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دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت مقاله1392 / 10 /82 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1393 /40/26 :

گردشگري گستردهترين صنعت خدماتي دنياست .اين صنعت متنوع به عنوان منبع اصلي اش اغت لللزا ،يي

و يداصتقا ييافوكش ،دمآرد   

توسعه زیرساختها در بسياري از كشورهاي جهان به شمار ميآيد و از اینرو ،اکثر كشورها امروزه در رقابتي تنگاتنگ در پي بهره گيري
از مزاياي حاصل از توسعه این صنعت میباشند .از سوی دیگر ،توجه به مقررات حقوقی امروزه یکی از عوامل اساسی در توسعههه ص عن تتت

گردشگری است كه در كنار امن تي

از نقش بي بديلي در اين زمينه برخوردار میباشد .قانون مداری مبتن ننی بررر تدوووین ق او ننین و مقررات تتی

است که وظایف و حقوق دوسویه گردشگران و جامعه میزبان را روشن مینماید و هدف آن سامانبخشی به فعالیتهای عرضه گردشگری

در جهتی پایدار است .نظر به اهمیت منطقهی خلیج فارس از نقطه نظر ژئوپلیتیکی ،بحث امنیت و قانونمندی در ای رب اهنت هن هقطنم ن ای      
توسعهی صنعت گردشگری ،بلکه در تمامی جنبهها و در راستای دستیابی کشورهای منطقه به ثبات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،حیا یت

است .بنابراين توجه به مسائل امنیتی ،زیستمحیطی و قوانین و مقررات ناظر بر سفر و گردشگری در کشورهای حاشیهنشین خلیج فارس،

بهای تنظیمی گردش یاهروشک رد یرگ   
میتواند زمینهساز دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در منطقه باشد .در مقاله حاضر ،چارچو 

حاشیهی خلیج فارس با تاکید بر جمهوری اسالمی ایران ،مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت سا ه تتتتت  .روش انجام ای یین پ هوژ ششش توص صصیفی-
تحلیلی و مبتني مطالعات اسنادی و کتابخانهای است .در این مقاله از دادههای مربوط به گزارش مجمع جها صخاش نوماریپ ،داصتقا ین     

جهانی رقابتپذیری سفر و گردشگری در سال  2013استفاده شده است .از یافتههای تحقیق چنین برمیآید ک رشتنم شرازگ معز هب ه      

شده ،ایران در مجموع از نظر چارچوبهای تنظیمی سفر و گردشگری ،در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس ،از جایگاهی آنچنان که می-

بایست برخوردار نیست.

واژگان کلیدی :چارچوب تنظیمی سفر وگردشگری ،1شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری ،2امنیت ،خلللیج
فارس ،جمهوری اسالمی ایران
 -1منوچهر جهانیان(نویسنده مسئول)

mjahanianm@yahoo.com
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 -1مقدمه
ایران با داشتن منابع غنی طبیعی و ذخایر گرانبهای ت یرگشدرگ هعسوت یارب یبسانم رتسب زا ،یگنهرف و یخیرا        
برخوردار است .این کشور از نظر جغرافیایی و فرهنگی قلب خاورمیانه است .پیشینه فرهنگی ایران نس ریاس هب تب    
کشورهای این منطقه و هویت مذهبی و همچنین قابلیتهای اقتصادی و مع لی ایران موجب تاثیرگذاری بالقوه هرچه
بیشتر در منطقه و حتی تحوالت جهانی شده است .ایران بعنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب عالم از دیر ب دروم زا   
لحم     

توجه کشورها و تمدنهای دنیا بوده است .این نقش ارتباطی می راق نا هه هههای و مج وا رررت ب هک سراف جیلخ ا

ترانزیت محمولههای نفتی است بر اهمیت و نقش ایران در ب ني ناظران خارجی افزوده؛ بهطوریکه هرگونه تح تالو
سیاسی در آن ،موجب برانگیخته شدن حساسیتهای جهانی میگردد .امروزه با گسترش روزافزون هوان زین و یدرو   
مبادالت هوایی و اهمیت آسمان ایران ،بعنوان کوتاهترین کریدور هوایی میان قارهای ،ا ني اهمیت افزونتر شده است.
بنابراین موقعیت گذرگاهی ایران به سبب نقش پراهمیتي که در مبادالت منطقهای دنیا ایفا میکن ینچمه و د ن تارثا     
مع یقی که بر تحوالت سیاسی -اقتصادی حوزههای وسیعی همچون آسیای مرک یز

 -ش هراق هب    و اقی دنه سونا    –

بینالنهرین و آناتولی وارد میکند تبدیل به یک موقعیت حساس ژئوپلتیکی گردیده است.
از طرفی کشف ذخایر عظیم انرژي در خلیج فارس و احتیاج و نیاز ضروری جهان صنعتی به این منابع ،موجب تردد
هر روزه تعداد زیادی شناور حامل مواد سوختی از خلیج ف گنت و سرا هه ههه هرم نیمه و تسا هدش ز

رما

تیعقوم       

ت .ب نوگ ه هه هههای ک و لماعت ه
ژئوپلتیکی ایران را تبدیل به یک موقعیت ژئواستراتژیکی در جهان س سا هتخا تت تت

قابطنا    

موقعیتهای ممتاز ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران در منطقه ،کشور ایران را به یکی از نواحی پراهمیت جهان ب لد
کرده است .از این رو با توجه به تحوالت اساسی در نظام اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي جهانی و پیوس و عماوج یگت
درهم تنیدگی سرنوشت سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر امواج جهانی شدددن ه ادیور ر د شوگ رد یتیمها مک  ههههه ههههههای از
جهان رخ بدهد میتواند بازتابهای وسیع و گستردهای از خود بجای بگ تیانع اب .دراذ    

