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 تهران دانشگاه یاسیس یایجغراف گروه ا،یجغراف دانشکدة اریاستاد -بهادر زارعی 

 تهران دانشگاه یاسیس یایجغراف گروه ،ایجغراف دانشکدة اریاستاد - درو پناهزدانی ومرثیک

 تهران دانشگاه یاسیس یایجغراف ،ارشد یکارشناس یدانشجو - یدیشه یموسو یدمهدیس

 

 16/06/1395: یینها دییتأ   09/10/1393: مقاله رشیپذ

 دهیچک
 یها حکومتو تداوم  یریگ شکلعامل  نیتر مهم فارس جیخل منطقةو نفت در  ایجغراف شک یب

 مانند فارس جیخل منطقةاز آن در  برآمده یها مؤلفهو  ایبوده است. جغراف یو رانت یکتاتورید

 ییایجغراف یها یژگیومتأثر از  یو دام یو اقتصاد کشاورز یجو یها زشیر ،وهوا آب ت،یموقع

و  یعرب تیو عصب یا لهیقب یو نظام اجتماع یبستر اقتصاد جادیدر ا یادیمنطقه تا حد ز نیا

بوده است. پس از  نیآفر نقشمنطقه  نیا یکتاتورید یها حکومتدر ساخت نظام  تیدرنها

 موجبعامل نفت  ،یکتاتورید یها حکومت ةسازند ییایجغراف عوامل برعالوه ،دوم یجنگ جهان

جهان  یاقتصاد یکاال نیتر یاسیسحال  نیدر منطقه شد. نفت در ع ریرانت یها حکومت جادیا

ت حکومرانت و  ةدیپد بهو جامعه  یاسیس شمندانیپژوهشگران و اند. رود یم شماربهامروز 

ر یرانت یها حکومتجاد یعامل ا عنوان بهنفت  شدن مطرحبا  ژهیو به دار لیتحصا دولت یر یرانت

 یها تیفعال ةجینتسود و مزد که  برخالف که شود یم محسوب یدرآمد. رانت کردندتوجه 

 42از  شیاست که ب یحکومت ریو حکومت رانت دیآ یم دستبهاست، بدون تالش  یاقتصاد

 ةحوز یکشورها شتریب ،رو نیا. از شود یمحاصل  یآن از رانت خارج یدرآمدهادرصد از 

 بریمبتن ةیپا تکگذشته اقتصاد  ةدهخود در طول چند  ییایجغراف تیموقع ةواسط به فارس جیخل

در  ریرانت یها حکومت یریگ شکلامر موجب  نیکه ا اند کردهو فروش نفت را تجربه  دیتول

بر  رگذاریتأث ییایجغراف عوامل دادننشانحاضر درصدد  پژوهشمنطقه شده است.  یکشورها

به نفت  یمتک ریرانت یها حکومتتداوم  یدر منطقه و در پ یکتاتورید یها حکومت یریگ شکل

 ییایجغراف بستر پژوهش، نیا جینتا براساس. است منطقه بوده یاسیس یایجغراف تیبر وضع

قبل از  یکتاتورید یها حکومتساخت  ساز نهیزمخود  یاسیس اتیدر طول ح فارس جیخل منطقة

منابع سرشار نفت و گاز و  ،ذکرشدهعوامل  برعالوه ،نفت کشفپس از  واست  شده نفتکشف 

 یمال یازهاین نیتأم یراستااز ملت در  حکومتاستقالل  بهمنابع  نیاستفاده از ا یعمر طوالن

 .استشده  منجر یکتاتورید یها هیروخود و تداوم 

 .رانت ،فارس جیخل ر،یرانت حکومت ،یاسیس یایجغراف ا،یجغراف: یدیکل یها هواژ

  

                                                                                                                                                                          
  :09124795226نویسنده مسئول   kyazdanpanah@ut.ac.ir 

 



 1396بهار ، 1 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 204

 مقدمه

 دهة در ،یرانیا اقتصاددان ،یمهدو نیحس. ستین مولد زحمت و کار داتیعا و پاداش ای درآمد یمعنابه 1رانت

 آثار در 1970 دهة از شیپ واژه نیا هرچند. کرد مطرح را رانت سقف و اصطالح بارنینخست یبرا 1970

 چون یگرید اقتصاددانان پس و یمهدو ابتدا بود، شده انیب نیلن و کاردویر دیوید ت،یاسم آدام چون یسندگانینو

 و ندگرفت کاربه یاسیس اقتصاد در را آن کارکرد و ریرانت حکومت ةینظر طرح 3یانیلوس اکومویج و 2یببالر حازم

 از گرید یکی انیکاتوز ونیهما. شد داریپد یاسیس اقتصاد عرصة در مرجع ةینظر کی قالب در یمهدو دةیا

 تضاد کتاب در بعد و رانیا یاسیس اقتصاد کتاب در ابتدا که است انهیخاورم در ریرانت حکومت ةینظر شارحان

 را مزبور ةینظر و گفت سخن ریرانت حکومت کارکرد زا ایراننظریه تاریخ و سیاست در  رانیا در ملت و دولت

 از نفت از حاصل یدرآمدها نیب ریرانت حکومت ةینظر براساس ،رکلد. بست کاربه دوم یپهلو عهد رانیا درمورد

 قوی یوندیپ گر،ید یوس از کیدموکرات قواعد به نیتمک و داتیعا ةعادالن عیتوز در دولت یناتوان و سو کی

 ةحوز یکشورها ژهیو به -زیخ نفت یکشورها یها ینابسامان و ثبات و طیشرا لیتحل در هینظر نیا .دارد وجود

 یطبقات ساختار ای طبقات با دولت مناسبات به یده شکل و دولت ساختار بر یخارج یها رانت آثار به -فارس جیخل

 .ندک یم تمرکز جامعه

4کونیوانچ و الم 
 موجب ینیرزمیز منابع چگونه اند داده نشان خود یتجرب قاتیتحق در زین لیی دانشگاه از 

5اتسی داگالس و آشر امیلیو ،نیبراعالوه. شود یم کتاتورید یها میرژ تیتثب
 ریرانت حکومت ةینظر از یریگ بهره با 

 اهداف یبرخ توانند یم ینیرزمیز منابع فروش از سرشار یدرآمدها ةواسط به یحکومت مقامات کنند یم استدالل

 منافع درنظرگرفتن بدون را یاقتصاد و یاجتماع یها استیس و کنند یریگیپ یراحت به را نامشروع و یررسمیغ

 نیا مدافعان آثار در مختلف یهاهیفرض جادیا موجب ریرانت حکومت ةینظر نیهمچن. رندیگ شیپ در جامعه

 در ریرانت حکومت ،هینظر نیا مطابق. است شده یببالو حازم و 7نزیراوک پیلیف 6،یچودر رونیکا مانند یتئور

 حکومت از زین آنان که ابدی یم دست مردم با نانوشته و یضمن توافق به ،جامعه از اتیمال نکردنافتیدر مقابل

. نندک ضیتعو یاسیس یها تیاولو با را یاقتصاد یها تیاولو گرید عبارت به و کنند نظر صرف یندگینما بریمبتن

 تحت جوامع در استیس است معتقد راستا نیا در ،ریرانت حکومت پردازان هینظر نیتر مهم از یکی عنوان به یببالو

 شکلبه بلکه ،شود ینم مطرح یجد مباحث در یموضوع ةمثاب به تنهانه و شود یم دیناپد ریرانت حکومت کنترل

 .شود ینم انیب زین خفا در و یررسمیغ

 آنان یها حکومت موجود یها تفاوت  ةهم وجود با فارس جیخل منطقة یکشورها شده، مطرح مباحث براساس

 بوده یریگ شکل یادیبن رساختیز و بستر عنوان به منطقه( یاسیس و یانسان ،یعیطب) ییایجغراف عوامل ریتأث تحت

 ک،یتیژئوپل یها یژگیو ،یکشاورز تیوضع و خاک ،وهوا آب ،ییایجغراف تیموقع مانند ییایجغراف عوامل. است

 .اند بوده نیآفر نقش ریرانت حکومت پسس و یکتاتورید یها حکومت دادنشکل در کیژئواکونوم و یژئوانرژ

                                                                                                                                                                          
1. Rent 

2. Hazem Beblarri 

3. Giacomo Luciani 

4. Lam And Wantchekon 

5. Douglas Yates 

6. Kiren Chaudhry 

7. Philip Rawkins  
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 منطقه یکشورها در یاسیس یها نظام است شده موجب ها حکومت نوع نیا ییایجغراف تیحاکم ساختار

 رهبران و باشد یمذهب و یا رهیعش ،یا لهیقب شیگرا با پادشاه فرمان تحت یعرب یکشورها در ژهیو به

 استیس منطق عنوان به ها شیگرا نیا از ینفت یدرآمدها و ییایجغراف ژةیو طیشرا ةواسط به مذکور یها حکومت

 شده موجب یحکومت یها ستمیس گونه نیا نیهمچن. رندیگ بهره حکومتشان دوام و خود یبقا یبرا یکشوردار و

 ساختار در جامعه یها هیال گرید مشارکت و نشود گرفته درنظر موارد شتریب در کشور ای جامعه کالن منافع است

 مداوم یدسترس و ریرانت ساختار تیحاکم عالوه، به. باشد محدود و اندک اریبس ای ناممکن ها حکومت نیا یاسیس

 منازعات وجود قدرت، نامتناسب عیتوز ،ناکارآمد یها حکومت وجود ،یاسیس ینظم یب موجب ینفت یدرآمدها به

 .شود یم منطقه یها دولت در یاسیس یناامن و یثبات یب ،یاسیس نظام یها یناهماهنگ ،یدرون اختالفات و

 

 پژوهشروش 

در  قیاسحال از  یندر ع وبوده است  یفیتوص -یلیتحل ی،کنون یطموضوع در شرا یتاهم براساسروش پژوهش 

از اطالعات و مستندات راستا،  ینا در. گرفته شده است  بهره آن یو کشورها فارس خلیج ةمنطق وسیع مقیاس

 یایجغراف یخی،تار یها حوزهمنابع موجود در  مانند یو داخل یمهم و معتبر خارج منابعجمله از  یا کتابخانه

 ینا یکرداثبات رو منظور به تاریخی یشناس جامعهو  سیاسی، علوم الملل ینب، دانش روابط ژئوپلیتیک یاسی،س

منطقه در  یو اقتصاد یاییجغراف یها مؤلفه ینیآفر نقش یچگونگ تاصورت گسترده استفاده شده است  پژوهش به

و  یتحصل یشناس روشدر چارچوب  حاضر. پژوهش نشان داده شود یرو رانت یکتاتورید یها دولت یریگ شکل

و  یعقالن یها استداللاز است مستندات توانسته  یلو تحل یهآن در هنگام تجز یتالش و تکاپو و گرا اثبات

 .الزم را ببردبهرة  یعلم

 

  ینظر یمبان

 دولت .1

 کارکرد و ساخت ةانیگرالیتقل ریتعب و رود یم شماربه رابطه و نسبت کی باشد مفهوم کی آنکه از شیب دولت واژة

 ،مسلط قدرت 2،تیحاکم 1،حکومت چون ییها هواژ به دولت
 5یاولیماک .است کننده گمراه... و 4یمستول ةطبق3

 ینیسرزم حکومت کی به اشاره در دولت مفهوم از ،(The Prince) اریشهر ةنوشت دست در که است یفرد نیاول

 و مشخص قلمرو از که است یمستقل کشور دولت، کی. (913: 1387 ن،یل مک) کرد استفاده تیحاکم یدارا

 گالسنر،) است شده لیتشک دطلب یم را ها آن یوفادار که ییفرمانروا حکومت یسو از شدهاحاطه یشهروندان

 از یمتمرکز مجموعة: است شده فیتعر گونه نیا دولت ،(2009) یانسان یایجغراف لغات فرهنگ در(. 31: 2004

 ،گرانید و یگرگور) کنند یم لیتسه را نیسرزم کی بر کردنحکومت ییتوانا و قدرت اعمال که مؤسسات

 به حاکم شخص از تیحاکم انتقال و یررسمیغ یدودمان یحکومت یها نظام ینینش عقب با (.22: 2009
                                                                                                                                                                          
1. Government 

2. Sovereignty 

3. Hegemonic Power 

4. Hegemonic class 

5. Makiaveli 
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 یاروپا در نخست ،معاصر یاسیس ةینظر در شده شناخته مدل براساس ینیسرزم دولت مجزا، یمل یها تیجمع

 ةسال یس جنگ به 1648 سال در که ایوستفال صلح(. 100 :2008 و،یآگن و کاس) افتی گسترش هیاول مدرن

 معاهدة در بارنیاول یبرا ینیسرزم دولت .بود دولت تکامل در یعطف نقطة داد، خاتمه ها کیکاتول با ها پروتستان

 هر دولت یاصل کارکرد. داد لیتشک را قدرت مراتب سلسله اساس نیسرزم و شد شناخته تیرسم به ایوستفال

 در،یرحیم) است شهروندان تمام منافع شبردیپ و حفظ یبرا تالش و تیامن و نظم یبرقرار ،یداخل نظر از کشور

1392 :27.) 

