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 Geo-economic Strategy: The Only Strategy of Convergence and 

Unity In The Persian Gulf Region 
 

  

 A B S T R A C T 

 

 The Persian Gulf region is one of the strategic and important regions in the 

world which has always attracted the attention of regional and trans-

regional powers. In the contemporary world, the Persian Gulf region and 

the countries of the Southwest Asia region have been among the most 

challenging and controversial regions in the world. This region has been the 

hotbed of geopolitical crises and the site of ideological conflicts and the 

active hotspot of political and regional crises. In addition to the domestic 

context, the presence and involvement of trans-regional and global powers 

in activating and intensifying these challenges and crises have played a 

very crucial role. Although the macro-structures of the global geopolitical 

system have overshadowed this space, the powers within the region (the 

Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia) have played a leading role in 

shaping the geopolitical atmosphere of the current situation, which is based 

on ideological and geopolitical values. The current study seeks to examine 

the ideological and geopolitical implications of Iran and Saudi Arabia for 

the region and the need to adopt a geo-economic strategy to overcome 

intra-regional geopolitical challenges. The results show that the adoption of 

a geo-economic strategy by Iran and Saudi Arabia can pave the way for a 

dialogue of cooperation and convergence and pave the way for entering a 

new regional geopolitical system for regional development and 

regionalism. 
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گرایی راهبرد ژئواکونومیک، یگانه راهبرد هم

  و اتحاد در منطقه خلیج فارس

 
 *.Ph.D هادی ویسی

 ن. تهران، ایرا، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور

 

 چکیده 
منطقه خلیج فارس یکی از مناطق راهبردی و مهم در جهان است     
ای بوده است. ای و فرامنطقههای منطقههمواره مورد توجه قدرتکه 

 غرب در دوره معاصر، منطقه خلیج فارس و کشورهای منطقه جنوب
 است. بوده ترین و مناقشه برانگیزترین مناطق جهانآسیا از پرچالش

رد های ژئوپلیتیکی و محل برخواین منطقه، کانون داغ بحران
ای قههای سیاسی و منطل فعال بحرانتضادهای ایدئولوژیکی و گس

های تهای داخلی، حضور و دخالت قدربوده است عالوه بر زمینه
ها و ای و جهانی در فعال سازی و تشدید این چالشفرامنطقه

 نظام کالن اند. گرچه ساختارهایها نقش بسیار پر رنگی داشتهبحران
های درون قدرت جهانی بر این فضا سایه افکنده است؛ اما ژئوپلیتیک

دن کل داای )جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی( در شمنطقه
 لیتیکژئوپهای به اتمسفر ژئوپلیتیکی وضع موجود که بر بنیاد ارزش

ال اند. مقاله حاضر به دنببدیلی داشتهایدئولوژیک است نقش بی
بر  سعودی ایدئولوژیک ایران و عربستان ژئوپلیتیکبررسی پیامدهای 

 ت ازمنطقه و ضرورت اتخاذ راهبرد ژئواکونومیک برای برون رف
 شانای است. نتایج پژوهش نهای ژئوپلیتیکی درون منطقهچالش

ن و دهد که اتخاذ راهبرد ژئواکونومیک از سوی دولت ایرامی
گرایی و تواند زمینه ساز گفتمان همکاری و هممی عربستان سعودی

ای برای جدید منطقه ژئوپلیتیکام ود به نظبسترساز شرایط برای ور
 ای و منطقه گرایی شود. توسعه منطقه

گرایی، ایدئولوژیک، هم ژئوپلیتیکژئواکونومیک،  واژگان کلیدی:
  گرایی، منطقه خلیج فارس.منطقه

 06/03/1399تاریخ دریافت: 
 25/05/1399یرش: تاریخ پذ

 hadiveicy@pnu.ac.irنویسنده مسئول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مقدمه
و راهبردی ژئوپلیتیکی  مهم مناطقیکی از منطقه خلیج فارس 

که در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا از جایگاه  در جهان است
 مهم طقهاین منهای اخیر، در دهه .کانونی برخوردار است

پرتنش و بحران خیز در همواره یکی از مناطق ژئوپلیتیکی 

 .[2] های اخیر این روند تشدید شده استجهان بوده و در سال
اگرچه رویدادهای ژئوپلیتیکی منطقه جنوب غربی آسیا متأثر از 

جهانی است، اما ترتیبات امنیتی و ساختار  ژئوپلیتیکساختار 
ژئوپلیتیکی آن تا حدود بسیار زیادی تابع رفتار عربستان سعودی 

ای و ان، به عنوان دو قدرت برتر منطقهجمهوری اسالمی ایرو 
 رقیب بوده است.

ز آغا در در دوره معاصر پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس
و تثبیت واحدهای سیاسی در  گیریو شکل 1970دهه 
ثر ابر  های جنوبی خلیج فارس و اوج گیری اقتصاد نفتیکرانه

تدریج باعث توانمندی ، به 1973-1974های شوک نفتی سال
ا باقتصادی و افزایش قدرت ملی این واحدهای سیاسی شد. 

اختار ، شکل جدیدی از س1979وقوع انقالب اسالمی ایران در 
ه نظام ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس به وجود آمد ک

های های ایدئولوژیکی، تنشمشخصه اصلی آن رقابت
ر های نفوذ بحوزه ژئوپلیتیکی ارضی و مرزی و رقابت بر سر

ی اساس معیارهای ایدئولوژیکی بود. چیزی که مشخصه اصل
در  ود،نظام ژئوپلیتیکی در دوره جنگ سرد در مقیاس جهانی ب

بای ای و میان رقنی دوره جنگ سرد، در مقیاس منطقهدهه پایا
ا های اخیر بای در خلیج فارس به وجود آمد و در سالمنطقه

این اساس،  ه فزونی است. بربسرعت و قدرت بیشتری رو 
های بتترتیبات امنیتی و نگرش ژئوپلیتیکی بر ساخته از رقا

 لیجخاساس گفتمان دوره جنگ سرد در منطقه ایدئولوژیکی بر
ی دهاگرایی و اتحاد میان واحفارس مانع جدی بر سر راه هم

فوذ نزمینه را برای دخالت و سیاسی این منطقه شده است و 
راهم فدر منطقه را  های جهانیتر قدرته بیشچتر و هر آسان

گیرد که چرا می له شکلاین اساس، این مسئ کرده است. بر
لیج خثبات است. چرا منطقه منطقه خلیج فارس ناآرام و بی

ه اشتنی را در دل خود انبهای ژئوپلیتیکی فراوافارس چالش
ر بتوان می اساس کدام رویکرد و راهبرد ژئوپلیتیکیاست. بر

اد ی اتحآمد و زمینه را براای فائق های گسیختگی منطقهچالش
ا به رها ما گرایی ایجاد کرد. پاسخ به این سوالای و هممنطقه
 دهد. می ژئواکونومیک سوق و نظریه مفهوم

ای نسبتاً نوین در جغرافیای ژئواکونومیک مفهوم و نظریه
 1990های آغاز دهه سیاسی است که سابقه علمی آن به سال

این نظریه مورد توجه بسیاری از اندیشمندان گردد. بر می
سویلن مختلف سیاسی و مطالعات بین المللی قرار گرفته است. 

