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 چکیده

زا در خلیج فارس بر انگارۀ امنیت درونسازی ابتکارهای مبتنیترین گام برای پیادههدف پژوهش حاضر کشف بنیادی
صلح هرمز»ازجمله  ست که « پویش  صلی مقاله این ا سش ا ست. پر سازی پویش ترین گام برای پیادهزیربنایی»ا

ست؟ صلح هرازآنجاکه الزمۀ پیاده« صلح هرمز کدام ا ضعیف الگوی بیسازی پویش  اعتمادی دیرینۀ درهم مز، ت
شورای همکاری خلیج فارس بهتنیده صر میان ایران و  ست که شمار میشده با تقابل معا ضیۀ مقاله این بوده ا آید، فر

این «. آیدسازی پویش صلح هرمز به شمار میترین گام برای پیادهریاض، زیربناییـــبهبود مناسبات دوجانبۀ تهران»
صیفیپژو ـــهش از نوع تو شده ها از روشتحلیلی )کیفی( بوده و در فرایند تحلیل یافتهـ ستفاده  ستنتاجی ا سی ا شنا

ــت. رارروم مفهومی حاکم بر مقاله نیز با اعمان نیریه موازنه تهدید بر نیریه مجموعه امنیتی منهقه ــکل اس ای ش
اقعیت اشــاره دارند که اوالو وجود حداقل درجاتی از های مقاله در تکمیل فرضــیۀ مقاله به این وگرفته اســت. یافته

زا در خلیج بر انگارۀ امنیت درونســـازی هرگونه الگوی امنیتی مبتنیهمگرایی امنیتی میان تهران و ریاض برای پیاده
ــتان انگیزه ــت و اانیاو رون عرب  ــروری اس ــازی ابتکارهای مبتنیای برای پیادهفارس ض هقه زا در مندرون بر امنیتس

تواند با ایجاد تفاهم با ریاض بر ســر برخی منا ن نفود در خاورمیانه به کمینۀ شــرایم الزم برای ندارد، تهران می
 همگرایی امنیتی با عرب تان سعودی دست یابد.

 ای، ایران، شورای همکاری خلیج فارس.زا، مجموعه امنیتی منهقهپویش صلح هرمز، امنیت درونواژگان کلیدی: 
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Improving Tehran-Riyadh Relations and the Hormoz Peace 

Endeavor (HOPE) 
 

Sayed Mohammad Mosavi1, Ghaffar Zarei*2, Amin Revanbod3 

 

Abstract  
This paper is aimed at exploring the most fundamental step for the implementation of 

initiatives based on the idea of endogenous security in the Persian Gulf, including the Hormoz 

Peace Endeavor (HOPE). Therefore, the main question is: “What is the most important 

fundamental step in implementing the HOPE?”. Since the implementation of the HOPE 

requires weakening of the durable patterns of amity and enmity intertwined with enmity 

between Iran and the GCC, the hypothesis says: “Improving Tehran-Riyadh bilateral 

relations is the most fundamental step in implementing the HOPE”. This research is 

descriptive-analytical and an inferential methodology is utilized to analyze the findings. The 

conceptual framework has also been formed through applying the Balance of Threat (BoT) 

theory to the Regional Security Complex theory. While completing the hypothesis, the 

findings show that, first, the existence of at least some degree of security convergence 

between Tehran and Riyadh is necessary to implement any security model based on the idea 

of endogenous security in the Persian Gulf. And second, since Saudi Arabia has no incentive 

to implement endogenous security initiatives in the region, Tehran can achieve the minimum 

necessary requisites for security convergence with this country, through establishing an 

agreement with Riyadh on some areas of influence in the Middle East. 

Keywords: Hormuz Peace Endeavor (HOPE); Endogenous Security; Regional Security 

Complex (RSC); Iran; Gulf Cooperation Council (GCC). 
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 مقدمه
کید بر خروج نیروهای فرامنهقههای تالش ای تهران برای ترسیم رهره نوین امنیت در خلیج فارس با تأ

ندرت با استقبان هم ایگانش مواجه  ور مشخص ایاالت متحده از منهقه  ی سه دهه گذشته بهو به
ست. نگرانی اعرام خلیج فارس از احتمان برهم صوای بهخوردن توازن منهقهشده ا رت نفع ایران در 

