   در اين باره باري بوزان مـي     .  اختالف نظرات زيادي وجود دارد

هـاي موجـود در خـود ايـن مفهـوم             مفهوم امنيت، بدون آگـاهي كـافي از تناقـضات و نارسـايي             
به نظر وي، امنيـت هنـوز       .  داند نيافته مي بوزان امنيت را يك مفهوم توسعه 12 ».انديشانه است ساده
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توسعه الزم را پيدا نكرده است كه بتوان يك مصداق واحد خارجي براي آن قائـل شـد و تعريـف                
ثبـات    اي لغزنـده و بـي       از سوي ديگـر، مـك سـوئيني، امنيـت را واژه            13 .مشخصي از آن ارايه داد

وسـيله    هاي متنوع و در جهت اهداف چندگانـه بـه           اي از زمينه   كننده خواند كه در گستره گيج مي
اي از    ها و متخصصان آكادميك به كار رفته است و در اين فـضا مجموعـه     ها، حكومت افراد، شركت

بـا وجـود ايـن،      .  انـد   چيزها، مردم، وسايل، اهداف، حوادث خارجي و احساسات دروني منظور شده
امنيـت امـري    .  توان وجود اطمينان نسبت به سالمت جان، مال و ناموس تعريف كرد    امنيت را مي

اي   هـاي ويـژه     ريـزي   است استنباطي كه واقعيت يافتنش در محيـط، مـستلزم اقـدامات و برنامـه           
نيافتـه، مبهـم، نارسـا، و         توان گفت امنيت مفهومي توسعه  طور كلي مي بر اين اساس، به14 .باشد مي

هـراس    امنيت در زبان عربي معنـاي بـي       .  ماهيتا جدال برانگيز و شخصيتا متباين و متناقض است   
امنيت حركتي است ضد ترس، ضد ضعف و مكان امن؛ همچنين جايگاهـي         .  بودن و آرامش است

المعـارف بـزرگ      دايـره .  ترين احساس و عواطف انساني در آن رشد و نمو كرده است    است كه عالي
وضعيتي كـه شـخص در آن از خطـر واهمـه نـدارد و                :  در معناي واژه امنيت آورده است       الروس

 . شود آرامش نفساني از آن حاصل مي

 هاي تحقيق يافته
 گرايي مديريت مرز و هم. 1 

هـاي فكـري      رمز بقاي حكومت در توانمندي دگرگون شدن در راستاي تطبيـق بـا پيـشرفت      
اين حكمـي اسـت كـه بـا قـانون يـا اصـل               .  ـ اجتماعي در جامعه و در جهان نهفته است    سياسي

هاي صورت گرفتـه در جهـان،       يكي از اين پيشرفت 15 .هاي زنده هماهنگي دارد پديده  »تدريجي«
تدريج مـورد توجـه قـرار گرفتـه و منـشور              ميالدي به 1980 گرايي است كه از دهه  فرايند منطقه

وفـصل    سازمان ملل متحد نيز در برخي از فصول خود بر آن صحه گذارده و كـشورها را بـه حـل               
رو   از ايـن  .  اي تشويق نمـوده اسـت       دعاوي و اختالفات خود در چارچوب توسل به ترتيبات منطقه    

انـد تـا      گرايانه ميان خود و همسايگانشان پرداختـه        برخي كشورها به تكوين و تكامل روندهاي هم  
در .  بتوانند با اين كار زمينه بقاي خود را در خالل تحوالت صورت گرفته در جهان تطبيـق دهنـد      
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اين بين، كشورهاي نزديك به هم از نظر جغرافيايي اغلب مناطق ارتباط سياسي دوجانبه را شكل         
ويـژه    اين تاثيرپذيري بـه   .  پذيرد شدت از همسايگانشان تاثير مي دهند و سياست خارجي آنها به مي

هاي طبيعي و سطح چسبندگي، ماهيت ارتباط بين كشورها و ساختار روابط ميان          بر اساس اندازه
اي را    گرايي منطقـه    هاي مشترك جغرافيايي، زيرساخت رفتارهاي هم    بنابراين ويژگي. باشد آنها مي

تواننـد    فارس نمي   در راستاي اين تحوالت صورت گرفته كشورهاي حوزه خليج      16 .دهد تشكيل مي
خود را از اين روند جهاني جدا كنند؛ زيرا نياز و وابـستگي روزافـزون كـشورها بـه يكـديگر بـراي              

هـاي    در اين بين، زمينه   .  كند  ناپذير مي   برقراري امنيت، تامين منافع ملي و غيره اين امر را اجتناب  
هاي مختلف و در غالب كتـب و مقـاالت            صورت  فارس به گرايي و واگرايي بين كشورهاي خليج هم

گرايـي    تواند بستر هم   هاي مهم اين امر كه مي متعدد مورد بحث قرار گرفته است، اما يكي از زمينه
هـاي صـورت      فارس را فراهم كند و با توجه بـه تحـوالت و دگرگونـي        و همكاري كشورهاي خليج

شود، مديريت بهينه مرزهاسـت كـه توانـايي بـااليي در              تر مي  گرفته در جهان جايگاه آن برجسته
ها و مسائل ناشي از تحوالت صورت گرفته در فضاي جهاني از يـك سـو، و  ايجـاد                كاهش چالش

جـوار را     گرايي و همكاري، تامين منافع و امنيت ملي خود و شهروندان خود بين كشورهاي هم    هم
 .  باشد از سوي ديگر دارا مي
بـر ايـن    .  آميز بين كشورها كمك كنـد      تواند به ثبات و روابط فرامرزي صلح مديريت مرزها مي

هـا و درگـيري       هاي مديريت مرزي جايگـاه مهمـي بـراي كـاهش كـشمكش             اساس، درك روش
هـاي نواحـي مـرزي در راسـتاي           هـا و ظرفيـت      توانـد از فرصـت      مرزهاي ناآرام و ناامن دارد و مي 