های فضایی، ژئواکونومیک به مطالعه جنبه»که  معتقد است
فرهنگی و استراتژیک منابع طبیعی با هدف به دست آوردن 

نظریه وی . [16] «زدپردامی هامنافع رقابتی پایدار میان قدرت
برای تبیین که اقتباسی از نظریه هارتلند و ریملند بود، « ناریلند»

در های غنی از ذخایر انرژی و منابع طبیعی اهمیت سرزمین

. [16] مطرح کردفضای مناسبات ژئواکونومیک جهانی 
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 1399پاییز  ،4، شماره 2دوره                                                           فصلنامه آمایش سیاسی فضا

استراتژی سیاست »شولوین و ویگل، ژئواکونومیک را به عنوان 
کنند و معتقدند که دولت با استفاده از معرفی می« خارجی

اهداف فهم و ترسیم ابزارهای اقتصادی قدرت به دنبال 
گرایی روابط استراتژیک است. از این نگاه، ژئواکونومیک با واقع

جین و ژئواکونومیک از نظر  .[17] الملل مرتبط استبین
که در کشورهای است « ژئوپلیتیک اقتصادی»همان  ،ساوونا

، بنابراینشده است. « ژئوپلیتیک نظامی»توسعه یافته جایگزین 
های بهبود رقابت ها و استراتژیبه مطالعه سیاستژئواکونومیک 

کیم نیز ژئواکونومیک را  .[5] پردازدمی میان کشورها
کسورگای،  .[12]داند آلترناتیوی برای ژئوپلیتیک نظامی می

ای و تلفیقی از عوامل موضوع میان رشتهژئواکونومیک را یک 
نگری ژئوپلیتیکی، بینش اقتصادی، تحلیل استراتژیکی و آینده

 .[10]ها است داند که در خدمت اهداف استراتژیک دولتمی
المللی ، استاد جغرافیا و مطالعات بین، متیو اسپارکمیان در این

او ارائه کرده است. تری از موضوع بیان دقیق دانشگاه واشنگتن،
، عمدتاً به دنبال ایجاد شرکاء بین کژئواکونومی»معتقد است که 

سازی و گرایی، همسانالمللی به منظور افزایش رشد، هم
گرایی، انزواگرایی، کارآمدی است که در برابر تهدید سنت

 .[19]« گرایی به وجود آمده استآنارشیسم و واپس

و  قتصادااز رابطه جغرافیا، رسد که ژئواکونومی می به نظر
می ظانراتژی قدرت به وجود آمده و واکنشی به گفتمان ژئواست

 هانیعنوان رویکردی مسلط بر نظام جدر دوره جنگ سرد، به
 از بود و خواهان تغییر در مناسبات قدرت در عرصه جهانی

رت قد قدرت نظامی پایه با سرشتی خشونت آمیز و قاهرانه به
از  ادهماهیت غیر خشن اما رقابتی با استف اقتصادی پایه با

  .[1] های جغرافیایی استارزش
های این پژوهش به دنبال ارائه الگویی جدید از سیاست

 نطقهمگرایی در گرایی و منطقهای و راهبردی برای هممنطقه
اساس مفهوم و فارس و جنوب غرب آسیا است که بر خلیج

 نظریه ژئواکونومیک ارائه شده است. 
 

 ایدئولوژیک ژئوپلیتیک
گونه ای رقم خورد که جهان پیامدهای جنگ جهانی دوم، به   

کرد که از آن به  ژئوپلیتیکرا وارد دوره جدیدی از نظام 

 مسلطدوره  .[4] شودمی یاد« ایدئولوژیک ژئوپلیتیک»
منطبق بر دوره جنگ سرد یعنی ژئوپلیتیک ایدئولوژیک 

قدرت بزرگ ایاالت ابردو است.  1990تا  1945های سال
عنوان برندگان اصلی امریکا و اتحاد جماهیر شوروی به متحده

جنگ جهانی دوم اما با دو ایدئولوژی کامالً متفاوت و متضاد به 
منظور گسترش حوزه نفوذ خود در عرصه جهان به شدت 

روبروی یکدیگر قرار گرفتند و الگوی جدیدی از منازعه را به 
ه جنگ سرد معروف شد. در این جنگ، وجود آوردند که ب

کشورهای متخاصم به جای توسل به زور و اقدام به جنگ 
اساس برعلیه یکدیگر  اقدامگرم، به تبلیغات و مستقیم و 

ترفندهای سیاسی، ائتالف نظامی، جاسوسی، رقابت تسلیحاتی، 
های نیابتی بین دیگر کشورها به مبارزه کمک اقتصادی و جنگ

 .[14]اختند پرد با یکدیگر

های کالسیک و گرم، صحنه جنگ سیال و برخالف جنگ
ای فض از در این دوره، دو ابرقدرت، بخش بزرگینامعین بود. 