ب شقن و بلطم نیا ه     

برجسته ایران در تحوالت اخیر منطقه و نظام بینالملل تحوالت مربوط به ایران چه در سطح داخلی و چه بی ننن الملل
همواره از طرف قدرتهای بزرگ و دولتهای دیگر با حساسیت و دقت زیادی پیگیری میشود و نگرانی از احتمال
یس زا د د و خصوص ورض ا رت   
وقوع هر بحرانی موجبات ناامنی در مسیرهای بزرگ دریایی و گردشگری را فراهم می ی
ته یا
توجه به امنیت ،آنان را برای درنگ به واکنش وا میدارد .آنچه الزم به تذکر اس یعقوم بیکرت هب هراشا ت تتتتت تتتتت
چندگانه متمایز در زیرساختار منطقه برای ایران است که باعث بوجود آمدن وضعیتی ممتاز و حساس و در عین حال
خطرناک برای ما میشود .همانطور که اشاره شد این وضعیت از یک سو متض نم امنیت ،ثبات و رشد اقتصادی است
و از سوی دیگر دربردارنده ناامنی ،بیثباتی و عقیم گذاردن فرصتها و ظرفیتها است (اکبرپور.) 1388 : 687 ،
منطقه خلیج فارس ،عالوه بر اهمیت اقتصادی و نظامی ،از پتانسیل باالیی نیز در زمینه گردش .تسا رادروخرب یرگ    
گردشگری فعالیتی بینالمللی است و به سختی میتوان آن را از روابط بینالمل شدرگ هچرگا .تخاس ادج ل گری      
Travel and Tourism Regulatory Framework
)Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI
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جنبهای تجاری دارد ،با این حال شکلی از دیپلماسی خارجی اس رصنع ،یناهج یرگشدرگ هزورما و ت یمهم زا

  

  

ی« ،گردش ار یتارثا یرگ   
روابط بینالملل را تشکیل میدهد(موالنا و اسمیت .) 1990 ،1از دیدگاه سیاسی و ژئوپ کیتلو ی ی
نالمللی ،وحدت و وف درم شرتسگ ،یلم قا م     
در درون و برون کشورها به جا میگذارد .گسترش صلح و امنیت بی 
ساالری و غیره آثار مثبتی بر گردشگری دارد .از دیدگاه سیاسی ،گردشگری درعین ح قا تباقر کی هک لا تصا ید      
یشود که از نظر سیاسی دولتتته هب ا   
است موجد نوع دوستی و ه کم اری بینالمللی نیز هست و همین امر موجب م 
کتر شوند» (پاپلی یزدی.)611 :6002 ،
هم نزدی 
اجازه ورود بازدیدکنندگان و تسهیل سفر و تضمین امنیت آنها در درون مرزهای یک کشور ،فعالیتی سیاسی اس و ت
از اینروست که چارچوبهای تنظیمی و خطمشیهای گردشگری میبایست به طور مناس لکش اهروشک نورد رد ب    
گیرد .در این مقاله ،ابتدا با اشاره ای مختصر به شاخص جه باقر ینا تت تتتپ و رفس یریذ

هرایعم و یرگشدرگ ا آ ی نننن ننننن،

جایگاه ایران در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس از نقطه نظر چارچوبهاای تنظی و رفس یم

دروم ،یرگشدرگ     

مقایسه و بررسی قرار میگیرد .در این راستا ،از دادهه  عمجم شرازگ هب طوبرم یا ج صوصخ رد داصتقا یناه   

     

رقابتپذیری سفر و گردشگری در  140کشور جهان در سال  2013استفاده شده است.
 -2روش تحقيق
یباشد.
ا ني تحقيق بر اساس هدف از نوع تحقيقات كاربردي بوده و روش انجام آن توصيفي تحليلي م 
گردآوري داده و اطالعات مورد نياز پژوهش نيز كتابخانه اي و اينترنتي بوده است.
 -3گردشگری

گردشگری آمیخته قدرتمندی از پدیدههای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی است (بورنز و ناولی )7002 ،2و بدون شک
یکی از مهمترین نیروهایی است که به دنیای امروز ما شکل داده است(کوهن و کندی .)412 :0002،3اثرات اقتص یدا

یکنند
سفر و گردشگری تنها به مبالغی که بازدیدکنندگان در قبال سفر ،اقامت ،فعالیته م هنیزه یتاغوس دیرخ و ا ییییی ییییی
محدود نمیشود ،بلکه صنعت گردشگری موجب برانگیختن مشارکت جوامع ،دولتها ،عرض نک ه ن و ناگد

و بسک

کارهای محلی در سراسر زنجیره تامین میشود( .)WTTC,2011امروزه گردشگري ب ني المللي از جوامع بستة قبلي
با دولتهاي درونگرا ،به كي

جامعة باز جهاني كه تماس ب ني مردم كي

واقعيت روزمره است ،تب م ليد يييييش ،الو( دو

 .) 26 :5002همانگونه کههال (  ) 1994اشاره میکند ،حکومتها ،مسئوليتهاى بسيارى بر عهده دارند که از آن جمله
میتوان به تحقق توسعه اقتصادی ،آموزش ،تامین بهداشت ،ایجاد نظم و آرامش اشاره نمود ،اما ب اهتموکح یگزات ه    
عهده دار مسئولیتی جدید به نام «گردشگری» نیز هستند.
در دهههای اخیر ،به دالیلی همچون باال رفتن سطح استانداردهای زندگی ،افزایش درآمد قابل تصرف ،افزایش زم نا
فراغت و توسعه حمل و نقل هوایی ،شاهد رشد سریع تقاضای گردشگری در سراسر جهان ب دو ه های و م از اینروست
Molana&Smith

Burns & Novelli
Cohen & Kennedi

1

2
3
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که امروزه کشورها در پي بهرهگيري از مزاياي اقتصادي ،اجتما يع و فرهنگي و بهويژه دريافت سهم بيشتري از درآمد
و باالتر ني سطح اشتغال ناشي از بهينهسازي صنعت گردشگري ،در رقابتي تنگاتنگ با ی ارق رگیدک ر تفرگ  ههه ههههان .د «در
مورد رقابتپذیری گردشگری میتوان بر مبنای قابلیت بازیگران در ایجاد ت هب زیام    ش وی ههای اس کی رد و کیژتارت   
محیط رقابتی ،قضاوت نمود» (السر و بریتلی.) 47 : 2013 ،1
 -4شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری
شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری ،توسط مجمع جهانی اقتصاد برای هوانوردی ،سفر و گردشگری ارائه شده
است .هدف از ارائهی این شاخص ،اندازهگیری عواملی است که به صنعت سفر و گردشگری در کشورهای مختلف
جذابیت میبخشد .این شاخص ابزاری برای مقایسهکشورها ارائه میدهد و معیاری برای محکزنی و تصمیمگیری
پیرامون صنعت سفر و گردشگری است .شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری ،در قالب  3گروه از متغیرها
تعریف میشود .این سه گروه عبارتند از -1 :چارچوب تنظیمی سفر و گردشگری  -2محیط و زیرساخت تجاری
سفر و گردشگری و -3زیرشاخص منابع انسانی ،فرهنگی و طبیعی .دستهی اول شامل عواملی است که به خطمشی-

ها و سیاستگزاریها مربوط میشود و معموال در حیطهی اختیارات دولت است ،دستهي دوم شامل محیط تجاری و
زیرساختهای (سخت) یک اقتصاد است و دستهی سوم ،شامل منابع انسانی ،فرهنگی و طبیعی است که منابع یک
کشور را نشان میدهد.
این زیرشاخصها در مجموع با  14معیار مشخص میشود-1 :قوانین و مقررات سیاسی  -2پایداری زیستمحیطی
 -3امنیت و ایمنی  -4سالمت و بهداشت  -5اولویتبخشی به سفر و گردشگری  -6زیرساخت حمل و نقل هوایی
 -7زیرساخت حمل و نقل زمینی -8زیرساخت گردشگری  -9زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات - 10
رقابتپذیری قیمتی در صنعت سفر و گردشگری  -11منابع انسانی - 12پذیرا بودن سفر و گردشگری - 13منابع
طبیعی و  - 14منابع فرهنگی .شکل( )2این شاخصها را نشان میدهد.