تنهـا بـه      اين مديريت و كنترل نـه     .  هاي دوجانبه بين دو كشور كمك بگيرد يابي به همكاري دست
طور ويژه به مخاطرات محيطي كه بر كيفيت زندگي افراد در         حركت مردم و مهاجرت آنها، بلكه به

هايـي    شكل قابل توجه مديريت مرزها با پروسه.  باشند، بستگي دارد دو طرف مرز نيز در ارتباط مي
اين مديريت نه تنها در بخـش فيزيكـي ورود ايـن           .  گيرد كه براي مهاجران وجود دارد، صورت مي

دهند؛ ماننـد     اي را به مهاجران مي هايي كه حقوق پايه گيرد، بلكه در آژانس افراد به كشور انجام مي
اين پروسه از مديريـت     .  امنيت اجتماعي، آموزش فرزندان و حمايت از اعضاي خانواده، ريشه دارند    

عالوه بر موارد ذكر شـده، مـسائل          17 .باشد  صورت نزديك با طبيعت ورود و خروج در ارتباط مي    به
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زير نيز تعريف واضح و مديريت خوب مرزها را در عصر جهاني شدن و قرن حاضـر هنـوز حياتـي             
 : دهند دارند و وجود آنها را مورد تاييد قرار مي باقي نگه مي

 مديريت منابع مشترك مرزي؛ ـ 
 المللي خوب؛  روابط بينـ  
 امنيت محلي و ملي؛ـ  
 مديريت محلي موثر؛ـ  
 استفاده كارآمد از منابع؛ و ـ  
  18 .شكوفايي مناطق مرزيـ  

هاي مديريت مرز براي برقراري روابط خوب ميـان دو كـشور            بر اين اساس، ياد گرفتن مهارت
عنوان مثال، اگر من يا شما بدانيم مرز فضاي شخصيمان در يـك مكـان عمومـي                به.  حياتي است

دهيم در اين فضا سيگار بكشيم        ها به چه صورت است، هيچ وقت به خود اجازه نمي   مانند ترمينال
. بيـن خـود و ديگـران شـويم         ساز روابـط بـد      ها و مرزهاي ديگران را از بين ببريم و زمينه  و حريم

هاي مديريت مـرز و حـريم خـود را كـه مـورد                همچنين اگر ما طرف ديگر قضيه باشيم و مهارت
تـوانيم بـه آسـاني ايـن          تجاوز قرار گرفته است و زمينه ناراحتي ما را فراهم آورده است بدانيم، مي  

 . مساله را درك كرده و آن را اداره كنيم
ها نيز جريان دارد و حفاظت و حراسـت از پهنـه         اين امر در سطوح باالتر مانند سطح حكومت

حـساب    سرزميني، امنيت و منافع ملي در سراسر كره خاكي براي تمـام كـشورها يـك ارزش بـه            
بـا    19 .آيد و ضمانت تحقق اين امر نيز مديريت مرزها و داشتن مرزهايي با امنيت كامـل اسـت          مي

گرايي و همكاري بين كشورهاي همـسايه،        ويژه در زمينه ايجاد هم وجود اهميت مديريت مرزها به
مـديريت مرزهـا    .  هنوز توجه زيادي از سوي محققان نسبت به مديريت مرز صورت نگرفته اسـت         

گرايـي    هاي مختلفي است كه در زير به سه جنبه مهم آن و چگونگي تاثير آنها در هم        داراي جنبه
 : شود صورت كلي اشاره مي و برقراري امنيت به
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 مديريت منابع مشترك مرز. الف
كننـد و     هاي مختلف زمين و فضاي جغرافيايي را بين دو كـشور تقـسيم مـي               صورت مرزها به

ممكن است در طول فضاي جغرافيايي تقسيم شده بين دو كشور منابع و معـادني وجـود داشـته          
به اين منابع به اصطالح منابع طبيعـي        .  باشد كه به وسيله مرزها بين دو كشور تقسيم شده باشند

گـردد كـه در       اين منابع در معناي موسع خود شامل هر نوع منابع طبيعي مي      .  گويند مي  فرامرزي
شكل و حالت طبيعي خود و بدون دخالت انسان، قادر به عبور از مرزهـاي سياسـي يـك كـشور                

هاي نفت و گاز مشترك به دليل گستره جغرافيايي آنها و تعلق به بيـش از يـك                ميدان.  باشند مي
به عبارت ديگر، به هرگونه ثروت ملي شـناخته شـده و يـا         20 .كشور مصداق بارز اين منابع هستند

كشف نشده واقع بر روي زمين و يا در زير زمين كه منبع و يا مسير جريان آن در خط مرز و يا با         
 21 .شـود   سفره مشترك در دو سوي خط مرزي قرار گرفته باشد، منابع مشترك مرزي گفتـه مـي          

تر، منابع مشترك مرزي، منابعي هستند كه در امتداد خط مرزي بين دو كـشور يـا      عبارت ساده به
و كشورهاي همسايه مالكيت مشتركي بر ايـن منابـع              چند كشور و در دو طرف مرزها قرار گرفته 

گرايـي و     هـاي هـم     توانند زمينه   صورت بهينه مديريت شوند، مي اگر منابع مشترك مرزي به.  دارند
وجـود آمـدن      همكاري دوجانبه و چندجانبه بين كشورهاي دارنـده آنهـا را فـراهم كننـد و از بـه            

در بيـن دو كـشور      ...  جانبه، ميزان برداشت و       هاي يك برداري هاي ناشي از بهره ها و چالش ذهنيت
 : شرح زير است گيري اين منابع مشترك مرزي بين دو كشور به چگونگي قرار. جلوگيري كنند

ويژه نفـت و گـاز        ترين مناطق جهان از نظر منابع متنوع و گسترده به     فارس يكي از غني خليج
منابـع  .  صورت مشترك بين دو يا چنـد كـشور مـشترك هـستند            است كه بخشي از اين منابع به