ردند ف کتعریجغرافیایی جهان و کشورها را در قلمرو نفوذ خود 
 ه طرحارائتقسیم کردند.  دو بلوک قدرترا به  سیاسی و جهان

نخست وزیر وقت  توسط وینستون چرچیل،« پرده آهنین»
 .[20] ردک ترآشکاررا  رویاروییاین تقسیم و  1945یا در بریتان

 طرح مارشال نقطه عزیمت جهان به سوی دوقطبی شدن سپس
ایی شورهکهای نفوذ دو ابرقدرت بود، زیرا کامل و تعیین حوزه

ه بکه به طرح مارشال جواب مثبت دادند وابستگی خود را 
ب د جواکه به این پیشنهاهایی آناردوگاه غرب ثابت کردند و 

در . [3]منفی دادند وابستگی خود را به شوروی نشان دادند 
 رویارویی ایدئولوژیکی فضای گفتمانی جنگ سردمجموع، 
و  یکراسداد که اندیشه سیاسی لیبرال دمومی را نشان آشکاری

ی ه رهبربزاد و اقتصاد بازار آحوزه اقتصاد سیاسی کاپیتالیسم  در
ی سیاس صادیو اندیشه اقتدر برابر توتالیتریانیسم ایاالت متحده 

ف صبه رهبری اتحاد جماهیر شوروی  و کمونیسم سوسیالیسم

  .[21] آرایی کرد
ک بلو وبندی به بلوک شرق این تقسیم ،از منظر جغرافیایی

 که غرب یا اردوگاه شرق و اردوگاه غرب نیز موسوم گشت
 نیجهامشخصه اصلی آن تقسیم فضا و قلمروهای ژئوپلیتیکی 

 ود. های نفوذ بو تعیین حوزهتعادل و توازن قدرت  اساسبر
« دزاجهان آ»جنگ سرد امریکایی،  ژئوپلیتیکدر گفتمان 

شد و تصویری می توصیف« آمدهجهان به اسارت در»در برابر 
لوک و بدالمللی های بین سیاه و سفید و مبالغه آمیز از سیاست

ی تهدیدهای یکی، ها و اندیشهگردید که ارزشمی قدرت ارائه

دیدگاه  این در حالی بود که. [21] عظیم برای طرف مقابل بود
زه کراتیدمو وگرایانه ایاالت متحده که به حمایت از آزادی آرمان

به  را شدن مناطق استعماری آغاز شده بود، به سرعت جای خود
 های دست راستیگرایانه و حمایت از دیکتاتورینگرش واقع

 وجود یدیبرای مقابله با تهدید کمونیسم در جایی که چنین تهد

روری و آرمان عدالت خواه و مساوات طلب شو [8]شت، داد دا
 . شد هاآن منجر به استبداد و عقب ماندگی مناطق تحت نفوذ

در بستر اندیشه ژئوپلیتیک ایدئولوژیک؛ طرف  ،طور کلیبه
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گمراه، شیطانی، شرور و سازش  اهریمنی، مقابل، دشمنی خبیث،
 تضعیف کرد.  و شد که باید آن را مهارناپذیر تصور می

 

 جهان در نظام دوقطبی و جنگ سردساختار ژئوپلیتیکی : (1)شکل 

 [4]منبع: 
 

های مهمی و شاخصها ایدئولوژیک دارای ویژگی ژئوپلیتیک
 به شرح ذیل بود:  هاآن ترینبود که مهم

 ها برای انبساط مرزهای تالش هر یک از ابرقدرت
 ژئوپلیتیکی و گسترش حوزه نفوذ.

 و استراتژی  گری، رقابت تسلیحاتی دو ابرقدرتنظامی
تر یشبو سرمایه گذاری هر چه  ایهای هستهبازدارندگی سالح

 برای ارتقاء توان نظامی. 

 ای رزهمها در ماوراء تعریف منافع ملی هر یک از ابرقدرت
ن میو تأ ملی خود و ایجاد مرزهای ژئوپلیتیکی برای حفاظت

 .هاآن منافع در هزاران مایل دورتر از مرزهای ملی

 ای انبساطبر های مانع سازی و سد کردناعمال سیاست 
 نتو ون س)کانتینمنت جرج کنان، پیما مرزهای ژئوپلیتیکی رقیب

 .سیتو(

 ای ها و نهادهای نظامی امنیتی قدرتمند برایجاد پیمان
 و(.ناتو و ورشهای فراملی )رصد و ماموریت

 لث های نیابتی دو ابرقدرت در سرزمین کشورهای ثاجنگ
ی ئولوژاید های سیاسی همسو باها و یا گروهو پشتیبانی از دولت

 .خود در این کشورها )جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ یمن(

 های ها و اندیشهتالش برای گسترش و ترویج ارزش
  .ذی نفوهاها در حوزهسیاسی ایدئولوژیکی هر یک از ابرقدرت

 بر منافع صرفا یایدئولوژیک-ترجیح منافع سیاسی 
 .های نفوذاقتصادی در حوزه

  تقسیم جهان به دو بلوک دوست و دشمن و گسیختگی

  .فضای سیاسی برخی کشورها

 های ملی و های فراملی و جهانی بر نگرشتسلط نگرش
  .محلی در مناسبات بین المللی

  ی نوعنگاه صفر و صدی، سیاه و سفیدی، خوبی و بدی و
 .یبها، اقدامات و قدرت رقبزرگ نمایی از تهدید اندیشه

 لوکتالش برخی کشورها برای بیرون ماندن از چتر دو ب 
  طرفانه )جنبش عدم تعهدها(.ار بیقدرت و اعالم و رفت

 وریها در کشورهای ثالث در چارچوب تئمداخله ابرقدرت 
 .همسایگان« نجات»و « دومینو»تهدید 

 ست گو میان دو قدرت رقیب و مواجه با بن بت وعدم گف
 .استراتژیک

   جنگ روانی، تهدید، سازوکارهای و اولویت اصالت
و  توافق رابکاری نسبت به مذاکره، مفاهمه،جاسوسی، خ

 . همکاری

ایدئولوژیک ها و ساختار ژئوپلیتیک ها، ارزشبر مبنای ویژگی
های گری و رقابتبه ویژه در حوزه نظامی جنگ سرد و

های گزافی به اقتصادهای ملی تحمیل کرد و تسلیحاتی، هزینه
دستاوردی جزء ترویج احساس ناامنی و تهدید و ترس از 
ایدئولوژی رقیب در فضاهای سیاسی جغرافیایی و افزایش 

توانست هایی که میبودجه نداشت.در کشورها های نیابتی جنگ
شود، در سیاه  و مردم ها و رفاه جامعهتوسعه زیرساختصرف 

 بر این اساس،شد. چاله رقابت نظامی و ایدئولوژیکی ریخته می
ترین دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق را مهم
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ی و رقابت بر سر توسعه گرهای هنگفت نظامیهزینههمین باید 
صادی، معیشت و ضعیت اقتغفلت از و وهای نفوذ طلبی حوزه

