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 مقدمه

امارات ، عمان ،قطر، عربستان سعودی،  عراق،  منطقه خلیج فارس که از هشت واحد سیاسی ایران

عربی بحرین تشکیل شده است را می توان براساس ویژگی های مشترک و متمایز   ،کویت،  متحده 

کنش   الگوی  دهندکه  می  شکل  را  ژئوپولتیکی  منطقه  یک  دهند  شکل  را  ای  منطقه   .متقابل 

 .  (1381:21، )ابراهیمی فر

این منطقه از جمله مناطق نادر جهان با اهمیت و موقعیت ویژه استراتژیک و ژئوپولتیک است که 

بشر تاکنون پیوسته مورد توجه شدید اقوام ودولت های همجو ار از قدیمی ترین دوران های تاریخ 

 .  ( 1384:7)اسدی:. و غیر همجوار آن بوده است

علت وجود شورای همکاری   برجستگی های امنیتی در تبیین  این شورا در   ،فارس  خلیجبا وجود 

بیشتری را کسب کرده   ایجاد منطقه   1983شورا در سال    .استبعد همگرایی اقتصادی موفقیت 

نیروی کار در میان اعضا را امکان پذیر ساخته  آزاد تجاری را تصویب کرد که جریان آزاد کاال و 
بین اروپا و کشورهای عضو شورا در سال    .است در سال   .اجرایی شد  1990موافقتنامه همکاری 

برای واردات کاالهای خارجی ایجاد اتحادیه گمرکی و تعیین تعرفه های مشترک گمر  2003 کی 

به تصویب رسید و انتشار پول هم قرار بود تا سال    2008ایجاد بازار مشترک در سال   .تحقق یافت

نرسیده است  2010 نتیجه قطعی  به  بگیرد که تاکنون  بلند دیگری که   .در دستور کار قرار  گام 
برداشته اند عضا    2005ه تا قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی است ک  ،اعضای شورا  همگی ا

بنابراین اعضای شورا در واقع کارنامه قابل قبولی را در این حوزه  .به عضویت این سازمان درآمدند

گذاشته و اگر امروزه شورای همکاری   جا  به رغم اختالفات موجودتوانست  فارس  خلیجبر   ،ه است 
است اقتصادی  های  همکاری  گسترش  از  واقع  در  براند  پیش  به  را  وجود  .مجموعه  این  اما   ،با 

اختالف بر  -1 اختالفات و چالش هایی در حوزه همکاری های اقتصادی وجود دارد که عبارتند از:

عربی توسط اعضای شورا پول واحد  بود  پول واحد در حالی که قرار  ی همکاری خلیج فارس سر 

بر استقرار مقر این بانک در ریاض و پافشاری امارات بر   عربستانتاکید    ،منتشر شده و رسمیت یابد
همراه مخالف به  مسئله  این  در  ابوظبی  پول واحد شورامحوریت  با  عمان  با   ،ت  عمال مجموعه را 

است کرده  مواجه  نظر  داخلی درون شورا میزان تجارت   -2.  اختالف  تجارت  میزان  بودن  پایین 

پایینی است بین آنها در حد  بین اعضای شورای همکاری و همچنین جریان سرمایه در   .داخلی 
نمونه از   تنها  ،2002تا  1990های در طول سال گذاری از منطقهمیلیارد دالر سرمایه  125برای 

بودمیلیارد دالر( درون منطقه  56/2حدود دو درصد آن )  ، ضریب پایین تحرک )نیروی کار  -3.  ای 

 -5  تنوع اقتصادی پایین و مکمل نبودن اقتصاد کشورها   -4  ( در میان کشورهای عضو…سرمایه و

به آ بانک مرکزی و موسسات مالی وابسته  بر سر مقر  شکاف در اتخاذ سیاست نفتی  -6ناختالف 
نفتی درآمدهای  به  اعضا  نامتوازن  های  وابستگی  دلیل  به  به   -7مشترک  بیش از حد  وابستگی 

خارجی های  گذاری  شکننده  -8  سرمایه  و  محصولی  تک  به   -9  اقتصادهای  نسبت  حساسیت 

جهانی اقتصادی  های  بحران  و  به دلیل ف  -10تحوالت  با موارد مشابه خارجی  رقابت  قدان عدم 
برنامه ها و مقررات اقتصاد جهانی   -11  زیرساخت های اقتصادی در فضای تجارت آزاد تبعیت از 
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با فراز و نشیب ها و   38شورای همکاری خلیج فارس از زمان تشکیل در  سال قبل تا کنون همواره 

جاد میالدی( با هدف ای  1981مه    25)  1360خرداد    4چالش های فراوانی روبرو بوده این شورا در 
یکپارچگی اقتصادی و نظامی تشکیل شد و برای  عضو آن یعنی  از جمله اهداف شش کشور زمینه 

به واحد پولی مشترک تا سال   ،قطر  ،بحرین  ،امارات  ،عربستان  .بود 2010عمان و کویت رسیدن 

 .  (87  ،1383،  )امنیت بین الملل

بار در تاریخ اجالس های شورای همکاری خلیج ف ارس است که کشور میزبان در واقع این اولین 

برگزاری نشست سران در میان کشورهای عضو به طور دوره  یابد زیرا طبق معمول  آن تغییر می 

(انگیزه های واقعی عربستان و امارات و بحرین از عقب 216،  1999،  )ریچارد  .ای و گردشی است

عربستان با به راه اند نشده است زیرا  نمایان  برابر قطر تا کنون  اختن چنین بحرانی نه نشینی در 
بلکه در صدد تقویت موقعیت خود  تنها می خواست جایگاهش را در شورای همکاری تحکیم بخشد

بود به این سوال است که عوامل همگرایی اقتصادی و این مقاله به دنبال پاسخ .  در سراسر منطقه 

است؟  اساسی  چه  بر  فارس  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  و  ایران  بین   ،کول)  .سیاسی 
89:2011 )  . 

 

 چارچوب نظری   -2

بسیار مهم در دهه اخیر در روابط بین الملل می توان گفت سازه انگاری یا بر  نظریه های  یکی از 

(استکه از این نظر تالشی است در حوزه فر انظری و اهمیت ویژه constructivismسازنده گرایی)
آغاز باید به این بپردازیم که این چارچوب  در   ،اگر سازه انگاری را چارچوبی تحلیلی بدانیم .ای دارد

چرا که دو بحث اصلی در  .بر مبنای چه نوع هستی شناسی و معرفت شناسی ای شکل گرفته است

عبارت اند از: هستی شناسی و معرفت شناسی نظری  هستی  ،در مباحث سازه انگاران .مباحث فرا 

برخوردارست  . شناسی از اهمیت ویژه ای 
 

 شناسیهستی -2-1

می دهند و اساسا  تشکیل  را  انگاران  سازه  توجه  اصلی  کانون  وضوح  به  شناسی  هستی  مباحث 

 .  کانون بحث در حوزه روابط بین الملل را از معرفت شناسی به هستی شناسی منتقل کرده اند

برابر مادی گرایی حاکم بر جریان اصلی   تاکید آنها بر نقش تکوینی عوامل فکری است که آنها را در 

بین الملل قرار می دهد و در عین حال به دلیل پذیرش اهمیت واقعیت مادی آنها را از  ،در روابط 

 . پسا ساختار گرایان متمایز می سازد

لیبرالیسم مادی گرا هستند و در برابر معنا گرایان قرار می   ،واقعگرایی  ،از نظری نو  نو واقعگرایی و 
(می   relationalر اساس یک هستی شناسی رابطه ای)سازه انگاری سیاست بین الملل را ب  .گیرند

عوامل فکری مانند فرهنگ به  کانون توجه سازه انگاری  .هنجار ها و انگاره ها بها می دهد ،بیند و 