در اينجا به دليل جلوگيري از اطاله كالم، تنها بـه منابـع              .  فارس متعددند مشترك مرزي در خليج
گازي مشترك مرزي بين ايران و كشورهاي همسايه در خليج فارس كه از اهميت بيـشتري       /نفتي

گازي مشترك مـرزي شـناخته شـده بيـن          /منابع نفتي .  شود طور مختصر اشاره مي برخوردارند، به
باشد كه در جدول شماره يك آورده        مورد مي 15 فارس حداقل  مرز در خليج ايران و كشورهاي هم

 . شده است
فارس اهميت اقتصادي بااليي دارنـد و ايـن         وجود اين ميادين نفتي و گازي مشترك در خليج
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وجـود آمـدن رقـابتي شـديد          فارس است كه باعث به ترين مسائل موجود در خليج امر يكي از مهم
كه   طوري  به.  تر ذخاير اين ميادين شده است    بين كشورهاي اين منطقه براي استخراج هرچه سريع

فـارس كـه داراي مياديـن         در نتيجه افزايش تقاضاي نفت و گاز طبيعي، كشورهاي حـوزه خليـج         
هاي كالن سعي در افزايش توليد خـود از ايـن مياديـن              گذاري مشترك با ايران هستند، با سرمايه

هـا و منازعـات بيـن ايـران و همـسايگانش در حـوزه                  دارند كه اين امر عامـل ايجـاد كـشمكش         
هاي منفي در بين دو دولت و مـردم آنهـا نـسبت بـه         ها و نگرش گيري ديدگاه فارس و شكل خليج

فـارس دارد و مياديـن        همچنين، از آنجا كه ايران بيـشترين مـرز را در خليـج          .  يكديگر شده است
صورت مشترك ميان ايران و ديگر كشورهاي منطقـه وجـود دارد،        مشترك نفت و گاز متعددي به

برداري و توسعه به موقع اين ميادين توسط ايران و برداشت زودتـر و بيـشتر كـشورهاي         عدم بهره
پـذيري سياسـي، ضـررهاي        المللـي و انعطـاف      هـاي بيـن     گيري از سرمايه شركت     همسايه با بهره  

هاي مشترك، مـساله      جانبه از ميدان    از سوي ديگر، برداشت يك .  رساند ناپذيري به ايران مي جبران
شود كشورهايي كـه در حـال         مهاجرت نفت و گاز را به وجود خواهد آورد كه اين پديده باعث مي    

بـرداري    در نتيجه، رقابت براي بهره    .  مند شوند   جانبه هستند، از سهم بيشتري بهره   برداري يك بهره
زمان، ارتباطات سياسـي منطقـه را تحـت تـاثير قـرار               برداري هم   بيشتر از اين ميادين و عدم بهره

اين مساله حكم آتش زير خاكستر را دارد و هر لحظه احتمال مشتعل شدن آن و برهـم              .  دهد مي
آورد؛ چرا كه اين احتمال وجود دارد رقابت كنوني           فارس را فراهم مي خوردن چرخه نظم در خليج

فارس را با چالش اساسـي        به مرحله خطرآفرين برسد و مباني امنيت مشاع كشورهاي حوزه خليج  
صـورت يـك كاتـاليزور در بـسياري از امـور              اهميت اين موضوع تا حدي است كه به       .  رو كند روبه

. كند  عمل مي ...  ها و مردم دو كشور به يكديگر و       ازجمله اختالفات ارضي و مرزي، نگرش حكومت
تـوان ايـن      فـارس، مـي     با نگاهي كوتاه به چند دهه گذشته در تاريخ روابط كشورهاي حوزه خليج       

 . روشني دريافت موضوع را به
كه در مورد قواعـد       طوري  برداري از منابع مشترك مرزي مساله دارد، به    از نظر حقوقي نيز بهره

سـازي در سـطح       برداري از منابع نفت و گاز مـشترك هيـچ معاهـده عـام يـا قـانون                  ناظر بر بهره
بـرداري    ترين معاهده عامي كه بـه برخـي وجـوه مربـوط بـه بهـره                 مرتبط.  المللي وجود ندارد بين
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طبيعي دريايي ازجمله بستر و زير بـستر دريـا اشـاره كـرده اسـت، كنوانـسيون حقـوق                      منابع از
هـاي حاشـيه يـك        دولـت «ايـن كنوانـسيون       123 بر اساس ماده    .  باشد مي 1982 درياهاي سال 

بسته بايد در اجراي تكاليف خود با همديگر همكاري كننـد و اداره، حفـظ،                 درياهاي بسته يا نيمه
هـاي تحقيقـات      مـشي   برداري از منابع جاندار و حفظ محيط زيست دريـايي و خـط       كاوش و بهره

هـاي    نامـه   ايـن شـرط بـه تعـداد زيـادي از توافـق              22 ».علمي با يكديگر هماهنگي داشته باشـند     
شـوند مربـوط اسـت، كـه          برداري مشترك در مناطقي كه درياي نيمه بـسته محـسوب مـي         بهره
در پاسخ به اين پرسش كه شرط كلي همكاري تـا چـه         .  باشد فارس نيز يكي از موارد آن مي خليج

گـردد،    بسته اعمال مـي  حدي در مخازن نفتي مشترك در مناطق گفته شده و ساير درياهاي نيمه
عنـوان توسـعه      توانـد بـه     بـسته مـي     اي در خصوص درياهاي نيمه  اصل همكاري منطقه:  بايد گفت

سوي تكميل ضوابط كلي براي همكاري در حفاظت و مديريت منابع طبيعـي دريايـي           تدريجي به
با اين حال، دو عامل در مورد قدرت حقوقـي تكليـف بـه همكـاري در ايـن مـاده               .  محسوب شود

گيرد و بيشتر     زبان و متن ماده، كه تعهد الزامي حقوقي و مشخصي را در بر نمي  :  برانگيز است شك
شرايط و ضوابط گفته شـده بـراي اقـدامات هماهنـگ در مـورد انجـام                  .  تشويقي است تا تكليفي 

