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چکیده
عوامل مختلفی در تامین منافع کشورها به تاثیرگذاری میپردازد .یکی از این عوامل که در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و
همچنین گسترش دامنه نفوذ یک کشور در منطقهای که در آن قرار دارد تاثیرگذار است گردشگری است .به سبب وابستگی بخش
یهای جغرافیایی منطقهای که یک کشور در آن قرار دارد وهمچنین نقش آن در افزایش وزن ژئوپلیتیک
گردشگری به ویژگیها 
کشورها رقابتهای گسترده و دامنهداری برای کسب منافع از این طریق به وجود میآید .منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس یکی از
مناطقی میباشد که در چند دهه اخیر رقابت در عرصه گردشگری را شاهد بودهاست بهگونهای که برخی از کشورهای جنوبی
خلیج فارس توانستهاند با بهرهبرداری از گردشگری در تامین منافع ملی خویش نسبت به ایران به توفیق بیشتری دست یابند .با وجود
اهمیت راهبردی خلیج فارس برای ایران و برخورداری از مزیتهای جغرافیایی ،تاکنون برنامهریزی منسجم و کارآمدی از سوی
ایران برای بهره جستن از امکاناتی که در اختیار دارد صورت نگرفته است و بیشتر جنبههای امنیتی و نظامی سواحل جنوبی کشور
همواره مورد توجه بوده است .پیامد ضعف برنامهریزی کارآمد محیطی و غلبه رویکردهای نظامی و امنیتی در بهرهبرداری از
سواحل جنوبی ایران در منطقه خلیج فارس از دست رفتن فرصتهای اقتصادی ،گردشگری و حتی فرهنگی و سیاسی میباشد که

در تامین منافع ملی ایران تاثیرگذار است .این امر حالی است که در مقایسه ،کشورهای جنوبی خلیج فارس در کنار توجه به مولفه-
های امنیتی ،با کاربرد برنامههای اقتصادی به جذب سرمایهگذاری و گردشگران خارجی پرداختهاند و توانسته اند به یاری بخش
گردشگری بخشی از منافع ملی خویش را تأمین کنند .با توجه به نقشی که گردشگری میتواند در تامین منافع ملی و پیگیری

اهداف ملی ایران در خلیج فارس دارا میباشد ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که کشور ایران چگونه می-
تواند ازگردشگری در منطقه خلیج فارس در راستای منافع ملی خود ،استفاده نماید؟

واژگان کلیدی :گردشگری ،امنیت ،منافع ملی ،خلیج فارس.
 -1قاسم تیموری (نویسنده مسئول) ghasemteymouri@yahoo.com
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 .1مقدمه
مطالعه سیاست و برنامهریزی توریسم از روشها و رشتههای متعددی یاری میگیرد که شامل سیاست ،مطالعات
سیاسی ،اداره عمومی ،مطالعات نهادی ،جامعه شناسی ،اقتصاد ،جغرافیا ،تاریخ ،حقوق و روانشناسی میشود
( .)Dredge et al,2011:13از دیدگاه جغرافیایسیاسی استفاده مناسب از امکانات محیطی و منابعی که به مقتضای
سرزمین در اختیار مردم یک کشور قرار دارد فرصت آن را فراهم میآورد که کشورها با قرار گرفتن در مسیر توسعه
و پیشرفت به تحکیم امنیت ملی و حفظ منافع ملی خویش بپردازند .این امر شامل استفاده صحیح از منابع طبیعی،
قابلیتهای اقتصادی ،منابع انسانی ،ویژگیهای جغرافیایی ،توجه به تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی ،میراث فرهنگی
و تاریخی ،آمایش مناسب سرزمین و  ...میگردد.
در یک نظام مدیریت علمی که در آن به ساختار جغرافیایی کشور توجه میگردد تالش میشود که هر بخشی از
اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و ...کشور در هماهنگی مناسب با سایر بخشها به توسعه کشور یاری برساند و متضمن
دستیابی کشور به اهداف ملی گردد .همه این موارد در یک رابطه متقابل با امنیت قرار دارند .گردشگری نیز درهر

کشوری رابطهای متقابل با امنیت ملی دارد؛ همانگونه که امنیت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی زمینه آن را فراهم می-
نماید که گردشگری در یک کشور توسعه یابد ،میتوان با استفاده مناسب از فرصتهایی که محیط جغرافیایی برای

گردشگری در اختیار انسان قرار میدهد امنیت کشور را نیز توسعه بخشید .از پایان جنگ جهانی دوم و با پیشرفت-

هایی که در حوزه حمل و نقل و ارتباطات به وجود آمده است هر ساله بر تعداد گردشگران بینالمللی افزوده می-

شود و منافع اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی گوناگونی برای کشورهایی که از مزیتهای جغرافیایی خود استفاده می-
کنند فراهم آمده است .به همین منظور بررسی نقش گردشگری در حفظ منافع ملی کشورها ما را قادر میسازد که به
دیدگاهی مطلوب در خصوص این موضوع دست یابیم.
 .2روش پژوهش
در بخش اول این پژوهش برای جمعآوری اطالعات در کنار بهرهبرداری از مطالعات کتابخانهای تالش شده است که با
بهرهگیری از نتایج بازدیدهای علمی و مطالعات میدانی که در سالهای  1390و  1391از سواحل جنوبی ایران و جزیره-
های ایرانی خلیج فارس به عمل آمده است به تدوین مبانی نظری پژوهش ،شناسایی قابلیتهای گردشگری و محیطی
شدوم و
منطقه خلیج فارس و همچنین عملکرد کشورهای این منطقه در بخش گردشگری پرداخته شده است .در بخ 
یایران در منطقه خلیج فارس مورد
یاسالم 
نتحقیق به صورت تحلیلی -توصیفی سیاست گردشگری جمهور 
پایانی ای 
ارزیابی قرار گرفته است .در نهایت باشناسایی مزیتهای جغرافیایی ایران در منطقه خلیج فارس پیشنهادهای مناسب
ی ایران ارایه میگردد.
جهت استفاده از قابلیتهای گردشگری منطقه خلیج فارس در پیگیری منافع مل 
.3مبانی نظری تحقیق