 

 رانت. 2

 درآمد اضافة نیهمچن. است شده فیتعر رفته ازدست یها فرصت ةنیهز بر مازاد درآمد اقتصاد، علم متون در رانت

 ،یدریح) است آمده رانت فیتعر در زین کامل رقابت طیشرا در عامل همان یدرآمدها به نسبت دیتول عامل کی

 ،آنان دگاهید از. اند دانسته رمولدیغ یها تیفعال از حاصل یافتیدر را رانت اقتصاددانان یبرخ(. 44 -43: 1374

 تالش ةجینت در رانت ،سود و مزد برخالف رایز ؛دیآ یم شماربه رانت شود یم حاصل یعیطب مواهب از که یدرآمد

 داخل کاالها متیق بیترک در دستمزد، و سود از متفاوت یا وهیش به رانت ،تیاسم ریتعببه. دیآ ینم دستبه

 متیق سبب باال رانت اما ،شود یم متیق افتنیکاهش ای شیافزا سبب کم ای ادیز یسودها و دستمزدها. شود یم

 (.152 :1376 ،یوسفی یحاج) است آن ةجینت بلکه شود، ینم کم ای ادیز

 ییجو کنند و رانت یتصور م یسود انحصاررا  آنها  یراقتصادیغ شتریباست که  یزیپس رانت معادل آن چ

جوها  ن رانتیتر بزرگ ةزمردر  ینفت یها دولت .کسب رانت است یبرا ییها به فرصت یابیدست یتالش برا

فساد »معادل  ییجو اغلب رانت .ابندییدست م یمید به رانت عظیو کاهش تول یبند هیق سهمیهستند که از طر

 یاز قدرت عموم سوءاستفادهفساد مستلزم  اما ،وجود دارد ین دو وجوه مشترکین ایب .شود یم گرفتهکار به« یمال

 یراخالقیغ یا حتی یرقانونیغ حتماً ییجو رانت که یدرحال ،است یرقانونیغ یو عمل یکسب منافع خصوص یبرا

 یها تیمحدود رقابت، نیبنابرا و بازار به یدسترس رانت در که است سریم یدرصورت فقط ییجورانت .ستین

 بخش در را آن جادیا ةاجاز دولت نکهیا ای است دولت تیمحدود نیا کنندةجادیا .باشد داشته وجود یمصنوع

 .شود ینم یریجلوگ آن از مؤثر صورت به حداقل ای دهد یم یخصوص

 ازهایحق امت یمانند دخالت در اعطا ؛دولت در رقابت آزاد است میمستق ةمداخل مستلزم ییجورانت ،هرحال به

 نییتع به مربوط مقررات و نیقوان و یگمرک عوارض ،یواردات یبند هیسهم(، یاصول یها نامه موافقت)جوازها و 

 راامکان ائتالف  ریو مشارکت و ناگز یآزاد حقاست که  نیا یدموکراس یژگیو 1،دیو اعتقاد به. دستمزد حداقل

 اعتال یا ژهیو ةویشرا به  ییجورانت کیدموکرات یها حکومتو  دده یممردم  ةبه هم ازاتیامت عیتوز یبرا

رانت اگر جه،یدرنت. دارد شیگرادولت  دیشد تیمحدود بهبلکه  ،ستین یدموکراسبر ضد لیکه دل بخشند یم

 یاجتماع یها نهیهز ةدامنباشد،  یکسب حق انحصار یبرا رقابت بالقوة تیمستلزم امکان وجود و موفق ییجو

  (.23 -22: 1369)آسوف،  است رقابت نیا زانیم و نوع به وابسته زین ییجورانت

 

                                                                                                                                                                          
1. Weed 
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 ریرانت حکومت. 3

. به کند یم افتیرانت در شکلو به یدرآمد خود را از منابع خارج ةعمداست که قسمت  یدولت ریرانت حکومت

باالتر از  اریبس یها متیقاز فروش کاالها و خدمات با  یا ژهیو لیاست که به دال ریرانت یدولت گر،یعبارت د

 یژگیو ،یمهدو اعتقاد به(. 152: 1377 ،یوسفی یداشته باشد )حاج یمیدرآمد مستق ها آن دیتول ةنیهز

 اریارتباط بس در آن نفت اتصادرو  اتدیتول از حاصل ینفت یدرآمدهااست که  نیا ریحکومت رانت ةزکنندیمتما

از  ریبه غ یاقتصاد داخل یها داده ،گرید عبارت به. باشد داشته  آن یدر اقتصاد داخل دیتول یندهایفرابا  یزیناچ

 ها دولت ریاز سا ریحکومت رانت زیتم یبرا یکم اریمالک و مع شمندانیاند یندارد. برخ یچندان تیمواد خام، اهم

 اند دهینام ریحکومت رانت ،باشد یاز رانت خارج آن از کل درآمد شتریب ایدرصد  42 که را یو هر دولت اند شده قائل

 (.92: )همان

 یها دولت یریگ شکلبر  فارس جیخل منطقة در رگذاریتأث ییایجغرافعوامل  افتنی یپژوهش در پ نیا

 نوع نیا یریگ شکل در یشتریب ریتأث ریز عوامل رسد یم نظر به که است جهان از هیناح نیا ریرانت و یکتاتورید

 .دارد ها حکومت

 

 حکومت ساخت در ایجغراف نقش  .1

 یاسیس و یفرهنگ یها یژگیوش رخدادها و یدایپر بعوامل مؤثر  توان ینم ،نظران صاحباز دانشمندان و  یاریبس دةیعقبه

 یها دهیپد نیا یریگ شکلاز علل  یحداقل بخش مهم ایکرد  حیتشر ها آن ییایجغراف تیموقع از جدا را مختلف یکشورها

 ییستایو ا یداریت مطلق، پایعناصر برخاسته از موقع ،انین میدانست. در ا ییایجغراف یها مؤلفهمتأثر از  توان یمرا  یانسان

 یمحسوس یامدهایپ که است بوده آرام چنان  ها آن یدگرگون ای اند مانده پابرجا تاکنون دور یها گذشتهدارند و از  یشتریب

 یشناس ختیر نیزم ،(یدرولوژیه) یشناس آب مانند ؛است گذاشته ریتأث یانسان یها دهیپد بر یحد تا واست  نداشته

ان یتعامل م به یت نسبیموقع ةدر مقول. (93: 1391 ،یانیکاو) یشناس نیزم و( یماتولوژیکل) یهواشناسوآب ،(یژئومورفولوژ)

و  یدچار شناور ها سال یط یعموم طور بهکه  شود یم توجها ماندگار( ی)اعم از گذار  یانسان یها گروهسکونت  ینواح

 ندایبر)آب، هوا، خاک(  یستیز یادهایبن که اند آمدهگرد  ییها مکاندر  هعمد طور به یاجتماعات انسان بوده است. یسیدگرد

فراهم  اتیو تداوم ح یشتیرا از نظر مع ها آن یداریو پا یماندگار یها نهیزممناطق توانسته باشند  ییایمطلق جغراف تیموقع

. ایجاد کرده باشد ها آن یبرارا ( یانسان ةساز گری)در ارتباط با د یداریپا تیامنباید  زین ها آن ینسب تیموقعهمچنین کنند. 

 یها فرهنگو  ها ینیب جهان ست،یز یها وهیش شیدایپ ةنی( در مناطق مختلف زمی)مطلق و نسب ییایجغراف یادهایبن بیترک

 در آنجا رخ داده است یاجتماع یها شیپواست که  یطیمح شناخت ،ها فرهنگشناخت  ةالزم، رو نیا ازگوناگون بوده است. 

 .(93: همان)

نقش  ،است ییایجغراف تیثر از موقعأکه مت وهوا آب ژهیو به یطیمح طیشرا ،شمندانیاند از یاریبس باور به

را در تکامل  ییوهوا آب طیشراارسطو  .است داشته ها حکومتنوع  یو حت یاسیدر فرهنگ، فرهنگ س یمهم

 ونانیمعتدل  یوهوا آبآنان را  یعقل یبرتر یو حت انیونانی یابیامکعلت  یو .پنداشت یم مؤثرجوامع 

 ییهوا و آب طیو شرا تیموقع ةجینت یونانیاعتدال حاکم بر فرهنگ  ،یو نظر به .(257: 1357 )ارسطو، دانست یم

 ،یو نظر به .مختلف ارتباط دارند یوهواها آبها و  میبا اقل ها حکومتانواع  ،ویمنتسک دگاهیاز دکشور است.  نیا
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 کگرم و خش یوهوا آب ومعتدل متناسب با مشروطه  یوهوا آب ،یر متناسب با جمهوریسردس یوهوا آب

 .ا شده استیدر آس یومت استبدادکح تبلورموجب  گرم و خشک یوهوا آبعقیدة او  به .متناسب با استبداد است

 ژان. داند یممهم  زیو آداب و رسوم را ن یاجتماع طیاز جمله مذهب، شرا یگرید طیشرا وهوا آبدر کنار  یالبته و

 یو ذات یاز آنکه فطر شیو صفات انسان ب اتیاست و اخالق یو اجتماع یاسیس یانسان موجود است معتقدبُدن 

 .پذیرد می ریتأث یو اجتماع یطیو عوامل مح طیباشد، از شرا

وضع از  کنند یکه زندگ مردم در هر منطقه ،یفارابنظر  اند. به کرده دیتأکموضوع  نیابر  زیدانشمندان مسلمان ن

 زین نایابن خلدون و ابن س .(38: 1371 ،ی)فاراب گیرند تأثیر میآن  یمیو اوضاع اقل ییایعوامل جغراف ن،ی، زموهوا آب

معتقد  یمیجهان به مناطق اقل یبند میتقس. ابن خلدون با اند دانستهمهم  یاجتماع یرا در رفتارها وهوا آبنقش 

نقش  ةدربار یهنظر ینتر جامعو  ینتر مهموجود دارد.  یبشر یمناطق امکان تکامل زندگ نیاز ا یبرخ درفقط است 