ترین دلیل عدم استقبان کشورهای عضو شورای همکاری ترک منهقه ازسوی نیروهای آمریکایی، عمده
فارس یت درونهای مبتنیاز  رح 1خلیج  با مشـــارکت انحیـــاری  2زابر امن قه  بات منه تأمین ا و 

ساحلی )با امکان نیارت قدرتدولت شدت بیهای فرامنهقههای  ست. در حقیقت،  اعتمادی ای( ا
ای است که فهم مشترک کشورهای ساحلی از پدیده امنیت اندازهتقابل میان دو سوی خلیج فارس بهم

 کم ب یار دشوار ساخته است.ای را اگر نه غیرممکن، دستمنهقه
های ناقص در این شرایم هر تالشی برای ارتقای امنیت از سوی هر دولتی اعم از تشکیل ائتالف

ضور همۀ دولت دلیل فقدان تمایز واقعی میان ساحلی( یا حتی تقویت بنیه دفاعی )بههای )بدون ح
به معمای امنیت دامن می پدافندی( تنها  تر زند و تهدیدهای متقابل را برج ــتهاهداف آفندی و 

ــته کممی ــدۀ گذش ــوی خلیج فارس  ی یۀ س ــازد. با اینکه پیوند دو س همراه بوده  وبیش با تنشس
ست، اما حمله شاهیهای تبلیغا شیناتی ایران انقالبی علیه پاد شکیل ها و امیرن های خلیج فارس و ت

ای در برابر قدرت جمهوری اســالمی ایران، نقهۀ شــورای همکاری خلیج فارس با هدف ایجاد وزنه
به شــمار می 3عهفی در موازنۀ تهدید فارس  مه نیز هممیان دو ســوی خلیج  پیمانی و آید. در ادا

یت بنیۀ نیامی  همراهی کشــورهای جنوبی با ایاالت متحده و تالش تهران برای تقو فارس  خلیج 
سالمی ایران و برگزیدِن الگوی امنیتی بازدارندگی از  رین امتناع سهح  4جمهوری ا )و ارتقای آن تا 

ای( در برابر المللی به ایران بر سـر پرونده ه ـتهدنبان فشـار جامعه بینبه 5بازدارندگی از  رین تنبیه
سوی خلیج فارس را ای و فرامنهقههای منهقهقدرت شترک میان دو  ای، امکان نیل به تفاهم امنیتی م

 تا اندازۀ زیادی ناممکن کرد.
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ای، المللی و منهقهبینو فرصــت ایران برای گریز از انزوای  2015در پی انعقاد برجام در ژوئیه 
ها در خلیج فارس برآمد. در این راستا، منیور کاهش تنشای بهتهران درصدد ارائه ابتکارهای منهقه

شتی با عنوان  2015وزیر خارجه ایران در اوت  محمدجواد ظریف شار یاددا « الجار ام الدار»با انت
ــفیر ــنهاد تهران برای ایجاد  1در روزنامه ال  ــور « 2ایوگوی منهقهمجمع گفت»لبنان از پیش با حض

با  1396ماه . وی در بهمن(Zarif, 2018: 1)های ســاحلی خلیج فارس پرده برداشــت تمامی دولت
ســابقه ارائه داد جزئیات بیشــتری از این پیشــنهاد بی 3تایمزانتشــار یادداشــتی در روزنامه فایننشــیان

)Zarif, 2018(  با رویکرد همخوانی داشـــت.  5ایه مجموعه امنیتی منهقهدیل نیری 4بری بوزانکه 
با  6نیز  ی ســفر به عراا از آمادگی ایران برای امضــای پیمان عدم تجاوز 2019آقای ظریف در مه 

 .(Bigonah: 2019: 42)های عرم حوزه خلیج فارس سخن گفت دولت
م دیپلماســی های منهقه نشــد، اما تیها موفن به جلب نیر حکومتکدام از این  رحاگرره هیچ

ــپتامبر  ــن روحانی در س ــلح هرمز 2019دولت ح  ــوم به  رح امید )یا ائتالف  7از پویش ص موس
صلی این ابتکار که به  2018دنبان خروج ایاالت متحده از برجام در مه امید( رونمایی کرد. هدف ا

ــتی ارائه  2019 های مه تا ژوئیهرانی در خلیج فارس  ی ماهو رندین حاداۀ دریایی علیه امنیت کش
کم در حوزه خلیج فارس شد، ایجاد شکاف در راهبرد فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران دست

تواند ررخۀ جنگ و ها میای اســت که تحقن آنبود. پویش صــلح هرمز دربردارندۀ اهداف عالیه
همه، ورود این اینناامنی در خلیج فارس را متوقف ســـازد و ابات را برای منهقه به ارمغان آورد. با

هایی بیش از تیــور اهداف و پیامدهای احتمالی ها و زمینه رح به مرحلۀ عملیاتی نیازمند انگیزه
 مهلوم برای آن است.