هايي در خصوص حفاظت از منابع جاندار دريـايي، حمايـت از محيـط زيـست دريـايي و                      فعاليت
هـا و ديگـر       برداري مـشترك از هيـدروكربن       هماهنگي براي مطالعات علمي دريايي است، نه بهره     

 23 .منابع غيرجاندار
مساله همكاري كشورهاي همسايه و نحوه و كيفيت آن و اينكه آيا ايـن كـشورها مجبـور بـه            

برداري از منـابع مـشترك، از مـسائلي           همكاري در اين زمينه هستند يا نه و چگونگي و نحوه بهره
اين امـر سـبب شـده اسـت در          .  الملل پيدا نكرده است    است كه هنوز حكم روشني در حقوق بين

ـ لـزوم     به بعد منعقد شده است   1969 ـ كه از سال  فارس هر قرارداد تحديد حدود فالت قاره خليج
هاي طرفين قرارداد را در خصوص معادن مشترك مـرزي گوشـزد و ارايـه طريـق             همكاري دولت

بيـني اكتـشاف      نموده، هرچند در عمل نتيجه قابل انتظار به دست نيامده اسـت ايـران بـا پيـش                
فـارس تـصميم گرفـت تمهيـداتي را در            هاي نفت و گاز در طول مرزهـاي دريـايي خليـج          ميدان
كار گيرد    فارس قرار داشتند به     هاي فالت قاره خود با كشورهايي كه در سوي ديگر خليج    نامه توافق
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بر اساس تمهيدات ايران كه در تمام       .  ها جلوگيري كند   هاي نامناسب از اين ميدان برداري تا از بهره
بـرداري از يـك       هاي مرزي فالت قاره ايران در منطقه ظاهر شـد، چنانچـه امكـان بهـره        نامه توافق

امكان حفر چاه زير سـطح      )  ميدان نفتي يا گازي مشترك در دو سوي مرز وجود داشته باشد، الف 
بـدون موافقـت طرفيـن      )  متر از مرز آبي در مورد عربستان   500 (متري از مرز  125 آب در فاصله 

طرفين بايد بكوشند موافقت يكـديگر را در مـورد همكـاري يـا عمليـات             )  پذير نيست؛ و ب امكان
 24 .جانبه با رعايت نكات يادشده، جلب كنند يك

. توان به ميدان مشترك گازي پارس جنوبي بين ايران و قطر نيز اشـاره كـرد     در اين زمينه مي
نامه بين قطر و ايران در رابطه با معادن مشترك واقع در مرز فالت قـاره دو كـشور كـه        در موافقت
اي اختصاص داده شد بدين شـرح كـه هرگـاه سـاختمان               برداري از دو طرف باشد، ماده قابل بهره

شناسـي واحـد يـا ميـدان          شناسي نفتي واحد يا ميدان نفتي واحد و يا هر ساختمان زميـن       زمين
نامه امتـداد     واحدي از مواد معدني ديگر به آن طرف خط مرزي مشخص در ماده يك اين موافقت      

يابد و آن قسمت از اين ساختمان يا ميدان را كه در يك طرف خط مرزي واقع شده باشـد بتـوان      
برداري قـرار داد، در ايـن         كال يا جزء به وسيله حفاري انحرافي از طرف ديگر خط مرزي مورد بهره 

صورت در هيچ يك از دو طرف خـط مـرزي مـشخص در مـاده يـك هيـچ چـاهي كـه بخـش                       
متر از خط مرزي مزبور فاصله داشته باشد حفـر نخواهـد شـد، مگـر           125 دهنده آن كمتر از  بهره

از اين ميدان گازي كه در آن كشور       1371 قطر از سال   25 .آنكه طرفين نسبت به آن توافق نمايند
در صـورتي كـه فـاز يـك ميـدان پـارس             .  معروف به گنبد شمالي است، گاز استخراج كرده است  

بنابرايـن  .  بـرداري رسـيده اسـت       به بهـره    1381 آن در بهمن      3 و    2 و فاز   1382 جنوبي در سال 
عالوه بر ايـن،    .  اند  برداري از اين ميدان را آغاز كرده   ها نزديك به يك دهه زودتر از ايران بهره قطري

جانبه باعث حركت گاز به سوي ميدان قطري شده و ميزان ذخاير گاز در بخـش       هاي يك برداشت
هـايي را     ها از اين ميدان، نگراني     سابقه توليد قطري اين امر و افزايش بي 26 .ايران رو به كاهش است

هـايي را از سـوي        براي ايران ايجاد كرده است، به طوري كه هر از چنـد گـاهي اخبـار و اعـتراض        
المللي گاز، شدت عمـل       به عقيده كارشناسان بين   .  حكومت ايران و حتي مردم در پي داشته است  

قطر در برداشت از اين ميـدان بـه نوعـي رقابـت بـا ايـران اسـت و در نظـر دارد تـا زمـاني كـه                            
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خـود را بـه       LNGهـاي     المللي عليه ايران برداشته نشده است، تمـامي طـرح      هاي بين محدوديت
تـرين مخـزن گـازي        در هر صورت، رقابت ايران و قطر بر سر برداشـت از بـزرگ           .  سرانجام برساند

صورت خاموش و بدون آنكـه     جهان نشان داده است كه رقابت بر سر منابع انرژي در اين منطقه به
صـورتي غيرمنطقـي و خـارج از دايـره            هاي سياسـي منطقـه كـشيده شـود، بـه            تعارض به نظام  

مداري وجود دارد و در حال گسترش است كه اين خود از كوتاه آمدن ايـران از منـافع ملـي        قانون
المللي و عدم مديريت بهينـه مـرزي ايـن كـشور ناشـي           خود در اين بخش به دليل فشارهاي بين

بر ايـن   .  كند بهترين بهره را از وضعيت موجود ببرد         شود كه در اين بين، طرف مقابل سعي مي مي
توان گفت، وجود اين ميادين نفت و گاز مشترك بين ايـران و كـشورهاي همـسايه در                اساس مي