 .1.3مفهوم سیاست گردشگری :فرهنگ آنالین وبستر(  ) 2007برای سیاست 1تعریفی به این شرح ارایه میدهد« :یک

مسیر یا روش از عملی انتخاب شده از میان جایگزینها و در پرتو شرایط برای راهنمایی و تصمیم در زمان حال و
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تصمیمات آینده» .سیاست گردشگری 1را میتوان به عنوان یک مجموعه از آییننامهها ،نقشها ،رهنمودها ،دستورات
و اهداف توسعه/ترقی و راهبردهایی که برای تصمیمات جمعی و فردی که تاثیر مستقیم بلندمدتی روی توسعه
توریسم دارند یک چارجوب ارایه مینماید تعریف نمود( .)Edgell et al,2008:7گردشگری توانایی تبدیل به
یکی از بخشهای اقتصاد که دارای رشد سریعی هستند را دارد .اما ایجاد – و حفظ -نرخهای باالیی از ایجاد ثروت

و اشتغال به خودی خود روی نمیدهد :این امر نیازمند تالش بسیار و گشایش کار در این بخش ،کمک دولت برای

حذف مشکالت ساختاری و موانعی که این فعالیت را به سکون میکشانند میباشد (.)Penrose,2011:14

در این چارچوب همواره باید سیاستهای عمده و ساختاری در کشور و همچنین سیاستهای بخشی که در حوزه
گردشگری جاری میباشند مورد بازبینی قرار گیرند و با شناسایی نقاط قوت و ضعف ترتیبی اتخاذ گردد که دستیابی
به اهداف با کمترین هزینه و بیشترین ضریب موفقیت همراه گردد .فرآیندهای حاکم بر ساختارهای قدرت و نظام
تصمیمگیری در کشورهای مختلف در بیش از  50سال گذشته به دفعات مورد بازنگری قرار گرفته است .درنیمه قرن
بیستم ،مطالعات قدرت و چگونگی بازنمایی آن در سیاستهای تصمیمسازی و عمل دولت مفاهیم موجود برنامه-

ریزی و سیاست را به چالش کشید ( .)Dredge et al,2011:19این چالشهای به وجود آمده برای سیاستهای
تصمیمگیری بسیاری از حوزهها را متاثر نموده است که شامل بخش گردشگری نیز میشود .کاهش تصمیمسازی
دستوری که در گذشته به شکل گستردهای در اداره فضاهای جغرافیایی نقش داشته است و در آن کمتر به قابلیتها،

مزیتها و ضعفهای محیطی توجه میشد یکی از نتایج به چالش کشیده شدن ساختارهای قدرت و نظامهای
تصمیمگیری بوده است .در نتیجه امروزه در مقایسه با گذشته سیاستهای گردشگری در قالب دو فرآیند مکمل
یکدیگر عمل مینمایند:
.1بهرهبرداری از مزیتهای محیطی
 .2ایجاد مزیتهای محیطی با استفاده از فرصتهای موجود.
در چند دهه گذشته بهرهبرداری از مزیتهای محیطی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی در کشورهای
مختلف توانسته است به شکل روزافزونی بر بهرهوری اقتصادی در کشورهایی که توانستهاند از امکانات محیطی و
فضاهای جغرافیایی که از آن برخوردارند استفاده کنند افزوده است .از سوی دیگر تبدیل فرصت به مزیتهای
محیطی که در اثر درآمدهای مازاد ایجاد میشود متضمن است آن است که سیاستهای گردشگری و اقتصادی به

شکل مناسبی از انعطاف برخوردار باشند و فرآیندهای تصمیمسازی در حوزه سیاستهای کالن کشورها و سیاست-
های بخشی در حوزه مختلف از جمله گردشگری مبتنی بر حفظ منافع ملی و ارتقای جایگاه اقتصادی ،سیاسی و
ژئوپولیتیک کشور باشد.
امروزه گردشگری به یکی از بخشهای عمده تجارت بینالمللی تبدیل شده است .درآمد کلی حاصل از توریسم
بینالمللی که شامل جابجایی مسافران هم میشود در سال  2009میالدی به هزار میلیارد دالر رسید ،به عبارتی سه
Tourism Policy
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میلیارد دالر در هر روز ( .)UNWTO,2011:3عالوه بر گردش مالی قابل توجهی که در بخش گردشگری وجود
دارد تاثیرهای گردشگری بر اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و امنیت امری است که بر کسی پوشیده نیست .این تاثیرهای
گسترده گردشگری زمینهساز آن گردیده است که کشورهای مختلف سیاستهای متفاوتی را در خصوص گردشگری
در پیش گیرند و تالش نمایند که بر اساس منافعی که برخود تعریف مینمایند از این فعالیت استفاده نمایند.
آمارهای جهانی نشان میدهند که تعداد گردشگران بینالمللی از  200میلیون نفر در سال  1950میالدی به تعداد

 1800میلیون نفر در سال  2030خواهد رسید و نسبت به گذشته مبدا گردشگران از قارههای اروپا و آمریکا به قاره-

های آسیا و آفریقا نیز گسترش یافته است (شکل.) 1
سیاست گردشگری نیازمند آن میباشد که قوانین و مقررات در سه سطح محلی ،ملی و بینالمللی برای فعالیتهای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی از کارآیی مناسبی برخوردار باشد و موجب محدودیت برای سرمایهگذاران و

گردشگران داخلی و خارجی نگردد .وجود قوانین و مقررات مناسب که به صورت همزمان حقوق شهروندان ،سرمایه-
گذاران و حفاظت از فضاهای جغرافیایی را تضمین نماید زمینه ساز آن میگردد که با برنامهریزی کارآمد در بخش
گردشگری بر قابلیتهای اقتصادی کشورها افزوده شود و مسیر توسعه همواره گردد .چنانکه آمارهای موجود در سطح
جهانی نشان میدهد کشورهایی که با برنامهریزی کارآمد عمل نمودهاند و از مزیتهای محیطی و فرصتهای موجود
بهرهبرداری کردهاند توانستهاند در بخش گردشگری درآمد و گردشگران بیشتری را جذب کنند.