های های خلیج فارس برای پیوســتن به این  رح باید گامبرای ایجاد اراده و انگیزه در میان دولت
وری اسالمی ایران برداشته شود. هدف پژوهش حاضر ای از سوی واضع آن یعنی جمهعملیاتی اولیه
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سی سا سایی ا شنا زا در بر انگارۀ امنیت درونسازی ابتکارهای مبتنینیاز منهقی پیادهترین پیشنیز 
شتن آن امکان تحقن ایدۀ امنیت  ست؛ گامی که بدون بردا صلح هرمز ا خلیج فارس ازجمله پویش 

 ساحلی تیورنشدنی است. جمعی با حضور جامع و مانع کشورهایدسته

ست که  صلی مقاله این ا سش ا صلح هرمز کدام  سازیترین گام برای پیادهزیربنایی»پر پویش 
ست؟ شواهد موجود و مهالعۀ ادبیات پژوهش میهای پیشبا توجه به توضیح« ا توان دریافت گفته، 

تنیده با عداوت معاصر اعتمادی دیرینۀ درهمسازی پویش صلح هرمز، تضعیف الگوی بیالزمۀ پیاده
میان ایران و شــورای همکاری خلیج فارس اســت. با این روشــنگری، پاســم اولیۀ مقاله به پرســش 

ست که  صلی این ا سبات دوجانبۀ تهران»ا  سازیترین گام برای پیادهریاض، زیربناییــــبهبود منا
بر تحقن هر ابتکار مبتنی نیازترین پیشپیمودن این گام، اساسی«. آیدپویش صلح هرمز به شمار می

ای با مشــارکت جامع و مانع کشــورهای ســاحلی خلیج فارس و در پی آن، معماری امنیتی منهقه
 ای است.های فرامنهقهکاهش حضور نیامی م تقیم قدرت

ــت پیش ــرایم و مفلفهبدیهی اس بر انگارۀ امنیت های الزم برای تحقن ابتکارهای مبتنینیازها، ش
ج فارس گوناگون ه ــتند، اما برپایۀ فرضــیۀ مقاله، همه از م ــیر بهبود روابم ایران و زا در خلیدرون

شنگذرند. بهعرب تان می ستبیان رو ضور تر، هدف نهایی تهران مبنی بر خروج یا د کم کاهش ح
سالمی نیامی قدرت سبات جمهوری ا های بیگانه در خلیج فارس ممکن نخواهد بود، مگر آنکه منا

سعودی بهایران و عرب یومت موجود میان ای ارتقا یابد که بتواند ررخۀ بیاندازه تان  اعتمادی و خ
وگوهای فراگیر با حضــور همۀ را برای ایجاد گفت دو ســوی خلیج فارس را متوقف ســازد و زمینه

ــوع ــاحلی خلیج فارس پیرامون موض ــورهای س ویژه برقراری ابات و امنیت مابین بههای مهم فیکش
 در منهقه فراهم آورد.پایدار 

ضه ست که بهبود روابم ایران با عرب تان مییکی از مفرو ضیۀ مقاله این ا تواند های نهفته در فر
های عرم حوزه خلیج فارس که در حان حاضر روابم مهلوبی با ایران ندارند در ادامه به سایر دولت

ضیه برعکسحالینیز ت ّری یابد. در سایر  شدنی نی ت و تالشکه این ق تهران برای بهبود روابم با 
عرب تان بیانجامد؛ ـتواند به ارتقای مناسبات ایرانهم ایگان جنوبی خود همچون عمان و قهر نمی

بنابراین، بهتر است تهران ضمن حفظ و تقویت روابم نزدیۀ با م قم و دوحه، م تقیم بر روابم با 
 اکرات جدی و م تقیم با این کشور شود.ای از مذگذاری کند و وارد دور تازهریاض سرمایه
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شناسی ها از روشتحلیلی )کیفی( بوده و در فرایند تحلیل یافتهـــپژوهش حاضر از نوع توصیفی
ــتفاده از روش کتابخانه ــت. گردآور  ا العات نیز با اس ــتفاده شــده اس ــتنتاجی اس ا  با تکیه بر اس