حتی طرف مقابل . دانستسازی ملی توجهی به هویترفاه و بی
خالف ، برعنوان پیروز جنگ سردمریکا بهایاالت متحده آیعنی 
)نظریه پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما و نظریه ها زنیگمانه

نتوانست  [7,11]نظام تک قطبی و نظام نوین جهانی بوش( 
در تخمین و فقط شوارتز  مسلط شود.جهانی  ژئوپلیتیکبر نظام 

های تسلیحات گرایی و رقابتها و پیامدهای اتمیمحاسبه هزینه
، 1990ای ایاالت متحده از ابتدای جنگ سرد تا دهه هسته

 11درصد از کل بودجه نظامی کشور و  29 که معتقد است
ایاالت متحده صرف تولید، توسعه و  دولت درصد هزینه کل

بدین  .[18]ای شده است سالح هستههفتاد هزار نگهداری 
های زیادی ترتیب، ژئوپلیتیک ایدئولوژیک و جنگ سرد، خسارت

ملی و توسعه و رفاه  روندبه اقتصادهای ملی وارد کرد و 
 را به تأخیر انداخت. ای منطقه
 

 ایدئولوژیک در منطقه خلیج فارس ژئوپلیتیک
بات تا حدودی مناسجهانی  ژئوپلیتیکچه ساختار نظام  اگر

ا کند، اممی ای تعیین و تنظیمهای منطقهقدرت را در مقیاس
ی ان بازیگرانعنوای بههای منطقهباید توجه داشت که قدرت

ای طقهمن ژئوپلیتیکبسترساز ساختار ای فعال در عرصه منطقه
 ،هاآن ها و زمینهها، گرایشهستند و ایدئولوژی، منافع، ارزش

ر داند. این موضوع مناسبات قدرت در سطح منطقهکننده تعیین 
یار بس دهه اخیر در منطقه خلیج فارس و جنوب غربی آسیا نقش

 پررنگی داشته است. 
، 1970پیروزی انقالب اسالمی ایران در اواخر دهه 

معادالت سیاسی و ساختار ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس را 
 سویی ایران وموازنه قوا و هم ایمنطقه سیاستدگرگون کرد. 

مریکا در چارچوب سیاست عربستان سعودی با ایاالت متحده آ
تحده دو ستونه ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت ایاالت م

همکاری کشورهای ساحلی و نظام امنیت  ، نوعی[13]مریکا آ
 به وجود آورده بود.را منطقه خلیج فارس  ای دریکپارچه منطقه

گیری شورای و شکل 1979قالب اسالمی ایران در اما وقوع ان
، شکل جدیدی از ساختار 1981همکاری خلیج فارس در سال 

نظام ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس به وجود آورد که 
ی هاهای ایدئولوژیکی، تنشمشخصه اصلی آن رقابت

های نفوذ بر اساس معیارهای ژئوپلیتیکی و رقابت بر سر حوزه
الب اسالمی ایران، دو قدرت بود. در پی وقوع انق ایدئولوژیکی

کترین دو و عربستان سعودی که در چارچوب د ای ایرانمنطقه
ای داشتند، به دو های امنیتی منطقهستونه نیکسون همکاری

قدرت رقیب و رویاروی یکدیگر تبدیل شدند. دو کشور بر مبنای 
، احیاگر ایدئولوژی متفاوت یکی با ایدئولوژی انقالبی شیعه

اسالم سیاسی، نظام سیاسی والیت فقیه و داعیه دار حکومت 
مردم ساالری دینی، ضد استکباری و مخالف با حضور 

ای در منطقه و دیگر دارای ایدئولوژی های فرامنطقهقدرت
گری، دارای پشتوانه خاستگاه بنیادگرا اهل سنت با قرائت وهابی

پیمان غرب و جهان اسالم، مدعی رهبری جهان عرب، هم 
ای در منطقه است. راهبران های فرامنطقهمدافع حضور قدرت

دانند و می «خادمین حرمین شریفین»سیاسی عربستان، خود را 
با اتکا به وجود قبله مسلمانان در این کشور و وجود دالرهای 
نفتی در تالش برای گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه و جهان 

می ایران با هویت شیعی، احیاگر اسالم هستند. جمهوری اسال
های اسالمی و مدعی رهبری جهان اسالم سیاسی و ارزش

داند و رهبر می «ام القرای جهان اسالم»اسالم است و خود را 
 خوانده« رهبر ولی امر مسلمین»جمهوری اسالمی ایران به نام 

زحمت سرشار نفت در دو کشور به شود. وجود درآمدهای بیمی
های رانتیر( باعث شده است تا ستان سعودی )دولتویژه در عرب

های کشور برای توسعه و ترویج اندیشه رهبران سیاسی دو
ایدئولوژیک خود منابع مالی کافی را در اختیار داشته باشند. 
سهم اندک مالیات در بودجه دولت و اتکای بسیار زیاد این 

ل و باعث شده است تا امیا ها به درآمدهای ارزی نفتیدولت
  های رانتیر با استقالل بیشتری انجام شود.های دولتخواسته

تقریباً هر دو کشور های ایدئولوژیکی، بر مبنای تفاوت
ادها و حوادث انقالبی، سیاسی، امنیتی و حتی نسبت به روید

های پیرامونی نگاه اقتصادی و اجتماعی در منطقه و کشور

موارد منجر به  یبسیارها در اند و این تفاوتمتفاوتی داشته
های های ژئوپلیتیکی شده است. در سالتنش، منازعه و چالش

آغازین هزاره سوم، روابط دو کشور ایران و عربستان سعودی 
بیش از دو دهه پایانی سده بیستم پیچیده و پر تنش شده است. 
با روی کار آمدن سلمان بن عبدالعزیز و با همکاری پسر و 

ن، روابط دو کشور سرد، رقابتی و پر تنش و ولیعهد او ملک سلما
حتی در برخی موارد تا آستانه مخاصمه و جنگ نیز پیش رفته 
است. عالوه بر رقابت در منطقه خلیج فارس، ورود به کشورهای 

های نفوذ در کشورهای سوریه، لبنان، سر حوزه ثالث و رقابت بر
ت از رفتارهای سیاسی دو قدرفلسطین، عراق و یمن بخشی 

های نیابتی دو های گذشته بوده است. جنگای در سالمنطقه
های فعال در منطقه ایران و عربستان توسط گروهقدرت 

های داخلی در سوریه، یمن و حتی عراق در چارچوب جنگ
ای این دو رقیب بوده است. در ولوژیک منطقهایدئ ژئوپلیتیک

