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مقدمه

چالش های امنیتی و سیاسی منطقه غرب آسیا، این حوزه جغرافیایی را به عنوان یکی از 

مهم ترین مناطق بحرانی جهان معرفی کرده است. چالش هایی که عمدتًا ریشه در نفوذ و دخالت 

قدرت های فرامنطقه ای داشته که توسط حکومت ها و گروه های دست نشانده آن ها پایه ریزی 

از گذشته،  متفاوت  با رویکردی  نظام جمهوری اسالمی  ایران،  انقالب اسالمی  بدو  از  می شود. 

از  است. یکی  داشته  منطقه ای  با مشارکت کشورهای درون  امنیت  و  برقراری صلح  در  سعی 

ایران بر  مهم ترین تالش های اخیر در قالب صلح هرمز مطرح شده است که جمهوری اسالمی 

مبنای رویکردهای همکاری جویانه و صلح طلبانه در منطقه ی غرب آسیا و بر پایه ی مشارکت 

درون منطقه ای و بدون مداخله ی کشورهای خارجی درصدد برقراری صلح و امنیت در خلیج فارس 

است. حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان متن کامل طرح موسوم به »صلح هرمز« که در 

سفر اخیر خود به نیویورک و از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل از آن رونمایی کرده بود را 

برای سران کشورهای عربی منطقه ارسال کرد. این طرح که با نام پویش صلح هرمز نیز شناخته 

می شود، به عنوان راه کاری درون منطقه ای در راستای برقراری امنیت در خلیج فارس، دریای عمان، 

تنگه هرمز و با مشارکت ۸ کشور ایران، عراق، قطر، کویت، عربستان، بحرین، امارات متحده 

عربی و عمان در قالب ائتالف امید مطرح و با استقبال کشورهای منطقه مواجه شده است. در 

این طرح موضوعاتی مانند تقریب مذاهب، تبادل فرهنگی، توسعه گردشگری، همکاری اقتصادی 

به عنوان مؤلفه های تقویت کننده مناسبات دوستانه، ارتقاء بخش سطح صلح، ثبات، توسعه و رفاه، 

تضمین کننده امنیت دریانوردی و تحکیم کننده روابط فرهنگی و اجتماعی مورد تأکید قرارگرفته  

است. درعین حال باید دید که آیا ابتکار صلح هرمز باوجود چالش های متعدد و عوامل واگرایی 

بازیگران مطرح منطقه ای و  همچنین نفوذ، فشار و مداخله ی خارجی از پتانسیل الزم جهت اجرایی 
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شدن برخوردار است یا در چنبره ی پیچیدگی معادالت غرب آسیا گرفتارشده و در ایجاد انگیزه 

الزم برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس جهت ورود به یک ائتالف منطقه ای با ایران 

ناکام خواهد ماند. پاسخ به این پرسش ها را می توان در قالب محورهای ذیل مورد کنکاش و 

ارزیابی قرار داد:

 جزییات طرح »صلح هرمز« و راه کارهای آن برای همگرایی 

با اینکه از جزییات طرح صلح هرمز تا )این لحظه ۲۰ آبان ۱۳۹۸(رونمایی نشده است و 

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه  به زودی به صورت مکتوب در اختیار عموم و کشورهای 

منطقه قرار خواهد گرفت ، ولی سخنرانی ها، مصاحبه ها و مکتوبات رئیس جمهوری، وزیر امور 

خارجه، سخنگوی دولت و دیگر مسئولین اجرایی ایران، منابع مهمی هستند که می توان بخش های 

از این طرح را از آن ها استنباط نمود. طرح »ابتکار صلح هرمز« که به HOPE مشهور شده 

مخاطب اصلی اش ایران، عراق و 6 کشور جنوبی خلیج فارس یعنی قطر، کویت، بحرین، عربستان 

سعودی و امارات متحده عربی هستند و به جای یک رویکرد سلبی مبتنی بر تنش های نظامی 

و وابستگی کشورهای منطقه به نیروهای فرامنطقه ای، بر رویکردی ایجابی مبتنی بر گفتگو و 

هم اندیشی برای برقراری صلح و امنیت در خلیج فارس تأکید می کند. عالوه بر ایجابی بودن این 

طرح، رویکرد درون زایی به جای برون گرایی از دیگر ویژگی های آن است که طرفین را وادار به 

استقالل رأی در مقابل نفوذ کشورهای فرامنطقه ای بخصوص آمریکا می کند. بنابراین جمهوری 

اسالمی ایران با گرایش درون منطقه ای تالش می کند در مقابل ایجاد ائتالف دریایی آمریکایی ها 

که برای اعمال فشار بیشتر علیه ایران ایجاد کرده اند، دست به ابتکار جدیدی بزند]۱[ و آن طرح 
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صلح هرمز است.