شکل( :)2شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری ،منبع :مجمع جهانی اقتصاد(31 20 ،)WEF

Laesser & Beritelli

1
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 -5مقایسهی چارچوبهای تنظیمی سفر و گردشگری در کشورهای حوزهی خلیج فارس
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،در مجموع  8کشور در حوزهی خلیج فارس قرار گرفته است و در گزارش مجمع
جهانی اقتصاد(  ،) 2013به جز کشور عراق ،وضعیت شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری در  7کشور دیگر
مشخص شده است .علت عدم لحاظ نمودن عراق در این گزارش ،عدم دسترسی به دادههای کافی و معتبر ،پیرامون
وضعیت گردشگری و موضوعات مرتبط با آن در این کشور بوده است .در ادامه با توجه به این گزارش ،وضعیت
چارچوبهای تنظیمی سفر و گردشگری در این  7کشور ،با تاکید بر جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی و مقایسه
قرار میگیرد.
با توجه به شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری ،ایران در مجموع از نظر چارچوب تنظیمی سفر و گردشگری،
در بین  140کشور جهان در رتبه  211و در بین  7کشور حوزهی خلیج فارس(بدون احتساب کشور عراق) در رتبهی
ششم قرار دارد که جایگاه مطلوبی نیست .الزم به ذکر است که امارات متحدهی عربی که دارای رتبهی  45در جهان
است ،در بین این  7کشور رتبهی نخست را به خود اختصاص داده است(جدول .)1
جدول( :)1رتبهی کشورهای حوزهی خلیج فارس در زمینهی چارچوبهای تنظیمی سفر و گردشگری
قوانین و مقررات سیاسی

پایداری زیست محیطی

امنیت و ایمنی

امارات متحده عربی

13

19

05

16

36

45

1

ق طر

47

59

21

58

80

48

2

مع ان

38

87

30

71

60

56

3

بحرین

57

301

49

89

95

77

4

16

031

42

99

78

87

5

ایران

124

101

601

79

031

211

6

کویت

122

140

47

62

931

411

7

کشور

عربستان سعودی

گردشگری
بهداشت و سالمت

اولویت بخشی به سفر و

رتبه کل در جهان

رتبه کل در منطقه

شاخصها
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یشود:
در ذيل به شاخصهاي اصلي رقابتپذيري سفر و گردشگري پرداخته م 
 -5-1قوانين و مقررات سياسي:
لهاي سياسي دقيق ،توسعه و
همانگونه که لی( ) 999 1بیان داشتهاست ،گردشگری اگر بدون انجام تجزيه و تحلي 
تكامل يابد ،قطع ًاًا كامل نخواهد بود (لی ، 14 : 999 1 ،بهنقل از کاسترز .) 1984 ،از نظر قوانین و مقررات سیاسی که
صهایی همچون مالکیت خارجی ،حقوق مالکیت ،تمهیدات ویزا ،توافقنامههای خدمات هوایی دوجانبه و
شامل شاخ 
موضوعات مرتبط است ،ایران در رتبهی  124جهانی و از بین  7کشور حوزهی خلیج فارس ،در رتبهی آخر قرار

گرفته است .همانگونه که از جدول  2پیداست ،از نظر رواج مالکیت خارجی ،بحرین با رتبه  13از وضعیت مطلوب-

تری نسبت به سایر کشورهای حاشیهنشین برخوردار است .از نظر حقوق مالکیت ،تقریبا هفت کشور رتبههایی
نزدیک به هم دارند ،البته از این نظر ،ایران با رتبهی جهانی  ، 54در جایگاه آخر قرار گرفته است.

86

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره سوم ،تابستان 3931
فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

اثری که قوانین و مقررات وضع شده بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشته است ،در بح نیر

بت یبایزرا ر   
ولطم بب بب

میشود بهطوری که در این خصوص ،بحرین از رتبه سوم جهانی برخوردار است .اما ایران و پ هب ،تیوک نآ زا س    
ترتیب در رتبه  123و  731در بین  140کشور جهان قرار دارند.
از نقطهنظر صدور روادید ،امارات متحده عربی رتبهی نخست و ایران رتبهی هفتم را در منطقهی خلیج فارس
داراست .در بسیاری از کشورهای منطقه خلیج فارس صدور روادید به دالیل امنیتی دچار فراز و نشیبهای فراوانی
بوده است .دلیل کامال روشنی برای این اقدام کشورهای مزبور وجود دارد .این کشورها به دلیل عدم نیاز جدی به
درآمدهای گردشگری و اتکاء به اقتصاد تک محصولی نفت ،آسیبپذیری سیاست خارجی خود بواسطه حمله به
دیگر کشورها بویژه کشورهای غربی را بخوبی درک کردهاند و در واقع از وقوع چنین اقداماتی به شدت واهمه
دارند .اما باور مع ومی بر این است که بیش از هر فعالیت اقتصادی دیگر موفقیت و یا شکست برنامههای مطرح در
حیطه گردشگری به تامین یک محیط امن و سالم برای گردشگران بستگی دارد و امنیت به جزئی کلیدی از صنعت
گردشگری تبدیل شده است و مدیریت معقول باید تالش کند تا محیطی امن را فراهم آورد(داسویل.) 8:1379 22،
امنيت ،انتظار نخست انسانها از حكومتها است كه امروز ابعاد گسترده و متنو يع يافته است .تأثيرپذيري امنيت از
اقتصاد ،فرهنگ ،صنعت و جمعيت و تأثيرگذاري آن بر همه شاخصههاي توسعه و حيات انساني ،به آن نقش بنياد ني
داده و همه فيلسوفان سياسي گذشته و حال را به تأمل در آن واداشته است(فرزانه پور .) 1387 ،کشورهایی که از