تاریخي صورت پذیرفته است. رارروم مفهومی خاص حاکم بر این مقاله را موازنه ـها  عینيداده
( بر نیریۀ 1استتن و لا  )از موازنه تهدید زا برپایۀ اعمان نیریه زا و امنیت برونمیان امنیت درون

 دهد که در ادامه توضیح داده شده است.ای تشکیل میمجموعه امنیتی منهقه
 
 وهش. پیشینه پژ1

ها به یۀ ، نتایج ج ــتجو برای آن در عناوین پژوهش«پویش صــلح هرمز»با توجه به تازگی  رح 
ــاریافته در مجله ــت. مقالۀ انتش ( در مقالۀ 2019) 3ستتمام نو  2زلیریای اینترنتی محدود بوده اس

ــینکی» ــایه: الگوی هل  ــورهای هم  ــلح هرمز ایران و کش ، الگوی همکاری ایران برای «پویش ص
شبیه ابتکار هل ینکی بهترو صلح هرمز را  شیدهیج پویش  یویر ک اند. از دیدگاه نوی ندگان این ت

شان ای و های منهقهدهندۀ اهمیت ت ریع در همکاریمقاله،  رح امید همچون ابتکار هل ینکی ن
سرمایهفعالیت یاد و  شگام در آموزش، اقت ست که جوامع رویژه در فعالیتگذاری بههای پی ا هایی ا

سهح منهقه شارکت در  شوین میبه م کند. با اینکه درک نوی ندگان این مقاله از ای خلیج فارس ت
نیازهای ها به تبیین پیشاهداف پویش صــلح هرمز تا حد زیادی نزدیۀ به واقع اســت، اما تالش آن

های مینهاند که زتحقن این  رح معهوف نبوده اســت. نوی ــندگان تنها به بیان این نکته اکتفا کرده
 الزم برای اجرای مراحل این  رح در حان حاضر فراهم نی ت.

شی از گزارش خود با عنوان 2020) 4االحمد امنیت دریایی خلیج فارس: معمایی »( نیز در بخ
شاره به  رح« جاودانی شان دیل ا های تازه برای ایجاد و حفظ امنیت و ابات در خلیج فارس، خا رن

ای مانند ایاالت متحده، اتحادیه کرده اســت که رنین ابتکارهایی تنها محدود به بازیگران فرامنهقه
پایی و روســیه نبوده اســت و پویش صــلح هرمز ایران را معرفی کرده اســت. وی هدف عینی این ارو

وگو میان کشورهای جامعۀ تنگه هرمز شامل عرب تان سعودی، های گفتابتکار را فراهم کردن زمینه
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یت، ایران، عمان، قهر و بحرین می درســتی داند. نوی ــنده هررند گذرا، اما بهامارات، عراا، کو
کند که این  رح تنها در صورت ایجاد حداقلی از اعتماد و همکاری میان کشورهای عضو شاره میا

ــورای همکاری خلیج فارس و ایران امکان عملیاتی ــت؛ باش ــدن خواهد داش همه از این نکتۀ اینش
شورای همکاری خلیج فارس خود تابعی از ایجاد  ست که بهبود روابم ایران و  سی غافل مانده ا سا ا

 ریاض است.ـهای دیرینه در مناسبات تهرانعتماد و رفع خیومتا
اند، اما موضوع بحثشان به مقالۀ  ور م تقیم به پویش صلح هرمز اشاره نکردهاز میان آااری که به

ای مجموعه امنیتی منهقه»( با عنوان 2019) 2و حکیمیان 1توان به مقاله هانحاضر نزدیۀ است، می
اشــاره کرد که « های شــورای همکاری خلیج فارس در قبان ایرانســیاســت در خلیج فارس: رئوس

شمتنش شورای همکاری خلیج فارس را از ر شورهای  انداز نیریه مجموعه امنیتی های میان ایران و ک
ست واقعیتمنهقه ست. نوی ندگان با درک در شهای مهالعه کرده ا ستِن مناق های های منهقه و فروکا