به طورکلی هدف این طرح در درجه اول، تأمین امنیت انرژی و تجارت در خلیج فارس 

به وسیله کشورهای منطقه بدون دخالت نیروهای خارجی و بیگانه است. ائتالف امید در پی آن 

است که کشورهای منطقه را از تمایل به این امنیت برون زای پرهزینه باز دارد و یک نظام امنیت 

دسته جمعی درون زا و بومی را جایگزین آن نماید. به موجب این طرح، تمامی ۸کشور ساحلی 

خلیج فارس می توانند بدون وابستگی و نیاز به دولت های خارجی، امنیت این منطقه را تأمین کنند، 

مشروط به اینکه اختالفات و خصومت ها را به کناری نهند و با مبنا قرار دادن منافع مشترک، ضمن 

ایجاد شرایطی امن در منطقه، مانع از سوءاستفاده قدرت های خارجی از یک خأل امنیتی شوند.]۲[

ازنظر وزیرامورخارجه؛ این طرح بر اصولی چون تعهد به اهداف و اصول ملل متحد، حسن 

هم جواری، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، خدشه ناپذیری مرزهای بین المللی، حل وفصل 

مسالمت آمیز تمامی اختالفات، رد تهدید یا توسل به زور و یا مشارکت در هرگونه ائتالف  یا 

پیمان  نظامی علیه یکدیگر و… استوار است و دستیابی به اهداف عالی شامل ارتقای صلح، ثبات، 

پیشرفت و رفاه کلیه دولت ها و مردمان منطقه، تشویق تفاهم متقابل و روابط صلح آمیز و دوستانه، 

همکاری در ریشه کن کردن تروریسم، افراطی گری و تنش های فرقه ای و … را دنبال می کند. 

همچنین پیمان عدم تجاوز و عدم مداخله، کنترل تسلیحات و اقدامات اطمینان ساز، ایجاد مناطق 

عاری از سالح های کشتارجمعی، ارتباطات نظامی و تبادل اطالعات و داده ها، خطوط تماس دائمی، 

سامانه های هشدار پیشگیرانه، مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و قاچاق انسان و .. می تواند از مصادیق 

حوزه های همکاری و موضوعات موردبحث در گروه های اقدام و نشست های ۸ کشور در نظر 

گرفته شوند.]۳[
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همچنین برخی کارشناسان معتقدند طرح ابتکاری رئیس جمهوری یک پایه و مبنای حقوقی 

دارد که در آن هم نقش آفرینی کشورهای منطقه و هم سازمان ملل مورد تأکید است. این پایه اتکا 

بند ۸ قطعنامه 5۹۸ سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال ۱۳67 

است. درواقع قطعنامه 5۹۸ اگرچه معطوف به دو کشور ایران و عراق بود اما بند ۸ آن ناظر بر 

یافتن سازوکارهایی برای افزایش امنیت در منطقه بود. در این بند، آمده است:»  همچنین از دبیر 

کل ) سازمان ملل( درخواست می کند که با مشورت با ایران و عراق و دیگر کشورهای منطقه، 

راه های افزایش امنیت و ثبات منطقه را مورد مداقّه قرار دهد.«.]۴[

 دالیل استقبال کشورهای منطقه از ابتکار صلح هرمز

بعد از ارائه طرح صلح هرمز از سوی ایران شاهد واکنش های مختلفی از سوی کشورهای 

مخاطب طرح هستیم که نشان دهنده سیگنال های مثبتی است که نسبت به این طرح وجود دارد 

روزنامه الجریده کویت بعد از انتشار خبری مبنی بر ارسال دو نامه از سوی ایران در خصوص 

طرح مذکور به کشورهای عربستان و بحرین ،  چند روز بعد خبری منتشر کرد که؛ تهران پاسخ 

مثبتی از سوی عربستان و بحرین به نامه رسمی اش به این دو کشور در خصوص »طرح صلح 

امارات، عمان  با همسایگان« دریافت کرده است. همچنین دیگر کشورها مثل قطر، کویت، 

و عراق نیز نسبت به این طرح واکنش های مثبتی داشتند. برای مثال»حمد بن جاسم آل ثانی« 

