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   PGCC ديدگاههای شورای همکاری خليج فارس

  دکتر سيف الرضا شهابی

گذاشته شد که ضرورت  ميالدی 70های دهه  حوزه خليج فارس در سالوهمگرايی کشورهای عربی  سنگ بنای ضرورت همبستگی

ً  آن،دراظهارات  ً  يا تلويحا ايی بود که اين همبستگی ناشی از نگرانی ه.ابراز و اعالم شده استمقامات کشورهای مذبور،صريحا

اقتصادی وسياسی بين -کويت تالش هايی جهت تقويت همکاری های فرهنگی1970به طوری که دردهه .منطقه را تهديد می کرد

 )عهد وقت کويتولي(شيخ جابر الصباح امی متوفی دولت کويت 1975مه16در .کشور عربی حاشيه خليج فارس به عمل آورد6

بررسی مسائل مورد عالقه و تحکيم مشترک وزيران امارات عربی متحده و کويت را باهدف  ابوظبی،تشکيل هيأتاز درديداری

 1. جلسه خواهد داشتکرد اين هيأت،دست کم سالی دو باراعالم داشت وتأکيد  مناسبات فی مابين

کشورهای بحرين،امارات متحده عربی،قطر،کويت،عربستان سعودی، عمان وعراق درابوظبی اطالعات  وزيران 1976 ژانويه 4 در

نس خبری خليج فارس اتوليد دارو،ايجاد آژ،پيشرفت بهداشت،همکاری های تلويزيونی،نقشه های ايجاد دانشگاه.تشکيل جلسه دادند

 2.اجرايی می گرفتمی شدوصورت کارهايی بود که بايد پياده  وبسياری ازامور ديگر از جمله
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جمعی در مسقط  کشور برای ايجاد سيستم امنيت8،سلطان قابوس،اجالسی از وزرای خارجه به اشاره شاه ايران 1976در نوامبر

به طوری که طرح ايران با مخالفت  4وعلت آن،رقابت بين ايران وعراق و عربستان بود   3تشکيل داد که نتيجه ای در بر نداشت

  .عراق روبه رو شد

،متحد شود امنيت خارجی و داخلی امضاء يک نيروی چند جانبه،تحت يک فرماندهی منحصر در اين اجالس،ايران پيشنهاد کرد

وبا مسلم از سوی دشمن قديمی خود ايران  زيرا بنا به داليلیاين پيشنهاد با ديدگاه اعراب برخورد داشت،.پيمان را تأمين کندکنندگان 

عراق صريحاً  دشمن اين پيمان بود ومی ترسيد اين ميثاق،پيمان نيمه جان سنتو را .تهديد می شدندين،عامت وپيشوايی آن دشمن ديرز

نماينده بغداد،کنفرانس را پيش از پايان عربستان سعودی خاموشی گزيد وکويت بيهوده می کوشيد دراين مسأله بيشتر بيانديشد .زنده کند

  5.ترک کرد ومخالفت خود را شتاب بخشيد

در پايان ديدار شيخ عبداهللا سالم الصباح،وليعهد وقت کويت از پادشاهی صعودی،بحرين،قطر،امارات و عمان،بيانيه  1978در دسامبر 

  6.منطقه برای رسيدن به يک اتحاد اشاره شدبه تحرک وسيع کشورهای مشترکی  صادر گرديد و در آنها 

پايان وشروع جنگ وشدت يافتن نبرد و نامشخص بودن زمان ) 1359شهريور 31( 1980حمله عراق به ايران در دسامبر ....

آخرين خروج   وتأکيدات مکرر ايران بر خروج هرچه سريع تر عراق از سرزمين ايران و ادامه جنگ تا )اعالم آتش بس(جنگ 

را که از دهه  ارس ضرورتیمرزی وتنبيه متجاوز ومعرفی آن سبب شد تا کشورهای عربی حوزه خليج فسربازعراقی ازنقطه صفر

وبه هر قيمت شده به اجرا درآورند   8مجدانه پی گيری کننداحساس می کردند وتا آن زمان موفق به اجرای آن نشده بودند، 1970

کشور  6کشور عربی صورت پذيرفت ودر کليه مذاکرات، تشکيل شورايی از  6توسط مقام های وبراين اساس، جلسات و ديدارهايی 

اجالس سران عرب يازدهمين ودر  9دوماه بعد ازآغاز جنگ تحميلی  1980قرار داشت به طوری که در نوامبر تصميمات محور

درمورد ايجاد يک استراتژی مشترک ونيز  پايتخت اردن،امير کويت از رهبران کشورهای عربی خليج فارس خواست درامان 

) عربستان سعودی(در حاشيه کنفرانس سران اسالمی درشهر طائف  1981در ژانويه 10.همکاری درزمينه های مختلف بيانديشند

کويت طرحی ارائه داد که متضمن دور نگه داشتن منطقه خليج فارس از .کشور عربی خليج فارس تشکيل شد 6ازسران اجالسی 

    12و  11.بودکشمکش های بين المللی 

را پيشنهاد امنيتی دادهای عربستان،طرح قرار.وعمان مطرح شدکويت طرح مختلف توسط عربستان  سعودی،  3 دراين اجالس