 .  آگاهی بشری و نقشی است که این آگاهی در روابط بین الملل ایفا می کند
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نقش فرهنگ در روابط بین الملل تاکید دار بر  ند و به این نتیجه می رسند که بدون سازه انگاران 

به فرهنگ سیاسی جهانی استاندارد کننده نمی توان ثبات باالی نظام دولتی و کاهش تنوع  توجه 
 . اشکال سیاسی را توضیح داد

هستی شناختی دیگر  مهم  به تعبیری در کانون رهیافت سازه   ،مسئله  هویت کنشگران است که 

هویت ها  .م ها و انتظارات در مورد خود که خاص نقش استهویت عبارت است از فه .انگاری است
بین  عقالنی قوام می دهند و این الگوهای هنجار های سیاست  به گزینش های  طور همزمان  به 

 . الملل اند که به آنها شکل می دهند

ماهوی شکلی  به  توان  نمی  را  ها  بستر اجتماعی آنها تعریف کرد  ،هویت  آنها ذاتا   .یعنی جدا از 

اند و باید به عنوان مجموعه ای از معانی تلقی شوند که یک کنشگر   (relationalری رابطه ای)امو
نظر گرفتن چشم انداز دیگران به خود نسبت می دهد هویت های اجتماعی برداشت خاصی  .با در 

از خود را در رابطه با سایر کنشگران نشان می دهند و از این طریق منافع خاصی تولید می کنند و 

شکل می دهندب سیاستگذاری  تصمیمات  یا دشمن دیگری   ،خود را دوست  ،اینکه خود  .ه  رقیب 
عمل بر ساختن نیز به معنی قوام بخشی  .تفاوت زیادی در تعامل میان آنها ایجاد خواهد کرد  ،بداند

 .  متقابل اشخاص جامعه به کار رفته است
 

 معرفت شناسی-2-2

اما این به  ،رد توجه سازه انگاران هستی شناسی استعمده ترین مسائل مو  ،در مباحث فرا نظری
ندارد نیست که مباحث معرفت شناختی اهمیتی  پیامد های مهمی   .معنای این  معرفت شناختی 

به آنها و نوع شناخت  پاسخ  بر امکان طرح پرسش ها روش  دارد چرا که مواضع معرفت شناختی 

 .  تولیدی تاثیر دارند

علم تالش  دلیل  به  بر حیات اجتماعی و   ساختارگرایی  عام حاکم  یافتن قوانین  برای  گرایانه آن 

 . همچنین جبر گرایی حاکم بر آن و نادیده گرفتن نقش انسانی مورد انتقاد است

وظیفه علم توضیح  ،از نگاه علم گرایان .یکی از مباحث معرفت شناختی رابطه دانش و ارزش است

باید از   علمی  نه توصیه و تحقیقات  نوع موضع هنجاری و ارزشی اجتناب کنندواقعیت است   .هر 
پردازان اعم از کالسیک نظریه  به شدت از طیف وسیعی از  انتقادی و پسا ساختارگرا   ،این موضع 

 . مورد انتقاد است

به این ترتیب سازه انگاری از نظر هستی شناختی با توجه به هستی شناسی سازه انگارانه و از نظر 
بر   با تاکید  بر ساختگیمعرفت شناختی  پذیرش  عین  خود را در راه میانه در   ،امکان شناخت در 

 . بین دو محور جریان اصلی و پسا ساختارگرایان قرار می دهد

بعد محتوایی مهم در روابط بین الملل یعنی مسئله امکان تحول در   ،در بررسی نظریه سازه انگاری

به مواضع سازه انگاری د با توجه  بین الملل را  بین روابط فعلی  ر مورد این موضوع ماهوی روابط 
 .  الملل پی می گیریم
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 تحول در نظام بین الملل -2-3

یعنی می تواند بگوید که   ،»نمی دانم« است  ،موضع سازه انگاری در مورد تغییر در وهله نخست

اما خود را مقید به  ،تغییر چرا و چگونه رخ می دهد یا چرا تغییرات در سطح وسیع رخ نمی دهند

 . گاه طرفدار یا مخالف تغییر نمی سازدیک دید

بین المللی بودن کنشگران  بر ساخته  برداشت سازه انگاری از  که  گفت  بتوان  حاکمیت و   ،شاید 

از  .جامعه دولت ها از مهم ترین زمینه ها برای توضیح تغییرات بنیادین در روابط بین الملل است

الملل که پایه های مقوم آن را تشکیل می این رو به این سه ساخت اجتماعی اصلی در روابط بین 

.  حاکمیت و جامعه بین الملل می پردازیم که البته اساسا از یکدیگر جدا نیستند ،دهند یعنی دولت
غیر دولتی توجه دارند به کنشگران  پردازند و کمتر  به کنشگران دولتی می  بیشتر   .سازه انگاران 

واقعگرایی در  که  گونه  آن  انگاری  سازه  در  نیست  دولت  شود  می  دیده  لیبرالیسم  نو  حتی   .یا 

 .  (96:  2000،  )تالیافرو

نظر سازه انگاران هویت های دولت ها ریشه در نظریه هایی دارند که کنشگران به طور جمعی   ،از 

تصمیمات سیاست  .در مورد خودشان و دیگران دارند و به ساختار جهان اجتماعی شکل می دهند

حاکمیت معانی ای هستند که دولت ها به ابژه های اجتماعی می دهند و خارجی از یک سو تحت 

خصوصیت برساخته برجسته در نظام بین المللی حاکمیت  ..از سوی دیگر فهمی که از خود دارند
بنیادی ترین نهاد در جامعه بین الملل محسوب می شود و بنیان قوام بخش دولت است  .است که 

 .  ( 59:1389  ،)طباطبایی پناه و محمودی

بوده و مفهومی است فراتر از   ها  دولت  نظام  درون  در  همزیستی  اساسی  قاعده  نسبتا  حاکمیت 
حاکمیت هویت های سیاسی  .تفاوت های ایدئولوژیک و ظهور و سقوط دولت های اصلی در نظام

 عدم مداخله و حق ،را تعریف و رفتار دولت ها را از طریق هنجار ها و رویه های شناسایی متقابل

 (86،  )همان  .تعیین سرنوشت دولت ها تنظیم می کند

بر ساختگی حاکمیت جنبه شناسایی است بسیار روشن  بعد  یعنی جمعیت  .یک   ،اما سایر ابعاد 

بر ساخته اند نیز  از این منظر حاکمیت مجموعه ای از رویه هاست و شناسایی   .سرزمین و اقتدار 

به عنوان   .از رویه های مختلف قرار می گیرد که مفهوم حاکمیت به آن گره خورده است در بستری

برخی از دولت ها از مداخله در جنگ های داخلی در سایر دولت ها از رویه هایی   ،نمونه امتناع 
به تعریف معنای حاکمیت کمک می کند حاکمیت در کنار سایر نهاد ها و گفتمان ها   .است که 

با حاکمیت هم هستند مانند منطقه  گرایی( نقش هایی را به دولت ها تخصیص )که گاه در تضاد 

دهد بین الملل است که معنای   .می  با جامعه  ها  دولت  تعامل  در  و  هم  با  ها  دولت  تعامل  در 
بر ساخته هایی اجتماعی  ،اگر دولت.  حاکمیت تغییر می کند بین الملل  بینا  ،حاکمیت و جامعه 

تغییر معنا می دهند پس در واقع    ذهنی و تاریخی اند که در شرایط خاص به وجود آمده و مستمرا

این تحوالت شناختی و اجتماعی اند که به   .ما با تغییری مستمر در روابط بین الملل سروکار داریم

 .  (1369،  78،  )کوزنتسوف .تحول در جامعه بین الملل شکل می دهند
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ترتیب این  بین الملل  ،به  نظام  پذیری  یسی آن را سازه انگاران مانند مکتب انگل  ،در مورد تغییر 