نخست وزیر پیشین قطر پس از ارائه این طرح از سوی روحانی، خطاب به سران کشورهای عربی 

حوزه خلیج فارس از آن ها خواست که موضوع گفت وگو با ایران را جدی بگیرند و این امکان را 

فرصتی تکرار نشدنی در آینده توصیف کرد.]5[
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رصد واکنش های مطرح شده و تحلیل محتوای اظهارات مقامات این کشورها، نشان می دهد 

که »نگرانی از افزایش تنش، بی ثباتی و منازعه احتمالی که عمدتًا بر محور امنیت انرژی قرار 

دارد، همه کشورها را به ضرورت ایجاد یک طرح امنیت دسته جمعی در منطقه خلیج فارس متمایل 

کرده است«]6[. همین موضوع مهم ترین دلیل استقبال آن ها از طرح صلح هرمز است. درواقع از 

یکسو ناامیدی از حمایت های احتمالی آمریکا در تنش های نظامی درون منطقه ای، آسیب پذیری 

نظامی، سیاسی و اقتصادی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در برخوردهای احتمالی نظامی و 

سیاسی و قدرت نظامی و نفوذ سیاسی جمهوری اسالمی ایران و متحدانش در منطقه تحت عنوان 

محور مقاومت باعث شده است که افزایش سطح بحران خلیج فارس نگرانی های زیادی در بین این 

کشورها ایجاد کند. بخصوص ریز کشورهای مثل بحرین،امارات، قطر و کویت کوچک ترین 

بحران نظامی را تهدیدی جدی علیه تمامیت ارضی شان قلمداد می کنند و لذا ارائه چنین طرحی از 

سوی جمهوری اسالمی ایران که در اوج قدرت و نفوذ منطقه ای قرار دارد، برای آن ها فرصتی 

تاریخی است که بایست غنیمت بشمارند.

قابلیت های این طرح برای ائتالف منطقه ای

باوجود پیچیدگی های سیاسی و نظامی از یکسو و رقابت های اقتصادی منطقه غرب آسیا 

و بخصوص حوزه خلیج فارس که ائتالف یا اتحاد منطقه ای را زیر سایه نفوذ قدرت های خارجی 

سخت و دشوار می کند، طرح ابتکاری صلح هرمز از برخی قابلیت های الزم برخوردار است که 

می تواند راهگشایی شکل گیری یک ائتالف منطقه ای باشد. نخستین قابلیت این طرح فراگیر بودن 

موضوعاتی است که به آن پرداخته است. هرچند در دیدگاه اولیه گستردگی زیاد موضوعات 
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یادآور این ضرب المثل قدیمی است که »سنگ بزرگ عالمت نزدن است«، ولی با این وجود 

می توان با نگاهی مثبت گفت؛ مبتکران این طرح می خواهند در اندک زمان الزم، بخش زیادی از 

موضوعات چالش برانگیز درون منطقه ای را با گفتگو حل وفصل نمایند. دومین قابلیت این طرح 

بدون پیش شرط بودن و احترام متقابل به همه کشورهای حوزه خلیج فارس است. بدون هیچ نگاه 

ویژه ای به قدرت های اصلی مثل ایران و عربستان، این طرح همه کشورها را در سطحی همسان 

قرار می دهد و از همه آن ها برای مشارکت صلح جویانه طلب یاری می جوید. سومین قابلیت این 

طرح توجه به دولت ها و سازمان های فرامنطقه ای بخصوص سازمان ملل به عنوان بازیگران ثانویه 

است. این طرح از یکسو سعی دارد که تمرکز اصلی ائتالف درون منطقه ای و درون زا باشد و از 

سوی دیگر با نگاهی رئالیستی نفوذ و حضور قدرت ها و سازمان های خارجی در منطقه را درک 

می کند و لذا سعی دارد با یادآوری نقش ثانویه برای آن ها تا حدودی کارشکنی های احتمالی شان 

در آینده را خنثی نماید.