استبداد به نام  یاییآس یدتول ةیوش ةدربار یتابک یو شود. میه داد نسبت یتفوگلارل وک به بآ یژهو طور بهو  وهوا آب

 .ددان یمشرق را در رابطه با آب  یاجتماع ئلرد. او تمام مساک یرا بررس یاییدر آن نظام آس ونوشت  یشرق

 ی،ومت آبکح ی،آب یاسیس یمرژ ی،آب یشاورزک ی،اقتصاد آب ی،آب ةجامعاصطالحات  ،یاستبداد شرقتاب کدر 

 ةخط ی،نظام آب ی،آب یایدن ی،استبداد آب ی،آب ینقوان ی،آب کمل ی،آب ةتوسع ی،آب یاتمال ی،آب یریتمد ی،دولت آب

 یاسیس یزندگ در یتفوگلآب از نظر و یتاهم ةدهند نشان یاسیس یرهبر -یآب یرهبر ی،آب یشورهاک ی،آب

 که یدرصورت ،شود یم یافت یادیز یاجتماع یمعتقد است در شرق تضادها یتفوگلاست. و یو اقتصاد یاجتماع

 ،مختلف یها بخشمردم  ینب یاجتماع یتضادها یدر جوامع آب ،وی نظر به. شود ینم یدهد یطبقات ةمبارز

 یایی،جغراف -یعیطب یضرورت یلدل به یاستبداد شرق ی،تئور ین. براساس اشوند یم یطبقات یتضادها ینجانش

 یمدستگاه عظ یعنی یشمتناسب خو یاسیو نظام ساست ل گرفته کش یا،آس ةقارمبود آب در کهمان  یعنی

 امری فرمانروایان برابرمحض در یمو تسل ینظام اطاعت و فرمانبر یندر ا .آورده است یدپد را ساالری یواند

 و است شده گرفته درنظر یاتیح ییکاالآب  ،یتئور نیا اساسبر (.72 -69 :1380 یتفوگل،)و است شده نهادینه

برتر از جامعه  ییرویبه قدرت مطلقه و ن رد،دا جامعه یاتیح امور بر سلطه و نظارت بر که یاریاخت علت به دولت

 (.11: 1388 ،ی)افضل دوش یم لیتبد

 

 منطقه یکتاتورید یها حکومت و ییایجغراف تیموقع .2

 تا 48 و استوا خط یشمال عرض ةدرج 30 تا 24 در بیترت به یاضیر یایجغراف تیموقع بعد از فارس جیخل ةمنطق

 حدود در یوسعت با امروزه فارس جیخل. دارد قرار چینویگر النهار نصف از یشرق طول قهیدق 25 و درجه 65

 نیب فارس جیخل عرض ةفاصل. گیرد را دربرمی نیزم ةکر سطح یها آب درصد 62/0 حدود ،لومترمربعیک 237473

 جنب فرابار مرکز استقرار اثر بر ،سال گرم ةدور در. است( ییایدر گره 1800 تا 1000) لومتریک 300 تا 200

 زین را فارس جیخل یشمال سواحل که دیآ یم وجود به منطقه در یداریپا طیشرا انه،یخاورم یرو آزور یا حاره

 یخشک داخل هوا توده نیا. شود یم لیتشک رانیا یرو یا حاره یا قاره یهوا توده ،طیشرا نیدر ا. ردیگ یبرمدر

 با مجاورت لیدل به ینسب رطوبت زانیم هوا یگرما وجود با یساحل نوار در یول ،است خشک و گرم اریبس رانیا

 (.201 :1381 ،یجانیعل) است منطقه نیا غالب یها دهیپد از یشرج طیشرا و باالست ایدر
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 با همراه را رطوبت خود با کهپذیرد  تأثیر می یغرب یبادهااز  فارس جیخل یمیاقل طیشرا ،سال سرد ةدور در

. دارد یپ در را زمستانه یها بارش و آورد یم همراه به سرخ یایدر گاه و ترانهیمد از فشار کم یها کلونیس

 آن یدما نیانگیم که است معتدلتقریباً  هوا آن یجنوب ینواح در ژهیو به و فارس جیخل نقاط تمام در ها زمستان

 گرم اریبس( رانیا سواحل) فارس جیخل ةمنطق شمال ها تابستان. رسد یم وسیسلس درجه 17 حدود به ماه ید در

. شود یم افزوده منطقه یگرما شدت بر د،شو یم  کینزد( السرطان رأس مدار به) جنوب به شمال از هرچه و است

 رماهیت یدما نیانگیم حداکثر که یدرحال ،رسد یم درجه 34 حدود به یشمال یساحل نوار در رماهیت یدما نیانگیم

 .است وسیسلس ةدرج 46 از شیب ناحیه نیا در

 بزرگ یصحرا از که است شن یها طوفان وجود ،فارس جیخل ةمنطق در ییهوا و آب بارز یها یژگیو از یکی 

 و فرات و دجله یها رودخانه شدن آب کم لیدل به ریاخ یها سال در و ردیگ یم سرچشمه هیسور و عراق عربستان،

 یها طوفاناست.  شده ماه نیچند طول در شتریب یزگردهایر شیافرا موجب رامونیپ یها باتالق شدن خشک

. ابدی یم ادامه مهرماه تا و شود یم آغاز ماه ید از باًیتقر آن رامونیپ یکشورها تمام و فارس جیخل ةمنطق در شن

 ینظام اتیعمل و یرانیکشت نظر از که است «نزم» و «مه» بروز ،فارس جیخل در یمیاقل یها یژگیو ازدیگر  یکی

 یرو صبح لیاوا در و ساحل کینزد تابستان در ظیغل مه لیتشک. داشت دور نظر از دینبا و آن را دارد تیاهم

 و ریت خرداد، یها ماه در و شمال باد با همراه که نزم یول است، مدت کوتاه و یمحل طیشرا نیا معموالً و دهد یم

 در و دهد یم کاهش متر 800 گاه و لومتریک سه تا را دید دانیم ،کند یم بروز نیزم یخشک دنبال به مرداد

 (.7 :1369 در،یرحیم) دارد قرار نزم و شن طوفان معرض در نقاط ریسا از شیب نیبحر ةمنطق ،فارس جیخل

 

 فارس جیخل ةمنطق یاسیس و یانسان یایجغراف

 ساز نهیزمفقط  فارس جیخل ةمنطق بر حاکم ییهوا و آب طیشرا ،یعیطب یها یژگیو و ییایجغراف تیموقع به توجه با

 -نفت کشف از قبل تا -خیتار طول در رونق کم و فیضع اریبس یکشاورز و یا لهیقب یخودکفا یدام اقتصاد کی

 و اند را داشته خود یشتیمع یازهاین نیتأم محدود یها ییتوانا فقط منطقه نیا در ساکن یها خانواده .است شده

 ییایجغراف ینواح نیا در مستقر یها دولت قراردادن اریاخت در یبرارا  الزم ةیسرما انباشت و محصول مازاد معموالً

 یکشاورز و( بز و شتر) ساده اریبس سمینوماد و یگردان رمه اقتصاد ،منطقه ییهوا و آب طیشرا ،رو نیا از .اند نداشته

فقط  ،پهناور ة تقریباًمنطق نیا در. است بوده نفت کشف از قبل تا منطقه یاجتماع یزندگ اصلی یژگیو محدود یباغ

 برآمده یمال توان و شتریب ینظام یروین و ندبود تر گسترده لیقبا ریسا از تیلیفام و یا لهیقب بعد از که ییها خانواده

 لیقبا ریسا بر ینظام تفوق قیطر از «تغلب» استیس با توانستند داشتند، یباالتر یتجار و یا رهیعش یزندگ از

 و نبود جامعه یاجتماع تیحما و تیرضا تداوم یمبنا که نندک بنا را محدود و یا لهیقب یحکومت و آیند فائق

 .یاجتماع نظام از برآمده یاسیس اقتدار تا بود ریشمش و زور براساس زین حکومت تیمشروع

 

 برآمده از آن یها حکومتو  فارس جیخل ةمنطق یکشاورز آب و تیوضع. 1

و  السرطان رأسبه مدار  یکینزد ،ییایجغراف تیموقع لیدل بهو هشت کشور واقع در آن  فارس جیخل ةمنطقدر 

 نشست طیشرا جادیا لیدل به نیهمچن ز،ییپا لیبهار تا اوا لیبر فراز منطقه از اوا یا حارهجنب  پرفشار گرفتنرقرا

 یجنوب یایآس ه،یترک ماند) یرامونیمناطق پ ریاندک نسبت به سا یجو یها زشیر رکلد ،داریپا جو جادیا و هوا
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 ةریجز شبه ةپنج کشور حوز یاست و متوسط بارندگ متر یلیم 800جهان  ی. متوسط بارندگوجود دارد ...(و

 لیدل نیگزارش شده است، به هم متر یلیم 150متوسط کمتر از  طور بهو عمان  فارس جیخلعربستان واقع در 

 (.120 –67: 1379 ،یندارد )نهاز انیشش کشور جر نیدر ا یدائم ةرودخان چیه

        
 فارس جیخل ةمنطق یکشورها یو رودها یبارندگ یها ماهساالنه،  یبارندگ نیانگیم .1 جدول

 یفصل رود صدها و یدائم رود 62 نیفرورد ،اسفند ،بهمن ،ید ،آذر ،آبان ،مهر متر یلیم 260 رانیا

 یدائم ةرودخان 5 بهمن ،یآذر، د ،آبان متر یلیم 180 عراق
 یدائم ةرودخان فاقد نیفرورد ،بهمن ،ید ،آذر متر یلیم 100 یسعود عربستان
 یدائم ةرودخان فاقد بهمن ،ید ،آذر متر یلیم 108 تیکو

 یدائم ةرودخان فاقد وریشهر ،نیفرود ،آذر ،مهر متر یلیم 150 عمان
 یدائم ةرودخان فاقد بهمن ،ید ،آذر متر یلیم 115 قطر

 یدائم ةرودخان فاقد بهمن ،ید ،آذر ،مهر متر یلیم 65 یعرب ةمتحد امارات
 یدائم ةرودخان فاقد بهمن ،ید ،آذر آبان، متر یلیم 100 نیبحر

 Regional Climate Outlook Products.Asiaمنبع: 

  

و منابع  اند جهان واقع شده ییخشک و کمربند صحرا ةیناحعربستان در  ةریجز شبهواقع در  یکشورها

هوا و قلت  یدما بودن باال لیدل به ن،یبرا عالوهکم و نامرغوب است.  اریبس ها آن ینیرزمیزو  یسطح یها آب

به  نسبترا  یبارندگ زانیم نیکمتر رهیجز شبه نی. ادارندن یکاف آبکشورها  نیا مناطقبیشتر  ،یجو یها زشیر

 شتریب ،ی. شمال و مرکز عربستان سعودردیگ یماز آن انجام  زین یبردار بهره نیو کمتر ردداخود  یرامونیمناطق پ

)حدود  یاندک اریبس یاالرض سطحآب باران  باًیتقر یعربمتحدة امارات  شمال و قطر ن،یبحر ت،یکو یها بخش

 و یعرب ةمتحد(، جنوب امارات ریعس ةمنطق) یعربستان سعود یاما جنوب غرب ،کنند یم افتیدرمتر(  میلی 100

 شیبرخوردارند که به افزا آب ةریذخ یبرامتر(  میلی 200تا  150حدود ) شتریب باران از یحدود تا عمان جنوب

 یها مؤلفه از یکی فارس جیخل ةمنطق در ندهیفزا یآب کم. کند یممناطق کمک  نیا ینیرزمیز یها آباندک 

 جمله از فارس جیخل یها بخش شتریب. هاست دولت یاسیس تینهادر و یاقتصاد ،یاجتماع یزندگ نیدردسرآفر

 و یمحل نامنظم، معموالً یبارندگ زانیم ،فارس جیخل یکشورها شتریب در و هستند جهان مناطق نیتر خشک

 .است ینیب شیپ رقابلیغ

است  متر میلی 260 حدود متوسطایران  یجو یها زشیر زانیم فقط ،فارس جیخل ةمنطق کشور هشت انیم از

 تمام درواقع،. استبوده  آب کمبود دچار ریاخ یها سال در زین کشور نیا که دداروجود در آن  رودخانه نیچند و

 یشهر شرب بخش در هم و یکشاورز بخش در هم یجد آب کمبود مشکلبا  فارس جیخل ةحوز یکشورها

 دو در طیشرا نیا و هستند رو هروب یطوالن تابستان و باال اریبس یدما و ینیشهرنش و تیجمع عیسر رشد لیدل به

 سرعت به( یخیتار یها آب به معروف) ریدناپذیتجد یها آب مصرف زانیم. شد خواهد تر میوخ مراتب به ندهیآ ةده

 کامروا،) ندارد وجود اندک یجو یها زشیر به توجه با آن ینیگزیجا یبرا یا نهیزم چیه و است شیافزا به رو

1388 :397.) 