بین المللی  ها و موارد سیاسی ورویدادها، مصداق های اخیرسال
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بسیار زیادی در منطقه جنوب غرب آسیا و خلیج فارس روی 
ایدئولوژیک دو قدرت  ژئوپلیتیکداده است که با عینک و نگاه 

ای تفسیر و تحلیل شده و بر پیچیدگی و دامنه بحران منطقه
ای افزوده است. دامنه ناپایداری و ناامنی منطقه ژئوپلیتیکی و بر

واجد ارزش ژئوپلیتیکی بوده و در  برخی از رویدادهایی که
ک ایران و عربستان مسأله ساز ایدئولوژی ژئوپلیتیکچهارچوب 

  اند به شرح جدول ذیل است:شده
 

 
 ئولوژیکاید وپلیتیکژئندیشه اهای ژئوپلیتیکی اخیر میان جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در چارچوب : رویدادها و بحران(1) جدول

 فع شیعیان این کشورنی عراق به ت داخلمریکا به عراق و سقوط صدام حسین و تغییر موازنه قدرن المللی به رهبری ایاالت متحده آحمله گروه ائتالف بی 1

 از سوی شیوخ عرب برای اعمال فشار بر ایران« هالل شیعی»له طرح ادعایی ایران و مسئگسترش حوزه نفوذ  2

 قدر عراق و حمایت ایران از دولت شیعی عراها حمایت عربستان سعودی از نیروهای فعال اهل سنت عراق و حتی بعثی 3

رای سرکوب لشکرکشی ب لیفه ون و حمایت عربستان سعودی از آل خخیزش بیداری اسالمی در کشورهای عربی و حمایت ایران از انقالب مردمی بحری 4
 قیام مردمی بحرین

 دژیم اسربحران سوریه و حمایت ایران از بشار اسد برای حفظ حکومت سوریه و حمایت عربستان از مخالفان اسد برای سقوط  5

از حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع  و در مقابل حمایت عربستان 2011سال له انقالب مصر و حمایت ایران از انقالب مردمی و اخوان المسلمین در مسئ 6
 2013مصر و حمایت از کودتای ژنرال عبدالفتاح سیسی در سال 

ی دادی از کشته شدگان حجاج ایرانتن از حجاج ایرانی و دفن بدون مجوز تع 465و جان باختن  1394وقوع حادثه منا در جریان اعمال حج در مهرماه  7
 از حادثه اه بعدسط دولت سعودی در مکه و سرنوشت نامعین تعدادی از این حجاج و از جمله سفیر سابق ایران در لبنان تا دو متو

 هاحمایت معنوی ایران از حوثی و 1394در فروردین ها حمله گروه ائتالف شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی به یمن بر علیه حوثی 8

تراض شدید دولت و ملت ایران به این و اع 1394دی  11اعدام شیخ نمر الباقر النمر از روحانیون برجسته شیعه عربستان، توسط رژیم سعودی در تاریخ  9
 گری این کشور در مشهدواقعه و حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسول

 ان های بین المللی اتحادیه عرب و کنفرانس اسالمی برای محکومیت ایرتالش عربستان سعودی برای استفاده از ظرفیت 10

 رقابت بر سر جذب گروه حماس در فلسطین توسط هر دو کشور و همکاری عربستان با اسرائیل برای مقابله با ایران 11

 ر عربستان سعودیدزیر لبنان ونخست  سعد حریری و استعفازه سنتی ایران در لبنان تالش عربستان برای مهار ایران در منطقه و تالش برای ورود به حو 12

 امای ایران موسوم به برجعربستان و امارات با توافق هسته و مخالفت شدید 1+5ای ایران با گروه مذاکرات هسته 13

 سوریهشکست داعش در عراق و سوریه با مشارکت و حمایت قاطع ایران از حشد شعبی و دولت عراق و ارتش و دولت  14

 و اعالم حمایت قاطع دولت عربستان از معترضان 1396های داخل ایران در دی ماه ها و ناآرامیآشوب 15

 تر به ایران های متناقض نفتی عربستان با ایران برای محدودیت و اعمال فشار بیشسیاست 16

 تی در خلیج فارس یم صهیونیسپای رژ نامه برقرار روابط دیپلماتیک بحرین و امارات با اسرائیل و حمایت عربستان و بازگشاییصلح ابراهیم و توافق 17

 عنوان دشمن شماره یک اعراب به جای اسرائیل  الش عربستان برای معرفی ایران بهت 18

 (منبع: تنظیم از نگارنده)
 

گر اند این موارد، فقط رویدادهای جدید میان دو کشور هست
ه به هم ذشتدار گبخواهیم موارد مناقشه برانگیز و اختالفی ریشه

 این فهرست اضافه کنیم بسیار افزایش خواهد یافت. 
تی منیهر کدام از موارد فوق، پیامدهای سیاسی و مسائل ا

 وایران مختلفی داشته و دارد که بر تنش و بحران میان 
 طقهعربستان سعودی افزوده است و به تبع آن بر امنیت من
ر سیاغرب آسیا و تصویرسازی ژئوپلیتیکی از منطقه تأثیر ب

ه لکه بب، یگر نیستندزیادی گذاشته است. این موارد مجزا از یکد
صورت رابطه علت و و به ای به هم پیوستهصورت زنجیره

هم  دئولوژیک در پیای ژئوپلیتیکمعلولی در بستر گفتمان 
 اند.آمده

های و مشخصهها صورت اجمالی، ویژگیدر مجموع، به
ایدئولوژیک حاکم بر روابط ایران و عربستان  ژئوپلیتیکاصلی 

 توان به شرح ذیل فهرست کرد:می سعودی را
 جاد تقسیم فضایی و ایجاد قلمروهای ژئوپلیتیکی )ای
یعی ش ایدئولوژی اساسدو قطبی و تشکیل دو اردوگاه( بر فضای

ه بن( و محور مقاومت )ایران، عراق، سوریه، لبنان و فلسطی
تان عربسگرا و وهابی )ری ایران در برابر ایدئولوژی سنیرهب

ی هبرسعودی، کویت، قطر، بحرین، امارات متحده عربی( به ر
 عربستان سعودی.