در کل به نظر می رسد که سازه انگاران امکان آن را بسیار فراتر از آنچه    .ممکن اما دشوار می دانند
نهاد گرایان نو لیبرال در روابط بین الملل قابل تصوراست  نو واقعگرایان و حتی  برای واقعگرایان / 

نیز مانند مکتب انگلیسی گفته می شود که.  می دانند تالشی برای رسیدن به راه  در سازه انگاری 

 .  (147  ،1379، )سیف زاده و روشندل .میانه در روابط بین الملل است

بین الملل ریشه درمساله جامعه شناسی شناخت دارد که در دهه ی  نظریه سازه گرائی درروابط 

درجامعه   1970 ایی  :رساله  واقعیت  اجتماعی  ساخت  درکتاب  الکمن  توماس  و  برگر  سوی  از 

پناه و محمودی  .ت مطرح شده استشناسی شناخ کانون توجه سازه .  (120:1389  ،)طباطبایی 

نقشی است که این آگاهی درروابط بین الملل ایفاء می نماید"آگاهی بشری"گرائی   سازه گرائی . و 
لهمیت ساختارهای معنایی و فکری ، برسه فرض هستی شناسی استوار است:برساخته بودن هویت

س،  دران میان  متقابل  به منافع و رابطه  نقش هویت در شکل دادن  و  ساختار  و  کارگزار  و  اختار 

   .همچنین سیاست ها ست

 

اقتصادی -3 منظر  از  فارس  به شورای همکاری خلیج  ساختاری  و   ،نگاهی  سیاسی 

 حقوقی

پایان جنگ سرد لی  ،دگرگونی های ساختاری در روابط بین الملل پس از  جهان را وارد مرحله انتقا
این تحول باعث شده تا همکاری های منطقه ای در نقاط گوناگون   .ازه کرده استبا ویژگی های ت

نه تنها تابعی   ،جهان اهمیت بیشتری پیدا کند؛ به گونه ای که موفقیت در سیاست های منطقه ای

منطقه کشورهای  از  یک  هر  تدبیر  فرایند   ،از  در  منطقه  کشورهای  کلیه  مشارکت  مستلزم  بلکه 

است گرایی  پذیر می شودم  .منطقه  امکان  ای  منطقه  سامانه  یک  بستر  در  نیز  گرایی  با   .نطقه 
به اینکه شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین طرح های منطقه گرایی  عنایت 

است مطرح  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه  در  ها  طرح  سایر  میان  مقاله درصدد   ،در  این  در 

سامانه گیری  شکل  امکان  با ارائه یک الگوی   هستیم  منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس را 
فرهنگی -سامانه امنیتی و سامانه اجتماعی ،سامانه اقتصادی  ،تحلیلی در چارچوب سامانه سیاسی

فرض مهم این نوشتار آن است که شورای همکاری خلیج فارس با چالش   .موردسنجش قرار دهیم

)متغیر ای  منطقه  درون  های  محدودیت  و  که ها  نیست  مواجه  زیادی  ای(  سامانه  درون  های 

سازد رو  روبه  تردید  با  را  آن  سیاسی  .موفقیت  متغیرهای  بررسی  با  نیز  پژوهش  های   ،یافته 
سامانه امنیتی   ،سامانه اقتصادی ،فرهنگی در چارچوب سامانه سیاسی  -اجتماعی  ،امنیتی ،اقتصادی

سامانه اجتماعی همگرایی در جهت تامین منافع قدرت   .فرهنگی این فرض را تأیید می کند  -و 

های منطقه ای رویکردی است که پس از جنگ جهانی دوم و در مورد کشورهای قاره سبز به وقوع 
به عنوان  پس از شکست آلمان هیتلری و در حین تقسیم غنائم جنگ میان اردوگاه غرب  .پیوست

به عنوان خواستگاه کمونیسم منازعه ای درگرفت تا آن که   نماینده کاپیتالیسم آمریکایی و شوروی 
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بنیان گذاشته شد بروکسل  بنلوکس در  با الهام گیری از اتحادیه   ،)امیراحمدیان .اتحادیه اروپایی 

1384  :54)  . 

همگرایی منطقه ای در خلیج فارس و در کوران جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام با ایران با عنوان 

( خلیج فارس  های  همکاری  پیدا کردCCPSGشورای  بروز و ظهور  شش کشور جنوب خلیج   .( 

سال   در  بیشتر  ،1981فارس  همسویی  و  همکاری  جهت  در  منطقه  شرایط  دلیل  شورای   ،به 
نمودند)امنیت بین الملل  .  (87  ،1383،  همکاری خلیج فارس را تأسیس 

عنوان یک جمهوری خواه جنگ طلب حمای  به  ت از »رونالدریگان« رئیس جمهوری وقت آمریکا 

کنار  در  واشنگتن  کالن  های  استراتژی  از  یکی  عنوان  به  را  فارس  خلیج  های  همکاری  شورای 

این شش  ،شش کشور عضو این شورا هستند. حمایت از صدام بر علیه ایران در دستور کار قرار داد
بیش از  در مقابل این کشورها  .کیلومتر مرز دریایی هستند 3000کشور حوزه خلیج فارس دارای 

شش کشور شورای همکاری خلیج  .جمله ایران قرار دارد که دارای نیروی دریایی پرقدرتی است  از

مجموع   در  خود   40فارس  به  را  جهان  سراسر  گازی  منابع  چهارم  یک  و  نفتی  منابع  درصد 
داده مجموع    .انداختصاص  در  کشورها  از   50این  نیمی  از  بیش  که  دارند  جمعیت  میلیون 

 .  (317 :1366 ، آشوری)  .ندتبارشان خارجیجمعیت

نتیجۀ فروپاشی  بعد از جنگ جهانی اول و در  که  فارس  خلیج  جنوبی  حاشیه  عربی  کشورهای 

عثمانی تأسیس شدند با    ،امپراتوری  بسیاری از کشورهای منطقه از منظر مبانی هویت در مقایسه 
پیشینه تاریخی فاقد مؤلفه هایی برجسته و عناصری پیوسته و قوی هستند این مسأله در  .ملی و 

یا حداقل مشابه روبرو کرده است با چالش ها و مسایلی مشترک  در این . مواردی این کشورها را 

ع به  خلیج فارس  در  اروپایی  های  قدرت  نقش  نظر قرار میان  باید مد  عامل تاثیرگذار  نوان یک 
شد  .گیرد گفته  که  گونه  همان  فارس  خلیج  حاشیه  و   ،کشورهای  بوده  اقتدار  های  مولفه  فاقد 

نبود فاکتور اقتدار کشورهای یک منطقه موضوعی است که قدرت های استعماری   .هستند همواره 

 .  را جذب می کند

پرتغال  جمله  از  اروپایی  نظامی  ،استعمارگران  مستقیم  حضور  ها  قرن  برای  انگلستان  و   ،هلند 
پیدایش و شکل گیری کشورهای حوزه جنوبی خلیج  .سیاسی و اقتصادی در این منطقه داشته اند

است بوده  عثمانی  امپراتوری  فروپاشی  از  بعد  انگلستان  های  تالش  و  ها  طرح  حاصل   .فارس 

 .  (29  ،1361،   کوزنتسوف)

سال در آب های خلیج فارس حضوری   150در یک نگاه اجمالی می توان گفت که بریتانیا بیش از 

ناوگان خود نظامی و  بر قدرت  با اتکا  و  داشت  جانبه  منطقه را در چارچوب منافع خویش   ،همه 

بریتانیا پس از جنگ  .تغییر موازانه قدرت بریتانیا با آمریکا آغاز شد 1968از سال    .ه می کردادار