هایی ریاض از ضرورت اتخاد راررومـــهای تهرانری خلیج فارس به ستیزششورای همکاـــایران
انداز، گویند. از این رشــمهای مذهبی برای تبیین نزاع میان این دو بازیگر ســخن میفراتر از رقابت

مقالۀ مذکور نیز همانند پژوهش حاضر بر این باور است که ایجاد ابات و امنیت پایدار در خلیج فارس 
سعودی به منوط ب سالمی ایران و عرب تان  شمنی میان جمهوری ا ه تغییر تدریجی الگوهای دیرپای د

همه، این استدالن را دیل مفهوم مجموعه امنیتی اینکم عدم دشمنی است. باالگوهای دوستی یا دست
فارس  زا در خلیجکند، اما مقالۀ حاضــر از این اســتدالن برای معماری امنیت درونای دنبان میمنهقه

ای حتی در صورت تداوم الگوهای دشمنی نیز همچنان گیرد، زیرا وجود مجموعه امنیتی منهقهبهره می
ریاض با استناِد ـــگیری الگوهای غیرخیمانه در روابم تهرانقابل احراز است و توجیه ضرورت شکل

 ِصرف به این رارروم نیری ممکن نی ت.

 
 . چارچوب نظری پژوهش2

یاییرای ها بتوان دولت فاوت اســـت و اغلب های امنیتی بینتأایرگذاری بر پو با یکدیگر مت المللی 
ــش ــپهر روابم بینکوش  ,Stolte)ها تمرکز دارند های بزرگ و ابرقدرتالملل بر قدرتهای نیری در س
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یه مجموعه امنیتی منهقه2015 :42-15( جزء معدود  1ال ه لیورای از بری بوزان و . در این میان، نیر
کید دارد.وتحلیل در سهح منهقهآید که بر تجزیهالملل به شمار میهای برج تۀ روابم بیننیریه  ای تأ

قه (44 :2003)بوزان و ویور  عه امنیتی منه عه»ای را مجمو که در آن مجمو ها  حد ای از وا
لحاظ شکالت امنیتی به اند که مزدایی رنان درهم تنیده شدهسازی یا امنیتیفرایندهای اصلی امنیتی

هایی با کنند. رنین مجموعه، تعریف می«وفیـــل نی ــتندجداگانه قابل تحلیل یا حل منهقی به
ــ ــالگوهای دیرینه ـ ــ دوستی و دشمنی تعریف میاما نه دائمیـ ـــ شوند و شکل الگوهای واب تگی ـ

تر، بیان روشنگیرند. بهخود میمتقابل امنیتی را که از نیِر جغرافیایی من جم و زیرجهانی ه تند، به
ندی قهمرکز پیکرب یل میهای منه ناامنی تشــک یت و  به امن کات مربوط  هد؛ ای از نیم را ادرا د

 شود.ها بنا میای برپایۀ ساختار ادراککه روابم میان بازیگران منهقه وریبه
 2شود: نخ ت مرزمیای از رهار متغیر اساسی تشکیل ساختار بنیادین هر مجموعه امنیتی منهقه

ــیۀا  را از دیگر واحدها جدا میکه مجموعه امنیتی منهقه ــاختار آنارش ــازد؛ دوم س که به معنای  3س
که معادن توزیع  4ای اســت؛ ســوم قهبیتوجود دو یا رند واحد خودمختار در درون رنین مجموعه

ــاخت اجتماعی ــت؛ و رهارم س ــامل الگوها 5قدرت میان واحدهای مجموعه اس ــتی و که ش   دوس
. منیور از دشمنی در اینجا، بدگمانی )Buzan and Weaver, 2003: 53(شود میان واحدها می 6دشمنی

های کنشای از برهمو ترس حاکم بر مناسبات دو یا رندجانبه میان واحدهاست و دوستی نیز به گ تره
 ری میان واحدها اشاره دارد.های همکانیت تا انتیار پشتیبانی و انعقاد پیمانبر ابراز ُح نمبتنی

ای را تحت دو نقش بازیگران بیرونی در یۀ مجموعه امنیتی منهقه (49-48 :2003)بوزان و ویور 
کنند. اگرره این دو مفهوم جزء داتی مجموعه امنیتی وتحلیل میتجزیه 8و همپوشــانی 7مفهوم نفود

شمار نمیمنهقه شرایم خاص قادر به (Noor Mohammadi, Fassihi, 2019: 158)آیند ا  به  ، اما در 
های درونی یۀ مجموعه تا حد ایجاد تغییرات بنیادین در آن ه ــتند. کنشتأایر قرار دادِن برهمتحت
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ا ، الگویی از رقابت، انداز بوزان و ویور، شکل استاندارد مجموعه امنیتی منهقهدر حقیقت از رشم
صف صلی مبندی میان قدرتتوازن قوا و  ست که باید تأایرات نفود قدرتها  ا ها  خارجی نهقه ا
 را نیز به آن افزود.