 ر نتشااصالت دادن به ایدئولوژی سیاسی و تالش برای ا
ب و تی قلمرو رقیر قلمرو ژئوپلیتیکی خودی و حهای آن دارزش

 توجهی و کم توجهی به سود و زیان اقتصادی.بی

  رقابت شدید برای گسترش حوزه نفوذ و انبساط قلمرو
ژئوپلیتیکی خود در فضاهای جدید )مانند یمن، غزه، افغانستان( 
و تالش برای نفوذ در قلمرو ژئوپلیتیکی رقیب )مانند تالش 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 11

https://psp.modares.ac.ir/article-42-54196-en.html


  283 راهبرد ژئواکونومیک، یگانه راهبرد همگرایی و اتحاد در منطقه خلیج فارس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1399پاییز  ،4، شماره 2دوره                                                           فصلنامه آمایش سیاسی فضا

ی نفوذ در عراق و تالش ایران برای ارتباط نزدیک عربستان برا
 با قطر( و همچنین تالش برای انقباض قلمرو ژئوپلیتیکی رقیب. 

 

 

 اساس نظام جنگ سردی منطقه خلیج فارس و غرب آسیا بر: ساختار ژئوپلیتیک(2)شکل 

 نگارندگان()منبع: 

 
 ون تمرکز ویژه دو قدرت رقیب بر نهادهای نظامی بر

امنیتی -های نظامیاساس ائتالفها برمرزی و تقویت آن
 های)نیروی نظامی سپر شبه جزیره از سوی عربستان و کشور
ا بان عضو شورای همکاری و در مقابل نیروهای سپاه قدس ایر

 شعبی عراق و حزب اهلل لبنان(.همکاری حشد 

  نظامی گری و رقابت تسلیحاتی دو قدرت رقیب
های پیشرفته ر خرید جنگندهتکا بای: قدرت هوایی با امنطقه

ش بی مریکایی و اروپایی از سوی عربستان سعودی و اختصاصآ
ظامی درصد درآمد ناخالص داخلی عربستان به بودجه ن 10از 

ن توا ت قدرت موشکی با اتکا برو تمرکز ایران بر تقوی [9]
 بومی.

  نگرش سیاه و سفیدی، صفر و صدی، حق و باطل به
 یکدیگر. 

 یباًبزرگ نمایی تهدید از یکدیگر و منتسب کردن تقر 
 قیب.ای و حتی داخلی خود به رهای منطقهریشه تمام بحران

 ( و های نیابتی در کشور ثالث )سوریه، یمنوقوع جنگ
و با همس های سیاسی و شبه نظامییا گروه هاپشتیبانی از دولت

ش برای شکست و به عقب راندن ایدئولوژی خود و تال
 های وابسته به ایدئولوژی رقیب.گروه

  نگاه متعارض و متضاد در رویدادها و حوادث سیاسی و
ای )نگاه متعارض در ویژه در مسائل منطقهالمللی به بین

اری اسالمی، های تروریسم، بهار عربی یا بیدمصداق

 های مردمی، دخالت نظامی و سرکوب معترضان(.انقالب

  رس قه خلیج فانگاه متعارض در ترتیبات امنیتی منط
 ه با حضور وصورت بومی و مبارزای به)تأمین امنیت منطقه

ر دای در منطقه از سوی ایران ی فرامنطقههادخالت قدرت
 ای غربی وهمقابل پیوند امنیت منطقه خلیج فارس با قدرت

 پیمان غرب از سوی عربستان سعودی(.هم

 .تالش برای رهبری در جهان اسالم 

ری گرایانه جمهوتوان کتمان کرد که ایدئولوژی آرماننمی
ه ست. بادی اسالمی ایران بسیار فراتر از رقابت با عربستان سعو

ی یاسسدیگر سخن، زمامداران جمهوری اسالمی ایران، اندیشه 
یف تعری سعودای خود را در برابر عربستان منطقههای و فعالیت

نی و جها را در برابر استکبار ، بلکه ایدئولوژی خودکنندنمی
ن ربستاعر با دانند که به ناچامیمقابله با صهیونیزم بین الملل 

وری این اساس از نگاه جمهبر  .کندسعودی نیز برخورد می
ظام نای منطقهاسالمی ایران، رهبران عربستان سعودی عنصر 

می های جمهوری اسالژئوپلیتیک غرب هستند که برای آرمان
ز اقابت ره و کند. بنابراین، احساس مقابلایران ایجاد مزاحمت می

 انو عربست سوی عربستان سعودی نسبت به ایران بیشتر است
ی عرب کند که از گسترش حوزه نفوذ ایران در مناطقتالش می

     ری کند. و به ویژه اهل سنت جلوگی
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 1399، پاییز 4، شماره 2دوره                                                           فصلنامه آمایش سیاسی فضا

ای گرایی و توسعه منطقهراهبرد ژئواکونومیک و هم

 در خلیج فارس

، عودیراهه میان ایران و عربستان سعنوان آبخلیج فارس به
ن طور کلی بیع مشترک زیادی میان دو کشور و بهگستره مناف

 هکست اکشورهای کرانه جنوبی و کرانه شمالی به وجود آورده 
ک نومیمحوریت گفتمان اقتصادی و ژئواکو تواند بر مبنایمی

ای طقهپایدار من گرایی و ضامن امنیتگرایی و منطقهباعث هم
ز ترین ذخایر نفت و گاشود. هشت کشور خلیج فارس، بزرگ

عی ر قطمنطقه خلیج فارس با ذخایجهان را در اختیار دارند. 
هانی جدرصد از سهم ذخایر  47میلیارد بشکه نفت،  800حدود 

 6/42تریلیون متر مکعب گاز طبیعی،  79با بیش از ت و نف
شور عضو ک 12یان از م .[6] رصد از ذخایر گازی جهان را داردد

ت صادر کننده نف ترین کشورهایعنوان مهمسازمان اوپک، به
تان و کشور آن )ایران، عراق، کویت، قطر، عربس 6در جهان، 

ه فارس است کامارات متحده عربی( متعلق به منطقه خلیج 

 .[15] کنندمی درصد از نفت اوپک را تولید 71بیش از 
عالوه مساحت های خلیج فارس ببنابراین، هشت کشور منطقه

 96/0درصد ) یکهای خلیج فارس که روی هم کمتر از آب

در ، [22] اندزمین را اشغال کردهصدم درصد( مساحت کره 
خود جای  ت و گاز جهان را دردرصد ذخایر نف 45مجموع 

 ژی درانر اند. این موضوع، کانونی بودن ذخایر استراتژیکداده
دهد می منطقه کوچک اما راهبردی منطقه خلیج فارس را نشان

 ردهککه از این حیث این منطقه را در جهان منحصر به فرد 
 است. 