نظامی علت ضعف شدید قدرت  به  بازسازی و سرمایه گذ اری برای تجدید   ،جهانی دوم  وارد فاز 
عنوان تنها قدرتی که کمترین آسیب را از جنگ دیده بود به   ،توان خود شد؛ در حالی که آمریکا 

به تبع آن خلیج فارس ایفا کند و  الملل  بین  عرصه  در  ای  قدرتمندانه  نقش  ، )واعظی  .توانست 

1389  :42)  . 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36636#_ftn4
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36636#_ftn4
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36636#_ftn4
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36636#_ftn2
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36636#_ftn2
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36636#_ftn2


 

 

 

 

74                                   (1400 پاییز ،21شماره ،سال ششم) حقوق و علوم جزا ،فقهعلمی  یهنشر 

 
 

 

مسائل این  بر  نفت ایران در سال   ،عالوه  نهضت ملی شدن  مانند  منطقه  در  دیگری  رویدادهای 

 ، دق و افزایش پیوندهای رژیم پهلوی و آمریکا بعد از کودتای معطوف به براندازی دولت مص   1951
پادشاهی دارای پیوندهای قوی با انگلستان در  براندازی رژیم  عراق و  عبدالکریم قاسم در  کودتای 

سال    ،1958سال   در  کویت  باعث   1961استقالل  با آمریکا  پیوند دولت های منطقه  و افزایش 

 ، ی ایاالت متحده به تدریج به عنوان قدرت   .محدود شدن قدرت و نفوذ انگلستان در خلیج فارس شد
بعد از مدت زمانی از دهه  عظی   جایگزین بریتانیا شد  1970نوظهور به خلیج فارس راه یافت و  ،  )وا

1389  :5)  . 

 

فارس-4 خلیج  همکاری  شورای  تشکیل  بر  مؤثر  و   ،)اقتصادی   اهداف  سیاسی 

 حقوقی( 

غربی اروپایی می ی های ایران هراسی در قبال اعضای شورادانند که هر اندازه در سیاستمحافل 

موفق کنندهمکاری  عمل  به دست خواهند آورد  ،تر  برای فروش تسلیحات خود  بهتری  به   .بازار 

حضور ترزا می در اجالس سران شورای همکاری خلیج فارس تردیدهای زیادی را   ،گزارش تسنیم
برنامه با وابستگی این شورا و  رابطه  غربی  در  نقش و افق تأثیرگذاری   -های کاری و  آمریکایی و 

نظیر آمریکا و انگلیس در مناسبات کشورهای منطقهکشو همچنین به  .ای ایجاد کرده استرهایی 

به دنبال مشارکت رسد انگلیس اخیراً توجه ویژهنظر می به تحوالت منطقه معطوف کرده و  ای را 
است خود  راهبردی  اهداف  و  منافع  راستای  در  فارس  خلیج  کشورهای  با   ،)فالحی  .استراتژیک 

1385  :345)  . 

مشارکت نخست وزیر انگلیس در اجالس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک 

جمهور فرانسه در این نشست صورت گرفت که اولین رئیس سال بعد از حضور فرانسوا اوالند رئیس
می پیدا  حضور  اجالس  این  در  که  بود  غربی  کشور  اوباما   .کندیک  باراک  نیز  وی  از  پس 

آمریرئیس شورای همکاری خلیج فارس در ریاض جمهور  سران  نشست  در  گذشته  آوریل  در  کا 

 ،حاضر تا در رابطه با امضای برجام و آنچه که سیاست باز واشنگتن در قبال ایران توصیف می شد
  .به کشورهای این شورا توضیح دهد

برشمرد:هم تشکیل شورای همکاری خلیج فارس را می توان موارد زیررا  اهداف  کاری و مهمترین 

ناارامی های داخلی همکاری و حمایت متقابل اعضاء درمقابل   -2  ،حمایت متقابل اعضاء درمقابل 

یا حفظ وضع موجود در خلیج فارس-3،  تهدیدهای خارجی هماهنگی سیاست  -4، تامین ثبات و 
همسوئی واضع در قبال    -7،  هماهنگی سیاست دفاعی اعضاء و همکاری اقتصادی-5،  خارجی اعضاء

ع عضو-8،  مومیمسائل  کشورهای  فرهنگی  و  اجتماعی  قوانین  اشتراک  و  حاکمیت   .هماهنگی 

عربستان بحرین  ،آل ثانی در قطر  ،خاندان آل سعود در  آل صباح در کویت و آل   ،آل خلیفه در 
حاکی از تداوم رژیم های مبتنی  ،نهیان و آل مکتوم در مارات متحده عربی و آل بوسعید در عمان

از نظر امنیتی نیز وابستگی کمابیش گسترده  .قبیله ای در این کشورهاست  بر مشروعیت سنتی و

بقاء ویژگی مشترک  ،این کشورها به قدرت های غربی به ویژه ایاالت متحده آمریکا در جهت تداوم 
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رابطه با قدرتهای  ،مجموعه این عوامل ،در نهایت .کشورهای جنوب خلیج فارس محسوب می شود

آمریکا   خصوص  به  شورای بزرگ  سیاسی  رژیمهای  اکثر  خارجی  سیاست  اصلی  اولویت  به  را 
 .  ( 156:1389،  همکاری خلیج فارس تبدیل کرده است ) واعظی

 

و اهداف اقتصادی  ،شورای همکاری خلیج فارس-5 و حقوقی  ،چالش ها    سیاسی 

 ،سیاسیو در زمان جنگ اول خلیج فارس در فضای  1981شورای همکاری خلیج فارس در سال 

روند  تغییر  با  بعدها  و  گردید  تاسیس  دوران  آن  اقتصادی  های  ضرورت  با  و  امنیتی  و  نظامی 
های اقتصادی اعضا حرکت کرد همکاری  سمت  به  ای  منطقه  های  بحران  و  عواملی   .موضوعات 

سیستم سیاسی)پادشاهی نوع  نشین(  ،چون  نشین و شیخ  وسعت سرزمینی هم اندازه و   ،سلطان 

سرزمی های قومی  ،جمعیت  ،نیپیوستگی  زبانی و دینی و مذهبی از جمله شباهت هایی   ،مولفه 
باعث شده تا این سازه با وجود اختالفات سیاسی و امنیتی همچنان بتواند برای بیش از  ،است که 

  .سه دهه به حیات خود ادامه دهد

نظرات متعددی وج بر تشکیل شورای همکاری خلیج فارس  عوامل مؤثر  علل و  به  ،ود دارددرباره 

شکل عوامل  کلی  خلیجصورت  شورای  منطقهگیری  کالن  محور  سه  را  میفارس  مورد ای  توان 
 بررسی قرار داد: 

نظام جمهوری اسالمی در ایران -  پیروزی انقالب اسالمی و استقرار 

عربی حاشیه خلیج فارس   - به افغانستان و اشغال نظامی این کشور و بیم کشورهای  حمله شوروی 
به خاورمیانهاز   .  نزدیک شدن هرچه بیشتر شوروی 

   .وقوع جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران -

خط   بررسی  به  عضو  کشورهای  شد  برگزار  ابوظبی  در  که  شورا  این  نشست  اولین  و در  مشی 

 ترین اهداف تشکیل شورای مذکور را در موارد زیر برشمردند:اساسنامه شورا پرداخت و مهم

   گسترش مناسبات در میان کشورهای عضو -

سیاست  - در  رویه  اقتصادیاتحاد  کالن  قانون  ،تجاری  ،مالی  ،های  و   . گذاریآموزشی 

علم و فناوری در کشورهای عضو -  .  ارتقای سطح 

 .  های مخالفها و جریانگسترش ارتباطات اطالعاتی و امنیتی در برابر گروه -

  .ایجاد یک سازمان دفاعی مشترک -

نظامی و امنیتی  به اهمیت مسائل  بیش از هر چیز دیگر  همکاری  شورای  عضو  کشورهای  سران 