شکل :1آمار واقعی و پیشبینی گردشگری از سال  950 1تا سال 2030

منبع)UNWTO,2012:14( :

جدول :1آمار گردشگران ده کشور برتر در جذب گردشگران
ک شو ر

تغییر(درصد)

تعداد گردشگران (میلیون نفر)
2010

1 01 2

2009 / 2010

2010 /1 01 2

فرانسه

77.1

79.5

5.0

3

ایاالت متحده آمریکا

59.8

3 62.

8.8

2.4

چی ن

55.7

57.6

4.9

4.3

اسپاینا

52.7

56.7

1

6.7

ایتالیا

43.6

1 46.

9 .0

7.5

ترکیه

27

29.3

9.5

7.8

بریتانیا

28.3

29.2

4.0

2.3

آ لم ا ن

26.9

28.4

10.9

5.5

مالزی

24.6

24.7

9.3

6.0

مکزیک

23.3

23.4

4.4

5.0

منبع)UNWTO,2012:16( :
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محدودیتهایی که برای گردشگری در کشورهای مختلف وجود دارد در بسیاری از موارد ناشی از تهدیداتی است
که از سوی این فعالیت میتواند متوجه محیطزیست ،فرهنگ ،ساختارهای اجتماعی و ...گردد .گردشگری یک عامل
فعال در ایجاد تباهی مکانهاست که میتواند خشونت ،رقابت و نابرابری به بار بیاورد ،اما گاهی میتواند مفید،

تحولآفرین و فرآیندی تولید کننده باشد ( .)Crang,2004:75تحول آفرینی و تولید در گردشگری طیف گسترده-
ای از موضوعهای اقتصادی و فرهنگی را شامل میشود ،چنانکه در صورت برنامهریزی و اتخاذ سیاستهای متناسب
با ویژگیهای جغرافیای سیاسی و شرایط ژئوپولیتیکی که بر محیط پیرامون یک کشور حاکم است میتوان از آن به
عنوان عاملی جهت انگیزش حس مکان و تقویت هویت در داخل کشور و گسترش آگاهیهای عمومی ،اقتصادی،
فرهنگ و سیاسی شهروندان سایر کشورها و همچنین نهادهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بینالمللی استفاده
نمود .مجموعه این عوامل میتواند توسط کارگزاران برای شناخت و درک مناسب از روندهای تصمیمسازی که
مبتنی بر ویژگیهای جغرافیایی هستند مورد بهرهبرداری قرار گیرند .سیاستهای جاری در بخش گردشگری
همانگونه که تابعی از ساختارها و نهادهای حاکم بر کشورها میباشند در برخی موارد باید زمینهساز نوآوری و بهره-
برداری بهینه از قابلیتهای محیطی و امکاناتی باشند که در اختیار کشور قرار دارد.
گردشگری توانایی آن را دارد که در حوزه اقتصادی با جذب سرمایهگذاری خارجی به افزایش درآمدملی ،رشد نرخ
اشتغال ،وابستگی اقتصادی کشورهای سرمایهگذار و گسترش نفوذ اقتصادی یک کشور در منطقه جغرافیایی که در
آن قرار دارد بپردازد .در حوزه اجتماعی با افزایش سطح تعامل شهروندان کشور با مردم سایر کشورها زمینهساز رشد
اجتماعی و فرهنگی جامعه خویش گردد و با تاثیرگذاری بر روی فرهنگ و اندیشه گردشگران خارجی آنان را به
کشور میزبان عالقمند نماید .در بخش سیاسی با افزایش سرمایهگذاری خارجی و فعالیت کارگزاران اقتصادی که از
سایر کشورها وارد این مناطق میشوند کشورهای خارجی و همسایه تشویق میگردند که برای حفظ منافع اقتصادی
شهروندان خود در حفظ امنیت کشورهایی که درآنها سرمایهگذاری صورت پذیرفته است مشارکت جویند تا
تهدیدهای اقتصادی و سیاسی موجب در معرض خطر قرار گرفتن شهروندان و سرمایهگذاریهای انجام شده نگردد.
مجموعه این عوامل زمینهساز آن میگردد که منافع ملی کشورهایی که در آنها فعالیت بخش گردشگری رو به
توسعه است و جایگاه ممتازی را به خود اختصاص دادهاند در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
امنیتی تضمین گردد و جایگاه کشور در سطح جهانی ارتقا یابد (شکل.)2
 .4یافتههای تحقیق
توجه به گردشگری عالوه بر مزیتهای اقتصادی که برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد مینماید قابلیت آن را دارد
که جهت بهرهبرداری موثر از شهرهای ساحلی و جزیرههای ایرانی خلیج فارس که برای جمهوری اسالمی ایران
اهمیت راهبردی دارند مورد استفاده قرار گیرد .در سه دهه اخیر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در تالش
بودهاند که با حداکثر استفاده از محیط جغرافیایی که در اختیار آنان قرار دارد یک هویت غیر واقعی (عربی) برای
منطقه خلیج فارس ایجاد نمایند .شرایط جغرافیایی حاکم بر سرزمینهای جنوب خلیج فارس محدودیتهای بسیاری
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برای کشورهای عرب منطقه به وجود آورده است اما با این حال این کشورها سعی خود را معطوف به این امر
نمودهاند که با ایجاد مناطق ویژه جهت فعالیتهای اقتصادی و گردشگری برای خود مزیتهای اقتصادی و
جغرافیایی به وجود بیاورند.
رقابتهای ژئوپولیتیک میان کشورهایی که در یک منطقه جغرافیایی خاص قرار دارند زمینهساز آن میگردد که رقبا
از امکانات و فرصتهای محیطی که در اختیار دارند برای کسب جایگاه مطلوب در منطقه جغرافیایی که در آن قرار
دارند بهرهبرداری نمایند و در صورت فراهم بودن شرایط به برتری ژئوپولیتیک دست یابند .در مناطق جغرافیایی
گوناگون کشورهای مختلف از مولفههای متعددی نظیر عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و  ...جهت کسب
قدرت استفاده میکنند .فعالیتهای مرتبط با گردشگری از جمله عواملی است که در صورت بهرهگیری مطلوب از
آن میتوان با انگیزش احساس مکانی شهروندان کشور و همچنین گردشگران خارجی جایگاه ژئوپولیتیک کشور را
ارتقا بخشید و به تحکیم امنیت اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و  ...پرداخت .رقابت میان مناطق جغرافیایی و شهرهای
کشورهای همسایه برای جذب سرمایهگذاری ،فعالیتهای اقتصادی ،فعالیتهای فرهنگی ،گردشگران داخلی و
خارجی و ...را میتوان در چارچوب موضوع تقویت هویت اجتماعی و فرهنگی و ایجاد جایگاه اقتصادی تفسیر
نمود.
سیاست و سیاست عمومی تاثیر نیرومندی برجنبههای ماهیت گردشگری دارند ،که میتواند مقیاس محلی ،منطقهای،