های منطقه خلیج تصمیم سازان و رهبران سیاسی دولت
عربستان  ی ایران وفارس و در رأس آن جمهوری اسالم

در  اند از این ویژگی منحصر به فردسعودی نه تنها نتوانسته
ند؛ بلکه از این ای استفاده کنراستای همکاری و توسعه منطقه

های آمدهای ارزی آن برای رقابتفرصت طبیعی و در
انباشت تسلیحات  ایدئولوژیک و تضعیف یکدیگر و تهیه و

کالسیک و  ژئوپلیتیکگفتمان  اند. در چارچوبنظامی بهره برده
های اخیر چهار جنگ یج فارس در دههسرد است که منطقه خل

تمام عیار، بحران سیاسی گوناگون، قطع روابط دیپلماتیک متعدد 
میان اعضا را تجربه کرده است. در این اتمسفر ژئوپلیتیکی است 

های ملی صرف که دشمن و تهدید رقیب، برجسته شده و ثروت
ی و خرید تسلیحات پیشرفته شده و در مقابل، اسلحه ساز

انده است. در حالی که ای مغفول مو توسعه منطقه همکاری
اساس منطق ژئواکونومیک، منافع اقتصادی و منافع ملی در بر

منظور بهها کند و دولتمی سیاست خارجی کشورها اصالت پیدا
گرایی با تر به این منافع، همکاری و همدستیابی آسان

گرایی دهند. در منطقهمی ورهای منطقه را در اولویت قرارکش
های جدید، ژئواکونومیک بخش مهمی از رفتار استراتژیک قدرت

 گرایی است. ای برای تأمین منافع و هممنطقه
در چارچوب گفتمان ژئواکونومی، اکتشاف، استخراج، 

ز گا پاالیش، فرآوری، ترانزیت، صادرات منابع عظیم نفت و
ط ، موقعیت و مکان یابی مناسب مسیرهای عبور خطوطبیعی

 هرمز ژیکلوله انرژی، اهمیت ترانزیتی و گذرگاهی تنگه استرات
های هماهنگ حوزه انرژی به مسائل اصلی در و سیاست

ل ای کشورها تبدیاست گذاری و سیاست خارجی و منطقهسی
یت ارس و منطقه، امنخواهد شد. مسائل محیط زیست خلیج ف

ای، بازار ای، ایجاد شبکه حمل و نقل منطقهمنطقه فراگیر
های ای، مشارکت جمعی برای حل بحرانترک منطقهمش

ای در چارچوب تفکر طور کلی توسعه منطقهای و بهمنطقه
اری ن همکاین اساس گفتما کند و برمی ژئواکونومیک معنا پیدا

 لیجخگرایی و تأمین منافع جمعی میان کشورهای منطقه و هم
 فارس را زمینه سازی خواهد کرد. 

به  صورت اتخاذ استراتژی ژئواکونومی و اصالت دادن در
 اقتصاد و منافع مشترک از سوی رهبران سیاسی ایران و

 وسنی  ژئوپلیتیکعربستان و کشورهای منطقه خلیج فارس، 
و هم  افزایی اقتصادیشیعه بی معنا خواهد شد و هم ژئوپلیتیک

ت زمینه نیازهای کشاورزی و محصوال تکمیلی اقتصادی در
غذایی، منابع آب، گردشگری، خدمات و تبادل نیروهای 

ها و برنامه گذارییابد و سیاستمی متخصص اهمیت زیادی
 ای بخش مهمی از سیاستای و توسعه منطقههای منطقهریزی

 خارجی کشورهای منطقه خواهد شد. 
ری رصت همکااین اساس، راهبرد ژئواکونومیک ایجاد ف بر

ات سبود مناو مشارکت در جغرافیای امید برای ارتقاء و بهب
کند و ترس می ای و خلق زیست فضای صلح اهمیت پیدامنطقه

رود و می ای از بیناز فضاهای جغرافیایی درون منطقه سمبلیک
 نگرش فرصت آفرین به فضاهای درونی و پیرامونی گسترش

  یابد.می
 قابتژئواکونومیک نیز چالش و راگرچه در درون مناسبات 

 ژئوپلیتیکهای وجود دارد اما به لحاظ ماهیت با چالش
ابل قکی های ژئواکونومیایدئولوژیک کامالً متفاوت است. چالش

که الیکره، توافق و مصالحه است در حمذا مفاهمه، گو،گفت و
کل و باطل شایدئولوژیک بر مبنای حق  ژئوپلیتیکهای چالش

ک لیتیدر ژئوپ مصالحه است.حل و قابل ار و غیرگرفته و پاید
أله مس ، تنها راه حلولوژیک، فروپاشی و حذف قدرت رقیبایدئ

  است.  
اساس نتایج این پژوهش بر مبنای اتخاذ راهبرد بر
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 1399پاییز  ،4، شماره 2دوره                                                           فصلنامه آمایش سیاسی فضا

ژئوپلیتیک ایدئولوژیک و یا انتخاب راهبرد ژئواکونومیک در 
توان به الگوی نظری از این دو راهبرد ای میمقیاس منطقه

 رسید که به صورت شماتیک به شرح ذیل است. 

 
 و پیامدهای آن ایراهبرد ژئوپلیتیک ایدئولوژیک و راهبرد ژئواکونومیک منطقهفرایند الگوی نظری : (3)شکل 

 (منبع: نگارنده )

 

 نتیجه گیری
 برتر قدرت دوایران  اسالمی جمهوری و سعودی عربستان

. هستند جنوب غرب آسیاهسته مرکزی جهان اسالم و منطقه 
ی انطقهبا حضور این دو قدرت مخلیج فارس ژئوپلیتیکی  منطقه

که ی اونهگبه کند. در شمال و جنوب معنا واقعی خود را پیدا می
و  رویدادهای مهم سیاسیبه ای نسبت این دو قدرت منطقه

رد  وشند تفاوت باتوانند بیژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس نمی
 ی دیدهاهپای حضور و یا دخالت آنان در بسیاری از مسائل منطق

 شود. می
 و یژئوپلیتیک اختالفات و رقابتبه صورت مشخص، سابقه 

 ایران به اسالمی جمهوری و سعودی عربستان ایدئولوژیکی
گردد. بر می 1980دهه  آغازایران و از  اسالمی انقالب وقوع