همواره یکی  .دانندها و اهداف این شورا میتأکید دارد و در حال بررسی این امور را در صدر برنامه
عربی حاشیه خلیج فارس نگرانی های دولتمردان و حکام کشورهای  ضعف نظامی است و این   ،از 

ناشی از وسعت کم سرزمینی و جمعیت اندک آن استضع لذا پس از تشکیل شورای همکاری  .ف 

حداقل سالی دو بار جهت تصمیم گیری  ،کشور 6کمیته ای متشکل از روسای ارتش   ،خلیج فارس
توصیه های  .در امور همکاری دفاعی مشترک و ارتقای توان دفاعی شورا تشکیل جلسه داده است

به اجال س سالیانه وزیران دفاع ارائه می شده که تعیین کننده خطوط این همکاریها این کمیته 
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نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی شورای همکاری خلیج  هستند ولی حرف آخر و تصمیم 

بوده است پشتیبانی در این راستا توسط کمیته نظامی دبیرخانه شورا ایفاء   .فارس  نقش اجرایی و 
نظر   زیر  و  شود  نیروهای مسلح   ،سه بخش فعالیتهای مشترک  ،این بخشمی  آموزش و تعلیم و 

فعالیت دارند که هر یک از این بخشها به سه بخش فرعی تقسیم می شوند که بتوانند کلیه زمینه 

را پوشش دهند شورا  دفاعی  های  همکاری  عهده واحد   .های  بر  مسئولیت حساس ارشاد معنوی 
رد و اجرای توصیه های مدیران ارشاد معنوی ارتشهای شورا را ویژه ای است که در کویت قرار دا

نظامی شورا دارای اهداف بلندمدت  .پیگیری می کند  .میان مدت و کوتاه مدت است ،برنامه های 

بر تقویت توانایی شورا به مقابله با تعرض و تخفیف وابستگی به تسلیحات بلند مدت   ،برنامه های 

افزارها نیرو  ،جنگ  و  ارتشهای  مشاوران  در  خارجی  مزدور  است  6های  مبتنی   ،)ریچارد  .کشور 
181:1999) 

 

و کشورهای خلیج فارس از همگرایی تا واگرایی  -6  ایران 

روابط ایران وکشورهای خلیج فارس عبارت است از اینکه خط مشی ایران و اعراب نسبت به امنیت 

عربی تولید شورای همکاری خلیج فارس که متشکل ا  .منطقه اساسا متناقض است ز شش کشور 
دارای یک سری مبانی هویتی است که اهم ان به شرح زیر است:   ،کننده نفت شبه جزیره عربستان

 ( 89:1399،  )ریچارد

 .  ادعای رهبری جهان اسالم و عرب به زعامت عربستان-1

   .ادعای هژمونی عربی در خلیج فارس-2

 .  تالش برای هویت عربی بخشیدن به خلیج فارس-3

 .  عربی -ایرانی  تقابل-4

 .  نظام های پادشاهی-5

تاکید برنام خلیج ،  مبانی هویتی جمهوری اسالمی ایران درمنطقه خلیج فارس عبارت است از:تشیع

انقالب اسالمی  ،فارس با استکبار،  صدور  نقیب زاده  .نفی هژمونی آمریکا،  مبارزه  : 1383،  )قوام و 

43)  . 

فار خلیج  همکاری  شورای  عضو  کشورهای  هویتی  از:مبانی  است  عبارت  ارضی -1س  های  ادعا 

به جزایر ایرانی پادشاهی-2،  نسبت  براستفاده از نام جعلی برای خلیج فارس-3،  رژیم های  ، اصرار 

با هژمونی آمریکا  -5، گرایش به اسرائیل-4  .  موافق 

بینا  ایران و کشورهای خلیج فارس فضای  بین  توان  می  چگونه  فوق  موارد  به  توجه  با  بنابراین 
 یجاد نمود؟ االذهانی ا

 .  به نظر می رسد این فضا از طریق همگرایی های اقتصادی صورت می گیرد

 الف: معضالت امنیتی شورای همکاری خلیج فارس  

نامتوازن قدرت منطقه باالی اکثر اعضای شورا؛ ای و آسیبساختار  نظامی  پذیری امنیتی و ضعف 

قدرتاستراتژی متغیر  اقتصادی  و  امنیتی  فرامنطقهای  فارس و آمریکا در خلیجای از جمله  ههای 
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نسبت به گیری و تحکیم همگرایی منطقهممانعت از شکل ای و سوءظن و تردید کشورهای عضو 

باعث شده تا معمای امنیت  ،یکدیگر و تأثیرپذیری از ذهنیت تاریخی مبتنی بر مناقشات بین اعضا
   .همچنان بر شورا سایه بیفکند

 امنیت دسته جمعیناکار آمدی فرمول   -1

نظامی شورا نخواهد توانست امنیت آنها را بدون   -2 نشان داد که تمهیدات  به کویت  عراق  هجوم 
تامین سازد خارجی  نیروهای  بر  با آمریکا  .تکیه  فرانسه و چین در   ،انگلیس  ،پیمان های امنیتی 

بوده است این موضوع  گویای  ها  سال  این  برا  .طول  ی تشکیل ناکام ماندن طرح سلطان قابوس 

همچنین   .ناکارایی سپر جزیره از جمله این موارد است  ،نیروی صدهزار نفری مرکب از اعضای شورا

بر   شورا  اساسنامه  بومی  4در  بین المللی تاکید شده است  ،شورا  ،محور توانایی های  از   .عربی و 
بین المللی بر دیگر ظرفیت های سایه ا یعنی   .فکنده استزمان اشغال کویت تاکنون الیه چهارم 

 .  (74،  2011  ،)کول

 گرایش به سمت خریدهای تسلیحاتی  -3

  . تکیه بر الیه بین المللی باعث شده تا اعضا به سمت خریدهای کالن تسلیحاتی گرایش پیدا کنند 

بزرگترین خریدار عمده تسلیحات در سطح جهان شناخته  عنوان  به  عربستان  در سال های اخیر 

نشان از آن دارد که ظر  .شد فیت های شورای همکاری ناچیزتر از آن است که بخواهد امنیت این 

به ظرفیت های بومی دولت های عضو بر می گردد که توانایی   .اعضا را تامین کند در واقع مسئله 
باشد    .این را ندارد که پاسخگوی نیازهای داخلی و در یک مرحله باالتر شورای همکاری 

 قه ایائتالف های فردی با قدرت های فرامنط -4

به خریدهای تسلیحاتی باعث شده تا زمینه  ناکارآمدی فرمول امنیت دسته جمعی و گرایش فردی 
با قدرت های فرامنطقه ای بخصوص  به شکل دوجانبه  برای شکل گیری ائتالف های فردی و  ها 

آمریکا اگرچه کلیت شورا در چارچوب استراتژی امنیت ملی   .آمریکا میان اعضای شورا فراهم شود

عمل می کنند فارس  خلیج  منطقه  نشده تا ضرورت های حفظ ائتالف   ،در  باعث  اما این مسئله 

   .نادیده گرفته شود  ،دوجانبه

 ب: چالش های شورای همکاری خلیج فارس 

  رقابت های آشکار و نهان با یکدیگر ،کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حوزه سیاسی

مات سیاسی همواره بر این شورا سایه انداخته و عالوه بر اختالفات ارضی تنش ها و سوءتفاه  .دارند
ای پیش شاهد اختالفات در نگاه به همسایگان و همچنین موضوعات منطقه ،و مرزی میان طرفین

گونه قدرت سیاست خارجی مبتنی بر قرارداد  در واقع شورای همکاری خلیج فارس هیچ .رو هستیم