 احتمــال موفقیــت یــا ناکامــی ایــن طــرح در پرتــو مســائل منطقــه ای و 
فشــار خارجــی

بازیگران اصلی خلیج فارس و در  تقریبًا مشخص است که  ارزیابی واقع بینانه   در یک 

رأس آن ها عربستان سعودی برای اطمینان پیدا کردن از این طرح منتظر سیگنال های قوی تر و 

همین طور برداشتن گام هایی عملی خواهند بود. عربستان سعودی به عنوان مهم ترین طرف مقابل 

ایران در خاورمیانه و اصلی ترین بازیگری که نقش او در کنار ایران تعیین کننده صلح در منطقه 

است، هم اکنون بسیار به اسرائیل نزدیک شده و هم زمان به عنوان یک هم پیمان استراتژیک آمریکا 

ایفای نقش می کند. ]7[
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بدون تردید عامل اصلی حضور پررنگ نیروهای بیگانه در خلیج فارس، اختالفاتی است که 

به موجب عوامل تاریخی، سیاسی و مذهبی بین دولت های منطقه به وجود آمده است و تا زمانی که 

این عوامل اختالف برانگیز برطرف یا حداقل تعدیل نشوند، این شرایط تداوم خواهد داشت. مسئله 

اساسی در این میان، نبود اعتماد متقابل بین ایران و دولت هایی چون عربستان سعودی، امارات 

متحده عربی و بحرین است. عوامل مؤثر در این بی اعتمادی و خصومت آن قدر متعدد، متنوع و 

ریشه دار هستند که در کوتاه مدت نمی توان امیدی به حل آن ها داشت؛ اما آنچه مسلم است، تنها 

یک مسیر برای برون رفت از این بحران وجود دارد و آن، مسیر دیپلماسی و گفت وگو است. 

گفت وگویی با هدف تنش زدایی و تقویت منافع و عالیق مشترک. منافعی که عمدتًا ناشی از 

موقعیت مشابه ژئوپلیتیک، مالحظات اقتصادی و مشترکات فرهنگی و تاریخی است. ]۸[

اما فراتر از مالحظات فوق، بسیاری از تحلیل گران سیاسی معتقدند که ورود سریع به 

همکاری های امنیت دسته جمعی منطقه ای در شرایط جاری کمی خوش بینانه است. چون مواضع 

کشورها در ورود به چنین ابتکارهای سیاسی-امنیتی بیشتر بستگی به برداشت های متفاوت آن ها 

از ریشه های ناامنی، چگونگی دفع تهدیدات و مهم تر از همه روش های تأمین منافع ژئوپلیتیک 

با توجه به ظرفیت ها، منابع موجود و محدودیت های استراتژیک آن ها دارد. اکنون سه جریان 

نیروهای  با  ایران  جریان  نخست،  دارند:  وجود  خلیج فارس  منطقه  در  متفاوت  سیاسی-امنیتی 

طرفدارش در منطقه است. واکنش سنتی رژیم های عربی محافظه کار حوزه خلیج فارس به »ابتکار 

صلح هرمز« بدبینانه و یا نگاه توأم با احتیاط بوده است. ازنظر آن ها، ایران سعی دارد با تقویت 

چندجانبه گرایی منطقه ای و شامل کردن بازیگران دیگر همانند روسیه و چین، حضور مسلط و 

سنتی آمریکا در منطقه را که سال ها تکیه گاه امنیتی آن ها بوده تضعیف کند. دوم، جریان سعودی 

و دوستان آن شامل آمریکا، بعضی کشورهای اروپایی و رژیم های عربی همچون امارات متحده 
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عربی و بحرین است، که به طور آشکار خواهان مهار قدرت ایران و همدستی با آمریکا برای 

تضعیف اقتصادی و سیاسی ایران هستند.  جریان سوم، کشورهایی با منافع »متغیر« مثل روسیه، 

چین، ترکیه و هند هستند که سعی می کنند منافعشان را بر مبنای تحوالت جاری در منطقه سازگار 

کنند. این کشورها اکنون محیط متحول منطقه ای را برای متعادل کردن منافع ژئوپلیتیک خود 

مناسب می بینند. البته هریک از این کشورها دیدگاه ویژه خود را نسبت به مسائل منطقه ای دارند. 

اما با توجه به ظرفیت ها، منابع موجود و محدودیت های استراتژیک خود نمی توانند و نمی خواهند 

وارد ائتالف های معنادار شوند که می تواند به ضرر طرف سوم باشد.]۹[

بنابراین به نظر می رسد عالوه بر رفتار محافظه کارانه برخی شیوخ عرب در منطقه، مداخله 

کشورهای فرامنطقه ای در درون خلیج فارس نیز از موانع جدی تحقق صلح هرمز هستند. هرگونه 

برقراری ائتالف درون منطقه ای می تواند منافع مستقیم و غیرمستقیم نه تنها آمریکا و اروپا، بلکه 

روسیه، چین، هند و حتی ترکیه را با تهدید مواجه سازد. وجود تنش و رقابت های دول سواحل 

خلیج فارس مهم ترین عامل و دلیل حضور این کشورها بشمار می رود که از این فضای »گل آلود« 

نهایت بهره برداری را خواهند برد. بنابراین می توان گفت که بسیار سهل انگارانه است اگر تصور 

شود باوجوداین مداخالت، وابستگی شیوخ منطقه به قدرت های خارجی و رقابت های سیاسی، 

ایدئولوژیک و اقتصادی در منطقه، حداقل در کوتاه مدت انتظار تحقق چنین صلحی را داشته باشیم. 