طور  بهخود  یو کشاورز یدنیآب آشام نیتأم یبرا فارس جیخل یهمکار یعضو شورا یتمام کشورها هامروز

 نیدر ا یکشاورز یها تیفعالآب شرب و  کردن نیریش ةنیهز و هستند یمتک ایدر آب کردن نیریبه ش هعمد
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 نیا دررا از منابع نفت و گاز خود  حاصل درآمد چهارم کی حداقلها  آنکه  استیافته  افزایش یکشورها به حد

دالر در قالب  ها ونیلیمدولت  ،یسعود عربستان در. دانند ینم نیجز ا زین یا چارهو  نندک یم نهیراه هز

 دیگسترش تول صرفرا  یقیحق کشاورزان یها مشوق ریگسترده و سا یها ارانهیو  میمستق یها یگذار هیسرما

مانع از امکان  کنونتا ناکارآمد یکشاورز یها تیفعال و وهوا آب بودن نامناسب حال، نیاکرده است. با  یکشاورز

 (.183 :1974 هاجسون،برداشت سودآور محصوالت شده است )

گران  اریبس یفناوربه است و  بر نهیهز جهیدرنت و بر آب تینها یبعربستان  ةریجز شبهدر  یکشاورز ةتوسع

 ریذخا ینیب شیپ قابلبا توجه به کاهش  ندهیآ در ،است استفاده قابل مدت کوتاه درهرچند که  نیاز دارد یا قطره یاریآب

 کی ندهیآ در ،بر نهیهز یو کشاورز یآب یها استیس برای یا زهیانگ یداخل ییغذا تیامن نیتأم. ستین یعمل ینفت

 (.174 -173 :1383 ،یهارکاو و)کمپ آید  می شمار خشک به ةمنطق نیا یبرا دشوار اندازه از شیب هدف

آب، اعم از  نیمختلف تأم یها طرح درخود،  ینفت یبر درآمدها هیعربستان با تک ةریجز شبه ةحوز یکشورها

ی ها یگذار هیسرما ییغذا ییخودکفا یها طرحو  یلیفس ینیرزمیز یها آبآب، استحصال منابع  یساز نیریش

بود و در سال  ییمواد غذا ةواردکنند نیسوم عربستان ،(1983) هشتاد ةده اول ةمین در. اند بسیاری انجام داده

 ،یشود )زارع خودکفااز جمله غالت  یاز اقالم کشاورز یفراوان توانست در بعض یها نهیهزبا صرف  ،1991

 یاز محل درآمدها اکنون هم یعربستان سعود یآن برا بودن راهبردیگندم با توجه به  دیتول اما ،(32 :1384

 شش تا سهبرابر ) نیچند دکنندگانیتول یبرا شده نیتضم یها متیقو  ادامه دارد. یبرا یهنگفت ارانةیبا  ،ینفت

 اما ،است یکاف ییغذا مواد واردات میعظ حجم دادن پوشش یبرا ینفت یاست. درآمدها یبازار جهان متی( قبرابر

کشورها قرار  نیا هیسالح عل کی عنوان به ییمواد غذا یریکارگ به ینگران الشعاع تحت ،یمالحظات اقتصاد

و  وهیم دیدر تول ییبه خودکفا دنیرس یبرا میالدی هشتاد ةدهآغاز در  تیامارات و کو لیدل نیگرفت و به هم

 ،یمتیبه هر ق ،ییغذا ییشعار خودکفا ن،یبنابرا انجام دادند؛ یهنگفت یها یگذار هیسرما ،و گوشت مرغ یسبز

 .است هکردمنطقه وارد  یکشورها ینیرزمیز یها آبفشار را بر منابع  نیتر بزرگ

مصرف کردند.  یآب زراع مکعبمتر اردیلیم 30حدود  2010در سال  فارس جیخل یهمکار یشورا یکشورها

کشور  نی. اکند یممشترک استفاده  ینیرزمیز یها آباز  هیرو یبنامحدود و  طور به یعربستان سعود ان،یم نیدر ا

از آب مورد  یبخش تواند یم عربستانهرچند . کند یممصرف  یآب زراع گرید یبرابر کشورها نیچند ییتنها به

کشور معتقدند که حاضر  نیا دولتمردان ،ندکو عراق وارد  هیسور ه،یترک یخود را از کشورها یکشاورز ازین

عربستان  بلندمدت یها برنامه رغم بهوابسته باشند.  گرانیخود به د راهبردیاز مسائل مهم و  یکیدر  ستندین

و  افتیکاهش  1990کشور در سال  نیدر اقتصاد ا یسهم کشاورز ،ییغذا ییو خودکفا یاستقالل کشاورز یبرا

مورد مصرف در  آب م1980 دهةاست. در  کشت قابلکشور  نیادرصد از خاک  1فقط . دیرس درصد 7به 

 کشور شش یمل ناخالص دیتول در یکشاورز اقتصاد سهم که یحالاست، دربرابر شده  15کشورها  نیا یکشاورز

 دیرو به کاهش است. شا انهیسال زین زانیم نیا واست بوده  درصد 3از  ( کمترو عراق رانیا جز به) منطقه یعرب

 کنند. دنظریتجدخود  یمصرف یکشاورز استیناچار شوند در س ندهیکشورها در آ نیا
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 فارس جیخل ةمنطق یکشت کشورها رقابلیغو  کشت قابل یاراض زانیم .2 جدول

 کشت رقابلیغ درصد 90 کشت قابل درصد 10 رانیا
 کشت رقابلیغ درصد 99 کشت قابل درصد 1 یسعود عربستان

 کشت رقابلیغ درصد 95 کشت قابل درصد 5 عراق
 کشت رقابلیغ درصد 97/99 کشت قابل درصد 3/0 تیکو

 کشت رقابلیغ درصد 99 کشت قابل درصد 1 قطر
 کشت رقابلیغ درصد 97 کشت قابل درصد 3 عمان

 کشت رقابلیغ درصد 5/97 کشت قابل درصد 5/2 یعرب ةمتحد امارات
 کشت رقابلیغ درصد 98 کشت قابل درصد 2 نیبحر

  www.locomonitor.com: منبع

 

کشت و  رقابلیغو  کشت قابل یاراض ،یجو یها زشیرزمینة در  شده مطرح مباحثو  2توجه به جدول  با

 یبرارا الزم  توانامروز  یتا قبل از کشف نفت و حت فارس جیخل ةمنطق مشخص شد ،منطقه یاقتصاد کشاورز

. ( نداردانهیم ةسد یاروپا)مانند  از آنبرآمده  یستیحکومت فئودال کیو ساخت  ایپو یاقتصاد کشاورز کی جادیا

باز هم نتوانسته است به سمت  ادیز یها نهیهزصرف  رغم بهمنطقه بعد از کشف نفت و  یاقتصاد کشاورز

تمام  درحقیقت،(. 234 :1393 ،ی)زارع داردبر یدولت گام اساس یبرا اتیمال نیو مازاد درآمد و تأم ییخودکفا

 اریبس یبستر اقتصاد کیدر  ها آن یها حکومت و یطوالن یخیتار ندیفرا کیدر  فارس جیخل ةمنطق یکشورها

 یفرهنگ -یو اجتماع یکتاتورید هعمدطور  بهو  یمال یازهاین نیبا تأم ارتباط یب( یزراع –ی)دام فیضع

م 1950 دهةاز  ها حکومت نی. اتاباند یبازمحاکم را  –خیبه ش یوفادار شدت به کهشکل گرفت ( یعرب تی)عصب

 جامعه از مجزا استیس و جامعه از جداحکومت و  یمنابع مال ةکنند نیتأم یرانت یاقتصاد نفت دیوارد بستر جد

 ةدور در. اند داده اتیمنطقه تا به امروز ادامه ح میقد یها حکومتبا شکل و ساختار  وندیو پ ادامهو در اند هشد

جامعه  یازهاین نیثروت( و تأم دیثروت منابع نفت و گاز )نه تول فروشبا  اند توانستهفقط  ها حکومت نیا زین دیجد

کم و  ةیو رو یحداقل یاسیاصالحات س یبرا یزیوادستو غرب و  کایو رفاه نسل نو و در ارتباط تنگاتنگ با آمر

 .دنابی( تداوم رانیا جز به) یکتاتورید شیب

 

 فارس جیخل کیتیژئوپل تیوضع .2

 طیبوده است، شرا نیآفر نقشکشورها  نیدر ا یکتاتورید یها حکومت یریگ شکلکه در  یگرید ةمؤلف

 یکشورها دولتمردانو  ها نیسیتیژئوپول نظرگاه از گذشتهاز  منطقهاین  ؛است فارس جیخل ةمنطق ویژة یکیتیژئوپل

هشت کشور  وجود. است داشته کیژئواستراتژ و 1کیتیژئوپل دید ازرا سطح کشمکش و رقابت  نیمختلف واالتر

و  یاختالف ارض ها دهکانون تنش و بحران و  ستیاز ب شیب وجود و یداخل سامانبا اوضاع متشنج و ضعف 

 .استشده  یکیتیژئوپل یها چالش ساز نهیزم ،در منطقه یمرز

افغانستان  ،ستانکبا پا یکیتیخود، مجاورت ژئوپل یمل تیامن نیتأم منظور به یخارج یها قدرتبودن به  یکمت

 یها یژگیواز  فارس جیخل یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیز عمده در بافت و ساختار سیتما و قفقاز و یمرکز یایآسو 

 از بخش آنانه است. یخاورم ةر مناطق حوزیسه با ساین منطقه در مقایا یکیتیژئوپل زیخ و رقابت ساز بحرانز یمتما

                                                                                                                                                                          
1. Geopolitic 
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 مانند زیجداگانه و متما کیتیژئوپل ةاست از چند منطق یا مجموعه قتیدرحق ،شود یم هخواند انهیخاورم که جهان

 ةمنطق کیخود،  یطیمح یها دهیپدموجود در  یهماهنگ لیدل به کیکه هر قایشمال آفر و شامات ،فارس جیخل

 فارس جیخل یکیتیژئوپل ةمنطق بر ها گوناگون آن یاما حوادث و رخدادها ند،ا مناطق گریمشخص و مستقل از د