 همان(،  ب زادهمشخص ندارد )قوام و نقی

 تالش عربستان برای تسلط مطلق بر شورای همکاری  .1

تاریخ شکل گیری و نفوذ کلی عربستان   ،جمعیت  ،وسعت  ،سیاسی ،به لحاظ شاخص های اقتصادی

عربستان در اهداف خود به دنبال بسط نفوذ در شورای همکاری به   ،در جهان عرب باعث شده تا 

این مسئله برای قطر و عمان و امارات مطلوب  .خود باشد  عنوان مهمترین حوزه سیاسی و امنیتی
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بحرین و عربستان از   ،منجر به فراخواندن سفرای امارات  2014اختالفات فیمابین در مارس    .نیست

به دلیل رویکرد عمدتا متوازن و دور از درگیری خود در شورای همکاری   .دوحه شد عمانی ها هم 
بحرین است که کامال خود را    .مونی خودداری کرده استبه طور غیرمستقیم از پذیرش این هژ تنها 

بزرگتر شورا قرار داده است برادر  نفوذ   .امارات و کویت هم در یک رویکرد بینابین قرار دارند .تحت 

و  تجاری  های  همکاری  بسط  و  اقتصادی  مسائل  کشور  دو  این  گرایش  و  تالش  عمده  که  چرا 
  .گسترش تبادالت بوده است

 ات عربستان سعودی و قطراختالف.  2

عربستان و قطر همچنین  .در نقطه »ابوالخفوس« درگیری دارند ،تاکنون 1965از سال   ،دو دولت 

بین ریاض و  1974جزیره »حالول« نیز از موارد اختالف ریاض و دوحه است و قطر به موافقتنامه 
در اوت   .نان ادامه داردامارات متحده عربی برسر »خور العدید« معترض است و درگیری فوق همچ

   .قطری کشته شدند  2بین دو کشور درگیری مسلحانه رخ داد و در جریان آن یک سعودی و  1992

های سرزمینی و ارضی فراتر رفته و وارد عرصه منطقه ای از درگیری  ،اختالف میان ریاض و دوحه
ای و بین المللی مواضعی در سطح منطقه ،که این دو کشور در بسیاری از مواردطوریبه  ،شده است

 .  کنندمتضاد اتخاذ می

 دیوار بی اعتمادی بین عربستان و امارات  -3 

نفت خیز »بوریمی« دهه های گذشته مورد اختالف عربستان و ابوظبی و عمان بوده است  منطقه 
باالخره در سال   نمودند  1974که  بوریمی که   .سه کشور طی توافقنامه ای مساله را حل  ناحیه 

پرآب و دارای منابع نفتی است طبق این توافقنامه بین عمان )سه دهکده( و ابوظبی )  سرسبز  6و 

عربستان در سال   پوشی از ادعاهای خود بر منطقه   1974دهکده( تقسیم شد و  در مقابل چشم 
به دست آورد که   ،لیوا )خورالعدید(  عربی را در غرب این کشور  قسمتی از اراضی امارات متحده 

عربستان همجنین طبق این توافقنامه  .عربستان معبری به خلیج فارس به دست آورد  بدین وسیله

به دست آورد  .  (54  ،1383، )قوام و نقیب زاده .بهره برداری انحصاری از میادین نفتی زراره را 

 منازعات بحرین و قطر.  4

برسر جزیره »حوار« است که در  درگیری بحرین از جمله  بحر  20های قطر و   2ین و  کیلومتری 

بحرین تالش می کند تا حاکمیت خود بر جزایر حوار و زباره را  کیلومتری قطر واقع شده است و 

کند مستقر  آنجا  در  را  خود  نیروهای  و  دیوان   .تثبیت  به  گرفت  تصمیم  بحرین  مقطعی  در 
شد متوقف  اقدام  این  عضو  کشورهای  میانجیگری  با  که  کند  شکایت  المللی  بین   .دادگستری 

(www. acus. org) 

عمان    -5  امارات  –اختالفات 

به شبه جزیره مسندام از طریق فجیره و شارجه وصل  عمان خواهان راهی است که آن کشور را 
این اختالف در موجب درگیری مسلحانه دو کشور در   .کند و امارات مخالف این درخواست است

  1992همچنین برخورد مسلحانه نوامبر  و    1991دیگر تا سال و قطع روابط میان یک  1979سال  

   .شد
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 منازعه عربستان و عمان-6

به کشورهای عضو شورای همکاری به استثنای عمان در تالش سفر اخیر دوره عربستان  پادشاه  ای 

یا آینده کشورهای  کنونی  سیستم  در  عمان  سلطنت  جایگاه  تعلیق  یا  کردن  دور  در  سعود  آل 
زیرا این کشور ورود به جنگ یمن و پیوستن به ائتالف عربی را رد و کننده بود؛ فارس تعیینخلیج

با ایران هایش در دمشق و تهران را باز سوریه و مصر اصرار کرد و سفارتخانه  ،بر ایجاد روابط خوب 

 .www) .فرستاد ،دمشق ،اش را برای انجام دیدار رسمی از پایتخت سوریهگذاشت و وزیر خارجه

nato. int) 

 ایران هراسی در شورای همکاری و خریدهای تسلیحاتی ج: ارتباط  

سال   در  تاسیس  زمان  از  فارس  خلیج  همکاری  جمهوری   1981شورای  با  مخالفت  به  همواره 

بین  ایجاد یک جبهه واحد در  آن  تاسیس  اصلی  اهداف  از  یکی  اصوال  و  پرداخته  ایران  اسالمی 
نفو با انقالب ایران و جلوگیری از  برای مقابله  به کشورهای حوزه جنوبی اعراب  ذ تفکرات انقالبی 

است بوده  فارس  شورای همکاری خلیج  .خلیج  عضو  های فارس خواهان حضور قدرت  کشورهای 

تمایل  .فارس هستند و این در تعارض با منافع جمهوری اسالمی ایران استای در خلیج  فرامنطقه

بین شورا نقطه تعارضی است   ،ی همکاری خلیج فارس با ایرانبه حضور قدرت های فرامنطقه ای 
با همکاری جمعی صورت  وسیله ی همه ی کشورهای منطقه و  به  امنیت  باید  است  معتقد  که 

 (218  ،2010،  گیرد)سیمباال

با  فارس در گرو روابط و مناسبات ایران  خلیج  همکاری  شورای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  روابط 
عربستان سعودی اس یعنی  نشان داده زمانی که روابط ایران و   .تمهم ترین عضو این شورا  تاریخ 

در   . روابط بین شورای همکاری خلیج فارس و ایران نیز بهتر شده است  ،عربستان بهبود یافته است

نی  عدیده ای فی مابین ایران و عربستان وجود دارد و تا زما حال حاضر نیز مشکالت و چالش های 

نمی توان نشود  این مشکالت و اختالفات حل  بهبود روابط ایران و شورای همکاری خلیج   که  به 
 .  (99:  1382 ،)خادم  .فارس امیدوار بود

سوم  سالح در جهان بود که یک میلیارد دالر بزرگترین صادرکننده  24با    2014آمریکا در سال  

میلیارد   9 ،میلیارد دالر صادرات سالح آمریکا  24از  .شودصادرات سالح در جهان را شامل می همه
به منطقه غرب آسیا به خصوص به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس    2014ر آن در سال دال

 .  ( 213:  1389 ،)محمدی  .صادر شد

انتشار گزارش ها درباره خریدهای میلیاردی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس درحالی است که 

پول در گز بین المللی  بانک جهانی و صندوق  نهادهای مالی همچون  ارش های اخیر موسسات و 
به دلیل کاهش درآمدها با   ،خود اعالم کرده اند  نفت خیز حاشیه جنوب خلیج فارس  کشورهای 

بودجه روبرو شده اند ده ها میلیارد دالر کسری  و  مالی  بودجه شش کشور عضو   .بحران  کسری 

عربستان بحرین  ،عمان  ،قطر  ،امارات  ،شورای همکاری خلیج فارس شامل  پایان سا  ،کویت و  ل تا 
بی سابقه    2016 رقم  با مشکالت   ،میلیارد دالر رسیده و ادامه این روند  153به  این کشورها را 
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به ویژه اجتماعی روبرو خواهد کرد افزایش بی سابقه خرید سالح از  .جدی در زمینه های مختلف 

سوی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در شرایطی است که بخشی از این تسلیحات در اختیار 
است  گروه گرفته  قرار  عراق  و  سوریه  ازجمله  منطقه  کشورهای  در  تروریستی   .www)  .های 

gulfnews. com)  . 
 