ملی یا جهانی( یا ترکیبی از حاکمیت چند سطحی )1داشته باشد  ،زیرا آنها در صنعت گردشگری و فعالیت

گردشگران نقش دارند ( .)Hall and Jenkins,2004:525گستره فعالیت بخش گردشگری و تواناییهای آن

برای جذب سرمایهگذاری ،نخبگان و تاثیرگذاری برتبلیغات سیاسی ،احساسات فردی ،سیاسی و ...باعث توجه
برنامهریزان اقتصادی و کارگزاران سیاسی در کشورهای عرب خلیج فارس شده است .این کشورها در تالش هستند
با سرمایهگذاری جهت توسعه زیرساختهای اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی ،گردشگری و حتی ساخت جزایر
مصنوعی با کاربرد گردشگری در سطح جهانی به معرفی قابلیتهای اقتصادی و هویت عربی خود بپردازند و در
چارچوب منافع خود آگاهیهای عمومی ،فرهنگی و اجتماعی مردم سایر کشورها را نسبت به منطقه خلیج فارس
متاثر نمایند .نتیجه این راهبردهای کشورهای عرب خلیج فارس را میتوان در جذب بیش از  25میلیون گردشگر در
سال  1 01 2میالدی توسط سه کشور عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و عراق مشاهده نمود .به گونهای که
بسیاری از کشورهای عرب خلیج فارس به یک مقصد عمده گردشگری بینالمللی تبدیل شده است (جدول.)2

Multi-Level Governance

1

نقش گردشگری در تامین منافع ملی ایران...

شکل :2نقش سیاست گردشگری در پیگیری منافع ملی
منبع :نگارندگان
جدول : 2آمار گردشگران بینالمللی و درآمد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس
ردیف

مقصد

درآمد از گردشگری جهانی

گردشگران بینالمللی
(  1000نفر)
2009

تغییر(درصد)

2009

2010

1

بحرین

-

118 1

2631

-

2

عراق

3789

4557

75 93

20.3

-

-

-

-

3

کویت

297

207

-

- 30

-

2010
-

-

1 01 2
-

4

عمان

524 1

5

قطر

1659

1866

6

عربستان سعودی

79801

10850

17336

7

امارات

21 68

7432

8 129

2009 / 2010

میلیون دالر

-

2010 /1 01 2

-

354

142

1021

199

-

-

-

689

775

-

2.5 1

-

179

584

1170

- 4. 0

59.8

5995

6712

8549

1. 9

4. 9

7352

8557

9204

منبع )UNWTO,2012:12( :

-
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برنامهریزی و طرحهای اقتصادی عظیمی که در کشورهای جنوبی خلیج فارس صورت میگیرد ضمن آن که تا
کنون توانسته است حداقلی از انتظارات حکومتهای این کشورها را برآورده سازد زمینهساز معرفی و تبلیغ این
کشورها به عنوان مکانهایی که همزمان از یک تنوع سنتی و مدرن برخوردار هستند گردیده است .میزان تغییری که
به گردشگری در یک منطقه خاص نسبت داده میشود به ویژگیهای اقتصادی و سیاسی آن وابسته است .تنوع
مقصدهای گردشگری به صورت قابل توجهی به ویژگیهای آنها ارتباط دارد ،به عنوان نمونه جهانشهرها یا
روستاهای دورافتاده با حداقل ارتباط با دیگر فرهنگها میتوانند مقصدهای گردشگری باشند (Holden,2005:

 .)14هرچند تنوع گردشگری در حاشیه جنوبی خلیج فارس میتواند برخی پیامدهای مثبت را برای این منطقه داشته
باشند ولی در شرایط کانونی نتیجه مفیدی را برای ایران به ارمغان نخواهد آورد .رقابتهای میان قدرتهای بزرگ
جهانی که به این منطقه ژئوپولیتیک کشانده شده است و جمهوری اسالمی ایران را تحت فشار قرار داده است
موجب آن گردیده است که ویژگیهای امنیتی منطقه خلیج فارس بیشتر مورد توجه جمهوری اسالمی ایران قرار
گیرد  .کم توجهی ایران به مزیتهای اقتصادی ،اجتماعی و گردشگری که در این منطقه وجود دارد برای کشورهای
عرب جنوبی و به خصوص امارات متحده عربی فرصت آن را فراهم نمود که از نظر اقتصادی و گردشگری
زیرساختهای مناسبی را برای خود ایجاد نمایند و با هماهنگ نمودن خود با روندهای حاکم بر صنعت
گردشگری(شکل )3در اقتصاد جهانی نسبت به ایران جایگاه مناسبی را برای خود به وجود بیاورند .چنانکه آمارهای
حمل و نقل مسافر و پروازهای تجاری نشان میدهد که این کشورها در اقتصاد حمل و نقل بینالمللی ایران را پشت
سرگذاشتهاند (جدول.)3

(شکل:)3توسعه محدوده گردشگری
منبع)Holden,2005:36( :
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(جدول :) 3ترافیک هوایی و تعداد مسافران در فرودگاههای حاشیه خلیج فارس و دو فرودگاه تهران
ر

فرودگاه (بینالمللی)

پرواز کل

تعداد مسافر

1

فرودگاه کویت

38 9001

1 897928

181027

2

فرودگاه بحرین

3

فرودگاه امام خمینی

4

فرودگاه ابوظبی

5

فرودگاه دبی

1

حجم بار (تن)

تعداد خطوط حمل

تهای
شرک 

خطوط حمل

شرکتهای

بار

حمل بار

مسافر

مسافری

25 1

14

16

02068 1

7793527

258245

71

23

32

41

33020

4950433

2 0176 1

88

34

3

3

163 39

11

12400000

-

150

14

47

5

312000

589 3 5236

00 000 91

42 2

13 1

13

92

6

فرودگاه دوحه

6768 31

08521 1 18

795558

7

فرودگاه بندرعباس

39801

146365 1

68 1

13

47

6

43

31

-

-

8

5

-

-

38

41

-

-

5536

-

-

-

-

113269

94

27

4

1

9423

8

فرودگاه قشم

2395

200237

864

9

فرودگاه کیش

20846

25 9 2375

25390

10

فرودگاه بوشهر

3013

406225

11

فرودگاه مسقط

73842

51 75467

21

فرودگاه شارجه

65975

6538 1 75

76 09 41

109

23

36

17

31

فرودگاه خلیج فارس

5608

641122

1 411

12

7

-

-

41

فرودگاه کنارک(چابهار)

5181

130551

1256

5

3

-

-

51

فرودگاه الر

3141

1 39 2

11

3

-

-

فرودگاه مهرآباد

08553 1

12264 1

44 1

51

-

-

16

04448 1
569 31 573

منبع :یافتههای پژوهش

براساس ادبیات جغرافیای سیاسی ،مرزهای بینالمللی کارکردهای متفاوتی دارند :برای مشخص کردن محدوده
طبیعی حاکمیت ،وساطت جریانهایی از کاال و خدمات معین ،جلوگیری از ورود عناصر نامطلوب و خروج عناصر

مورد نیاز داخلی ،ایجاد یک خط از دفاع نظامی و نظارت بر تردد مردم (.)Timothy, and Teye,2004:584
این موارد هنگامی خواهد توانست به نتیجه مطلوب برسد که درون مرزها از سرزمینی که در اختیار ما قرار دارد
استفاده موثر نمود و کارکردهای مفیدی برای فضاهای جغرافیایی ایجاد نمود و از این طریق به بسط حاکمیت ملی و
حفاظت از منافع ملی و دستیابی به اهداف ملی بهره گرفت .از نظر جغرافیای سیاسی هزینه حفاظت از سرزمینهایی
که به شکل کاربردی مورد استفاده کشور قرار نمیگیرند با گذشت زمان افزایش مییابد .بنابراین باید از تواناییهای
محیطی به صورت مناسب یاری گرفت تا با برنامهریزی صحیح ضمن تعریف کاربرد برای فضاهای جغرافیایی به
تامین منافع ملی پرداخت.
تا کنون طرحهای مطالعاتی متفاوتی با رویکردهای برنامهریزی گوناگون برای توسعه شهرهای جنوبی کشور و
استفاده از قابلیتهای محیطی سواحل جنوبی و جزایر ایرانی خلیج فارس به مورد اجرا گذاشته شده است اما نتایج
به دست آمده با انتظارات موجود و رقابتی که با همسایگان جنوبی وجود دارد تطبیق ندارد .برنامهریزی به عنوان یک
اندیشه ،عملی جمعی برای ایجاد مکانهایی بهتر است ،اما باید دانست که اعمالی که تحت نام برنامهریزی انجام می-

شود گاهی خرابی به بار میآورد ( .)Healey, 2010:21به عنوان مثال برنامهریزیهای صورت گرفته در جزیره