ن هزاران سال شتبا پشت سر گذا فارس جیخلجنوبی  ةکشورهای حوز(. 334: 1379)مجتهدزاده،  گذارد تأثیر می

 دادنوندیپجهان و  یتجار ،یتمدن یها کانونبا  میارتباط مستق ،یسازتمدن یها یژگیوبا  یا منطقه عنوان به

 .است بوده یخیتار شمار یبمملو از حوادث  و تا امروز روزیاز د میقد یها قاره

 یها نظامتحوالت در  و یانرژ ةر گستردیشف و صدور نفت، وجود ذخاکعلت  بهفارس  خلیج ،ریاخ سال صد در

و  یجهان یها قدرتاز  یاریبس ةدغدغ حال نیع در وانون توجه کدر منطقه،  یتیو امن ی، اقتصادیاسیس

 نیتر پرتنش و نیتر حساس ،نیتر مهماز  یکی فارس جیخلد یترد یبر، یاخ قرن مین. در رفته است شمار به یا منطقه

با توجه به است. بوده  کیژئواستراتژ و راهبردیو محاسبات  کیتیپلوژئ یها نگرشمناطق جهان در 

ران و مخالفت با یر، انقالب ایاخ ةدو ده یها یریدرگو  ها جنگ، الملل نیبدر سطح  یق و جاریعم یها یدگرگون

 ،ها نگرشانون توجه ک نیتر مهم  بهم کیو ستیدر قرن بفارس  خلیجرد کادعا  توان یمل یروند صلح اعراب و اسرائ

 ،کیتیژئوپل کیالسکر یو به تعب شود تبدیل میآن  تیریو مد کنترل منظور به راهبردیو محاسبات  ها ینگران

 .دریگ میجهان نام  کیقلب ژئواکونوم نینو کیتیدر ژئوپل ون یا قلب زمیهارتلند 

به  ها آن یمنطقه و وابستگ یشورهاک یو ضعف ساختار یپارچگکینبود ل یاز قب یالت ساختارکمش همچنین

 برابرمنطقه در یالملل نیب یها استیسبر  یرگذاریشورها در تأثکبودن  فی، ضعیا منطقهفرا قدرتمند یشورهاک

 یت منطقه، وجود اختالفات مذهبین امنیدر تأم ها دولتت کنبودن مشار و فعال دیشد ییواگراگر، ید یشورهاک

 ها طول سالدر  گانه و...یگر، دخالت عامل بید یها دولت یها استیسمنطقه به  یشورهاک یاعتماد یب، توجه شایان

و  یتیت امنیشبرد وضعیدرصدد پ نفس اعتمادبهت و ینتوانند با موفق گاه چیهمنطقه  یشورهاکتا شده است موجب 

. ظهور دگانگان به مقاصد خود نائل شونیبدون دخالت ب یرو و توان ملیا به نکمنافع و اهداف خود با ات یریگیز پین

جاد یبا ا طلبان منفعتگانگان و یب یها توطئهو  سمیرانیا پانو  سمیترک پان، سمیعرب پانمانند  یستیونالیار ناسکاف

ن یاقتدارگرا، ا یها حکومتوجود  نیهمچنامور جامعه و  ة، ضعف رهبران در اداریان مذاهب مختلف اسالمیتفرقه م

بحران  نیهمچنرده است. کتبدیل  ینونک یایگوناگون در دن یها بحران و ها تنش ،از تحوالت یانونکمنطقه را به 

 یو مذهب یاسیس یها یریدرگ، یخواه یراسکر دمویتحت تأث یاسالم یداریو موج ب یعرب یشورهاکت در یمشروع

گر عوامل یاز د یخواه یآزاد یها جنبشدر اثر  یاسیس یثبات یبو  یاجتماع یها یناآرام، یا منطقه درون

 یدرآمدها نکهیال یدل به فارس جیخل یةحاش یشورهاکه کدارد ت ین واقعیمنطقه است. ا یشورهاک یریپذ بیآس

دارند.  ناکارآمدو  یکتاتورید یاسیس ستمیو س یرانت اقتصاد ،است ینفت یدر گرو صادرات نفت و دالرها ها آن یاصل

 یها ستمیسرا به سمت  ها آنن امر یندارند و همخود  یها ملتبا  یکو منافع مشتر مصالح وجه چیهبه  این کشورها

 ،یمل و یداخل تیامن جادیاراستای  در ها ملتبه  ها دولت نداشتناکات عالوه، . بهبرد یمش یپ کیراتکردمویمطلقه و غ

و  ینظام یها ییماجراجوبه  ها آنآوردن  یرو بموج وشود  منجر میحکومت  یکارآمد و یاسیس یثبات بی به

 یها نهیهز نیهمراه با تأم ینظام یها گاهیپاقراردادن  اریو در اخت یا منطقهفرا یها قدرتدعوت  و یحاتیتسل

 .شود میخود  یمل تیامن نیتأممنظور  به یحضور نظام نیسنگ
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 تیامن برای تأمین فارس جیخل ةمنطق دردر اختیار آمریکا، انگلستان و فرانسه  ینظام گاهیچهارده پا وجود 

 و با فروش اسلحه یجهان یها قدرت ،تینهادر .ادعاست نیا بر یشاهد ،فارس جیخل ةمنطق یجنوب یکشورها

 تی. حاکماند داشته ییسزانقش ب یا منطقهتنش و تشنج  جادیخود در ا یستیتاریلیم دینظام تول داشتن نگهگرم 

 یها یریدرگحاضر  حالدر منطقه و در دهیچیپ یها سالحدالر  اردهایلیم دیصلح مسلح، ساخت و خر تیوضع

و سوم میالدی  ةدوم هزار ةده انداز چشم یا منطقه یها قدرت نیب یریقبل از درگ تر فیضع یدر کشورها یابتین

 استمرارجز  یا جهینتانفجار منطقه  حالخطرناک و گاه در طیشرا ایناست.  فارس جیخل ةمنطق ةندیآ احتماالً

 یمراتبسلسله، یا لهیقبسرشت  اآن ب ستمرارکه به ا -این کشورها یبرا را یکتاتوریو د اقتدارگرا یها حکومت

نفت و گاز  یو منابع معدن ییایجغراف عوامل 3. جدول سازد یم ریناپذ اجتناب، تن داده اندآن  یو عمود محورخیش

 .دهد یمنشان  فارس جیخلرا در  ریو رانت یکتاتورید یها حکومتدر ساخت 
 

 فارس خلیج منطقة در رانتیر و دیکتاتوری های دولت گیری شکل بر جغرافیایی عامل ةواسط با و مستقیم اثرگذاری .3 جدول

 نتایج ثانویه عامل اولیه تابع جغرافیایی عامل
 های حکومت ،غیردموکراتیک سیاسی فرهنگ نشینی کوچ زندگی زراعی زمین کمبود آب، کمبود بارش، کمبود نسبی و ثابت موقعیت

 دیکتاتوری
 وابستگینبود  داری، سرمایه رشد نبود معیشتی اقتصاد زراعی زمین کمبود آب، کمبود بارش، کمبود نسبی و ثابت موقعیت

 جامعه به حکومت اقتصادی
 ساختگی کشورهای وابسته، های دولت خارجی دخالت استعمار، راهبردی ارزش راهبردی موقعیت

 دیکتاتورها از حمایت ،دموکراسی سرنگونی خارجی دخالت انرژی منابع منابع با همپوشانی
 پروری، حامی جامعه، از حکومت استقالل رانتیر حکومت انرژی منابع منابع با همپوشانی

 خواهان دموکراسی سرکوب
 www.locomonitor.comمنبع: 

 

 ةمنطقموجود و مستقر قبل از تجارت نفت در  ییایعوامل جغراف نقش یاسیس یایمنظر جغراف از نجایا تا

 یکتاتورید یها حکومتمنطقه و ساخت نظام  یاسیس اتیح رب یطوالن یخیتار ندیفرا کی در که فارس جیخل

 یها حکومت دیبازتولو نقش نفت در تداوم و  گاهیجا ،درادامه. بررسی شده است است بوده رگذاریتأث اقتدارگرا

 .شود بررسی میدر منطقه  ریرانت

 

 ریرانت یها دولت و فارس جیخل ةمنطق

شکننده را  یاسیس تیکه مشروع یاقتصاد یها استیسدولت در اقتصاد به همراه ضرورت اتخاذ  ةگسترد ةمداخل

اتخاذ  فارس جیخلدر سراسر  عیوس اسیدر مق انهیجو رانت یاقتصاد اقداماتاست  شده موجب دهد، می شیافزا

کسب  یجامعه را برا ییمنطقه داشته است. نخست، توانا یاسیاقتصاد س یبرا یکل امدیپ دو ییگرا شود. رانت

از  ییگرا رانت ،دوم. است کرده فیتضع «نییپا»را از  شدنزهیکراتودماز دولت کاهش داده و امکان  یخودمختار

نگهداشتن  برای زندهرا  یرمولدیغ یرفتارها عوض در وکند  می یریجلوگ یو صنعت یاقتصاد ةتوسعامکان 

است که به  یاقتصاد یها تیفعالاز آن دسته  ادیکسب منافع ز ةجینت ییگرا رانت. بخشد یم تداوم ییگرا رانت

 (.168 :1992 )برند، نداردنیاز باال  یور بهره بههمان اندازه 

 یشورهاکن ید بیمد و وابسته، اختالفات شدآارکنا یاز: اقتصادها اند عبارتن منطقه یبارز ا یها شاخصه

 ید وخامت اوضاع اقتصادین عوامل در تشدیاز ا کیهر .ینسب یو انزوا کمختلف، رشد اند یها مقولهمنطقه در 
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شورها و کشدن اقتصاد آن  یاسیس موجبش از حد دولت در اقتصاد یدارند. دخالت ب ییشورها نقش بسزاکدر آن 

(. 23: 1369از نقاط جهان شده است )تودارو،  یاریهمگام با بس یاجتماع -یسب توسعه و رشد اقتصادکعدم 

 نکند مطالبه یادیز زیچ عوض در و کند نیتأم را مردم یزندگممکن است  یافتیدراقتصاد  برخالف یاقتصاد رانت

منابع درآمد از جامعه کاهش  ریسا ای اتیمال افتیدولت را به در ازیبه رانت ن ی. دسترسنخواهد یزیچ اصالً ای

انضباط برقرار  یمنافع رانت رندگانیبر گ اند نتوانسته فارس جیخل یها دولت شتری. ب(11: 1998 ،یموتی)ت دهد یم

 ییجو رانتآن را  توان یمشکل  نیکه به بهتر اند شده یا دهیپد ظهورسبب  ناخواسته ها آن ،جهیدرنتکنند. 