امنیت و ثبات سیاسی الزم جهت حمایت از جریانات گردشگری برخوردار بودهاند از پتانسیلهای موجود در جاذبه-
های گردشگری نهایت استفاده را بردهاند و در حال تجربه اقتصادی شکوفا از درآمدهای ارزی ،مقبولیت و

مشروعیت بینالمللی در عرصههای سیاسی و معرفی فرهنگ و تمدن به جهانیان میباشند .اما مناطق و کشورهایی که
درگیر بیثباتی سیاسی و ناامنی بودهاند هرگز قادر به برپایی بستر مناسب جهت استفاده از کارکردهای مثبت صنعت
گردشگری نبودهاند.
در خصوص توافقنامههای خدمات هوایی دوجانبه نیز امارات متحده ،قط بتر زا نیرحب و ر ههه ههههه و نیبانیب یا
کویت ،عربستان و ایران ،ب بیترت ه   

ن نیرتبولطما

،نامع    

بتر هه هههه د صاصتخا دوخ هب ار ا اد هههه هههههان تیفافش رظن هطقن زا .د     

سیاستگذاری دولت در خصوص گردشگری ،قطر با کسب رتبهی نهم در جهان ،و پس از آن بحرین ب ،هدزاود هبتر ا   
از وضعیت بهتری برخوردارند ،هرچند که وضعیت امارات ،مع ان و عربستان نیز مطلوبتر از کوی اریا و ت نن ننن اس .ت
در زمینهی تعداد روزهای مورد نیاز برای شروع یک کسب و کار ،به جز کویت ،سایر کشورهای حوزه خلیج ف ،سرا
از وضعیتی تقریبا مشابه برخوردارند و از نظر هزینه الزم برای شروع یک کسب و ک و نیرحب ،را

اب تیوک

بسک     

رتبههای جهانی  10و  ، 17در جایگاه اول و دوم در بین  7کشور منطقه قرار دارند .ایران نیز با کسب رتبه  43جه ینا
در جایگاه چهارم قرار دارد .از نقطه نظر شاخص محدودیت تعهدات گات برای خ ریا هرابرد ،یرگشدرگ تامد ان     
اطالعاتی در دست نیست ،اما عربستان با رتبه  29در صدر قرار گرفته است.
در مجموع بر اساس این گزارش ،از نظر قوانین و مقررات سیاسی در بین  7کشور حاشیه نشین خلیج فارس ،امارات

بررسی تطبیقی چارچوب تنظیمی سفر و 87 ...

متحده جایگاه نخست و ایران در جایگاه هفتم شناخته شده است.
جدول( :)2رتبهی کشورهای حوزهی خلیج فارس در زمینهی قوانین و مقررات سیاسی
قوانین و مقررات سیاسی
رواج مالکیت خارجی

حقوق مالکیت

گذاری مستقیم خارجی

اثر قوانین بر سرمایه-

روادید

هوایی دوجانبه

توافقنامههای خدمات

دولت

شفافیت سیاستگذاری

یک کسب و کار

ایران

140

54

123

140

26 1

123

16

43

-

124

7

تعداد روزهای شروع

کویت

431

38

731

411

511

701

701

17

011

122

6

و کا ر

عربستان سعودی

75

20

72

731

911

34

89

54

29

16

5

هزینه شروع یک کسب

بحرین

13

91

3

120

76

12

42

10

711

57

4

گردشگری

ق طر

63

22

29

611

75

9

42

51

001

47

3

مع ان

خدمات سفر و

68

24

30

801

501

25

33

39

45

38

2

تعهدات گات برای

رتبه کل در جهان

رتبه کل در منطقه

امارات متحده عربی

33

33

14

33

64

21

33

58

43

13

1

کشور

شاخص محدودیت

زیرشاخصها
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 -5-2قوانين و مقررات زيست محيطي
با توجه به این گزارش ،از نظر شدت ا مع ال مقررات زیستمحیطی ،مع ان با رتبهی جهانی  20در جایگاه نخست
قرار گرفته و ایران نیز با رتبهی جهانی  ، 74در بین  7کشور حاشیهنشین رتبه ششم را به خود اختصاص دادهاست .از
این نظر ،کویت با رتبه  125نامطلوبترین وضعیت را داراست.
در زمینه اجرای قوانین و مقررات زیستمحیطی نیز کماکان مع ان جایگاه نخست و کویت آخرین جایگاه را
داراست .از نقطه نظر پایداری توسعه صنعت گردشگری نیز امارات متحده با رتبهی نخست و پس از آن مع ان با
کسب رتبهی ششم در جهان ،در صدر قرار گرفتهاند و این در حالیست که ایران در بین  140کشور ،رتبه  811را
داراست و پس از کویت ،بین  7کشور حاشیهنشین ،نامطلوبترین وضعیت را دارا میباشد .از نقطه نظر میزان انتشار
گاز دیاکسیدکربن و غلظت ذرات معلق تقریبا همه کشورهای حوزه خلیج فارس از جایگاه نامطلوبی در جهان
برخوردارند .در مورد گونههای در معرض انقراض ،بحرین و قطر از بهترین وضعیت و ایران از رتبهی هفتم در بین
 7کشور برخوردار است و این در حالیست که از نظر تصویب معاهدههای زیستمحیطی ،ایران با کسب رتبه  39در
جهان ،در رتبهی نخست منطقه خلیج فارس قرار دارد.
در مجموع همانگونه که از جدول  3پیداست ،از نظر پایداری زیست محیطی ،ایران در بین  7کشور حاشیه خلیج
فارس ،در رتبه چهارم قرار گرفته است.

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره سوم ،تابستان 3931
 88فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
جدول( :)3رتبهی کشورهای حوزهی خلیج فارس در زمینهی پایداری زیستمحیطی
پایداری زیستمحیطی
اجرای قوانین و مقررات

محیطی

شدت مقررات زیست

کویت

125

211

931

731

031

55

211

زیست محیطی

عربستان سعودی

45

32

48

29 1

431

70

71

سفر و گردشگری

پایداری توسعه صنعت

صدور دی اکسید کربن

بحرین

42

36

56

331

93

61

96

انقراض

ایران

74

70

811

201

701

90

39

10

گونههای در معرض

امارات متحده عربی

24

91

1

531

611

16

96

19

3

مع ان

محیطی

20

61

6

031

128

64

53

87

2

ق طر

رتبه کل در جهان

25

23

15

931

74

25

84

59

1

کشور

رتبه کل در منطقه

غلظت ذرات معلق

تصویب معاهده زیست-

صها
زیرشاخ 

4

1
10

5

3
13

6

0
14

7

0
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 -5-3امنيت
همانگونه که در جدول شماره  4آمده است ،در زمینهی قابلاطمینان بودن خدمات پلیس ،کشور قطر با کسب رتبهی
پنجم در جهان ،در صدر کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار گرفته و پس از آن امارات متحده عربی با رتبهی  11در
جایگاه دوم منطقه قرار دارد .ایران از این نظر ،با دارا بودن رتبه جهانی  ، 56در جایگاه آخر منطقه است.
ایران در سال  ، 2013پس از امارات متحدهی عربی ،بیشترین تصادفات ج دا ههای را در ب نی