قشم برای ایجاد منطقه آزاد اقتصادی که رویکردهای امنیتی در آن مشهود است در عمل باعث تقسیم این جزیره به
 .1آمارهای فرودگاه های ایران مربوط به پایان سال  0931می باشد
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مناطق غنی و فقیر شده است و با ناکامی مواجه شده است .در طی بازدیدهایی که نگارندگان این مقاله در اردیبهشت
سال  1390و اردیبهشت سال  1391از جزیرههای هرمز و قشم وهمچنین شهرها و روستاهای آنها داشتند مشاهده
شد که فقر و فاصله طبقاتی به بخشی از چشماندازهای این جزیرهها تبدیل شده است.
درک بعد جغرافیایی از مضامین امنیت هنگامی که رفتار امنیتی با بحرانهای گردشگری ارتباط مییابد اهمیت زیادی
مییابد ( .)Mansfeld And Pizam,2006:6باید قبول کرد که اکنون ایران از نظر جذب گردشگر برای مناطق
ساحلی جنوب و بیشتر جزیرههای ایرانی خلیج فارس با بحران روبه رو میباشد .این امر در ترکیب با مسایل امنیتی
که در منطقه خلیج فارس برای کشورهای ساحلی و قدرتهای فرامنطقهای وجود دارد و ادعاهای سرزمینی مطرح
شده از سوی کشور امارات متحده عربی ابعاد پیچیده و پرهزینهای برای جمهوری اسالمی ایران یافته است.
 .5بحث
با توجه به اهمیت سواحل ایران در خلیج فارس و دریای عمان و حاکمیت تاریخی و غیر قابل انکار ایران بر
جزیرههای ایرانی خلیج فارس الزم است که در مورد برنامهریزی فضایی این منطقه بازنگریهای اساسی صورت
گیرد تا بتوان از قابلیتهای محیطی به نحو مطلوب برای توسعه و گسترش عدالت جغرافیایی ،تحکیم حاکمیت ملی
و برانگیختن احساس مکانی شهروندان ایرانی نسبت به خلیج فارس اقدام نمود .در این خصوص بهرهگیری از بخش
گردشگری و تاثیرات مهمی که این فعالیت بر توسعه اقتصادی و فراهم آوردن کاربردهای فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی دارد میتواند مفید باشد .در یک محل نیروهای بسیاری تصمیم میگیرند که گردشگری به چه میزان رشد
کند ،اما به شکل روزافزونی ،سیاستهای منطقهای و محلی در جستجوی تاثیر متفاوت توسعه گردشگری هستند
( .)Church,2004:555از جمله تاثیرهای متفاوت و مهم گردشگری جدای از مباحث اقتصادی توانایی آن در
گسترش احساس مکانی شهروندان و تبلیغات سیاسی و اقتصادی برای یک کشور است .استفاده از گردشگری
خواهد توانست این امکان را برای جمهوری اسالمی ایران فراهم نماید که در منطقه خلیج فارس سطح تعامل مردم
کشورهای همسایه را با ایران افزایش دهد و با تاثیرگذاری فرهنگی بر آنها نفوذ فرهنگی ،سیاسی و ژئوپولیتیک خود
را در منطقه افزایش دهد.

پیشرفتهای اخیر در جغرافیای فرهنگی زمینههایی را برای بازاندیشی در مورد گردشگری ارایه میکنند ،تمایل 1و

فضا ( .)Crouch,2005:33امروزه تحت تاثیر افزایش آگاهیهای عمومی و قابلیتهایی که کشورهای مختلف
برای فضاهای جغرافیایی خود ایجاد مینمایند بسیاری از مردم جهان تمایل پیدا میکنند که با حضور در فضاهای
جغرافیای متفاوت و خاص به پاسخگوی به احساسات خود بپردازند و تجربههای جدیدی را در زندگی شخصی
خود کسب نمایند .توجه به قابلیتهای محیطی مناطق جنوبی کشور ایران خواهد توانست فرصتی مناسب را برای
رقابت با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس فراهم نماید .هر ساله تعداد زیادی مسافر از ایران و دیگر کشورهای
منطقه خاورمیانه برای مسافرت و گردشگری به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مسافرت مینمایند و یا اینکه
Desire

1
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از فرودگاههای واقع در این کشورها برای مسافرت استفاده میکنند .به عنوان نمونه فرودگاه دوبی در سال  1 01 2با
پذیرش  50192013نفر مسافر در رده چهارمین فرودگاه جهان در میزان پذیرش مسافران بینالمللی قرار
داشت( .)Airports Council International,2012در نتیجه فعالیت فرودگاه بینالمللی دبی تعداد  58هزار نفر
به صورت مستقیم و  250هزار نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده است که این ارقام در بردارنده  19درصد
از نرخ اشتغال در شهر دبی میباشد( .)Dubai Airports Strategic Plan,2012:10جدای از حجم باالی
پولی که به همسایههای ایران در خلیج فارس وارد میشود و به این کشورها برای توسعه یاری میرساند ،از نظر
جغرافیایی بسیاری از مسافرانی که به کشورهای عرب خلیج فارس وارد میشوند ممکن است که تحت تاثیر حس
مکان کشورهای عربی قرار میگیرند .این امر در بلند مدت با تبلیغات باورها و ادعاهای سیاسی و اجتماعی
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس میتواند تبعات منفی برای ایران به همراه داشته باشد .ما گردشگری را به
عنوان یک پدیده و مجموعهای از فرآیندها که به شکل روزافزونی ادغام میشوند میبینیم؛ خواه عمدی یا غیر
عمدی ،در ارتباط میان تجدد و مکان (هم زمان معاصر و هم تاریخی) ،چگونگی شکلگیری مکانها و این که
چگونه تجربه میشوند (.)Cartier and Lew,2005:292