 و دولت کیدئولوژیا و یاسیس تیمشروع متزلزل تیماه سرکش، ییگرا رانت یاساس علل. کرد فیتوص سرکش

 (.198: 1999 )والدنر، است یاسیس میتحک و یساز دولت تحقق یچگونگ

 یژگیچهار و بر یمبتن زیسراسر منطقه ن یها حکومت ،یو مناسبات حکمران ها حکومت یژگیو و یاسیبعد س از

نشان  یدولت خود را ضامن منافع مل .1هستند.  ییاقتدارگراموجب و  گریکدی ةکنند تیتقو که هستند یاساس

دولت از منافع « حفاظت» قیطر ازکه زمامدار است  یکشور ملک موروث نکهیا یعنی سمیالیمونیپاتر .2. دهد یم

و  انیحام ةپوشانند و هم یمتوال یها هیال قیطر از نییپاو گسترش آن به  کند یم دایپ یشخص یتیماه یمل

 یاسیس اقتصاد یعنی ؛دارد سمیالیمونیبا پاتر یارتباط تنگاتنگ یمناسبات حکمران .3. ردیگ یمموکالن صورت 

 .4. شود یم نیدولت تضم یینها یبا دولت و برتر یبخش خصوص یآن همکار قیکه از طر گرا شرکت

 سؤال ریمعامله را ز گرید ةجنبسه  یایمزا که شود یمتضمین  یکسان تیتبع ق،یاز آن طر کهدولت  ییاقتدارگرا

 یفشارها نبود ،ها آن یاجتماع تیو اهم یدولت یتداوم قدرت نهادها ،یمدن ةجامعضعف  نیهمچن .برند یم

 دارد تیاهم زانیم همان بهاقتدارگرا دارد،  یها حکومتبر زوال  یادیز ریتأثکه  ونیزاسیدموکرات یبرا یالملل نیب

در  یحکومت و حکمران کیدموکراتریغ تداوم به یانیکمک شا ها مؤلفه نیا ،تینهادر(. 365 :1388)کامروا، 

 فارس جیخلدر  ،قتیحقدر .است کرده عادت ها خصلت نیاتا حد زیادی به  زیجامعه ن و کرده فارس جیخل ةمنطق

 ه:کاست  یا گونه بهروند امور 

 ؛رندیگ یمبه خود  یو جهان یا منطقهفرا یلکد و شوش میخارج  یا منطقهل کاز شبیشتر اختالفات  .1

ت رو به کو گسترش تجارت و مشار روزافزون شدن یجهانو  یالملل نیبدر اقتصاد  یرات اساسییشروع تغ .2

 ؛آورده است وجود بهدر منطقه  یاز بعد اقتصادویژه  بهرا  یدیجد ینقاط جهان فشارها بیشتردر  یفزون

 ؛گر دول منطقه بوده استیالت دکنفت از مش یجا به ید درآمدیافتن منابع جدی .3

ن امر یه اک شود یمدر منطقه آن ت یو تقوثبات جاد یاموجب در منطقه  یاقتصاد یها یهمکارت یتقو .4

 (.231: 1992)برند،  آورد یممنطقه به ارمغان  یشورهاک یرا برا یرشد اقتصاد

ش از حد یدخالت ب ةمسئل ،فارس جیخلاقتصاد  یماندگ عقب ةل عمدیاز دال یکی ،ه مشخص استکطور ناهم

 یکی. است ین و اصول تجارت آزاد و جهانیقوانر با ین و دستورات مغایردن قوانک کتهیدبازار و  سازوکاردولت در 

 اد دولت دریز ةمداخل ةن مسئلیز همین یجهان یاقتصاد یها سازمانوستن به یدول منطقه در پة الت عمدکاز مش

د گفت رشد یبا فارس جیخلر یرانت یها دولتدرمورد همچنین د آورده است. یعمده را پد یه مانعکاقتصاد است 

و  یش قدرت دولتیافزاموجب  طرف کیاز  ؛دارد دوگانه یجیه نتاکاست وابسته به درآمد نفت  ها آن یاقتصاد

ش درآمد نفت تعهدات دولت و یگر با افزایدطرف و از  شود یمجامعه  یو اقتصاد یاسیس یتسلط آن بر نهادها
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ه کن آنینفت در ع ،رو نیا. از ابدی یمش یافزا یتیفرامل یها شرکتبه  جهیدرنتشور به نفت و ک یاقتصاد یوابستگ

 یاسیو س یاقتصاد یوابستگ یادی، عامل بنشود یممحسوب  یقدرت دولت یاساس ةنیو زم کننده تیتقو یعنصر

ن ی. در اشود یمآن  یریپذ بیآسف و یتضعموجب و رود  شمار می به یا منطقهبزرگ فرا یها قدرتبه  هاشورک

ت در کو مشار یاسی، از لحاظ سها قدرت نیبه اوابستگی به دولت و  یوابستگ دلیل به یان، بخش خصوصیم

  (.121 :1373 ان،ی)کاتوز ردیگ یم قرار یرفعالیغ امالًکت ی، در موقعیاقتصاد یها یریگ میتصم

مختلف  یها بخشو کنترل نفوذ نابرابر دولت در  ییگرا رانت ر،یفراگ ییگرا دولتنتیجة ترکیب پیامدهای 

از  کیهر قت،یدرحق. کند یمو آن را حفظ  تیحما یگر خودکامه از که است یاسیس اقتصاد کی شیدایپ ،اقتصاد

تا  و کند مقاومت یجد اصالحات ای راتییتغ برابرتوانسته است در کنونتا ودارد  بخش تداوم یمنطق ها دهیپد نیا

احتماالً  یگر نکند، خودکامه رییتغ فارس جیخل ةمنطق یکشورها شتریب در یاسیس اقتصاد یمبنا که یزمان

 ةمنطقدر  ریرانت یها حکومت یریگ شکل رب رگذاریتأث عواملدیگر  ،درادامه .ماند می یباق نخورده دست

 .شود می یبررس فارس جیخل

 

 فارس جیخلدر  ریرانت یها دولتو وارداتی  کیژئواکونومروند 

قرار  قایاروپا و آفر ا،یآس یعنیجهان  یژئو ارتباط و راهبردی ،یخیشاهراه تار نیتر بزرگدر  فارس جیخل ةمنطق

 دشمنان با ییارویرو هنگام ژهیو به یبرتر جهان تیموقع نشتدا یمعن به آن بر تسلطدرنتیجه، گرفته است. 

 ،یررانتیغ اقتصاد در(. 178 :1390 ،ییشفا ی)موسو شود یم یتلق راهبردی یاز انزوا ممانعتحداقل  ای یاحتمال

بخش  فارس جیخل ةحوز زیخ نفت یاما در کشورها ،است اتیمال یآور جمعاز محل  هعمدطور  بهدرآمد دولت 

نفت و گاز  ژهیو به یانرژحاضر، قرن  درهمچنین  .است گاز و نفت صادرات محل از دولت درآمدة و عمد یاصل

 یا منطقه یها کشمکشو  یاقتصاد یها بحران جادیا ت،یامن نییتع توسعه، ندایفردر  کیروح ژئواکونوم عنوان به

و  کشمکشبنابراین،  ؛است کمیو ستیب قرن در ما جهان ضروری ازین یانرژاست.  داشته  نقش یالملل نیبو 

 تیسرا فارس جیخل کیژئواکونوم ةبزرگ به منطق یها قدرت نیب ،یدروکربنیه یکسب منابع انرژ یرقابت برا

 تیامن نیتضم ایدارند، بر شیدر پ یرو به رشد ةتوسع روند که یغرب و یشرق یکشورهاهمچنین، کرده است. 

 درصد 70 از شیکه ب شود یمآشکار  تیواقع نیجهان ا یمنابع انرژ ةبه نقش ینگاه با. کنند یمتالش  یانرژ

 واقع شده است. یانرژ هارتلند در جهان گاز و نفت ریذخا

 

 فارس جیخل ةمنطقنفت و گاز در  ریذخا منابع ةدارند یکشورها. 4 جدول

 
 ونیلیتر گاز درصد

 مترمکعب

 دیتول به ریذخا نسبت
 (ریعمر ذخا) ریذخا

 ریذخا درصد
 به ریذخا حجم

 بشکه اردیلیم
 فیرد کشور

 1 عربستان 9/265 3/21 3/73 57/7 4

 2 رانیا 0/157 2/11 9/92 61/29 16

 3 عراق 0/150 2/10 سال صد از شیب 17/3 7/1

 4 تیکو 5/101 2/8 سال صد از شیب 78/1 1

 5 امارات 8/97 9/7 سال صد از شیب 43/6 5/3

 6 قطر 5/31 5/6 90 11 5

 BP.Statistical review (2013): منبع
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 یایدر –فارس جیخل یراهبرد هالل» ةمنطق در یانرژ ریذخا صدور قابل داتیاز تول یامروزه بخش بزرگ

 به رو جهان مناطق ریسا گاز و نفت ریذخا ینزول ریس لیدل به کیمناطق ژئواکونوم نیا تیقرار دارد و اهم« خزر

 نیتر یالملل نیب ،یکیو ژئواستراتژ یکیتیژئوپل یها هینظر لحاظ به فارس جیخل(. 67 :1391 ،ی)زارع است شیافزا

 یفایا یرا برا یمهم گاهیجا یکیو منابع ژئواکونوم یکیتیژئوپل یفضا ،یمنابع انرژ دلیل که به استیدن ةمنطق

 ها قدرتحضور مداوم  ،ترتیب نیا هب. سازد یمرقابت، کشمکش و منازعه فراهم  ،یدر قالب همکار گرانینقش باز

 .ردیقرار بگ یجهان لیبد یبو منزلت  تیاهم داریدر کانون پا فارس جیخل تااست  دهشموجب  یجهان گرانیو باز

 شیدرصد افزا 1/9ساالنه  2025تا سال  2010سال نفت از  یبرا یجهان یتقاضا زانیم ،1نمودار  براساس

 2025بشکه در روز در سال  ونیلیم 119/  2 به 2010 سال در روز در بشکه ونیلیم 6/94 از و افتیخواهد 

 یکایآمر ه،یروس هند، ن،یچ هایکشور به مربوط بیترت به دوره نیا یط رشد نیشتریب که افتیخواهد  شیافزا

در بخش نفت و  ژهیو به یانرژ یتقاضا از حجم نیا نیتأم یبرا. است کیفیو پاس ییاروپا یو کشورها یشمال

منبع  ندهیدر آ فارس جیخل. افتیخواهد  شیافزا ندهیآ سال ستیبدر  فارس جیخلمنطقة  یراهبرد تیاهم ،گاز

 است. یالملل نیب یگذار هیسرمادالر  اردیلیم 800نفت جهان و خاستگاه  درصد 40 دیتول

 

 
 تقاضای نفت خام در مناطق مختلف جهان انداز چشم .1نمودار 

 

 یدر کشورهااز فروش ثروت  مدت یطوالن یو برخوردار (گاز و)نفت  یانرژ سرشار منابع وجود ب،یترت نیبد

 یاقتصاد رشدموجب  گرید یو از سو شدهمنجر  سمیریو تداوم رانت یریگ شکل به سو کیاز  فارس جیخل ةحوز

 یژئواکونوم نظر از که یگرید موضوع .است شده منطقه نیا در گرانیباز رقابت و فراوان ثروت کسب و منطقه

 و هند یکشورها یانرژ بخش ةندیفزا یازهاین و جهان یانرژ سبد در یعیطب گاز رشد به رو روند ،دارد تیاهم

 یگاز ریذخا به ها آن یدسترس و یگذار هیسرما و یدورقم یاقتصاد رشد به یابیدست یبرا یعیطب گاز به نیچ

 مناسبات کانون در گذشته از شیب را فارس جیخل نقش که است یجنوب پارس یگاز دانیم ویژه به ،فارس جیخل

 .دهد یم قرار جهان یکیژئواکونوم و یکیتیژئوپل

 گاز مصرف ةندیفزا رشد و منطقه نیا یکشورها ریسا و عراق در ویژه به دیجد یگاز میعظ ریذخا کشف با 

 شیافزا جهان در فارس جیخل یانرژ تیمرکز ا،یآس شرق و شرق جنوب و جنوب یکشورهادر  ویژه به و جهان در



 1396بهار ، 1 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 218

 در ریرانت یها دولت ثروت منابع دهد یم نشان که شود یم قلمداد یجهان یژئواکونوم مناسبات کانون ویابد  می