 7کش هتشاد هدربمان رو    

است .آنچه در اینجا قابل ذکر است ،رتبهی نخست قطر ،رتبهی دوم امارات متحده ،رتبهی چهارم عربستان و رتبهههی
هشتم مع ان است که از نظر هزینههای جرم و خشونت در جهان به خود اختصاص دادهاند .هرچند ایران از این نظر
با رتبهی  76در وضعیت بینابینی در بین کشورهای جهان قرار گرفته است ام ینچ ا ن رر رررتبهههای ج و لمات یا

یقحت ق    

بیشتر پیرامون وضعیت واقعی امنیت در کشور دارد .در این میان باید به پایههای روانشن خا تتی موضوععع توجههه ن وم دد
زیرا احساس امنیت پدیدهای روانشناختی  -اجتماعی است و ابعاد متعددی را شامل میشود و تنوع موجود درآن بههه
ت س هراتخا اای امنیت تتی و
گونهای است که افراد مختلف به صورتهای گوناگون آن را تجربههه م ممیکننددد.گاهههی اوقات ت
انتظامی جامعه و شاخصهای الزم ،امنیت باالیی را در جامعه نشان میدهند اما برداشت افراد از فضاای اجت ام ععع ی باا
اطالعات آنان در مورد دیگران ،آنان را در یک حالت روانی خاصی قرار میدهد تاا احساسسس ناامننی کننددد کههه ای یین
س گاهههی از اوقات ت
ت
شرایط خودساخته با فضای کالن و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه فاصله دارد و ب کعلا س س
برخی افراد در فضائی کامال ناامن زندگی میکنند ،اما هیچگونه احساس ناامننی ندارنددد .در ی ییک جس ات ررر نههه چن اد ننن
ط م ممییابددد.
پیچیده میتوان دریافت که احساس امنیت با بسیاری از عناصر اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعههه ارتباط ط

بررسی تطبیقی چارچوب تنظیمی سفر و 89 ...

س
تفسیر درست و یا نادرست افراد و تجارب آنان از شرایط اجتماعی همواره احساس امنی ییت را در طیف ففی از احساس س
ت کههه آی ییا
امنیت درست و واقعی یا کاذب و غیرواقعی قرار میدهد .نکتهای که در اینجا اهمیت فراوانی دارد این است ت
این احساس امنیت و یا ناامنی واقعی است یا کاذب .در بسیاری از موارد با وجود امنیت ،شاهد احساس ناامنی کاذب
ت
هستیم و در اینجاست که تاثیر گردشگری بر احساس امنیت آشکار میگ در د د زی ییرا توسعههه و ساایهگستررری صنعت ت
گردشگری به خودی خود گویای وجود امنیت در سطح جامعه میباشد .بنابراین حضور چشمگیر گردشگر در سطح
کشور به شکلی ناخودآگاه بر تقویت احساس امنیت و تقویت امنیت ذهنی کمک م ممینمای یید .متاس ناف ههه تدمع اا بههه دو
دلیل شاهد کاهش این احساس امنیت هم در میان گردشگران خارجی و هم در میان مع وم مردم بودهایم .یکی از ای یین
دالیل سوء تبلیغات و شایعه پراکنیها و فضاسازیهای غیرواقعی از وضعیت امنیت در کشور میباشد و دلی ییل دیگررر
برخی از مع لکردهای غیرکارآمد و مخرب و ناآگاهانه مدیریتی است که در واقع عنصر و عامل دوم مواد خام جهتتت
ت .اما ص ظنفر ررر از دالی ییل ای یین احساسسس ناامننی در بعددد
تولید مورد نخست یعنی سوء تبلیغات را فراهم نموده است ت
گردشگری ،نکته مورد نظر این است که نمودهای مطلوب در رشد و توسعه صنعت گردشگررری نمادهاایی از وجود د
امنیت را در افواح و اذهان ملی و بینالمللی معماری خواهد کرد و این مس لئ ههه فرجاممم خوشاایند احساسسس امنی ییت را
بدنبال خواهد داشت .تاثیرگذاری احساس امنیت بر گردشگری نیز ضریب باالیی را به خود تخصیص داده است زیرا
ش
منطقی است که هنگامیکه گردشگر در کشوری احساس امنیت کند مبادرت به سفر به آن کشوررر م ممینمای یید و بخش ش
س ناامننی موجودد
مع دهای از آسیبپذیری و زیانهای کشور ما در عدم توفیق در جذب گردشگر ،ریشههه در احساس س
دارد زیرا سوء تبلیغات بینالمللی از سویی و موقعیت حساس و ژئوپليت يكي و سوق الجیشی خلیج فارس و بیثباتتی
گ گردشگررری و دع ممم وجودد
ش پررنگ گ
ت از نقش ش
سیاسی و امنیتی در کشورهای منطقه از سوی دیگر و همچننین غفلت ت
س ناامننی
برنامهای مدون و سیستماتیک در مدیریت جامع جهت جذب گردشگر و عوامل متعدد دیگر بر این احساس س
دامن زده است .تجمیع این دالیل به رنگپریدگی صنعت گردشگری انجامیده است و با علم بههه وجودد جاذبههههاای
گردشگری ،درخلیج فارس شاهد دافعههای ناشی از احساس ناامنی هستیم و از آنجایی که این نوع از احساس امنیت
در بستر مفهوم فرهنگی گردشگری ،رخ میدهد بنابراین مکانیسم غلبه برآن نیز تا حدود بسیاری موکول بههه نهادهاای
فرهنگی و متولیان امور مربوطه است تا در کنار تقویت مفهوم امنیت به ترفیع احساس امنیت در افکار توریسممم ب ببین-
الملل دست یابیم.
به جرات میتوان ادعا کرد که هیچ یک از چالشهای امنیتی مطرح در حوزه گردشگری ،به اندازه تروریسم ،ض تابر
یثب زا یخرب رد یسایس یتا
مهلکی را بر پیکره صنعت گردشگری در جهان وارد ن ب شرتسگ نیبام .تسا هدرک ییییی ییییی