باشند، در حال     گرايي و همكاري دو كشور مي      فارس هرچند داراي جنبه مثبت در جهت هم خليج
فـارس در     حاضر به داليل عدم توافق بين ايران با كشورهاي دارنده منابع مشترك مرزي در خليج       

 . خطر انداخته است برداري، منافع ملي جمهوري اسالمي را به زمينه نحوه و ميزان بهره

 هاي مرزي مديريت بحران.  ب

در معناي جور كردن، قضاوت، و لحظـه حـساس مـشاجره              Crisisريشه كلمه بحران از واژه  
آيـد و صـفت      بحران به معناي تغيير ناگهاني كه در جريان يك بيماري پديد مي.  گرفته شده است

وجود آمدن شرايط     است از به   از نظر برداشت عمومي، بحران عبارت 27 .ويژه آن حالت وخامت است
به بيان ديگر، بحران وضعيتي است ناپايـدار  .  غيرمعمول يا غيرمتعارف در روند حركت يك سيستم

. گـردد   كه در آن تغيير ناگهاني در يك يا چند قسمت از عناصر متغـير نظـم موجـود ايجـاد مـي             
پديـده درگـيري عبـارت از كنـش و          .  برنـد   كـار مـي     نيز به »  درگيري«معموال بحران را مترادف     

اين تعريف هرگونه آشـوب سياسـي، شـورش و        .  هاي رقيب است هاي آشكار و قهري گروه واكنش
خورد، اما به هـر       چشم مي  در آن كمتر به»  المللي بين«گيرد، ولي مفهوم بحران  جنگ را در بر مي
عنوان تغيير وضعيتي تعريف كرد كه با دو شرط اساسي همراه        توان به المللي را مي حال بحران بين

ها ميان دو يا چنـد رقيـب، همـراه بـا احتمـال              ها و واكنش دگرگوني در نوع و شدت كنش:  است
در اين بين براي بررسـي و تحليـل هرگونـه بحـران ابتـدا بايـد منـشاء آن را                        28 .درگيري نظامي 
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توان به دو دسـته كلـي تقـسيم       ها را از نظر ماهيت مي طور كلي بحران بر اين اساس، به.  شناخت
؛ )اقتـصادي (هاي منـابع      هاي سرزميني و بحران    المللي؛ ازجمله، بحران هاي بين بحران.  الف: نمود
  .هاي سياسي هاي داخلي؛ از جمله، بحران بحران. ب

هـاي سـرزميني      در بحـران  .  المللي و سرزميني اسـت      هاي بين   هاي مرزي از نوع بحران    بحران
باشد و مرزها به سه دسته مرزهاي هوايي، زميني و دريـايي تقـسيم     اختالفات مرزي مورد نظر مي

در اين بيـن، اگـر نگاهـي        .  شود كه در اين اختالفات مرز دريايي و زميني بيش از هوايي است        مي
فـارس داشـته باشـيم، بـدون          كوتاه به تاريخ كشورسازي بعد از جنگ جهاني اول در منطقه خليج

فارس بـا يكـديگر اختالفـات         توانيم به اين نتيجه برسيم كه كليه كشورهاي حوزه خليج       اغراق مي
فـارس    هاي بين كشورهاي حـوزه خليـج     توانيم در جنگ ها را مي اثرات اين بحران.  سرزميني دارند
فـارس وجـود دارد،       اين نوع اختالفات همچنان نيز در بين كشورهاي حوزه خليـج      .  مشاهده كنيم

فارس بين كشورها وجود دارد كه هنوز نـيز تعييـن حـدود       كه مرزهاي متعددي در خليج طوري به
وجـود    گيري بحران را بيـن كـشورها بـه          هاي مختلف زمينه شكل     صورت  تواند به  نشده است و مي

فارس كـه ادامـه      ازجمله اين مرزهايي كه تعيين حدود نشده، مرز بين ايران و عراق در خليج.  آورد
ها   اين ظرفيت .  است...  باشد، مرز بين عراق و كويت، مرز ايران و كويت و     مرز از طريق اروندرود مي

فـارس وجـود دارد، اگـر از سـوي كـشورها              هاي بالقوه بحران كه در بين كشورهاي خليج    و زمينه
اي   هـاي بدبينانـه     ها و حتي ديدگاه    ها و ناامني تواند چالش هاي مختلف مديريت شود، مي صورت به

كه از اين طريق بين كشورهاي منطقه شكل گرفته است را تا حدود زيادي كاهش دهد و زمينـه           
 . فارس برقرار كند اي و برقراري امنيت را در منطقه خليج گرايي منطقه هم

 مديريت محيط زيست.  ج

هـاي واپـسين قـرن بيـستم و گـسترش             با تشكيل احزاب سبز در كشورهاي جهان در دهـه      
ها براي جلوگيري از ادامه لطمه زدن به محيط زيست بشر در جهان كروي، محيط زيـست            تالش

مـدرن،    عنوان مسائل مربوط به زندگي و سرنوشت بشر در دوران پـست             و مسائل مربوط به آن، به
محيطـي و تبعـات آن در         هـاي زيـست    به بيان ديگر، توسعه بحران 29 .وارد مباحث ژئوپليتيك شد
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ها و ابناء بشر و بـازيگران سياسـي عامـل             زمينه الگوهاي تعامل و همكاري، يا كشمكش بين گروه
بـه هميـن    .  اصلي توجه ژئوپليتيك و متخصصان اين رشته به مسائل زيست محيطي شـده اسـت   

از جملـه     30 .شـود   صورت يكي از مكاتب ژئوپليتيك سـبز نـيز تعبـير مـي              خاطر از اين موضوع به    
توان به گرم شدن زمين، كاهش اليـه ازن، كمبـود آب شـيرين، كمبـود           ترين اين مسائل مي مهم

زدايـي،    هـاي سـمي، جنگـل       هاي اسيدي، انهدام زباله    زايي، آلودگي هوا، باران خاك مرغوب، بيابان
در اين راستا، مراقبت از محيط زيـست       31 .اشاره كرد... صدمه به تنوع زيست، آلوده شدن درياها و 