خلیج   -7 همکاری  شورای  با  ایران  رابطه  همگراکننده  اقتصادی  عوامل  بررسی 

 فارس

 همکاری های اقتصادی -7-1

برجستگی های امنیتی در   علت وجود شورای همکاری  با وجود  این شورا در   ،فارس  خلیجتبیین 

بیشتری را کسب کرده است ایجاد منطقه   1983شورا در سال    .بعد همگرایی اقتصادی موفقیت 

نیروی کار در میان اعضا را امکان پذیر ساخته   آزاد تجاری را تصویب کرد که جریان آزاد کاال و 

بین اروپا و کشورهای عضو شورا در سال    .است در سال   .اجرایی شد  1990موافقتنامه همکاری 
برای واردات کاالهای خارجی   2003 ایجاد اتحادیه گمرکی و تعیین تعرفه های مشترک گمرکی 

یب رسید و انتشار پول هم قرار بود تا سال  به تصو  2008ایجاد بازار مشترک در سال   .تحقق یافت

نرسیده است  2010 نتیجه قطعی  به  بگیرد که تاکنون  بلند دیگری که   .در دستور کار قرار  گام 
برداشته اند عضا    2005عضویت در سازمان تجارت جهانی است که تا قبل از   ،اعضای شورا  همگی ا

در واقع کارنامه قابل قبولی را در این حوزه بنابراین اعضای شورا  .به عضویت این سازمان درآمدند

گذاشته و اگر امروزه شورای همکاری   جا  به رغم اختالفات موجود  فارس  خلیجبر   ،توانسته است 

است اقتصادی  های  همکاری  گسترش  از  واقع  در  براند  پیش  به  را  وجود  .مجموعه  این  اما   ،با 
در   هایی  چالش  و  )ریچارداختالفات  از:  عبارتند  که  دارد  وجود  اقتصادی  های  همکاری  ، حوزه 

159:1399) 
 

 اختالف بر سر پول واحد -7-2

عربی توسط اعضای شورای همکاری خلیج فارس منتشر شده و  پول واحد  بود  در حالی که قرار 

یابد بر محوریت   عربستانتاکید    ،رسمیت  پافشاری امارات  بانک در ریاض و  بر استقرار مقر این 

پول واحد شورا با  عمان همجنین  همراه مخالفت  به  مسئله  این  در  با   ،ابوظبی  عمال مجموعه را 

 .است اختالف نظر مواجه کرده
  

 پایین بودن میزان تجارت داخلی درون شورا -7-3

بین آنها در حد  بین اعضای شورای همکاری و همچنین جریان سرمایه در  میزان تجارت داخلی 

نمونه از   .پایینی است تا  1990های گذاری از منطقه در طول سالمیلیارد دالر سرمایه 125برای 
بودر( درون منطقهمیلیارد دال  56/2تنها حدود دو درصد آن )  ،2002   .ای 

 ( در میان کشورهای عضو…سرمایه و ،ضریب پایین تحرک )نیروی کار  -3

http://www.gulfnews.com/
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 تنوع اقتصادی پایین و مکمل نبودن اقتصاد کشورها  -4

بانک مرکزی و موسسات مالی وابسته به آن  -5 بر سر مقر   اختالف 

نامتوازن ا  -6 به دلیل وابستگی های  مشترک  نفتی  سیاست  اتخاذ  در  به درآمدهای شکاف  عضا 

 نفتی

 وابستگی بیش از حد به سرمایه گذاری های خارجی  -7

 اقتصادهای تک محصولی و شکننده  -8

 حساسیت نسبت به تحوالت و بحران های اقتصادی جهانی  -9

عدم رقابت با موارد مشابه خارجی به دلیل فقدان زیرساخت های اقتصادی در فضای تجارت   -10

 آزاد

برنا  -11  .  (88-96:  1383،  مه ها و مقررات اقتصاد جهانی)امنیت بین المللتبعیت از 

 کشور شورای همکاری خلیج فارس  6روابط اقتصادی و تجاری ایران با    -8

با   )  6تاریخ روابط ایران  نشان می دهدPGCCکشور شورای همکاری خلیج فارس  دولت های  ،( 
عربستان کشور  ابوظب  ،سه  امیرنشین  )عمدتا  امارات  و  و بحرین  اصطکاک  بیشترین  دبی(  نه  ی 

نظر را با ایران داشته و سه کشور عمان و کویت و قطر تمایل به حفظ روابط دوستانه تری  اختالف 

با عمان و کویت    .با ایران دارند بنابراین به نظر می رسد باید تا حد ممکن به تقویت روابط تجاری 

بقیه آنها  ،پرداخت و حساب ریاض اما نباید فراموش کرد که با  .جدا ساخت ابوظبی و منامه را از 
بر اقتصاد ایران و کشورهای  نفتی حاکم  به ساختار  تنوع کاالهای قابل مبادله بین  ،PGCCتوجه 

نیست بین آنها سهم اندکی در کل تجارت   .آنها چندان گسترده  نتیجه حجم تجارت دوجانبه  در 

به کش  .خارجی طرفین دارد عربیدر گذشته عمده صادرات ایران  محصوالت کشاورزی و   ،ورهای 
بود دستی  برخی محصوالت   .صنایع  نیز  به خرید گاز طبیعی ایران و  عالقه  اخیر  های  سال  در 

یک نقطه مثبت حادثه قطع و   ،بر این اساس  .صنعتی و صنایع سبک مصرفی مشاهده شده است

اط تجاری مستقیم با ایران در این است که گرایش ایران به ارتب  PGCCکاهش ارتباط کشورهای  

یافت سایر کشورهای جهان افزایش خواهد  با  واسطه  بی  انتظار می رود توجه   ،در این صورت  .و 
به سایر بازارها و نیز تجهیز زیرساخت های صادراتی و وارداتی کشور معطوف شود ، )سیمباال .ایران 

2010  :208) 

کشورهای   با  مقایسه  در  خلیج    PGCCایران  همکاری  تا  شورای  اقتصادشان 50فارسکه  درصد 
نفت است وابستگی کمتر بین  به  چهار عامل پایان یافتن  .درصدی به نفت دارد 20تا  10وابسته 

ورود سرمایه گذاری خارجی و افزایش  ،آزاد شدن دارایی های خارجی بلوکه شده ایران  ،تحریم ها

نفت می تواند اقتصاد ایران را با سرعت به پیش ببرند مچنین پیش بینی می شود حجم ه .تولید 

سال   در  ایران  خارجی  یابد  200به    2020تجارت  افزایش  دالر  حضور فعال ایران در   .میلیارد 
اقتصاد جهانی می تواند نویدبخش ایجاد مشاغل و کسب و کارهای جدید و توسعه اقتصادی ایران 

منطقه دولت همچنان اما ریسک های سیاسی خصوصا با توجه به حضور بازیگران جدید در   ،باشد

 .  (66:  1383،  )امنیت بین الملل .باقی هستند
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 عربستان

بزرگ منطقه خاورمیانه هستند که از دیرباز خود را رقیب می دانند با  .عربستان و ایران دو کشور 
عربستان و  ایران  خارجی  تجارت  اینکه  به  ناچیز است می توان گفت مالحظات تجاری و   ،توجه 