درواقع هرچند این طرح از قابلیت های باالیی نسبت به طرح های پیشینی برخوردار است و در 

بخش قبلی نیز این قابلیت ها موردبررسی قرا گرفت ولی باید توجه داشت این قابلیت ها دروِن 

متن و روی کاغذ هستند و عملیاتی شدن آن ها نیازمند محیطی همگرا، بدون تنش و چالش های 

مطرح شده است که در حال حاضر حوزه خلیج فارس از چنین شرایطی برخوردار نیست. درواقع 

تا زمانی که سعودی ها به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران این ائتالف پیشنهادی، به نقش ژاندارم 
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بودن خود برای امریکا افتخار می کنند]۱۰[، تحقق چنین ائتالفی سخت و دشوار خواهد بود

 تأثیر طرح صلح هرمز بر آینده شورای همکاری خلیج فارس

یکی از اثرات مهم موفقیت یا عدم موفقیت این طرح بر روی شورای همکاری خلیج فارس 

است. شورای همکاری دولت های عرب خلیج )فارس(” که در سال ۱۹۸۱ با عضویت 6 کشور 

از ۸ کشور حوزه خلیج فارس یعنی؛ بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده 

عربی  تشکیل شد عالوه بر اختالفات داخلی ، از یک آسیب جدی برخوردار است و آن فقدان 

عضویت دو کشور مهم این حوزه یعنی ایران و عراق است. طرح صلح هرمز در صورت غلبه 

احتمالی بر مشکالت و چالش های پیش رو، می تواند این آسیب مهم شورا را مرتفع و  نسبت به 

تحقق امنیت دست جمعی در خلیج فارس موفق تر باشد.

به هرحال با مطرح شدن طرح صلح هرمز سه سناریو پیش روی شورای همکاری خلیج فارس 

ادامه وضعیت موجود است که در صورت شکست صلح هرمز ممکن  قرار دارد. سناریو اول 

می شود. سناریو دوم موفقیت ائتالف امید و درنتیجه بی اثر شدن و از دور خارج شدن شورای 

همکاری خلیج فارس بعد از نزدیک به چهار دهه فعالیت است و سناریو سوم تشدید شکاف در بین 

اعضای شورا و بی اثر بودن آن نسبت به گذشته و حال است.

به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود منطقه ای و احتماالتی که در مورد روابط این 

کشورها وجود دارد و به بخشی از آن در قسمت های قبلی اشاره شد، سناریو سوم محتمل ترین 
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وضعیت ممکن برای شورای همکاری خلیج فارس باشد. یعنی طرح صلح هرمز در کوتاه مدت راه 

به جایی نمی برد ولی می تواند اثرات مخربی بر هماهنگی شورا ی همکاری خلیج فارس داشته باشد 

چون اختالفات داخلی آن ها بخصوص پیرامون ایران و عراق را تشدید می کند و درنتیجه شاهد 

دودستگی و چنددستگی اعضای شورای همکاری خلیج فارس خواهیم بود. انتخاب مسیر قطر از 

سوی امارات در چند ماه اخیر مهم ترین دلیل برای این ادعاست.
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نتیجه گیری

با توجه به بررسی های به عمل آمده در خصوص صلح هرمز و اهتمام به روندهای موجود در 

منطقه، نگارنده معتقد است باوجود قابلیت های باالی طرح صلح هرمز و نوآوری ها و تالش های 

صلح جویانه مبتکران این طرح، عملیاتی شدن اهداف آن به دلیل چالش های ایدئولوژیک، سیاسی، 

اقتصادی، نظامی و … در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای تا حدود زیادی 

دشوار و قدری ناممکن است. اما این طرح اثرات و پیامدهایی را به همراه خواهد داشت که یکی 

از آن ها ارائه تصویر مطلوب و واقعی از جمهوری اسالمی در سطح منطقه و همچنین شکاف در 

بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس است که هر دو پیامد را می توان در آینده منطقه غرب 

آسیا به فال نیک گرفت.
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