    13.داد



 
 

rezaei@persiangulfstudies.com                                                                        www.Persiangulfstudies.com 
 

عمان طرح پيشنهاد تشکيل قوای دريايی .فعاليت ها در زمينه های اقتصادی،نفتی،صنعتی و فرهنگی باشدکويت پيشنهاد کرد محور 

کشور عربستان سعودی،  6،اجالس وزرای خارجه 1981در فوريه .مشترک برای حفاظت از تنگه هرمز را عنوان کرد

کشور  6ودر همين اجالس، وزرای خارجه .بحرين،کويت،امارات عربی متحده،سلطان نشين عمان و قطر در رياض برگزار شد

وزرای خارجه اين کشورها در مسقط تشکيل جلسه دادند   1981ودر ماه مارس  14همگی با ايجاد شورای همکاری موافقت کردند

کيل جلسات واساسنامه شورا ونحوه رأی گيرزی وتش  15.سعودی قرائت شدط وزير خارجه عربستان که بيانيه اين اجالس توس

بين  اعضای شورا وصالحيت دبير کل شورا مورد بررسی قرار همچنين موضوع تشکيل هيأت حل اختالف .ادواری به تصويب رسيد

وزيران  1981/3/8ودر مه شورای همکاری شديک کميسيون فنی،مأمور پی ريزی اساسنا 1981در ابتدای مارس   16.گرفت

با  1981/3/16ودر  17کشور دررياض تشکيل جلسه دادند 6سران  1981/3/12را انجام دادند ودر خارجه،آخرين اصالحات 

   18.انتشار بيانيه ای رسمی تأسيس شورای همکاری را رسماً  اعالم کردند

انتخابات رياست جمهوری آمريکاازرقيب تندرو انتخاباتيش رونالد ريگان در اين ايام،با شکست جيمی کارتر از حزب دموکرات در 

نخستين سال حضور ريگان در (م  1981به طوری که در سال .الت متحده به خليج فارس بيشتر شدحزب جمهوريخواه،توجه ايااز

  19:رک اقتصادی کنگره چنين تشريح کردرا در خليج فارس در مقابل کميته مشترئيس جمهور آمريکا  اهداف کشورش  )کاخ سفيد

 یليج فارس وحفاظت از خطوط کشتيراندسترسی به نفت خ_ 1

  متوقف ساختن توسعه طلبی شوروی_ 2

  در تقويت مناسبات تجاری،اقتصادی وسياسی آمريکا با کشورهای دوست_3

  منطقه 

  دستيابی به نقاط کليدی درکشورهای منطقه که در پروژه های نظامی آمريکا _4

  .قرار دارند

  اهداف اياالت متحده 1980وزير اسبق دفاع آمريکا در سال همچنين هارولد براون 

  :آمريکا در خليج فارس رابرمبنای محورهای زير اعالم داشت

  تضمين دسترسی به عرضه نفت کافی_1
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  درمقابل گسترش ونفوذ شورویايستادگی _2

  )تضمين امنيت اسرائيل(ايجاد ثبات درمنطقه _3

  )حفظ منافع اسرائيل(توسعه فرايند صلح خاورميانه_4

شماری از تحليل گران سياسی امورخليج فارس براين باورند که شورای همکاری خليج فارس به علت جنگ ايران وعراق وهراسی 

دراينکه جنگ عراق و  21.به دستور آمريکا بوجود آمد 20حوزه خليج فارس پديدار شد،کوچک وعرب کشور  6حکام که ميان 

آنها از ترس اينکه آتش .،جای شک و شبهه ای نيستونقش کاتاليزور را ايفا کردايران درراه اندازی سريع شورای همکاری موثربود 

مشاور به طوری که برژينسکی .بهترين راهکار تشخيص دادندآتش، پيمان منطقه ای را جنگ دامن آنها را بگيرد وبرای فرار ازاين 

  :امنيت ملی در دوران جيمی کارتر در کتاب قدرت واصول اشاره می کند

از آمريکا درخواست کمک  1981می ديد،اواخر سپتامبر  عربستان سعودی که امنيت حوزه های نفتی خود را در مخاطره قطعی ((

که  ظاهرا  سعودی ها بيم داشتند.خليج فارس شدای آواکس برای عمليات اکتشافی دری هواپيماهدولت سعودی خواهان ارسال فور.کرد

جمهوری اسالمی در واکنش به عمليات عراق تأسيسات نفتی کشورهای حوزه خليج فارس ازجمله عربستان را مورد حمله قرار 

آمريکا با وجود اعالم بی طرفی،برای حفاظت از مصالح ومنافع دوستان خود عمالً  سرانجام با تقاضای سعودی ها موافقت شدو .دهد

  )).به نفع آنان جبهه گيری کرد

به قول  23.وجود نداردبه وجود آمده باشد،داليل کافی  22البته درباره اينکه شورای همکاری خليج فارس با دستورآمريکايی ها

سعودی وکشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس درعين حال که خود را نيازمند  عربستان((مريکا وخاورميانهآنويسنده کتاب 

