
 1399بهار  ♦ 1شماره  ♦ 4سال  ♦ المللی های بین سازمان     114

ايا م ایان مسا ل      محیطای  یسا   تح ی ااتی و  -های دریایی، علاای  ب  ها اری
ی امنیا    مسا ل   ا جالا  دربرییرند  موضوعات متنوتعی بارای ها ااری مت ابال    

رانای، دایادی،    رانی، دانع  تولیاد و يااص  کشاتی، نظاارت بار کشاتی        کشتی
 یا   یچها م در اي م امرو   دیار موادچا، کاال و یردشاری دریایی، م ار   با قا

 ، کرشاد  توانند در مورد مسائل  نای ییتنها ب  فارس یجصل ی ا  هش  کشور ،اشی 
ها در  این دول  دری شت بدون در نظر یرفتن منافع دیار هاسایاان فعالی  کنندم 

دیار های دریایی و ياص  جزایر مصنوعی بدون هااهنای با  مواردی مثل فعالی 
  یس  ی محاند ک  پیامدهای نایواری برای  های منط   دي  ب  اقداماتی  د  دول 

داشت  اي م بسیاری ا  موضوعات فو، در دورت  فارس یجصل ی ،و   ی ش نند 
تواند تهدیادی علیا  امنیا  ایان کشاورها باشاد و در        ای، می عدم ها اری منط  
شاورها  ایان ک  ی بارای توياع    تواند ت دیل ب  فردتی مناي  دورت ها اری می

هاایی   فعالیا    یس ، ی محم در و کاال و یا ،فاه  ا  شودم م ابل  با قاچا، مواد
 ی آن برآینادم بارای ناونا  مسا ل      ی نیستند ک  ی  یا دو کشاور بتوانناد ا  عهاد    

، فاارس  یجصلا  ی و یا بحران کا ود آب آشاامیدنی در کشاورهای ،او      یردوغ ار
شاودم در   می وفصل ،لکشورهای منط    ی ها با ها اری ها مسائلی هستند ک  تن

و اردن،   در منط   اي  یردوغ ار یدکنند تول، عربستان بیشترین یردوغ ارموضوع 
کا    ايا   ،االی یردوغ اار هساتند  ایان در   يوری ، عرا، مناابع دیااری ا  تولیاد    

 يا دم ایران را متث ر می یژ و ب  ،کشورهای منط   ی پیامدهای این مس ل  ها 

 فیایی و ظرفیت بازار جهان اسالمنزدیکی جغرا .3-6

، نزدی ی جغرافیاایی و  فارس یجهای ها اری کشورهای منط   صل ی ی دیار ا   مین 
هاای منط ا     هرفی  باال برای اییاد با ار مشترک جهان ايایم ايا م دولا     وجود 

ییری يیاي  صاارجی صاود ا  روی ارد     جه صصوص ایران و عربستان با تغییر   ب
توانند با ها اری مت ابل طر،ی را بارای تشا یل    امنیتی ب  روی رد تويع  محور، می

تواناد در ابتادا در باین کشاورهای      با ار مشترک جهان ايیم اجرا کنندم این با ار می
کشاورهای صاورمیانا  و    ی با  هاا    یجتادر  تش یل یردد و با   فارس یجصل ی منط  
چنین ترکی  و برصی کشورهای آيیای مرکزی، آيایای شارقی و جناوب شارقی      هم