زمان به بیش از یۀ مجموعه افتد که یۀ یا رند واحد ســیاســی همهمپوشــانی زمانی اتفاا می
با اینکه از رشــمامنیتی منهقه باشــند.  های امنیتی انداز بوزان و ویور، مجموعهای تعلن داشــته 

پذیرند که مواردی همچون حان میشــوند، اما درعینانحیــاری تلقی می  ور متقابلای بهمنهقه
ضعیف در یۀ مجموعه امنیتی منهقه 1های جداکنندهوجود دولت ای به یۀ بازیگر یا اتکای دولت 

که سازد. تا جاییای دیگر، گاه مرز میان منا ن را مبهم میقدرتمند م تقر در مجموعه امنیتی منهقه
شان 2ایمنهقههای میانویاییهای قوی پنمونه ست ن های دهندۀ دگردی ی بیرونی مجموعهممکن ا

 .(Buzan and Weaver, 2003: 49)ای تا سهح ادغام باشند امنیتی منهقه
ــری توزیع قدرت میان بازیگران بزرگ جهانی به »مثابه نفود به ــراس ســازوکار پیونددهندۀ الگوی س

های خارجی با واحدهای قدرت»دهد که ، اغلب هنگامی رخ می«ایهای امنیتی منهقهپویایی مجموعه
این سازوکار سازی پیاده«. کنندبندی امنیتی ایجاد میای صفسیاسی واقع در یۀ مجموعه امنیتی منهقه

ــورت می گیرد. منهن موازنه قدرت که درون هر منهقه وجود دارد، برخی بر پایۀ منهن موازنه قدرت ص
سوا میپیمانی با قدرتسمت همها را بهدولت سی ها  خارجی  سیا دهد تا بتوانند بر دیگر واحدهای 

 .(Buzan and Weaver, 2003: 46-47)واقع در مجموعه امنیتی خود برتری جویند 
ها  نامن ــجم و نفودپذیر تأایرات زیاد  بر الگوها  روابم کشــورها  متغیر نفود در مجموعه

ها  امنیتی آن منهقه را از حالت  بیعی خارج کند؛ وضعیتی که گذارد و ممکن است پویشعضو می
 Sazmand)در مجموعه امنیتی خاورمیانه و در زیرمجموعه خلیج فارس آشــکارا قابل مشــاهده اســت 

and Jokar, 2016: 156)های امنیتی زا در مجموعهترین مانع تحقن امنیت درونتوان نفود را بزرگ. می
شبکهزا مفهومی مبتنیای معرفی کرد. امنیت درونمنهقه ست که درمقابل مفهوم امنیت بر امنیت  ای ا
گران داخل شــبکه تأمین زا، امنیت شــبکه از ســوی بازیگیرد. در حالت امنیت درونقرار می 3زابرون
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شی از امنیت در حالت امنیت برونشود، درحالیمی سوی یۀ یا رند مدافع که تأمین تمام یا بخ زا از 
زا در یۀ مجموعه زا و برون. موازنه میان امنیت درون(de Witte, 2015: 11)شــود بیرونی انجام می

 دید نشان داد.توان با توسل به نیریه موازنه تهای را میامنیتی منهقه
گرایی بار از ســوی اســتفن والت در رارروم نیریه نوواقعنیریه موازنه تهدید که نخ ــتین

سیاسی ـــهای نیامیهای امنیتی و ائتالفبندیگیری صفشد، به بررسی رابهۀ شکلارائه  1تدافعی
سوی دولت« اح اس تهدید»با  توازن قدرت نی ت، پردازد. بر پایۀ این نیریه، دلیل ایجاد ها میاز 

ست که دولت ها در زمان اح اس تهدید یا کنند. در حقیقت دولتها درک میبلکه میزان تهدیدی ا
 :Walt, 1985: 4; Walt, 1987)کنند یا به کشور تهدیدکننده ملحن شوند در مقابل آن توازن ایجاد می