   )).بی وتوانايی آنها متکی باشندربه نيروهای عنهايت،بيشتر کمک وپشتيبانی آمريکا می دانند ترجيح می دهند در

وجمعيت )غير از عربستان(کشور عضو شورای همکاری خليج فارس به دليل وسعت اندک 6واقعيت اين است که هر 

قدرت های برتر  وثروت سرشار،طبيعی است که خود را در معرض تهديد )عربستان هم به نسبت وسعتش جمعيت کمی دارد(محدود

همگرايی وپيمان منطقه ای محدود عربی ررا دران راهکاری بينديشند واين راهکاخودشوبرای حفظ امنيت منطقه وفرامنطقه ای ببينند 

ً  به .اين کشورها قبل از پيروزی انقالب اسالمی ايران،نسبت به اهداف عراق وايران سوء نظر داشتند.جستجو کنند عراق علنا

وايران اگرچه در ظفار برای سرکوب شورشيان به سلطان قابوس کمک کرده بودفولی اعراب  موجوديت کويت معترض بود

وستون نظامی بر عهده باسوءنظر نگاه می کردند،با اينکه دردکترين نيکسون،ستون اقتصادی برعهده عربستان حلی،به اهداف شاه سا
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وبه  25وتسلط بر خليج فارس وجود داشت برسرحاکميت  بااين حال،رقابتی پنهان ميان تهران و رياض 24شاه ايران گذاشته شده بود،

علت اختالف ميان تهران وبغداد در زمان شاه،تحريکاتی توسط عوامل رژيم بعث عراق در کشورهای ساحلی عليه ايران انجام می 

  .افزايش می دادکشور را نسبت به ايران  6گرفت وسوء نظر 

يک با اهداف و آمريکا هر ازيک سو عراق.افزايش نهادبعد از پيروزی انقالب اسالمی ايران،بيم وهراس دراين کشورها روبه 

کشور ساحلی  6ی ايران،درافزايش بيم وهراس درغيرمسئول جمهوری اسالماظهارات ناسنجيده برخی مقامات جداگانه وازسوی ديگر

به عراق گره بزنند وازسوی ديگران وکشورهای کوچک ساحلی ازيک سونمی خواستند سرنوشتشان رابه اير.خليج فارس موثر بودند

آمريکا در منطقه معرفی به دالئلی عالقه مند روابطشان با بلوک غرب به ويژه آمريکا چندان علنی وآشکار شود وبه عنوان عوامل 

کشور عرب ساحلی خليج فارس به نام شورای همکاری خليج فارس گردهم  6بنابراين،بر آن شدندتادر قالب يک پيمان جمعی از .شوند

ان تهران و بغداد،درورای فراهم آورد تابه بهانه جنگ مي کشورعضوشورا 6فرصت مناسبی رابرای عراق،شروع جنگ ايران و.آيند

   26.حضور اين دوکشورمهم وبزرگ ساحلی خليج فارس،شورای مورد نظر را تشکيل دهند

کشور عضو شورای همکاری روابط نزديک وصميمانه ای با آمريکا و انگليس داشتند،تشکيل شورا مورد  6ازآنجا که هريک از

ايجاد شد که شورای همکاری -درآن زمان–برای کشورهای راديکال منطقه وبلوک شرق استقبال بلوک غرب قرار گرفت واين انگاره 

کشورعضوازتشکيل شورای  6انگيزه حمايت شيوخ .گام برميداردبه وسيله آمريکا به وجود آمده ودر راستای حفظ منافع آنها 

 27برای حفظ حکومتشان شورا را تشکيل دادند، ساحلیکشور 6حکومتهای .همکاری،با انگيزه حمايت آمريکا ازشورا متفاوت بود

معاون (وزير دفاع ريگانبرای بهره گيری ازنفت خليج فارس،از تشکيل شورا اشتقبال کرد،به طوری که ديک چنی   ولی واشنگتن

  :ابراز داشت)جرج دبليو بوش

  )).برای ما حکومت آل صباح مطرح نيست،ما فقط خواهان نفت هستيم((

تشکيل شورا رايک )دوران برژنف( همسويی خواسته و ناخواسته شورای همکاری با غرب،به ويژه آمريکا سبب شد که شوروی

 طرح آمريکايی بداندکه طی آن واشنگتن برای تحت نفوذ درآوردن کشورهای حوزه استراتِژيک خليج فارس می کوشد

أسيس در سالگرد ت 1982واظهارنظرهای برخی مقام های آمريکايی نظير نيکالس ويولت،معاون وزير خارجه وقت آمريکا در مه 

  :نيکالس گفته بود.زودشورا برظن روسها اف

شورا گام مهمی در تقويت همکاری است،اين هدفی است که مردم منطقه به آن احترام می گذارند وماازآن استقبال وحمايت می ((

 28)).اين همکاری،پايه ايجاد چشم اندازهای صلح وتوسعه منظم درمنطقه است.کنيم
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تشکيل شورای همکاری : ((شورای همکاری خليج فارس می نويسد دکتر نايف علی عبيد درباره واکنش های مربوط به تشکيل