  

کشورها و روند رو به رشد حمالت تروریستی علیه اهداف برخی از کشورها ،ارتباط معناداری وجود دارد .به عنواان
مثال ،پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر در سال  1002افکار مع ومی جهانیان متوجه پدیدهای بنام القاعده شد که من عفا
کشورهای غربی بویژه ایاالت متحده امریکا در جهان بویژه در منطقه خلیج فارس را با چالش ج هتخاس هجاوم ید    
است .از جمله مشخصههای بارز حمالت تروریستی ،نادیده گرفتن مرزهای ملی کشورها میباشد.
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شهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره سوم ،تابستان 3931
فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

با توجه به آنچه در این گزارش آمده است ،ایران از نظر هزینههای تروریسم پس از بحرین ،در جایگاه دوم قرار
گرفته است.
در مجموع بر طبق این گزارش ،از نظر شاخص امنیت و ایمنی ،ایران در سال  ، 2013در جایگاه یکصد و ششم در
دنیا و جایگاه آخر در بین  7کشور حوزهی خلیج فارس قرار گرفته است که وضعیت مطلوبی به نظر نمیرسد .در
خصوص مبحث گردشگری ،امنیت به کلیه اموری اطالق میگردد که به منظور جلوگیری از اختالل در امر
گردشگران ا مع ال میشود .امنیت از دیدگاه گردشگری به معنای برقراری و حفظ شرایطی سالم به منظور استفاده
مطلوب گردشگران از جاذبهها است به نحوی که این افراد به آرامش فکری مطلوب دست یابند.
جدول( :)4رتبهی کشورهای حوزهی خلیج فارس در زمینهی امنیت و ایمنی
امنیت و ایمنی

خشونت

هزینههای جرم و

خدمات پلیسی

قابل اطمینان بودن

تصادفات جادهای

هزینههای تروریسم

ق طر

رتبه کل در جهان

کشور

رتبه کل در منطقه

صها
زیرشاخ 

1

5

97

13

21

1

8

25

89

15

30

2

عربستان سعودی

4

72

211

61

42

3

کویت

24

47

76

58

47

4

بحرین

65

29

35

601

49

5

مع ان

امارات متحده عربی

2

11

431

14

05

6

ایران

76

56

231

101

601

7
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 -5-4سالمت و بهداشت:
با توجه به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال  ، 2013همانگونه که در جدول  5نیز آمده است ،از نقطه نظر تراکم
پزشک ،قطر با رتبه جهانی  39و ایران با رتبه جهانی  93به ترتیب ،نخستین و آخرین جایگاه را در بین  7کشور
حاشیه خلیج فارس به خود اختصاص دادهاند .در رابطه با بهبود سیستمهای دفع فاضالب نیز ،ایران ،کویت ،بحرین
و قطر از رتبهی نخست برخوردارند .از نظر دسترسی به آب آشامیدنی سالم ،رتبهی ایران در بین  140کشور جهان و
نیز در بین کشورهای حاشیهی خلیج فارس ،چندان رضایتبخش نیست .از نقطهنظر تعداد تختهای بیمارستانی
موجود ،کشورهای منطقه تقریبا در وضعیت مشابهی قرار دارند که در سطح جهان ،وضعیت مطلوبی به نظر نمیرسد.
در مجموع ،از نقطه نظر سالمت و بهداشت ،ایران از بین  140کشور جهان در رتبهی  79و از بین  7کشور حوزهی
خلیج فارس ،در رتبهی پنجم قرار گرفته است.

بررسی تطبیقی چارچوب تنظیمی سفر و 91 ...

جدول( :)5رتبهی کشورهای حوزهی خلیج فارس در زمینهی سالمت و بهداشت
سالمت و بهداشت
سیستم دفع فاضالب

کویت

66

1

42

81

62

3

مع ان

62

39

93

87

71

4

ایران

93

1

63

92

79

5

بحرین

76

1

-

87

89

6

عربستان سعودی

90

-

19

75

99

7

تراکم پزشک
16

42

1

84

16

2

ق طر
امارات متحده عربی

مناسب

39

1

1

701

58

1

کشور

آشامیدنی سالم

دسترسی به آب

تختهای بیمارستان

رتبه کل در جهان

رتبه کل در منطقه

صها
زیرشاخ 
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 -5-5اولویتبخشی به سفر و گردشگری
نتیجهی گزارش شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری در خصوص اولویتبخشی به صنعت سفر و گردشگری در
جدول  6ارائه شده است .در اینجا نکتهی حائز اهمیت ،کسب رتبهی نخست جهانی در زمینهی اثربخشی بازاریابی و
برندسازی در جذب گردشگر ،توسط امارات متحده عربی است .همچنین این کشور در اولویت بخشی دولت به
صنعت سفر و گردشگری ،در بین  140کشور دنیا رتبهی ششم را به خود اختصاص داده است .از نقطه نظر جامعیت
اطالعات و دادههای ساالنهی سفر و گردشگری نیز ،عربستان سعودی در جایگاه نخست قرار دارد و این در
حالیست که ایران با رتبهی  331جهانی ،در بین هفت کشور حوزهی خلیج فارس ،رتبهی آخر را داراست.
از نقطهنظر اولویتدهی دولت به صنعت سفر و گردشگری ،ایران در رتبهی 031در جهان و رتبهی  6در حوزهی
تها تالش ميكنند كه مساله گردشگري از انحصار طبقات دولتي
خلیج فارس قرار گرفته است .اگرچه امروزه دول 
خارج و به خصوصيسازي نزد كي

شود اما ن يم توان از نقش بهسزاي دولتها در برنامهريزيهاي كالن گردشگري و

نيز در جهت تام ني امنيت گردشگران غافل شد .همانگونه کههال (  ) 1994بیان داشته است ،فرایند خطمشیگذاری
گردشگری بر مبنای نوع حکومت ،خواست سیاسی برای توسعه گردشگری ،ساختار سازمانهای گردشگری و مرحله

توسعه صنعت گردشگری در یک کشور قرار دارد (مکلئود و آیری .)7002 ،1صنعت نمیتواند بدون حکومت به
بقای خود ادامه دهد زیرا حکومت قدرت و مشروعیت الزم برای فراهم نمودن ثبات سیاسی ،زیرساختها ،امنیت و