 تا یراجتماعیغ یِمعدن ثروت منابع به توجه با ها دولت گونه نیا دیبازتول و است یفزون به رو همچنانحاضر  قرن

منبع  نیگاز جهان که دوم ریذخا ،یاطالعات انرژ ةمؤسس گزارش براساس. یابد می ادامه حاضر قرن نخست ةمین

 ونیلیتر 7/152به  رصدد 6/1 انهیسال دیبا رشد تول شود یم ینیب شیپاست نفت  نیگزیجا یانرژ ویژه به یانرژ

 برسد. 2030فوت مکعب در سال 

 در مترمکعب ونیلیتر 2/73 ،جهان در شدهشناخته یعیطب گاز ریخاذ گاز کل مترمکعب ونیلیتر 3/178 از

جهان است. در  یعیگاز طب ریذخادرصد  41برابر فوت مکعب  ونیلیتر 4/2516معادل  یعنی فارس جیخل ةمنطق

است  افتهی یراهبرد تیاهم یمیپتروش عیصنا ةیاول ةسوخت مناسب و ماد عنوان به یعیگاز طب ،حاضر حال

 ةندیآرا در  یمهم و حساس اریبس نقش فارس جیخل کیژئواکونوم ةمنطق در یگاز ریذخا وجود. (3 :1998)الرنس، 

قرن به  کیرا حداقل  یا منطقهو  یا منطقهفرا یها قدرتو  دولتمردان یها نگاهو  ندک می فایا یاقتصاد جهان

 و یکیاکونومژئو یها رقابتو  یهمکار ت،یفعال ةصحن فارس جیخل که ندک میخود جلب و جذب  یسو

 .بود خواهد یکیتیژئوپل

 

 فارس جیخلدر  یگر ینظامگسترش  و ها قدرترقابت  ر،یرانت یها دولت

 و منازعات گسترش با رانت از حاصل یدرآمدها ارتباط ،ریرانت حکومت اتیادب از یتوجه شایان و عمده بخشدر 

 پردازان هینظر نظر از. بررسی شده است ریرانت یها دولت در یداخل یها جنگ و یثبات یب وقوع احتمال شیافزا

 ییاقتدارگرا موجب آنچه ةواسط بهنفت یا منبع استراتژیک  رانت از حاصل یدرآمدها به اتکا ر،یرانت حکومت

 قالب در ژهیو به یاسیس منازعات گسترش یبرا را یمناسب ةنیزم جهیدرنت و، تعبیر می شود  شود یم حکومت

از  فارس جیخل ةمنطق رسد یمنظر  به. کند می فراهم اعتصاب و کودتا شورش، نیهمچن و یداخل یها جنگ جادیا

خود  یکه همچنان نقش محور یاست. اول منابع سرشار و ارزان انرژ یجهان یها قدرتدو بعد عمده مورد توجه 

 تی. دوم موقعیابد مینقش همچنان استمرار  نیا زین ندهیآ ةده چهار تا و است کردهحفظ  یرا در اقتصاد جهان

جهان مبدل کرده  یو مصرف یارتباط دوریکرثقل  ةرا به کانون و نقط فارس جیخل یایکه جغراف یممتاز یارتباط

 است.

در  ،استبشکه  ونیلیم 16 تا 15 باًیکه تقر ،هرمز ةمنطقه از تنگ نیصدور نفت امروز ا زانیبه م با توجه 

کشمکش، رقابت و  ،رو نیا. از دوش می دوچندان فارس جیخل کیتیو ژئوپل راهبردی تیاهم ندهیآ بیست سال

منبع  نیا یبرا روزافزونو درخواست  یبه منابع نفت منطقه با توجه به رشد اقتصاد جهان یابیدستمنازعه بر سر 

کشورها با توجه به منابع و  راهبردیو وزن  فارس جیخل ةحوز یکیژئواکونوم تیاهم و دوش می دوچندان یانرژ

از  شیمنطقه ب نیا ،علت نیهم به. ابدی یم شیافزا یالملل نیب ةآنان در عرص یرگذاریو قدرت تأث یانرژ ریذخا

(. 30: 1998قرار دارد )کالبرس،  گانگانیب یها دخالتو  یگر سلطه معرض در گرید یکیژئواکونوم ةمنطقهر 

 میترس سر بر کشمکش و رقابت و شدن یجهان یکارکردها و ها یریگ جهت ،ها تیفعال تمام در فارس جیخل ةمنطق

 اقتصادافزایش  به رو ازین به توجه با. دارد یا ژهیو تیاهم معاصر یکیژئواکونوم و یکیتیژئوپل ةنقش یینها ریتصو

 کاهش و 2030 سال در بشکه ونیلیم 117 به امروز ةبشک ونیلیم 92 از یانرژ منابع به شرق و غرب یصنعت
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 ةمنطق نیا در ها قدرت نیب یریدرگ و رقابت کشمکش، احتمال اکنون هم ،جهان در یانرژ منابع دیشد

 دیتول منابع نیب یهمبستگ وجود درمورد ریرانت حکومت پردازان هینظر آثار هرچند. است تصور قابل یکیژئواکونوم

 و یجد ارتباطبیانگر  آنان مطالعات شتریب ،شود ینم محدود فوق موارد به یاسیس یها خشونت وقوع و رانت

 .است مذکور یرهایمتغ نیب معنادار

سرشار حاصل  درآمد .کرد یابیارز ینظام کالن یدهایخر بهرا  منطقه یها دولت شیگرا توان یم ،مبنا نیا بر

 فارس جیخل ریرانت یها دولتدالر بوده است به دو شکل در  اردیلیم 800بالغ بر  2013از فروش نفت که در سال 

 نیتأممنظور  بهمردم  یها اتیمالجامعه و  یبه جامعه و درآمدها یوابستگ عدمموجب نخست،  ؛شود مشاهده می

و  یا منطقهبزرگ فرا یها قدرتکالن سالح از  یدهایخرسبب  دوم. شود یمکشور  یداخل تیتوسعه و امن

را  یا منطقهو  یداخل ییواگرا ةنیزم وشود  می ها آن یو خارج یداخل تیامن نیتأم منظور به ها آنبه  یوابستگ

 یداخل یاسیو س یاجتماع داتیتهد ،فارس جیخل ةمنطق یهشت کشور رانت ،لیدل نیهم به. آورد فراهم می

دارند.  یا منطقه یجمع هدست و یمل تیامن نیتأممنظور  به یمتضاد گاهمتفاوت و  یتیامن یها دگاهیدگوناگون و 

 به لیتما شاخص نیتر یاصل مثابه به( دالر اردیلیم و ونیلیم به) ینظام یروهاین نهیهز مجموع 5 جدول

 .دهد یم نشان را فارس جیخل منطقه یکشورها در یگر ینظام

 
  (دالر به) 2012 تا 1999 سال از فارس جیخل ةقمنط یکشورها ینظام یها نهیهز .5 جدول

 امارات قطر امان کویت بحرین سال
 عربستان
 صعودی

 ایران یمن عراق

1999 441$ 32$ $1،600 $1.400 $3.200 $21.800 $1.400 $429 $5.700 

2000 322$ $3.700 $1.700 $1.200 $3.000 $22.000 - $498 $4.000 

2001 371$ $3.286 $2.107 $1.690 $1.642 $21.055 - $542 $3.218 

2002 331$ $3.477 $2.518 $1.855 $2.490 $18.501 - $740 $3.076 

2003 460$ $3.881 $2.655 $1.923 $2.519 $18.747 - $809 $4.150 

2004 473$ $3.284 $3.008 $2.060 $8.910 $20.910 - $842 $5.328 

2005 500$ $3.568 $3.695 $888 $8.747 $25.372 - $584 $7.275 

2006 532$ $5.024 $4.076 $1.072 $9.482 $29.541 - $1.066 $8.864 

2007 539$ $5.250 $4.376 $1.266 $11.253 $35.446 - $1.211 $8.040 

2008 553$ $6.812 $4.671 $1.756 $13.733 $38.223 - $1.492 $9.595 

2009 742$ $4.184 $4.018 $2.500 $7.957 $41.276 $4.118 $883 $8.636 

2010 736$ $4.654 $4.189 $3.117 $16.057 $45.170 $4.848 $1.452 $27.283 

2011 959$ $4.070 $4.304 $3.457 $9.320 $48.500 $12.028 $1.363 $26.359 

2012 $1.028 $4.616 $6.731 $3.670 $12.700 $52.510 $14.727 $1.654 $23.932 
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  فارس جیخل ةحوز یکشورها در( دالر اردیلیم و ونیلیم به) ینظام ةبودج زانیم .6 جدول

 امارات قطر عمان کویت بحرین سال
 عربستان
 صعودی

 ایران یمن عراق

1999 306 2.300 1.600 1.300 3.800 18.400 
 

374 5.700 

2000 315 2.300 1.750 1.200 3.900 19.900 
 

435 7.500 

2001 315 3.100 2.400 1.700 1.600 21.100 
 

460 2.800 

2002 331 3.200 2.300 1.900 1.600 18.500 
 

731 3.000 

2003 460 3.880 2.460 1.920 2.510 18.700 
 

809 3.610 

2004 473 3.990 2.560 2.060 2.580 19.300 
 

869 4.100 

2005 463 4.400 3.690 2.190 2.650 21.300 
 

942 5.200 

2006 478 3.490 3.270 2.330 9.480 29.540 
 

823 6.480 

2007 539 3.750 3.230 1.090 10.080 35.400 
 

908 7.160 

2008 552 4.930 4.670 1.750 13.730 38.200 
 

1.490 9.590 

2009 705 
 

4.020 2.380 15.470 41.300 4100 1.550 8.640 

2010 747 3.910 4.180 3.427 8.650 45.240 4190 1.830 10.600 

2011 943 4.050 4.270 3.750 9.320 46.200 12000 1.340 12.000 

2012 1..020 4.620 6.720 3.890 12.700 49.000 14700 1.630 23.900 

 Adapted from the IISS, Military Balance,1999- 2013 (WWW. Military Balance.COM) : منبع

 

 ةحوز یکشورها در ییگرا منطقه یریگ شکل عدم و مکمل یاقتصادها نبود ر،یرانت یها دولت

 فارس جیخل

 یدرآمدها به دیشد یاتکا ةواسط به منطقه یکشورها دهد نشان می فارس جیخل ةحوز ةمنطق یکشورها تیوضع

 و ندندار ها حوزه ریسا دررا  یگذار هیسرما و یصادرات الزم یها یتوانمند درعمل ،یمحصول تک اقتصاد و ینفت

 و متقابل یاقتصاد یوندهایپ ،نیبرا افزون. کنند فایا گریکدی یبرا را یا منطقه مکمل نقش توانند ینم جهیدرنت

 سهولت با یا منطقه تیامن شود یم موجب همواره ،هستند ینفت اقتصاد یدارا که منطقه یکشورها نیب یقو

 کنند یم یتلق یاقتصاد یجد بیرق را گریکدی هعمدطور  به که منطقه یکشورها و شود دیتهد دچار شتریب

 .شوند همنوا گریکدی هیعل یا فرامنطقه داتیتهد با یشتریب یآسودگ با لزوم درصورت

 اند داشته فارس جیخل ةحوز یکشورها در را میمستق یارذگ هیسرما حجم نیشتریب که را ییکشورها 7 جدول

 .دهد یم نشان کشورها کیتفک به ها پروژه تعداد همراه به

 یگذار هیسرما به یلیمات چندان امارات یاستثنا به منطقه یکشورهادهد  نشان می 7 جدول یسطح مرور