شناخت فرآیندهای موثر در گردشگری و نقشی که سیاست در توسعه آن دارد ما را بر آن میدارد که در برنامهریزی
فضایی ضمن توجه به نیازهای کشور ،منافع ملی را در سطوح محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی پیگیری نماییم.
مکانهای جغرافیایی دارای موقعیت و محتوی ویژهای هستند که به صورت ارزشهای درک شده از سوی ملتها،
دولتها و گروههای بشری در می آیند و مطلوبیت خاصی پیدا میکنند و در آنها منافعی را جستجو کرده و برای
خود تعریف میکنند (حافظنیا .) 55 1 : 385 1 ،در سه دهه اخیر منافعی که کشورهای همسایه ایران در خلیج فارس
برای خود تعریف و پیگیری نمودهاند از جهات مختلف در تضاد با منافع ملی ایران قرار دارد و هزینههای بسیاری را
از نظر امنیتی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و تبلیغاتی برای ایران در پی داشته است .لزوم توجه به منافع ملی
جمهوری اسالمی ایران و تالش برای تامین آنها حکم مینماید که از همه ابزارهای مقبول و اخالقی استفاده نمود.
فعالیت گردشگری به سبب مزیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و ...که دارد در این مسیر برای پیگیری اهداف
ملی جمهوری اسالمی ایران مناسب خواهد بود .استفاده از فضاهای جغرافیایی ایران در سواحل جنوبی و جزیرههای
ایرانی خلیج فارس ما را قادر خواهد ساخت که در سه بعد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی به صورت مستقیم و در بعد
امنیتی به صورت غیر مستقیم منافع ملی خود را تضمین نماییم .فضای جغرافیایی بازتابی از آگاهیهای اساسی انسان
از جهان ،تجربیات او از زندگی و وابستگیهای ارادی او با محیط جغرافیایی میباشد (شکویی .) 300 : 385 1،در
برنامهریزی برای توسعه فضایی و همچنین برنامهریزی گردشگری باید زمینه آن را فراهم نمود تا بتوان از این
وابستگیهای ارادی با محیط جغرافیایی و حس مکانی که در میان شهروندان وجود دارد به خوبی استفاده شود.
از طریق گردشگری تعامل فضایی میان مردمی که در سایر مناطق کشور زندگی میکنند با شهروندان ساکن در این
فضاهای جغرافیایی افزایش خواهد یافت و احساس ملی شهروندان ایرانی نسبت به این مناطق افزایش خواهد یافت.
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در صورت برنامهریزی صحیح جمهوری اسالمی ایران قادر خواهد شد که مردم بسیاری را از مناطق جغرافیایی
گوناگون به سواحل جنوبی وجزیرههای ایرانی خلیج فارس جذب نماید .تنوع مبدا گردشگران و ارتباط سیاسی و
اقتصادی که به واسطه گردشگری و فعالیتهای وابسته با آن ایجاد میشود فرصتی است که در صورت استفاده از آن
میتوان برای توسعه فضاهای جغرافیایی کم جمعیت ایران در سواحل جنوبی کشور و همچنین جزیرههای ایرانی
خلیج فارس بهره گرفت و در سطح جهانی از گردشگری برای معرفی هویت ایرانی خلیج فارس یاری جست و به
تقویت احساس مکانی شهروندان ایرانی و گردشگران خارجی نسبت به هویت ایرانی منطقه خلیج فارس پرداخت.
 .6نتیجهگیری
همانگونه که گسترش گردشگری نیازمند آن است که حداقلی از امنیت و ثبات درکشورها وجود داشته باشد تثبیت
امنیت ملی نیز مستلزم آن است که از همه انواع فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی که شامل گردشگری نیز
میگردد به نحو مطلوب بهرهبرداری گردد .در چند سال اخیر فاصله میان ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج
فارس از نظر بهرهبرداری از محیط جغرافیایی و استفاده از مزیتهای محیطی افزایش یافته است به گونهای که حتی
شهروندان ایرانی نیز به سرمایهگذاری در این کشورها میپردازند .این عوامل در کنار برنامههای بلند مدت کشورهای
حاشیه جنوبی خلیج فارس و به خصوص امارات متحده عربی در خصوص گردشگری زمینهساز آن گردیده است که
حجم باالیی از سرمایه و گردشگر خارجی به این کشورها وارد شود .طبق گزارش شهرداری دوبی در سال 20 21
بیش از  224.4میلیارد درهم در بخش ساختمان شهر دوبی توسط شهروندان خارجی سرمایهگذاری شده است که از
این رقم  7.8 1میلیارد درهم توسط شهروندان ایرانی در این شهر سرمایهگذاری شده است که پس از هند و انگلستان
رتبه سوم سرمایهگذاری خارجی در بخش ساختمان دوبی به ایران اختصاص یافته است ،سرمایههایی که بیش از
هرچیز در بخش خدمات و گردشگری این کشور صورت پذیرفته است .)Tebyan.net, 2012(.از سوی نهادهای

مسئول در ایران آمار دقیقی در مورد گردشگران ایرانی و مقصدهای آنان در خارج از کشور منتشر نمیشود ،ولی
برآوردهای وب سایت «بانکی» حاکی از آن است که روزانه به صورت متوسط  81پرواز از ایران به دوبی مسافران
ایرانی را جابه جا میکنند و این گردشگران ایرانی در سال معادل  2میلیارد دالر در این شهر برای گردشگری هزینه

میکنند( .)Banki.ir,2012در کنار منافع اقتصادی که در بخش گردشگری توسط همسایههای جنوبی ایران کسب