تواند هی نمی  نقشی در روابط دیپلماتیک دو کشور ایفا کنداقتصادی  نمی توان انکار کرد که   .چ 

برای  عربستان با اتکا به پول نفت خود و نفوذی که به واسطه آن در برخی کشورها دارد از این ابزار 
همچنان که شاهد بودیم چند کشور فقیر و کوچک در قطع ارتباط   .مقابله با ایران استفاده می کند

عربستان همراهی کردندبا ایران خ با  بانک توسعه  ،یکی از سازمان های مالی اسالمی  .یلی سریع 

آن در جده است مقر  که  است  لیبی سومین سهامدار   .اسالمی  عربستان و  با اینکه ایران پس از 

با   باال  ،درصد سهام است  9بانک توسعه اسالمی  نسبتا  با وجود سهم  در سال های گذشته از  ،اما 
ب پروژه های عمرانی کشور شده استمنابع این  برای  ناچیزی   ،بنابراین نخستین گام .انک استفاده 

 . حضور فعال در این نهادهای جهانی است تا بیشترین منافع از آنها نصیب کشورمان شود

 عمان و امارات

بوده و می تواند   باثبات  با ایران دارد و کشوری  بین المللی  روابط خوب منطقه ای و  مورد عمان 

باشد ایران  در   .اعتماد  الدقم  بندر  ساخت  ازجمله  خود  زیربناهای  توسعه  حال  در  عمان  کشور 

عمان برنامه ریزی کرده است تا  .کیلومتر فاصله دارد 450سواحل دریای عرب است که با مسقط 

 انتظار   .این شهر را به بندری گسترده و یک هاب تجاری بین المللی تبدیل کند  ،در عرض یک دهه
بندر دبی را به چالش بکشد بندر الدقم  همکاری نزدیک ایران با عمان در این زمینه می  .می رود 

بلندمدتی را بین دو کشور دوست قدیمی رقم بزند  .  تواند ارتباط 

 کویت و بحرین  ،قطر

خواهان حفظ روابط باثبات و دوستانه با  ،کشور قطر که دارای میادین مشترک گازی با ایران بوده

 . کویت نیز در حال بررسی گزینه ها برای واردات گاز طبیعی ایران از طریق عراق است  .ن استایرا

با این کشور  برنامه ای درخصوص تجارت  ناچیز است و هنوز  بسیار  نیز  بحرین  با  تجارت  میزان 

نشده است  ،)محمدی .اما آنچه مسلم است این کشور همواره در زمین عربستان بوده است  ،اعالم 
1389:  223-  213)  . 

 

 نتیجه گیری  

نشانه  با  یکدیگر در فضای ادراک متضاد قرارداشته و  به  نسبت  کشورها  فارس  خلیج  منطقه  در 

هر دولتی محیط امنیتی خود را در عرصه   ،بر این اساس  .هایی از »عدم اطمینان« روبرو هستند
تا برای مقابله با آن برنامه ریزی جهانی و منطقه ای تعریف کرده و تهدیدات را شناسایی می کند 

میان  .کند این  به ویژه ایاالت متحده در شکل دهی جهت های   ،در  و اقدامات غرب و  تبلیغات 

از  شده  امنیتی  تصویر  و  اسالمی  جمهوری  با  خود  روابط  قبال  در  منطقه  کشورهای  امنیتی 
درک با  ای  منطقه  بازیگران  و  دارد  سزا  به  تأثیری  هراسی  خود   ایران/ایران  دیدگاه  از  تهدیدها 

نظامی خود را در ارتباط مستقیم با مولفه های امنیت  اقدامات گوناگون انجام می دهند و راهبرد 
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پایه ریزی و حول محور حداکثر سازی امنیت ساختاری ناامنی های منطقه ای   ،درون ساختاری و 

ای   فرامنطقه  نیروهای  با  امنیتی  دفاعی  توافقات  و  تسلیحات  خرید  کنندبه  می  شورای   .اقدام 
نظامی و   ،در فضای سیاسی فارس خلیجو در زمان جنگ اول   1981در سال   فارس خلیجهمکاری 

با تغییر روند موضوعات و  بعدها  های اقتصادی آن دوران تاسیس گردید و  ضرورت  با  و  امنیتی 

کرد حرکت  اعضا  اقتصادی  های  همکاری  سمت  به  ای  منطقه  های  نوع   .بحران  چون  عواملی 
سیاسی)پادشاهی نشین(  ،سیستم  نشین و شیخ  پیوستگی   ،سلطان  وسعت سرزمینی هم اندازه و 

قومی  ،جمعیت  ،سرزمینی های  مذهبی از جمله شباهت هایی است که   ،مولفه  و  دینی  و  زبانی 

با وجود اختالفات سیاسی و امنیتی دهه همچنان بتواند برای بیش از سه  ،باعث شده تا این سازه 

دهد ادامه  خود  حیات  متغیرهایی از جنس ماهیت انقالب اسالمی    .به  دیگر  جنگ   ،ایراناگرچه 
 ،پیش روی این شورا قرار ندارد  ،و سیاست های توسعه طلبانه صدام  فارس  خلیجهای اول و دوم  

اما موضوعات جدید در فضای جدید باعث شده تا این شورا همچنان در فضای رقابت های داخلی و 

برخی اعضا و اختالفات موجود در  .حرکت رو به جلوی کندی داشته باشد ،تمایالت توسعه طلبانه 
اگر دولت  .این میان اما اعضای شورا توانسته اند در حوزه اقتصادی گام های قابل دفاعی را بردارند

نمایند و از این حیث به  بتوانند مسائل و روندهای اقتصادی را وارد فرآیندهای جدی  های عضو 

الفات می توانند در یک روند میان مدت و با حل اخت  ،سمت یک اتحادیه اقتصادی حرکت کنند

 ،در صورت تحقق این مهم .به یک درک امنیتی مشترک نائل شوند ،سیاسی که کار آسانی نیست
در این مقاله با بررسی عوامل  .یم بودرا شاهد خواه  خاورمیانهحرکت جدیدی از ائتالف سازی در  

بندی های موجود در درون شورای همکاری    ،اقتصادی به صف  امنیتی  و  و   فارس  خلیجسیاسی 

است شده  پرداخته  رو  پیش  انداز  امنیت  .چشم  های  برجستگی  وجود  علت وجود با  ی در تبیین 
این شورا در بعد همگرایی اقتصادی موفقیت بیشتری را کسب کرده   ،فارس  خلیجشورای همکاری  

کاال و نیروی  ایجاد منطقه آزاد تجاری را تصویب کرد که جریان آزاد  1983شورا در سال    .است

موافقتنامه همکاری بین اروپا و کشورهای عضو شورا   .کار در میان اعضا را امکان پذیر ساخته است

ایجاد اتحادیه گمرکی و تعیین تعرفه های مشترک   2003در سال    .اجرایی شد  1990در سال  
یافت برای واردات کاالهای خارجی تحقق  ه تصویب ب 2008ایجاد بازار مشترک در سال  .گمرکی 

بگیرد که تاکنون به نتیجه قطعی   2010رسید و انتشار پول هم قرار بود تا سال   در دستور کار قرار 

است برداشته اند  .نرسیده  بلند دیگری که اعضای شورا  عضویت در سازمان تجارت جهانی   ،گام 
به عضویت این سازمان درآمدند  2005است که تا قبل از   شورا در بنابراین اعضای  .همگی اعضا 

بر جا گذاشته و اگر امروزه شورای همکاری   فارس خلیجواقع کارنامه قابل قبولی را در این حوزه 

کاری های مجموعه را به پیش براند در واقع از گسترش هم ،توانسته است به رغم اختالفات موجود

  .اقتصادی است
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