وآنها اظهار اميدواری کردند که اين شورا درتعامل با غرب،موجب از طرف امريکا وانگلستان،مورد استقبال قرارگرفت } فارس{خليج

پراودا ارگان رسمی حزب ولی شوروی دراين باره نظر موافق نداشت،به طوری که روزنامه .شود}فارس{ايجاد امنيت در خليج

با طرح  1981در مالقات با شيخ صباح احمد جابر معاون نخست وزير خارجه کويت در آوريل گروميکو:کمونيست شوروی نوشت

ازتنگه هرمز ونيز طرح عربستان سعودی جهت همکاری عمان مبنی بر تشکيل ناوگان دريايی مشترک برای حمايت پيشنهادی 

  .نمی تواند به استقرار ثبات در منطقه کمک کندلفت کرد وگفت اين نوع پيمان ها مخا}فارس{نظامی دول خليج

اعالم داشت که اين پيمان،عليه ايران  29ايران به سرعت با تشکيل شورا مخالفت کرد وسخنگوی انقالب اسالمی علی خامنه ای

   30)).ولی غير ازاين،جمهوری اسالمی ايران مخالفت ديگری ابراز نداشت.است

تأسيس شورای : ((اعالم کرد 1981شوروی در بيست و ششمين کنگره حزب در فوريه برژنف دبير کل وقت حزب کمونيست 

   31)).با دالرهای آمريکا صورت گرفته است }فارس{همکاری خليج

رهبران شورای : ((نوشت)) کراسيانا رويزدا((روزنامه 1985در ماه نوامبر  هالبته بعدها نظر شوروی تعديل پيدا کرد به طوری ک

در منافع به موازات برنامه های ويژه جمعی برای تضمين امنيت و دفاع به ضرورت گسترش منابع نظامی } فارس{همکاری خليج

    32)).نظر دارد PGCCملی کشورهای 

بين ليبی،اتيوپی ويمن جنوبی درعدن به امضاء  قراردادی 1981اوت20بالفاصله بعد از تشکيل شورای همکاری خليج فارس،در

   33.رسيد ونظر برخی از صاحب نظران امضای قرارداد فوق واکنش روسها نسبت به تشکيل شورای همکاری خليج فارس بود

  :ساله اش سه مرحله را پشت سرگذاشته است 25عمر توجه به نکات يادشده ،اين شورادربا 

  تا اشغال کويت توسط عراق و فروپاشی شوروی  1981از زمان تشکيل در _1

   2001سپتامبر  11ازپايان جنگ سرد تا _2

  ازحمله به برج های دوقلو تاکنون_3

ودرهرمرحله،مواضع خاصی مطابق با شرايط اتخاذ کرده است که در قطعنامه های اجالس های سران منعکس است وبا بررسی آنها 

حاکم است وآن ايجاد ثبات پايدار در تمامی قطعنامه ها يک اصل جوهری و راهبردی .بردمی توان به مواضع شورای همکاری پی 
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دراينجا يادآوری يک نکته تاريخی وسياسی اهميت دارد .در آبراه استراتژيک خليج فارس وامنيت در داخل کشورهای عضو شوراست

ميالدی،مقامات ارشد حکومتی  70از دهه به طوری که .ير کشورهاستاوآن شدت اصرار کويت بر تشکيل شورا نسبت به س

 ضرورت تشکيل آن تأکيد می کردندديدارها وسفرهای دوره ای به سايرکشورهای عربی حوزه خليج فارس،بروديپلماسی کويت در 

زيرا ازبدو .عراق داشتکه کويت از زمان استقالل خود از هراسی بودمی خواندند واين ناشی ازوآن را يک ضرورت ژئوپليتيکی 

ً  بعد از تأسيس نظامی عراق به اين -اعالم استقالل کويت،همواره مقامات سياسیعراق دربعد ازجنگ جهانی اول وخصوصا

وجدايی ناپذيرعراق می دانستند وبرآن بودند که عراق خاک عراق نگاه می کردند وآنرا بخش پيوسته عنوان بخشی ازبه )کويت(کشور

وکويت تشکيل شده است وهرگزموجوديت مستقل کويت  )شيعيان-بصره(،جنوبی)نشينسنی (،مرکزی)کردنشين(ازچهارقسمت شمالی

کويتی ها تصورمی کردند با ورود به يک پيمان استراتژيک جمعی با سايرکشورهای .را به عنوان يک کشوربه رسميت نمی شناختند

به نظر می رسد يکی .ودرصورت وقوع تجاوز،مشترکاً  به دفاع برخيزند.می توانند ازتجاوزعراق درامان بمانندعربی خليج فارس،

اين بود که عراق درگيرودار جنگ با ايران از حمله به کويت منصرف از علل تشويق عراق ازسوی کويت،جهت حمله به ايران 

 1401رجب   21که در  )ماده  22مشتمل بر (رای همکاری خليج فارسيا اساسنامه شو پيش ازپرداختن به متن کامل منشور.شود

کشورعضو رسيد،تذکر نکاتی درباره  6به امضاء روسای ) امارات متحده عربی(درشهر دوبی  1981مه  25ق مصادف با  .ه