چارچوبهای قانونی و مالی برای هموار نمودن پیشرفت و توسعه گردشگری را داراست(ِکِکر .)3002 ،2يكي از وظايف
ذاتي دولتها برقراري نظم و آرامش در كشور ميباشد .ا ني اهرم كنترلي منجر به آن ميگردد كه بخش خصوصي و
نيز سرمايهگذاران در صنعت گردشگری با توجه به چگونگي ايفاي نقش دولتها در ا ني مقوله ،فعاليت نمايند.
McLeod & Airey

kerr

1

2
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بنابرا ني ميان چگونگي برقراري سازوكارها ،استقرار امنيت و فعاالن در صنعت گردشگري و از سو يي گردشگران
رابطه مستق يمي وجود دارد .ا ني رابطه از لحاظ كلي به بسترهاي امن و كاهش مخاطرات امنيتي اشاره داشته و انتظار
طبيعي گردشگران بر وجود محيطي راحت براي گذراندن اوقات فراغت را يادآور ميگردد .ا ني واقعيت غيرقابلانكار
است كه صنعت گردشگری بدون همراهي دولتها منجر به ادامه حيات نيست زيرا تنها دولت است كه قدرت فراهم
آوردن ثبات سياسي ،امنيتي ،حقوقي و چارچوبهاي مالي موردنياز صنعت گردشگري را دارد .دولت فراهمكننده
زيرساختهاي اساسي بوده كه بر حسب شرايط از طريق مذاكره و ايجاد توافق با ساير دولتها در مورد مسائلي
چون روشهاي مهاجرت و حق پرواز بدون خطر از قلمرو هوا يي تص يم مگيري ميكند(الیوت .) 1997:2 ،1بنابرا ني
دولتها بايد از كي

سيستم مديريت پايدار ،با اتخاذ سياستهاي مناسب و فراهم آوردن كي

سيستم كنترلي در

جهت حيات و توسعه صنعت گردشگري بكوشند .با توجه به اينكه قسمتي از عوامل تهديدكننده امنيت گردشگران،
تابعي از تهديدات امنيتي بومي و محلي منطقه گردشگرپذير ميباشد از ا ني رو دولتها با تجارب قبلي ميتوانند
تمهيداتي را پيرامون آن لحاظ نمايند .ناشناختهها اغلب سبب ترس و دلهره ميشوند و در هنگام سفر ،بيشتر مكانها
براي كساني كه قصد سفر دارند ،ناشناخته است .جنگ ،مناقشات و سياستهاي منفي اتخاذ شده درباره كي

منطقه

در ذهن مسافران ،ايجاد ترس و شك و ترديد ميكند (الواني و پيروزبخت ) 174 - 175 : 1385 ،در واقع تالش دولت-
ها بايد در راستاي ترسزدا يي از صنعت گردشگري باشد ا ني زدودن و يا كاستن ترس با افزايش ضريب امنيتي در
جامعه ميزبان ميتواند پيامدهاي مثبتي براي جلب گردشگران داشته باشد.

بر طبق گزارش مربوط به شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری در جهان ،در سال  ، 2013ایران از نظر اولویت-
بخشی به صنعت سفر و گردشگری ،در جایگاه صد و سیام در جهان و جایگاه ششم در بین  7کشور حوزهی خلیج
فارس قرار گرفته است.
جدول( :)6رتبهی کشورهای حوزهی خلیج فارس در زمینهی اولویت بخشی به سفر و گردشگری
اولویت بخشی به سفر و گردشگری
اولوی گ
یت به
ترددهشیگردول

برندسازی برای جذب

اثربخشی بازاریابی و

سفر و گردشگری

اطالعات ماهانه/فصلی

گردشگری

صنعت سفر و

کویت

931

26 1

831

801

211

931

7

زمینه سفر و

ایران

531

28

120

331

211

031

6

بحرین

مخارج دولت در

72

53

57

601

26 1

95

5

گردشگر

ق طر

56

32

37

231

211

80

4

گردشگری

عربستان سعودی

79

131

70

1

71

78

3

مع ان

ساالنه سفر و

12

124

23

51

97

60

2

امارات متحده عربی

جامعیت دادههای

6

33

1

931

301

36

1

کشور

ارائهی به موقع

رتبه کل در جهان

رتبه کل در منطقه

رتبه در زیرشاخصها
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 -6تجزیه و تحلیل
با توجه به گزارشی که مورد بررسی قرار گرفت ،ایران در سال  2013در بین  140کشور ،از نظر رقابتپذیری سفر و
گردشگری در جایگاه نود و هشتم قرار گرفتهاست که با توجه به پتانسیلهای موجود گردشگری ،به هیچوجه جایگاه
مطلوب و قابلقبولی برای کشورمان نیست .در بین  7کشور حاشیهنشین خلیج فارس نیز ایران از جایگاه چندان
مناسبی برخوردار نیست .اگرچه این منطقه به دالیل سیاسی و نظامی در سالهای اخیر دستخوش تحوالتی بودهاست،
اما برخی کشورهای منطقه توانستهاند تا حد زیادی صنعت گردشگری خود را به سمت رونق و توسعه سوق دهند.
کشوری مانند عربستان سعودی صرفا مقصد گردشگری مذهبی است و امارات متحده ساالنه گردشگران بسیاری را
به قصد خرید و تجارت ،شرکت در همایشها و نمایشگاهها ،و نیز تفریح و سرگرمی به خود جذب میکند و این در
حالیست که ایران طیف متنوعی از جاذبههای فرهنگی-تاریخی ،مذهبی ،طبیعی و حتی رویدادهای بالقوه گردشگری
را توامان داراست ،اما هنوز شاهد پیشرفت چشمگیری در عرصه گردشگری بینالملل نبودهاست .اگرچه در نگاه