میشود موضوع دیگری که از اهمیت بسزایی برخوردار است بحث تالش این کشورها و به خصوص امارات متحده
عربی برای بهرهبرداری از گردشگری جهت تبلیغات اجتماعی ،سیاسی و همچنین تالش برای تاثیرگذاری بر احساس
مکانی شهروندان سایر کشورها که برای گردشگری به این کشورها سفر مینمایند میباشد.بگونهای که این کشورهابا
آگاهی از تاثیر متقابل اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و امنیت بر روی یکدیگر در تالش هستند که با برنامهریزی در تمامی
حوزههای اشاره شده از تاثیرمثبتی که این فعالیتها بر روی دیگر بخشها میگذارند به نحو مناسبی استفاده نمایند.
در منطقه جنوب کشور تراکم پایین جمعیت و فقدان سرمایهگذاری مناسب برای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی در کنار نبود شرایط مناسب برای گردشگری و تعامل گسترده شهروندان ساکن در این مناطق با سایر مردم
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ایران مانع از آن شده است که درک و آگاهی محیطی مردم ایران نسبت به این مناطق به نحو مطلوبی افزایش یابد و
شهروندان ایرانی برای سرمایهگذاری در این بخش از کشور عالقه کمی از خود نشان میدهند .این مشکالت در کنار
رقابتهای ژئوپولیتیک حاکم بر منطقه خلیج فارس میتواند منافع ملی جمهوری ایران را با تهدیداتی مواجه نماید.
به همین منظور نیاز است که برنامهریزی مناسب جهت بهرهبرداری از فرصتها و منابع طبیعی و انسانی صورت
بپذیرد و توسعه این مناطق در دستور کار جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد .قابلیتهای سواحل جنوبی و همچنین
جزیرههای ایرانی خلیج فارس همچون جزیره ابوموسی برای توسعه فعالیت در بخش گردشگری فرصت آن را
فراهم مینماید که در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران منافع ملی خود را در این
منطقه تامین نماید و با فراهم نمودن شرایط مناسب جهت تعامل و ارتباط میان مردم مناطق داخلی کشور با
شهروندان ساکن در این مناطق جغرافیایی به گسترش حس مکان در میان شهروندان ایرانی و همچنین گردشگران
خارجی بپردازد .توجه به این امر در کنار تالشهای مناسب سایر بخشهای اقتصادی و سیاسی کشور مانع از آن
خواهد شد که منافع و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران توسط همسایگان جنوبی نظیر امارت متحده عربی تهدید
گردد.
استفاده کاربردی از سواحل جنوبی کشور و جزایر ایرانی خلیج فارس و به خصوص جزیرههای کیش ،قشم ،هرمز
و ابوموسی برای گردشگری فرصت آن را فراهم مینماید که ضمن کاهش هزینههای امنیتی و اقتصادی برای
حفاظت از این بخش از سرزمین جمهوری اسالمی ایران به شکل مطلوبی ضمن بهرهبرداری از حاکمیت ملی بر این
مناطق  ،حاکمیت موثر نیز افزایش یابد .در پایان باید به این نکته اشاره نمود که کاربرد موثر و مفید از فضاهای
جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران را قادر خواهد ساخت که با تاثیرگذاری بر شناخت و درک مردم سایر کشورها از

منطقه ژئوپولیتیک خلیج فارس هویت ایرانی سرزمین و جزیرههای متعلق به جمهوری اسالمی ایران به نحو شایسته-
ای به کشورهای دیگر و سایر مردم جهان معرفی گردد .به همین منظورپیشنهادهای زیر مطرح میگردد:
 .1در قالب برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی شهرهای ساحلی و جزایر جنوب کشور از قابلیتهای طبیعی
این منطقه برای ایجاد مناطق گردشگری بینالمللی استفاده شود.
.2به سرمایهگذاران ایرانی و خارجی اجازه داده شود که در همه مناطق ساحلی جنوب کشور و به خصوص جزایر
ایرانی خلیج فارس از جمله ابوموسی در بخش اقتصادی و گردشگری سرمایهگذاری نمایند.
.3رویکرد امنیتی ایران در منطقه خلیج فارس به رویکرد اقتصادی برتری دارد .در این خصوص باید بهگونهای
برنامهریزی شود که با جذب همکاریهای بینالمللی در سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی مناطق جنوبی کشور یک
ساختار امنیتی جمعی در خلیج فارس شکل بگیرد تا به این ترتیب ضمن کاهش تهدیدات خارجی ،کشورهای
همسایه و فرامنطقهای جهت حفاظت از سرمایهگذاریهای خود در ایران تشویق به حفاظت از امنیت ملی جمهوری
اسالمی ایران گردند .در این چارچوب ضمن کاهش هزینههای امنیتی که ایران در خلیج فارس متحمل میشود در
یک چرخه تکرار پذیر سواحل جنوبی کشور پذیرای سرمایهگذاری خارجی خواهد شد.
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.3یکی از مهمترین نقاط ضعف ایران در سواحل جنوب کشور در خصوص حملونقل بینالمللی است به گونهای که
فرصتی مناسب برای کشور امارات متحده عربی ایجاد شد تا با توسعه زیرساختهای حمل و نقل بینالمللی بخش
قابل توجهی از حمل و نقل هوایی جهان را به سمت خود جذب نموده است .برای تامین منافع ملی جمهوری

اسالمی ایران و توسعه بخش گردشگری نیاز میباشد که سرمایهگذاری مناسبی در زیرساختهای حملو نقل بین-
المللی ایران در منطقه خلیج فارس صورت بپذیرد تا به این ترتیب موازنه منفی حمل و نقل بینالمللی ایران نسبت به
کشور امارت متحده عربی از میان رفته و مسافران خارجی وارد ایران شوند.
.4ضعف در حوزه قوانین اقتصادی و ساختارهای مالی ایران زمینهساز آن گردیده است که سرمایهگذاری خارجی در
ایران کاهش یابد و سرمایهگذاران ایرانی به سرمایهگذاری در دوبی تشویق گردند .در این خصوص الزم است که
ساختارهای اقتصادی و مالی حاکم بر ایران اصالح شود تا بستر الزم برای سرمایهگذاری مناسب در سواحل جنوبی
خلیج فارس به عمل آید.
.5گردشگری سه حوزه مهم گردشگری طبیعی ،گردشگری انسانی (محیطهای انسان ساخت) و گردشگری سالمت
را شامل میشود .با توجه به قابلیتهای محیطی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس که از جاذبههای طبیعی مناسبی
برخودار میباشند و همچنین وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص در ایران باید برنامهریزی مناسبی در هر
سه حوزه صورت بپذیرد تا گردشگران خارجی به سفر به ایران تشویق گردند.
.6یکی از ضعفهای عمده در بهرهبرداری مناسب از فضاهای جغرافیایی ایران مدیریت بخشی و فقدان برنامهریزی
جامع در بخش اقتصادی میباشد .به همین منظور الزم است که برای توسعه گردشگری در منطقه خلیج فارس همه
بخشهای فعال به صورت هماهنگ و در فرآیندی که همه بخشهای را مکمل یکدیگر نماید برنامهریزی و عمل
نمایند.
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