  :اساسنامه ضرورت دارد

ديگر شورای همکاری،رهبری کشور  5نشانگرآن است که عربستان سعودی،توافق برسراستقراردبيرخانه درشهررياض پايتخت _ 1

پذيرا )باوجود اختالفات ارضی ومرزی که برخی کشورهای عضو با اين کشور دارند(وزعامت عربستان را به عنوان برادر بزرگتر

   34.شدند واين واقعيت را قبول کردند که عربستان برآنها برتری دارد

ومردم براساس پايه  د و مهم ترين ماده اساسنامه قلمداد می شود،بر تعميق روابط ميان دولت هاکه اهداف را بيان می دار 4 درماده_2

های اقتصادی ومالی،تجاری وگمرکی وارتباطات وهمچنين آموزش و فرهنگ وتشويق وترويج علم و تکنولوژی درحوزه های 

  .وکشاورزی وآب تأکيد شده استصنعتی و معدن 

  .کشورعضوعنوان شده است 6،باالترين مرجع شورای همکاری،شورای عالی شامل سران ورهبران 7از ماده  1در بند _3

  .وظايف شورای عالی را جهت تحقق اهداف شورای همکاری تشريح می کند 8ماده _4

توسعه ،مکاری ميان فعاليت های بخش خصوصیبه وظايف شورای وزيران در زمينه های اقتصادی،مانند تشويق ه 12ماده  5 بند_5

  .عضو اشاره دارد یدولت هاهمکاری بين اتاقهای بازرگانی 
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آيد،هدف اوليه امضاء کنندگان،توسعه روابط اقتصادی وتجاری وعلمی بود وهيچ گونه اشاره ای برمی همان گونه که از متن اساسنامه 

به فعاليت های مشترک سياسی وامنيتی ودفاعی نداشتندوبه طوری که شورای همکاری،صرفاً  بربنيان های تجاری وبازرگانی وعلمی 

در نقاط مختلف جهان براساس حوزه جغرافيايی ايجاد شده  بسياری ديگر از سازمان های منطقه ای کهشکل گرفته است ومانند 

به علت شرايط امنيتی درداخل اين کشورها سال های بعد،ولی در.،اهدافی علمی واقتصادی دارد)اکو،آسه آن و غيره: نظير(اند

  .ادرو به افزايش نه سياسی ونظامی در شورای همکاری پديدار شد و-منطقه و جهان،رويکردهای امنيتیووضعيت 

اساس قطعنامه هايی که در اجالس های سران ويا وزرای خارجه صادر شده وروابطی که تأسيس شورای همکاری خليج فارس،براز 

است،مشخص می شود که شورای همکاری،اهدافی فراتر از اهداف برقرار کرده  شورای همکاری در سطح منطقه ای وبين المللی

اکنون هدف شورا درحفظ امنيت کشورهای عضو از تهديدات و حمالت .اساسنامه را تعقيب وپی گيری کرده است 4 ذکر شده در ماده 

شورش ها،قيام ها :هم با خطراتی نظيرخالصه نمی شود بلکه از ناحيه داخل )منطقه ای وفرامنطقه ای(احتمالی کشورهای خارجی

دينی روبرو هستند وناگزير آنها را برآن داشت که به حرکتی جمعی جهت قومی،مذهبی وورشد نهضت های مقاومت و استقالل طلبانه 

ميالدی  70به سرکوب آنها دست بزنند،عمانی ها تجربه ظفار در دهه پيشگيری روی اورند ودر صورت بروز حوادث واتفاقات،

  .وسعودی ها تجربه قبايل غتيه قطان وحارب را دارند

که هرازگاهی ربی خليج فارس،در مورد خطوط وحدود مرزی با يکديگر اختالفات دارند بايد خاطرنشان ساخت که اکثر کشورهای ع

   .که با کوچکترين جرقه امکان شعله ور شدن وجود دارد اين تنش ها اوج می گيرد ودرشرايط عادی،انبار باروتی است

کيلومتر مربع وجمعيت  2/670/000کشور  6کل مساحت  2004درسال }فارس{براساس آمار پايگاه اينترنتی شورای همکاری خليج

ميليارد دالر ودرآمد 150ميليارد دالر وواردات  285ميليالرد دالر وصادرات  476 ميليون نفر وتوليد ناخالص داخلی 33/5آن 

  .دالر بود 14218 سرانه

     پی نوشت ها

  129علی عبيد، ص  دکترنايف،من التعاون الی التکامل...}فارس{مجلس التعاون لدول الخليج.1

توفان خليج فارس،اليويه دالژ و ژرار گريزبک،ترجمه دکتراسداهللا مبشری ودکتر محسن مويدی،انتشارات اطالعات،تهران .2

 117،ص1366
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درراستای استراتژی آن زمان آمريکا مينی بر  مشاور وزيرخارجه آمريکا) Eugen Rostow(يوجين روستو 1968در ژانويه .3

طرحی جهت همکاری ميان کشورهای ترکيه،ايران،پاکستان،عربستان سعودی وکويت کمونيسم،يجاد پيمان های نظامی عليه گسترش ا