نخست ،لزوم حفظ میراث و ارزشهای دینی و فرهنگی ،که گردشگران را ملزم به پذیرش پارهای از محدودیتها می-
سازد ،مانعی در راه توسعه گردشگری خارجی دیده میشود ،اما واقعیت این است که دلیل اصلی عدم موفقیت در
این عرصه تبلیغات سوء علیه ایران طی سه دهه گذشته و نیز کوتاهی در اتخاذ راهبردهای تبلیغاتی و بازاریابی
مناسب ،برای معرفی ایران و جلب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در این صنعت بوده-
است و این در حالیست که بسیاری از سرمایهگذاریها در کشورهایی همچون عربستان و امارات متحده عربی ،از
سوی سرمایهگذاران ایرانی انجام پذیرفته است .همانگونه که از نتایج گزارش مجمع جهانی اقتصاد پیداست ،ایران از
نقطهنظر امنیت در بین  7کشور مورد بررسی ،در جایگاه آخر قرار دارد که همین امر ،تصویر نادرست و کیفیت
ارزیابیهای بینالمللی از ثبات سیاسی و امنیت داخلی ایران را نشان میدهد.
از نقطهنظر ایمنی نیز کشورمان با ضعفهایی مواجهاست که از آن جمله میتوان به رقم باالی تصادفات جادهای اشاره
نمود .بدیهی است که انتشار مکرر اخبار پیرامون تصادفات داخلی ،میتواند عدم استاندارد بودن زیرساختهای حمل-
ونقل ایران را در اذهان بینالمللی تداعی کند و بر تصمیمگیری و انتخاب گردشگران اثرگذار باشد .از نظر بهداشت و
سالمت ،قرار گرفتن ایران در رتبهی پنجم در بین  7کشور همسایه خلیج فارس ،شرایط مطلوبی نیست .اگرچه ،با
پیشرفتهای چشمگیری که اخیرا در حوزه درمان و پزشکی صورت گرفته و با توجه به دارا بودن رتبهی نخست
رقابتپذیری قیمتی گردشگری در جهان ،میتوان در درازمدت به بهبود این شاخص در جهت جذب هرچه بیشتر
گردشگران پزشکی امیدوار بود .ایران از نظر اولویتبخشی به گردشگری نیز جایگاه مطلوبی ندارد .گرچه در سالهای
اخیر ،موضوع گردشگری در برنامههای کالن توسعه و اظهارات سیاستگذاران و هدفگیریهای مربوطه ،مطرح شده
است ،اما کماکان با محقق شدن و به بار نشستن فاصله دارد و بخشی از این مشکالت را میتوان ناشی از مشخص
تهای این صنعت در کشور ،طی سالهای گذشته دانست.
نبودن اهداف و سیاس 
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 -7نتیجه گیری
بهای تنظیمی در
نظر به اهمیت منطقه خلیج فارس از نقطه نظر ژئوپلیتیکی ،بحث امنیت و قانونمندی و نیز چارچو 
این منطقه نه تنها برای توسعهی صنعت گردشگری ،بلکه در تمامی جنبهها و در راستای دستیابی کشورهای منطقه به
ثبات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،حیاتی است .امروزه قدرتهای بزرگ قبل از آنکه در اندیشه تامین امنیت منطقه
باشند ،به فکر تامین منافع ملی خود ولو به هزینه امنیت منطقه هستند .نقاط مشترک و همگرایی بین کشورهای منطقه
همچون اشتراکات فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی ،نزدیکی جغرافیایی ،پیوندهای خونی و قومی و منافع اقتصادی بسیار
بیشتر و پررنگتر از نقاط اختالف و واگرایی بین آنهاست و این اشتراکات زمینههای ه کم اری میان کشورهای منطقه
به ویژه ه کم اری در زمینهی گردشگری ،امنیت ،بهداشت و محیطزیست را هموارتر میکند .موقعیت استثنایی خلیج
فارس کشورهای این منطقه را ملزم به حفظ ثبات و استقرار و پرهیز از هرگونه وضع ناخوشایند در منطقه میکند.
جمهوری اسالمی ایران همواره موضوع ه کم اری دسته جمعی امنیتی در منطقه خلیج فارس را مطرح و آمادگی خود
را برای مذاکره و یافتن ساز و کار مناسب دستیابی به این اهداف اعالم کرده است .اشتراکات گسترده فرهنگی،
تاریخی و اجتماعی ملتهای منطقه ،ه کم اریهای گسترده اقتصادی ،بازرگانی،گردشگری و سیاستهای مبتنی بر
اعتمادسازی و ه کم اری در مسائل منطقهای و بینالمللی میتواند زمینهساز شکلگیری نظام امنیتی و منطقهای جامع و
کارآمد در خلیج فارس باشد .نخستین گام در راه تحقق طرح امنیتی مشترک در خلیج فارس تاکید بر سیاستهای
تنش زدایی ،اعتمادسازی و ه کم اریهای همه جانبه میان کشورهای منطقه است و ه کم اریهای اقتصادی و پیشبرد
طرحهای مشترک اقتصادی در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است .انعقاد قرارداد تجارت آزاد و ارائه
تسهیالت ویژه برای رفت و آمد اتباع و گردشگران کشورهای منطقه ،ه کم اری دوجانبه یا چندجانبه میان نیروهای
انتظامی و نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه موضوعاتی همچون مبارزه با تروریسم و جرایم سازمانیافته
و امنیت گردشگران ،از محورهای این طرح میباشد .حضور نیروهای نظامی بیگانه در منطقه خلیج فارس ،موجب
تنش و جدایی میان کشورهای منطقه بوده و ه کم اری دسته جمعی کشورهای منطقه باید بر اساس اعتماد به توان
خودی برای ایجاد امنیت و ثبات در خلیج فارس استوار شود و به حضور بیگانگان در منطقه پایان دهد .فرآیند
امنیت منطقهای در خلیج فارس باید با همدلی و هم آوایی بدست آید .موضع جمهوری اسالمی ایران همواره ایجاد
نظام امنیت دسته جمعی و تدوین ساختار بومی با مشارکت کشورهای منطقه بوده که امضای موافقتنامهها و
یادداشت تفاهمهای دوجانبه امنیتی در سالهای اخیر با بیشتر کشورهای منطقه گواه این مدعاست.
وقوع جنگ ،گسترش تروریسم ،گسترش روزافزون ناامنی ،کنترلهای شدید مرزی ،ا مع ال مقررات شدید در صدور
ویزا ،وجود تعارض عقیدتی بین کشورها ،بیثباتی سیاسی  -امنیتی برخی از کشورها از جمله چالشهای مطرح در
برابر گردشگری در گذشته بوده و در آینده نیز به عنوان یک متغیر پویا در این حیطه مطرح خواهند بود .اگرچه
بسیاری از عوامل مانند هنجارهای اجتماعی ،ارزشهای دینی و فرهنگی ،ساختارهای اقتصادی ،بویژه اتکای
درآمدهای ارزی این کشورها به نفت ،نظام متمرکز اداری -سیاسی و پررنگ بودن نقش دولتها نه تنها در سیاست-
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گذاری مربوط به گردشگری ،بلکه در مرحله اجرا در ایجاد و شکلگیری موانع در برابر جریانات گردشگری از
جایگاه برجستهای برخوردار بوده است اما چنین بنظر میرسد که فضای امنیتی حاکم بر منطقه خلیج فارس و تمرکز
قدرتهای فرامنطقهای به مسائل مطرح در این منطقه ،نوع نگرش گردشگران خارجی در بازدید از جاذبههای
گردشگری موجود در این منطقه را نیز تحتتاثیر قرار داده است.
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