كننده گوناگوني وجـود دارد       رود و داليل توجيه     نيز يكي از اصول مشخص ژئوپليتيك به شمار مي 
توان   از جمله اين داليل مي    .  ها از محيط زيست بيشتر مراقبت كنند   ها و ملت كه چرا بايد حكومت

اي زمينـه بـروز       هايي در نواحي كليدي و مهم جهان اشاره كرد كه به طور قابل مالحظه         به بحران
را فـراهم آورده اسـت و گـاهي اوقـات           ...  هاي گروهي، درگيري و چالش بين كشورها و            خشونت

  هـا   هاي شـهري و شـورش       آورد كه به برانگيختن برخوردهاي قومي، آشوب        فشارهايي را پديد مي
ثباتي در روابط اقتـصادي و        ها بر منافع ملي كشورها به دليل ايجاد بي    اين خشونت.  كند كمك مي

رويه كه به اقدامات نظامي منجـر         هاي بي  تجاري، ايجاد بالهاي پيچيده انساني و تحريك مهاجرت
 .كند تر مي و مديريت مرزها را سخت 32 گذارد شود، تاثير مي مي

هاي مختلف و به طبع آن مناطق مـرزي دريايـي       صورت محيطي درياها را نيز به مسائل زيست
بـسته بـا      ها در زمينه درياهاي بسته يـا نيمـه          در اين بين، نگراني .  را نيز تحت تاثير قرار داده است

عنـوان    فارس كه روزي از آن بـه       در اين بين، خليج.  هايشان بيشتر است توجه به حجم كوچك آب
شـد،    ياد مـي    33 »سبز دريايي كه به هنگام روز فيروزگون است و شب هنگام از آن آتش برجهد      «

فـارس اكنـون      محيط زيـست خليـج   .  ترين مناطق دريايي جهان شده است تبديل به يكي از آلوده
چنان دچار مخاطرات و تهديدات جدي شده است كه يك كشور به تنهايي قادر نيـست بـر ايـن               

محيطـي    ايـن مـشكالت زيـست       34 .طلبد مشكالت فايق آيد و مشاركت جدي همه كشورها را مي
ترين آنها وجود منابع عظيم نفـت و گـاز در             شود كه مهم   فارس از مسائل مختلفي ناشي مي خليج

هـاي سياسـي و نظـامي و موضـوعات            حساسيت راهـبردي موجـود در آن و تنـش         .  باشد  آن مي 
الـشعاع قـرار داده و        هاي محيـط زيـست دريـايي را تحـت           اقتصادي، مسائل مهمي چون آلودگي   
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با توجه به اهميتي كـه ايـن        .  ترين مناطق دريايي مبدل نموده است  فارس را به يكي از آلوده خليج
محيط زيست دريايي دارد، اگر سازوكاري براي كنترل آلودگي وجود نداشته باشد، زمينه نـابودي          

اي بـراي     المللـي و منطقـه      هاي بيـن    براي تحقق هدف حمايتي، كنوانسيون .  آن فراهم خواهد شد
فارس نيز چند مـورد از آنهـا از         هاي دريايي تنظيم و تدوين شده كه در خليج جلوگيري از آلودگي

اما به داليل مختلف و عدم وجـود همكـاري بيـن كـشورهاي             35 .سوي كشورها تنظيم شده است
. يك از آنها نتوانسته است به نتيجه مطلوب و مورد نظر در اين زمينه برسد      فارس، هيچ حوزه خليج

فارس   فارس به ساير منابع موجود در خليج       با وجود اين، روند روبه رشد نياز كشورهاي حوزه خليج
هـاي    صـورت   داري محيط زيـست ايـن دريـا بـه           و همچنين تغيير نگاه آنها نسبت به حفظ و نگه      

فـارس در امـر       دهنده شروع همكاري بين كشورهاي حـوزه خليـج          جداگانه از ديگران، خود نشان   
در اين راستا، همكاري و عمـل كـشورهاي حـوزه        . باشد فارس مي مديريت محيط زيست در خليج

هـاي مختلـف زمينـه        صـورت   توانـد بـه     فارس مي   فارس در مديريت محيط زيست در خليج     خليج
هـاي    هـا و بـدبيني      گرايي و برقراري امنيت را در بين كشورهاي اين حوزه فراهم آورد و چالش    هم

 . اين كشورها را نسبت به يكديگر كم كند

 گيري نتيجه

ويـژه   اي كه به دنبال صلح و ثبات است، فرايند يا وضعيتي است كه به عنوان نظريه گرايي به هم
چنان فراگير شده كه كشورهاي مختلف جهـان در اكـثر نواحـي بـه             پس از جنگ جهاني دوم آن
اند تا از اين طريق تنش و درگيري بين خود را به حـداقل برسـانند و       چنين فرايندي متمايل شده

فارس نـيز از ايـن امـر          در اين بين، منطقه راهبردي خليج  .  ضريب امنيتي خويش را افزايش دهند
توانند از اين روند جهاني دور نگه دارند و براي اينكه       اين كشورها خود را نمي.  مستثني نخواهد بود

بتوانند امنيت ملي، منافع ملي و جايگاه برجسته خود را از نظـر ژئوپليتيكـي و ژئواسـتراتژيكي در         
گرايـي بيـن خـود       اي و ايجاد هم المللي باال ببرند، نيازمند ثبات منطقه نظام جهاني و مبادالت بين

هـاي    هـايي كـه زمينـه       فارس بايد بتوانند عوامل و چـالش        در اين راستا، كشورهاي خليج .  هستند
هـاي    كنند را كاهش داده و از بين ببرند و بر عوامل و زمينه     واگرايي كه بين اين كشورها ايجاد مي
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فـارس    اي در منطقه خليج     گيري روند نظام منطقه     گرايي و شكل مشترك بين خود براي ايجاد هم
گرايـي و امنيـت       توانـد زمينـه هـم       فارس مي   در اين بين يكي از عواملي كه در خليج.  تالش كنند