ی استراتِژ(.تأثير کشورهای تندرو وراديکال عرب بودند مواجه شد طرح مذبور با مخالفت عربستان وکويت که شديداً  تحت.ارائه داد

  )146پايان نامه،ص1989،1979فارس شوروی درمنطقه خليج 

عربی تالش های انگلستان جهت ايجاد يک سيستم همکاری دفاعی تحت عنوان همکاری های دفاعی بين کشورهای  1970دردهه 

  )همان مأخذ.(با وجود استقبال ايران،با مخالفت کشورهای عربی شکست خوردوايران،

وقدرت می توان به دودسته تقسيم کرد کشورهای ايران و عربستان وعراق در را ازنظر توانمندی کشورهای حاشيه خليج فارس .4

 قراردارندوساير کشورهای حوزه خليج فارس درموضعی ضعيف تر رهبری قرار دارند کشور صاحب ومدعی فهرست 

انقالب اسالمی ميان سه کشور ايران،عربستان سعودی وعراق درقبل انقالب وجود داشت وبا رقابت آشکاروپنهان وبرسررهبری 

که جز به جنگ به موضوع ديگری عمالً  اين دوکشور وارد جنگی فراگير وتمام عيارشدند ايران وسپس شروع جنگ عراق وايران،

ازوضعيت پيش کنندوعربستان نطقه ای وحوزه خليج فارس يارگيری جهانی وموهرکدام اهتمام می ورزيدند درسطح نمی کردند فکر

  .عهده گرفته ای اش استفاده کرد ورهبری رابرمده به نفع منافع منطقآ

 115 توفان خليج فارس،ص.5

 129من التعاون الی التکامل،دکترنايف علی عبيد،ص ...}فارس{مجلس التعاون لدول الخليج.6

 447،تطوره واشکالياته،دکتر ظافر محمد العجمی،ص...}فارس{امن الخليج.7

االهرام مصر،دربيان علل تشکيل مطالعات استراتژيک  موسسه }فارس{خليجآقای دکترسعيد محمد ادريس رئيس مرکزمطالعات .8

يعنی  1981و 1979مهم منطقه ای که در سال های  شورای همکاری براساس دو رخداد: ((شورای همکاری خليج فارس معتقد است

وپديداری انقالب اسالمی ودرنهايت بروز )يمان شش کشور حشيه جنوبی خليج فارسدوست وهم پ(سال های سقوط رژيم سلطنتی ايران

  )1381مجموعه مقاالت سيزدهمين همايش بين المللی خليج فارس،اسفند ماه ))(تکوين يافتجنگ عراق عليه جمهوری اسالمی ايران 

عربستان :کشورهای طرفدار عراق که شامل.به دودسته فکری تقسيم شدند باشروع جنگ کشورهای عربی حوزه خليج فارس.9

ت عمان نظر مساعدی با علت اينکه دول.امارات عربی متحده وعمان:،بحرين،قطر وکشورهای طرفدار ايران عبارتند ازسعودی،کويت
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م يداد،رِژميالدی عليه سلطان قابوس رخ  70واوايل دهه  60عراق نداشت،به اين خاطربود که در حوادث ظفار که در اواخردهه 

  .حمايت کردعراق ازشورشيان 

 118توفات خليج فارس،ص .10

 222 عوامل تأثيرگذارخارجه درخليج فارس،ص.11

همه کشورهای اسالمی را تشويق کرد که از اتحاد ) 1981ژانويه (ملک خالد پادشاه وقت عربستان درکنفرانس اسالمی درطائف.12

ما می خواهيم آمريکا درجايی باشد که ما آن : ((سعودی دراين باره به بحرينی ها گفتيک مقام .نظامی باابرقدرت ها خودداری کنند

  )61همان مأخذ،ص)) (را فقط ببينيم نه اينکه درساحل عربستان باشد

دراين زمان،عربستان سعودی موفق شده بود موافقت نامه های امنيتی دوجانبه ای رابا ديگر کشورهای عضو شورا غيراز کويت .13

بندی که به نيروهای امنيتی : ازجمله.بهانه کويت تعارض بعضی بندهای موافقت نامه باقانون اساسی کويت بود.امضاء برساندبه 

  .کيلومتردر داخل کشورهای همسايه وارد شوند 20کشورهای عضو اجازه می داد هنگام تعقيب افراد مظنون تا 

کشور احساس 6انقالب اسالمی ايران است،- الف: ،که مهم ترين آنتوافق برسندبايکديگربه عللی چند موجب شد تا اين کشورها .14

)) حساسيت کشورهای خليج فارس نسبت به صدور انقالب باعث تيرگی روابط شده بود.((شدندخطرکردند وبه آينده شان نامطمئن 

ت پانزدهمين همايش خليج عضو شورای امورخارجی مصر،مجموعه مقاالآينده امنيت خليج فارس،محمود محمد فرج زين،(

  )،ج دوم83فارس،اسفند 

جنگ ايران وعراق که دوکشورقدرتمند وصاحب ادعای رهبری منطقه رابه خود مشغول داشت،فرصتی برای سايرکشورهای -ب