 است، ییگرا منطقه رشد ندیفرا ةستیشا که گونه آن کشورها نیا یاسیس روابط جهیدرنت و نددارن گریکدی با متقابل

 .ابدی نمی گسترش مدت کوتاه درحداقل 

 

 ریرانت یها حکومت و فارس جیخل منطقه یفرامل یها شرکت

حضور و  یبرا یمناسب اریر مکان و عامل بسیرانت یها و حکومت یاقتصاد رانت یدارا یکشورها ،ل متعددیبه دال

حضور  یمتماد های ها سال ن شرکتیا ،فارس جیخلاند. در  بوده یتیفرامل یها شرکت یها استیرش سیپذ

ا یمانده  عقب ییاقتصادها هعمدطور  به فارس جیخل ةمنطق یار روشن است. کشورهایبس نیزاند و علت آن  داشته

 ی راو درعوض بازار مصرف مناسباند  داشتهه یا صدور مواد اولیا محصوالت اندک یه بر نفت یتوسعه با تک درحال



 221  فارس جیخل منطقة در ریرانت -یکتاتورید یها دولت یریگ شکل بر رگذاریتأث عوامل

 یوندهایجاد پیمنطقه و با ا یها با حضور در کشورها ن شرکتیاند. ا ساخته فراهم یتیفرامل یها شرکت یبرا

منطقه را به  یاتیار حیم و بسیخ منابع عظیدر طول تار ،مختلف ین کشورها و عقد قراردادهایمستحکم با دول ا

 .اند دست آورده در این راه به یکالن هایو سوداند  انتقال داده یجهان یبازارها بهو  اند هدیخرخود  ینفع کشورها

 
 فارسگذار در کشورهای جنوب خلیج  کشورهای سرمایه .7 جدول

 یعرب ةمتحد امارات نیبحر
 پروژه تعداد گذار هیسرماکشورهای  پروژه تعداد گذار هیسرما هایکشور

 137 کایآمر 15 کایآمر
 108 سیانگل 12 هند

 72 هند 10 سیانگل
 38 آلمان 10 امارات

 23 ژاپن 8 تیکو
 قطر رانیا

 پروژه تعداد گذار هیسرماکشورهای  پروژه تعداد گذار هیسرماکشورهای 
 20 کایآمر 6 فرانسه

 14 سیانگل 6 ایتالیا
 9 امارات 5 ژاپن

 7 هند 4 سیانگل
 6 هلند 4 امارات

 عمان تیکو
 پروژه تعداد گذار هیسرماکشورهای  پروژه تعداد گذار هیسرماکشورهای 
 12 هند 7 کایآمر
 6 کایآمر 6 سیانگل

 5 امارات 5 امارات
 4 آلمان 3 فرانسه
 3 قطر 2 هند

 یصعود عربستان
 پروژه تعداد گذار هیسرما یکشورها

 33 کایآمر
 23 امارات

 14 سیانگل
 7 ژاپن
 7 هلند

 www.locomonitor.com منبع:

 

شرفته یمنطقه به جهان پ یشورهاک یه موجب وابستگکمتعدد  یها استیساتخاذ  دلیل به یتیچندمل یها شرکت

به چشم عوامل استعمارگر  ها آنبه  ملتآن افراد از  یاریو بسندارند شورها کنزد مردم آن  یمناسب ةوجهشده است، 

مات در ی، اتخاذ تصمتوسعه درحالو جهان  ین جهان صنعتیچون ارتباط نابرابر ب ی. مسائلنگرند یمغرب  یایدن

 یشورهاکا استعمار نو در ینو  سمیالیامپر یها استیساعمال  ،هان سومجبه  ها آنردن ک کتهیدجهان اول و 

افزوده است. سه  ها شرکتن یبه ا ینیبدببه غرب بر  فارس جیخلچون  یمناطق یاقتصاد یو وابستگ توسعه درحال

ل کسه مش .ت رو به رشد جوانیو جمع کاد، باران و آب اندیعبارت است از: نفت ز فارس جیخلقت عمده در یحق

 یاردها دالر از درآمدهایلیو صرف م یخارج یگذار هیسرما کزان اندی، میارکینرخ بافزایش  ،ن منطقهیا ةعمد

 کیو ژئواستراتژ یت اقتصادیتوجه به اهمهمچنین . استاز غرب  یحات نظامید تسلیخرراستای در  ینفت
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و  یاقتصاد جهان ینونک یها هیرو دارد کهت یاولو یا منطقه یارکق همیثبات منطقه از طر نیتأمو  فارس جیخل

 (.191: 1997 ،یشده است )چادور یا منطقهفرا یها یهمکاردآمدن یموجب پد الملل نیباست یس

از  اتخاذشده یها استیس یدر بعض دنظریتجدن مسائل به یست و حل اپابرجاالت عمده همچنان کمش یول 

بدون ه آن هم کدر منطقه است  یراسکودم یبرقرار ها آن نیتر اصلی از یکیه کاز دارد یدول منطقه ن یسو

شور با ک کی یاقتصاد ةسطح توسع ،کلدر. رسد ینمنظر  ن بهکم چندان ممکباثبات و مستح یدآمدن اقتصادیپد

 یها مدلدر  همچنینم دارد. ینسبت مستق یدموکراسپذیرش  یط الزم برایشرا ةدربردارندم نظازان یم

و  یفیر توصیتنها متغ یاقتصاد ةتوسع، سطح دکنن یمتوجه  یراقتصادیو غ یعوامل اقتصادبه ه ک یریچندمتغ

 یها شرکتبا  یرانت یکشورهان دول یاز روابط ب یناش یاقتصاد ةتوسع ریتأث. رود یمشمار  بهآن  نیتر مهم

 .شورها متفاوت استکن یاز ا کیدر هر یتیفرامل

 

 یریگ جهینت

 اما متفاوت یاقتصاد ساختار دو با حکومت ینوع خود بینش و فراز پر یطوالن خیتار یط فارس جیخل ةمنطق مردم

 –یدام اقتصاد بستر از برآمده یرتوکتاید یها حکومت ابتدا. اند دهکر تجربه گریکدی تداوم در را واحد یکارکرد با

 نیجانشم 1950 ةده از ریرانت ینفت یها حکومت سپس ووجود آمد  به( یا لهیقب تیعصب) یاجتماع و یزراع

که در  شد بررسیموضوع  نیا قیتحق یط. شد منطقه یایجغراف از برآمده یا لهیقب یکتاتورید یها حکومت

و  یجو یها زشیر زانیم ،وهوا آب ،ییایجغراف تیموقع مانند ییایعوامل جغراف فارس جیخل ةمنطق یکشورها

جدا از  یها حکومت یریگ شکلدر  یمؤثرچگونه نقش  کیتیژئوپل تیو وضع یو کشاورز یمنابع آب، اقتصاد دام

 تیآمر یو نوع یکتاتورید یساختار ساز نهیزمچگونه  ها مؤلفه نیا وکنند  ایفا می رپاسخگویغ و اقتدارگراجامعه، 

نفت، درآمد  ةصادرکنند یدر کشورهاسپس مشخص شد  .شود می ها حکومت نیا یبرا یا لهیقب یعمود -یاسیس

نکه به گرفتن یدولت بدون ا ،بیترت نیشود. بد یر میسرازدولت ة الملل به خزان نیم از اقتصاد بیمستقطور  بهنفت 

 کند. یدا میدرآمد دست پاز  یمیر عظیبه مقاد ،باشدمجبور ات از جامعه یمال

ت با حکوماست.  یبر و جدا افتاده از اقتصاد داخل هیسرما یتیو استخراج نفت فعال داردتعلق منابع نفت به دولت 

ت و ملت حکومن یب ةگذارد. رابط یر میاقتصاد کشور تأث بر کل، یکردن درآمد نفت چگونه خرج ةدربار یریگ میتصم

با  .ه شده استیغرب ته یدار هیسرما یاقتصادها یاست که برا ییها کامالً متفاوت از مدل ین اقتصادیدر چن

نوع  نیاند. ا هنداشت یستان اتیبه مال یازیز نیخ نفت یگذشته، کشورها ةچند ده دردرآمد نفت چشمگیر ش یافزا

 از حکومت و جامعه نیب اندک ارتباط لیدل به. دندارن شانیها ملتبا  یکمصالح مشتر ومنافع  وجه چیهبه  ها حکومت

 یخواه دموکراسیو گسترش موج سوم  ریاخ یها دههدر  دموکراسی یجهان زشیخ رغم به ،مختلف یایزوا و ابعاد

وجود دارد  چمشگیری صورت به فارس جیخل ةمنطقدر  ییجهان سوم، اقتدارگرا یدر سراسر کشورها ونیزاسیدموکرات

 ،ادامه داردقرن  کیتا  حداقلکشورها  نیمنابع نفت و گاز ا ریذخافروش  از آنجاکه است.قدرت  ریهم بر سر هنوز و

 در کیو ژئواکونوم یبعد اقتصاد ازهمچنین، . ماند می داریدر منطقه پا ندهیآ یها سال در زین ریرانت یحکومت نظام

 جادیا و تیامن نییتع توسعه، فرایند در کیژئواکونوم روح عنوان به گاز و نفت ژهیو به یانرژ حاضر، قرن

 .است بوده نیآفر نقش یالملل نیب و یا منطقه یها کشمکش
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و از  سمیریرانت یریگ شکل به سو کیاز  فارس جیخل ةحوز یدر کشورها)نفت و گاز(  یمنابع انرژ ،بیترت نیبد

 مانعچرخه  نیو ا منجر شده استمنطقه  نیدر ا گرانیمنطقه و جهان و رقابت باز یرشد اقتصاد به گرید سوی

موجب  فارس جیخل ةحوز ینفت در کشورها رانت. است بوده منطقه در کیدموکرات یها حکومت یریگ شکل

و اتالف منابع  ییگرا مصرف ،یخوار رانتگسترش فرهنگ  ،یبخش خصوص فیکار، تضع ةزیانگ فیتضع

 .دشو یم یاقتصاد

 را یمناسب ةنیزم جهیدرنت و شود یم حکومت ییاقتدارگرا موجب رانت از حاصل یدرآمدها به اتکا ،ینظام بعد از

 فراهم اعتصاب و کودتا شورش، نیهمچن و یداخل یها جنگ جادیا قالب در ژهیو به یاسیس منازعات گسترش یبرا

 –یکتاتورید یها حکومت به فارس جیخل ةمنطق یکتاتورید یها حکومت گذارموجب  نفت کشف ،درواقع. کند می

 شود مشخص می فارس جیخل ةحوز یکشورها تیوضع به ینگاهبا  ز،ین ییگرا منطقه ةنیزم در. شد سمیریرانت

 الزم یها یتوانمند درعمل یمحصول تک اقتصاد و ینفت یدرآمدها به دیشد یاتکا ةواسط به منطقه یکشورها

 فایا گریکدی یبرا را یا منطقه مکمل نقش توانند ینم جهیدرنت و ندارند ها حوزه ریسا دررا  یگذار هیسرما و یصادرات

 موجب همواره نددار ینفت اقتصاد که منطقه یکشورها نیب یقو و متقابل یاقتصاد یوندهایپ ،نیبرا افزون. کنند

 یجد بیرق را گریکدی هعمدطور  به که منطقه یکشورهاترتیب  این به و شود یم یا منطقه تیامنسهولت در تهدید 

 .شوند می همنوا گریکدی هیعل یا فرامنطقه داتیتهد با یشتریب یآسودگ با لزوم درصورت ،کنند یم یتلق یاقتصاد
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