. باشـد   فارس مي   فارس را ايجاد كند، مديريت مرز در خليج كرانه خليج اي بين كشورهاي هم منطقه
تواننـد و     ها در قرن بيست و يكم، ديگر كشورها نمي ها و فرايند جهاني شدن چون با روند وابستگي

كـشورها بـراي اينكـه      .  گذارد كه بخواهند مرزهاي خود را مـسدود كننـد           حتي نيازهاي آنها نمي   
هاي ناشي از آن را تا حد امكـان بيـن خـود        بتوانند از اين فرايند بهره ببرند و از سوي ديگر چالش

. منـدي مـديريت كننـد       صـورت قاعـده     كاهش دهند، نيازمند آن هستند كه مرزهاي خـود را بـه      
اي نيـز     گرايـي منطقـه     اي و هـم     همچنين كشورهايي كه در راستاي تشكيل يـك نظـام منطقـه          

توان اتحاديه اروپا را ذكـر        عنوان مثال در اين زمينه مي  باشند، از اين قاعده مستثني نيستند؛ به مي
. كنـد   منـد در سـطوح مختلـف مرزهـاي خـود را مـديريت مـي                  صورت كامل و قاعده     كرد كه به  

باشـند،    مرز مي   فارس هم   فارس كه هريك حداقل با چند كشور در خليج     كرانه خليج كشورهاي هم
زمينه و شروع ايـن امـر مديريـت           اي بروند، پيش   گرايي منطقه براي اينكه بتوانند به سوي يك هم

تري بـه مرزهـا نگـاه         تر و وسيع    اين كشورها بايد با ديد جامع    .  باشد فارس مي مرزهايشان در خليج
آنهـا بايـد كاركردهـا و       .  حـساب نياورنـد     عنوان عامـل جداكننـده بـه       كنند و مرزها را بين خود به

هـاي    هـاي همكـاري، برقـراري امنيـت، ارتبـاط، فرصـت            هاي ديگري؛ ازجمله ايجاد زمينه فرصت
دهند را نيز در نظر بگيرند و اين كار زماني قابل         كه مرزها در اختيار كشورها قرار مي...  اقتصادي و 

 . مند مديريت كنند صورت قاعده فارس به انجام است كه بتوانند مرزهاي خود را در خليج
بعد آن كه اهميت نـسبتا بـاالتري از سـاير             6 مديريت مرزها ابعاد متعدد و گوناگوني دارد كه  

مديريت منابع مشترك مرزي، مديريت حقوقي مرز، مديريت عبـور و مـرور          :  ابعاد دارند عبارتند از
. هاي مرزي   ها، مديريت ورود و خروج كاالها، مديريت محيط زيست و مديريت بحران      مرزي انسان

گرايي و برقراركننـده امنيـت        عنوان عامل هم    در اين بين فقط به سه بعد از ابعاد مديريت مرزي به
 . فارس اشاره شده است در خليج

صـورت مـشترك      است كه بـه   ...  فارس داراي منابع سرشار گاز، نفت، ماهي و      از آنجا كه خليج
هـا و     سـاز چـالش     هـاي مختلـف زمينـه       صورت فارس قرار دارند و به كرانه خليج بين كشورهاي هم
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مسائل بين كشورهاي دارنده اين منابع مشترك بوده است، مديريت بهينه منابع مـشترك مـرزي      
بـرداري زيـاد از منـابع را تـا حـد امكـان                هاي سوء نسبت به بهره   ها و ذهنيت تواند اين چالش مي

هـاي مـشترك      گـيري سـازمان     گرايي و حس اعتماد و شـكل   كاهش دهد و سبب ايجاد نوعي هم
اي قدرتمنـد و بـدون        گيري نظام منطقه    هاي شكل   دوجانبه براي مديريت اين منابع شود و زمينه   

فـارس كـه كـم       هاي مرزي در خليج همچنين مديريت بحران.  فارس فراهم كند چالش را در خليج
گرايـي و برقـراري امنيـت در بيـن            تواند زمينـه هـم    هم نيستند و مديريت محيط زيست نيز، مي

فـارس    كه توانـايي مـديريت مـرزي موثـر در خليـج           طوري وجود آورد؛ به فارس به كشورهاي خليج
هاي اين كشورها با همسايگان تـا حـد امكـان        ها و ناامني تواند در بهبود روابط و كاهش چالش مي

ويـژه مـديريت منـابع مـشترك مـرزي،            بر اين اساس، آغاز مبحث مديريت مرزي بـه   .  كمك كند
فـارس    هاي مرزي و مديريت محيط زيست در مطالعات دانشگاهي در حوزه خليـج    مديريت بحران

هاي دوجانبه و چندجانبه بين اين كـشورها كنـد و          گرايي و همكاري تواند كمك شاياني به هم مي
هاي مرتبط با اين عوامل را تـا حـد بـااليي بيـن كـشورهاي                ها، مسائل و تنش ها، درگيري چالش

فـارس بـا      فارس كاهش دهد و در سطحي باالتر بتواند در بين كشورهاي خليـج          جوار در خليج هم
هاي مشترك محيطي از جمله منابع مشترك مرزي، مديريت محيط زيـست    استفاده از اين پديده

گرايـي و     وجود آورد كه در راستاي برقراري امنيـت، هـم         كرانه به اين فرصت را براي كشورهاي هم
اي كه براي بقاي كشورهاي منطقـه       نظام منطقه.  اي قدرتمند گام بردارند تشكيل يك نظام منطقه

در ژئوپليتيــك چنــدقطبي آينــده امــري ضــروري اســت، همگــون بــودن زنــدگي اقتــصادي و              
هاي راهبردي مربوط، توأم با اهميت جهاني اين منطقه به خاطر ظرفيت گسترده توليـد     دلبستگي