  از موقعيت پيش آمده استفاده کرد حوزه خليج فارس فراهم کرد تا به انسجام خود بپردازند وعربستان هم

واشغال آن کشوروروی کارآمدن دولتی طرفدارمسکو که روسيه رايک قدم برای دسترسی به خليج فارس  افغانستانحمله روسيه به -ج

  .درپی تحقق آن بودند)زمان پطرکبير(آرزويی که روس ها اززمان های گذشته وتسلط بر تنگه هرمز نزديک تر کرد

  1979اشغال مسجدالحرام درمکه درسال -د
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با حوادثی نظيرقيام مکه مقابله برای عربستان سعودی به اين فکر افتاد تا تمهيداتی  1979 درمکه درسالپس از قيام مسلحانه ((

 1980اما پس از حمله عراق به ايران در سپتامبر سال .ودراين ميان،ازديگر کشورهای حاشيه خليج فارس نيز کمک بگيردبينديشد

  )) قرار گرفت ايده تشکيل شورای همکاری به طور جدی تری مورد توجه

سقوط رژيم شاه که ژاندارمی منطقه رابرعهده داشت وروی کار آمدن جمهوری اسالمی که شعارهای عدالت خواهانه واستقالل .15

جنگ .،ازعوامل حرکت به سوی اين هدف محسوب می شدطلبانه ای مطرح می کرد همراه با مداخله نظامی شوروی درافغانستان

را می افزود وآنان را به عربستان سعودی نزديکترمی  کشورهای کوچک حوزه       جنوب خليج فارسايران و عراق نيز نگرانی 

تعارضات ساختاری در منطقه خليج .(،عربستان رابه فکر حرکت به سمت جايگاه رهبری منطقه رهنمون کردجنگ ايران وعراق.کرد

  )147فارس،ص 

،من ...}فارس{،مجلس التعاون لدول الخليج49مهوری اسالمی ايران،ص مبانی رفتاری شورای همکاری خليج فارس درقبال ج.16

  .التعاون التکامل،دکتر نايف علی عبيد

 75يعنی (ميليارد دالر است 246ميليارد  دالر ومجموع بدهی های آنها  323مجموع توليد داخلی کشورهای شورای همکاری  .17

باالتر رود،نشانگر خطری جدی % 65به عقيده يک کارشناس اقتصادی هرگاه مجموع بدهی های دولتی از ).درصد توليد داخلی

خليج فارس مقروضند،اما بدهی آنها وقتی با ذخاير وگنج های  دولت های:اما يک کارشناس صهيونيست می گويد.برای آن دولت است

وهزينه های ميليارد دالر  500الی  200جنگ اول خليج فارس بين هزينه های .الحظه نيستهيدروکربونيک آنها مقايسه شود قابل م

يعنی مقدارزيادی .ميليارد دالر بوده است 120بالغ بر ) 2004دسامبر (ميليارد دالر وجنگ سوم که هنوز ادامه دارد 65جنگ دوم 

ازتوليدات داخلی نيزصرف خريد تسليحاتی شده که  %35والی % 15.ازاموال کشورهای خليج فارس صرف جنگ ها شده ومی شود

در خارج سرمايه گذاری شده که اکثرآن درآمريکا واروپای غربی است هم تريليون دالر 1/5مقدار .برای تأمين امنيتی اهميتی ندارد

يه گذاری دربخش های واين درحالی است که مقدارسرماومعلوم نيست درنهايت متعلق به بخش خصوصی است ياعمومی 

سناريوهای راهبردی برای امنيت خليج فارس،فهد بن .(اجتماعی،مانند تعليم وتربيت،درمقايسه بابخش تسليحات بسيار کمتراست

  )9 قطر،پانزدهمين اجالس همايش بين المللی خليج فارس،صعبدالرحمن آل ثانی،استاد ژئوپليتيک دانشگاه 

  .رای همکاری خليج فارس آمده استدرصفحات بعد،متن کامل منشور شو.18

به طور رسمی اهداف سياست آمريکا درخليج فارس  )حزب جمهوری خواه(دردوران رياست جمهوری نيکسون 1974درسال .19

  :اين گونه اعالم شد
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  حمايت ازتالش های جمعی منطقه ای،برای تأمين امنيت وتوسعه بدون دخالت خارجی-1

  ميان کشورهای منطقه وتقويت همکاری فی مابين اختالفات اراضیحل مسالمت آميز-2

  استمرار دستيابی به نفت خليج فارس باقيمت های پايين ومقاديرکافی-3

  افزايش منافع تجاری ومالی آمريکا-4

علل تشکيل شورای همکاری خليج (کمک وتشويق کشورهای منطقه به جريان دوباره مازاد درآمدهای خودبه اقتصاد جهانی-5

  )77 نامه،ص فارس،پايان

  :االهرام مصر ازديد دکتر سعيد محمد ادريس ازموسسه مطالعات استراتژيک.20

بلکه باور .آن به شمارنرفته است تأسيس شورای مذبور،هيچ گاه به عنوان يک اقدام رضايتمندانه وحاکی ازخواست مشترک اعضاء((

مجموعه مقاالت سيزدهمين همايش بين المللی خليج )) (اعضای آن چنين ضرورتی راايجاب کرده استو تلقی تهديد مشترک ازسوی 