شود و  خارجرویدادی که باعث شد ایران از اردوگاه غرب 
ایران با ایدئولوژی سیاسی شیعی محور انقالبی و ضد استعماری 

و ایدئولوژی عنوان همپیمان غرب  منافع عربستان سعودی به
این موضوع به تدریج . همسو نباشدسیاسی بنیادگرای وهابی 

های زیادی پیدا کرد و با جنگ ایران و عراق، رقابت پیچیدگی

 تدریج به و ایدئولوژیک عربستان سعودی با ایران افزایش یافت
آیت اهلل هایی و با درایت چه در برهه اگرافزوده شد.  آن ابعاد بر

های سیاسی، ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی تنشهاشمی رفسنجانی 
در دو دهه آغازین ای تا حدی فروکش کرد، اما دو قدرت منطقه

 طرحو در عراق رژیم بعث پس از سقوط  ،سده بیست و یکم
بهار تحوالت نظریه هالل شیعی و فعالیت محور مقاومت و 

 ور شد. و بیش از گذشته شعلهاوج گرفت  بار دیگرعربی 
 عربستانی ژئوپلیتیکمناسبات سیاسی و طور کلی، واکاوی به

در دوره جدید از جنس  ایران اسالمی جمهوری و سعودی
 ژئوپلیتیکای و نظام ی جنگ سرد منطقهژئوپلیتیکهای ویژگی

منطقه خلیج ایدئولوژیک است که دامنه رقابتی آن تقریباً سراسر 
داری ایران میدانفرا گرفته است. رقابت و را غرب آسیا فارس و 

ای باعث گسیختگی و عربستان در تحوالت ژئوپلیتیکی منطقه
ی در منطقه ژئوپلیتیکی و تقسیم قلمروهای ژئوپلیتیکفضای 

غرب آسیا و منطقه خلیج فارس شده است و نوعی صف آرایی 
)بلوک بندی قدرت( میان ایران و هم پیمانانش با عربستان 

این چارچوب، روابط دو  درانش شده است. سعودی و هم پیمان
های ایدئولوژیکی از موضع حق و باطل اساس ارزشقدرت بر
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شده  هاآن است که باعث نوعی بن بست استراتژیکی میان
گری، ائتالف سازی و نهادسازی نظامی برون است. نظامی

مرزی، تالش برای گسترش حوزه نفوذ، بزرگ نمایی تهدید از 
بر علیه یکدیگر، حمایت از پروپاگاندا گونه یکدیگر، تبلیغ 

نیابتی از  هایقدرت رقیب و جنگنیروهای مخالف 

های اخیر ای در سالهای اصلی این دو قدرت منطقهمشخصه
انطباق بسیار آنان  سیاسی دهد رفتارمی بوده است که نشان
 ژئوپلیتیکایدئولوژیک و  ژئوپلیتیکهای زیادی با خصیصه

عی رقابت ایدئولوژیک، نو ژئوپلیتیکجنگ سرد دارد. منطق 
ی ملی های بسیار گزاف به اقتصادهافرسایشی با تحمیل هزینه

گرایی، واگرایی، فرقه ای جزدو قدرت رقیب است که نتیجه
ای توجهی به توسعه پایدار منطقهو بیای ناامنی منطقه ثباتی،بی

 در پی نخواهد داشت. 
یک که تغییر و تحول در نظام ژئوپلیت دانیماگرچه می

زرگ بای یا جهانی آسان نیست و نیازمند رویدادهای منطقه
وی ز سژئوپلیتیکی است، اما اتخاذ استراتژی ژئواکونومیک ا

 یر بهتواند نقطه آغاز چرخش و حرکت به سوی تغیمی هاقدرت
 باشد. ای و منطقهشکل آرام و مثبت دو جانبه 

سیاست ند نتوامی ایران و عربستان سعودیرهبران سیاسی 
خارجی دو جانبه خود را بر مبنای استراتژی ژئواکونومیک تعریف 

برای ثبات و امنیت  یراهبرد مناسب در این صورتکنند که 
. ظرفیت خواهد بودمنطقه خلیج فارس و غرب آسیا 

فارس و منافع مشترک  های اقتصادی با محوریت خلیجهمکاری
ویژه در منابع انرژی و موقعیت ارتباطی و ترانزیتی همسایگان به

کشورهای منطقه خلیج فارس باعث شده است تا استراتژی 
گرایی و گرایی و همونومیک راه حلی مناسب برای منطقهژئواک

ای جدید با نظام ژئوپلیتیکی اقتصادی باشد که در ورود به دوره

ای قابل تحقق است. در ت و صلح پایدار منطقهستر آن امنیب
المللی کارهای بین چارچوب گفتمان ژئواکونومیک، سازو

ای های منطقهگرایی و ائتالفگرایی، همکاری، اتحاد، منطقههم
کونومیک، منافع مشترک تر است. منطق ژئواقابل دسترس

های مکانی در های زمینی و موقعیتاساس ارزشاقتصادی بر
 کند که بر پای آنمی کشورهای همسایه را برجسته میان
های گسترده را ایجاد گراییهای همکاری و همواند زمینهتمی

منظور تمرکز بر منافع مشترک اقتصادی بهکند. بنابراین، 
های ایدئولوژیکی با گرایی و پرهیز از رقابتهمکاری و هم

نگرش ارزشی سفید و سیاه به خود و رقیب، الزمه آغاز گفتمان 
ژئواکونومیک در منطقه خلیج فارس است. در این چارچوب 
گفتمانی، ذخایر عظیم نفت و گاز منطقه خلیج فارس و صنایع 
وابسته )اکتشاف، استخراج، پاالیش و فرآوری( به همراه بازار 

رسی و انزیتی و موقعیت مناسب دستهای ترصادرات و مزیت
های کشاورزی، منابع آب و همچنین هم تکمیلی در زمینه

گرایی کشورهای منطقه صنایع غذایی به نقطه همکاری و هم
شود. این در حالی است که بر مبنای می خلیج فارس تبدیل

های ایدئولوژیک، همین نقاط مشترک و مزیت ژئوپلیتیک
ای و منافع دسته جمعی منطقه بایست بهمی اقتصادی که

گرایی منجر شود، به ابزاری برای مقابله و رقابت با یکدیگر هم
  تبدیل شده است.
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