گرايـي    هاي ديگـر، فرصـتي ويـژه بـراي هـم          و صدور نفت و گاز، منابع مشترك مرزي و وابستگي
 . آورد كشورهاي منطقه فراهم مي

هـا در نظـام ژئوپليتيـك         توان گفت، بقاي حكومـت   در يك جمع بندي كلي در اين زمينه مي
وابسته به درك موقعيت آنها از شرايط جهاني و توانايي آنهـا در ايجـاد شـرايط مناسـب                   21 قرن 

در ايـن بيـن،     .  هـاي مختلـف اسـت       صـورت   جانبه بـه   اي و داخلي جهت توسعه روابط همه منطقه
مديريـت  .  هاي مختلف موثـر باشـد       تواند در بهبود روابط بين كشورها در زمينه   مديريت مرزي مي
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هـاي    ويژه در بعدهاي مديريت منابع مشترك مـرزي، مـديريت بحـران         مرز در ابعاد مختلف آن به
باشـد و     دهنـده خـط فيزيكـي تمـاس بيـن كـشورها مـي               مرزي و مديريت محيط زيست، نشان  

توان با مديريت بهينه و كارآمـد       كند كه مي هايي را براي همكاري و نزاع بين آنها فراهم مي فرصت
فارس باال برد و نـزاع و         هاي همكاري بين كشورها را در خليج     هاي مديريت مرز زمينه از اين جنبه

هاي ناشي از آن را تا حد امكان بين كـشورهاي             هاي ناشي از عدم مديريت و سوءاستفاده درگيري
صـورت موثـر و       ها براي اينكه بتواننـد مرزهـا را بـه         در اين راستا، حكومت.  فارس كاهش داد خليج

هـا و     كارآمد مديريت و كنترل كنند و هزينه كمتري را براي اين كـار صـرف كـرده و كـشمكش            
هاي مرزي را به حداقل ممكن برسانند، نيازمند شكل دادن به يك سـازمان و نهـاد مـرزي          چالش

مشترك بين خود براي مديريت مرزي هستند كه بتوانند با استفاده از آن منابع مـشترك مـرزي،      
صورت موثر مـديريت و كنـترل كـرده و             فارس را به  هاي مرزي و محيط زيست حوزه خليج بحران
 . فارس شكل دهند هاي همكاري و روابط خوب را در امتداد مرزها بين كشورهاي خليج زمينه
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 توضيحات ...مشترك با  نام ميدان
 --- عراق ميدان نفتي نفت شهر

ميليون  635 ميليون بشكه است كه  4212 ميزان نفت خام اوليه اين ميدان  عراق ميدان نفتي دهلران
 توان برداشت كرد آن را مي

 درصد است 5/1 اين ميدان داراي كالهك گازي و نفتي با درصد سولفور  عراق ميدان نفتي پايدار غربي

شمالي و (ميدان آزادگان 
 -- عراق )جنوبي

ميدان نفتي يادآوران 
مخازن (
 )سابق كوشك /حسينيه

 -- عراق

 كويت نفتي آرش -ميدان گازي
ميليون بشكه در سازند گدوان و  7 45 اين ميدان با نفت خام درجاي اوليه 

ميليون بشكه ميعانات  83 /6 ميليارد متر مكعب و  5/22 گاز درجاي اوليه 
 .گازي در سازند فهليان است

 ميليون بشكه نفت خام درجاست 532 ميدان اسفنديار داراي  عربستان ميدان نفتي اسفنديار
 ميليون بشكه نفت خام درجا دارد 2309 اين ميدان  عربستان ميدان نفتي فروزان

 --- عربستان Bو  Aميادين گازي فرزاد 

نفتي پارس /ميدان گازي
 قطر جنوبي

كيلومتر مربع است كه سهم متعلق  9700 مساحت كل ميدان گازي مذكور 
 14 ذخيره اين بخش از گاز ايران . كيلومتر مربع وسعت دارد 3700 به ايران 

ميليارد بشكه ميعانات گازي است كه  18 تريليون متر مكعب گاز به همراه 
درصد از كل گاز دنيا و نزديك به نيمي از ذخاير از كشور را  9 حدود 

 شود مي شامل
گازي سلمان  /ميدان نفتي

ميليون متر  183 /5 ميليون بشكه و گاز 4073 ذخيره نفت خام ميدان سلمان  امارات متحده )ساسان سابق(
 مكعب گاز درجا است

 --- امارات متحده گازي فرزام/ميدان نفتي
 ميليون بشكه است 188 مقدار نفت درجاي اين ميدان  امارات متحده ميدان نفتي نصرت
 --- عمان ميدان گازي هنگام

 منابع مشترك مرزي بين ايران و همسايگان در خليج فارس. 1جدول شماره 
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هاي   وضعيت تاييد و تصويب كنوانسيون كويت و پروتكل. 2 جدول شماره
 محيطي آن توسط كشورهاي منطقه زيست

پروتكل حمل و نقل 
دريايي مواد زايد 
 خطرناك و دفع آنها

 
پروتكل حمايت از 

محيط زيست 
دريايي از آلودگي 

ناشي از منابع 
 مستقر در خشكي

 
پروتكل آلودگي 
دريايي ناشي از 

اكتشاف و 
استخراج از فالت 

 قاره

كنوانسيون 
اي كويت  منطقه

براي همكاري در 
حفاظت از 

محيط زيست 
دريايي در برابر 

آلودگي و 
 پروتكل آن

 
 
  

كشورهاي 
 منطقه

  
  

 تصويب امضاء تصويب امضاء تصويب امضاء تصويب امضاء
 بحرين * * * * * * * ---
 ايران * * * * * * * ---
 عراق * * * * --- --- --- ---
 كويت * * * * * * * *

 عمان * * --- * --- * * ---
 قطر * * * * * * * *
عربستان  * * * * * * --- *

 سعودي
امارات متحده  * * * * * --- * ---

 عربي

 .است  كنوانسيون يا پروتكل امضا يا تصويب شده* 
 .كنوانسيون يا پروتكل امضا يا تصويب نشده است 
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