  )1381فارس،اسفند ماه 

مريکا قادربه ايجاد توافق امنيتی مشترک با اعضای شورای همکاری نبود،درنتيجه،راهکار آ: ((درتحليل دکتر سعيد محمد ادريس .21

وجود تقويت تسليحاتی شورا ازسوی آمريکا،هيچ گاه مدل امنيت دستع جمعی ميان آمريکا  با.توافقات دوجانبه رادرپيش گرفت

همان )). (با اقتدار ايران وعراق راداشته باشد،درسطح منطقه خليج فارس شکل نگرفتبه گونه ای که توان رقابت وشورای همکاری 

  )مأخذ

عنوان متحدان استراتژيک آمريکا وغرب محسوب می کشورهای شورای همکاری خليج فارس دردوران جنگ سرد به .22

گزيده تحوالت جهان،ويژه حمله آمريکا به عراق،آينده کشورهای شورای همکاری خليج فارس درپرتو تحوالت عراق ،مجيد .(شدند

  )يونسيان

درتشکيل شورای همکاری  گرچه نقش آمريکابه اين ترتيب،: ((خارجی درخليج فارس می نويسدنويسنده کتاب عوامل تأثيرگذار.23

درآن  امنيتی مرکب ازشش کشور عرب حوزه خليج فارس پديدآمد که-خليج فارس،به درستی روشن نشده است،طيف سياسی

عوامل تأثيرگذارخارجی درخليج فارس،محمد علی امامی،دفتر مطالعات سياسی وبين )).(ميکردعربستان،نقش برادربزرگتر را ايفا 

  )122 المللی،ص
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ً  هرنوع سالح متعارفی1972ه مه درما.24 را که در )غيراتمی(،پرزيدنت نيکسون موافقت کرد به شاه اجازه داده شود،تقريبا

وهواپيماهای شناسايی آواکس،موشک های فونيکس  14-وجود دارد،ازجمله هواپيماهای پيشرفته  افزرادخانه آمريکا 

هزار دالری آی بی تی ايکس راخريداری  500ومراقبت الکترونيکی وماوريک،ناوشکن های نوع اسپرانس ويک سيستم رديابی 

  )250گازيوروسکی،ص .سيسات خارجی آمريکا وشاه،مارک ج(.کند

 :بعد ازپيروزی انقالب اسالمی،رقابت ميان ايران و عربستان برسر چهار عامل اساسی زير بايکديگر ادامه يافت.25

  خليج فارس رقابت ايران و عربستان برسر رهبری منطقه-1

  رقابت برسر بسط نفوذ در شمال آفريقا -2

  رفابت برسر نفوذ در آسيای مرکزی -3

تعارضات (ابت برسر تفسير اسالم در عرصه سياست به همراه کينه عربستان ازمواضع ضد شاهی وضد سلطنتی انقالب اسالمیقر-4

ساختاری درمنطقه خليج فارس،دکتر جليل روشندل،دکتر سيد حسين سيف زاده مرکز پژوهشهای علمی ومطالعات استراتژيک 

  )124خاورميانه،ص 

  :هدف های شورای همکاری بنابر آنچه اعالم شده عبارتند از.26

  توسعه همکاری بين کشورها ی عضو-1

  لی،تجاری،آموزشی وقانونگذاری ايجاد هماهنگی در سياستهای اقتصادی،ما-2

  تشويق پيشرفت های علمی وفنی درميان کشورهای عضو-3

  ايجاد يک استراتژی مشترک دفاعی-4

تعارضات ساختاری درمنطقه خليج (همکاری اطالعاتی درمقابله با اقدامات،به منظور براندازی ونيز مقابله با گروه های مخالف-5

  )148فارس،ص 
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شورای همکاری که دربدو امر يکپارچگی اقتصادی راهدف عمده خود عنوان کرده بود دريک استحاله کلی به يک شورای .27

منطقه  راتحت لوای حفظ امنيتنظامی محافظه کار مبدل شد که سعی داشت ايجاد امنيت برای خاندان های حاکم اين کشورها -سياسی

  )8 خليج فارس،ص عوامل تأثيرگذار خارجی در(جامه عمل بپوشد

 91 مبانی رفتاری شورای همکاری خليج فارس در مقابل جمهوری اسالمی ايران،ص.28

  حضرت آيت اهللا خامنه ای.29

   136من التعاون الی التکامل،دکتر نايف علی عبيد،ص ...}فارس{مجلس التعاون لدول الخليج.30

  149نامه، ص،پايان 1979- 1980استراتِژ شوروی در منطقه خليج فارس .31

  همان مأخذ.32

  همان مأخذ.33

قدرت برتر خليج فارس،سلطه عربستان را پذيرفتند وبا تشکيل شورای همکاری خليج فارس ،عمالً   3شيخ نشينان از ميان .34

در منطقه  تعارضات ساختاری(دوقدرت ديگر را که هردو دارای افکار راديکال بودند ازترتيبات نظام امنيتی خليج فارس کنار گذاشتند

 )126 خليج فارس،ص


