
 111     رو و الزامات تحقق آن در آینده پیش فارس خلیج ی سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه امکان

دهد ک  دو دریاای   جنوب شرقی اي  و ب شی ا  ی  يیستم ارت اطی را تش یل می
چناین تناا     کندم هام  ب  هم متصل می مدیتران  و يرخ و دو اقیانوس هند و اطلس را

را ا  را   فاارس  یجآید ک  صلا  های ايتراتژی  جهان ب  شاار می هرمز ی ی ا  ی ریا 
با  دریاای آ اد پیوناد     الاللای  ینرانای با   دریای عاان، اقیانوس هند و صطو  کشتی

کنادم   دهدم رو ان  بی  ا  چهل دردد نف  مصرفی جهان ا  این تنا  ع اور مای   می
کشاورهای   ی را  ن   بسیار ،سايی در توا ن اقتصادی، مالی و تیاری ها  آباین 

کند و هر رصدادی ک  يایم  و امنیا     دنعتی و کشورهای يا،لی منط   ایفاء می
دریانوردی را در این نا،ی  تهدید نااید، ب  هاان نسا   مناافع ایان کشاورها را در     

 فاارس  یجصلا  ی در ،و   (72-78صم  ،1393)مت ی، م معرض صطر قرار صواهد داد
تارین   و برصای ا  مهام    هساتند  یاد  تن عوامل ئئوپلیتی ی با عوامال اقتصاادی درهام   

های این منط   ع ارت اي  ا   منابع نفتی فراوان، هزین  تولیاد پاایین، کیفیا      مزی 
ون الم ا    های نف  و يهول  ،اال  ، توان تولید  یاد چا فارس یجباالی نف  صام صل

در يیاي  صاارجی   یان پژوه ، اولوی  دادن ب  روی رد اقتصادی و هاارااین  دید 
روی رد امنیتی( تنها راهای ايا  کا  باعاث صواهاد شاد        یجا )ب  کشورهای منط  

 ی در صادم  توياع  هاا     فاارس  یجهای ئئوپلیتی ی و ئئواکوناومی ی صلا   هرفی 
 کشورهای این منط   قرار ییردم

 درات نفت؛ نقطه مشترک همکاریگذاری، تولید و صا سرمایه .3-3

 ی  روت  یاادی را بارای توياع     فارس یجصلوجود بیشترین  صایر نف  جهان در 
درداد کال    64دود م آورد  اي م بر اياس برآوردها ،کشورهای این منط   فراه

م قارار دارد  فاارس  یجصلا  ی نفا  جهاان در کشاورهاو ،او       شد  شناصت  صایر 
 ی ،اضار در ياای    ،اال در فاارس  یجصل ی کشورهای ،اشی  (4و ناودار 2)جدول 

هااای صااارجی و ف اادان اياات یل در  ای، دصالاا  قاادرت اصتیفااات درون منط اا 
انارئی نفا  اياتفاد  کننادم      مشاترک   اناد ا  هرفیا     ییری، هنو  نتوانسات   تصایم
تولید و فاروش نفا ،    ی ین در مرقاب  با ی دیار  یجا ب این کشورها  ک  یدر،ال

ی اری و دادرات و با اریابی  تولید، يرمای  ی ین در متوانند با اقدامات مشترک  یم
 نای صاود را در برابار کشاورهای      متحد عاال کنناد و قادرت چانا      طور ب نف  