موازنه علیه تهدیدها شــکل   ور خالصــه، نیریه موازنه تهدید معتقد اســت ائتالف برای. به(263
قابلیتمی قدرت، مجاورت،  که از  هایی  هدید یا ت قدرت،  نه صــرف  یات گیرد  هاجمی و ن های ت

 .(Little, 2010: 23)گیرند  لبانۀ تهاجمی نشئت میتوسعه
از  شــکل ائتالفیهای واقع در مجموعه امنیتی خلیج فارس همگی انفرادی یا به آنجاکه دولتاز

 لبانه به نوعی از های تهاجمی و نیات توســعهنیر متغیرهای رهارگانۀ قدرت، مجاورت، قابلیت
یکدیگر در هراس ه تند، با اعمان متغیرهای نیریه موازنه تهدید بر عناصر و مفاهیم نیریه مجموعه 

قه کارهایای میامنیتی منه یابی ابت یل و ارز رارروم منهقی و مفاری را برای تحل بر مبتنی توان 
صلح هرمز فراهم، و پیشامنیت درون شامل پویش  سایی نیازهای الزم را برای پیادهزا  شنا سازی آن 

 کرد.
به فارس را  ید خلیج  با تدا  له، اب قا کارب ـــت رارروم نیری ترکیبی خاص م یۀ برای  به  ثا م

یر مجموعه امنیتی منهقه سپس وجود عن سایی قرار داد و  شنا میان دو « اح اس تهدید»ای مورد
های تهاجمی و نیات ســوی خلیج فارس را برپایۀ متغیرهای رهارگانه قدرت، مجاورت، قابلیت

سعه سبات ایران با دولتتو یر مجاورت در منا های عرم خلیج فارس اابت و  لبانه احراز کرد. عن
ــاهی ــت. ابعاد قدرت جمهوری اســالمی ایران و پادش ــینمحرز اس  های خلیج فارس بهها و امیرنش

توجه است و تهران و ریاض دو رهبری عرب تان سعودی در دو ُبعد نیامی و اقتیادی گ ترده و قابل
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شمار می ساحلی خلیج فارس نیز ره با آیند. قابلیتقدرت بزرگ منهقه به  شورهای  های تهاجمی ک
ر موازنۀ میان ها درغم برخی فراز و نشیبپیمانان خارجی، بهتکیه بر توان داخلی و ره با توسل به هم

 دو سوی خلیج فارس  ی رهار دهه گذشته در مجموع رو به رشد بوده است.
خود و در غیام خودیبه گونه که والت نیز معتقد است، این سه مفلفۀ عمدتاو عینی،براین، همانافزون

شوند. در یهای دیگر بازیگران به بروز اح اس تهدید منجر نم لبانۀ یۀ بازیگر از اقدامبرداشت توسعه
صلی بروز  ـــررخۀ معیوم ناامنی»حقیقت دلیل ا یامی یا ایجاد نجویی )از رین افزایش قدرت امنیتـ

سی یا نیامی با دیگر دولت سیا شدید س را باید در بیدر خلیج فار« ها(اتحادهای  سوءظن  اعتمادی و 
اعتمادی تضعیف الگوی بی»رو مقالۀ حاضر متغیر میانی اینمیان دو سوی خلیج فارس ج تجو کرد؛ از

شورای همکاری خلیج فارسدیرینۀ درهم صر میان ایران و  ست « تنیده با عداوت معا ه تحقن کارائه داده ا
 است.« ریاضـبهبود مناسبات دوجانبۀ تهران»آن مشروط به 

 
 ایمثابه یک )زیر(مجموعه امنیتی منطقه. خلیج فارس به3

ستی های امنیتی منهقهوعهبرپایۀ تعریف بوزان و ویور که مجم شمنی  وای را با الگوهای دیرپای دو د
کنند، ویژگی واب ته امنیتی از نیر جغرافیایی من جم تعریف میهمشکل الگوهای زیرجهانِی بهبه

به قهمنحیــر یۀ مجموعه امنیتی منه حتفرد  لب ت تاریخی همچون »تأایر ای محلی اغ مل  عوا
ــومت ــتر ها، خمرها و ویتنامیها و فارسها، عرما و ترکهمدت )یونانیهای  والنیخی ها( یا ب 

شترک در یۀ منهقه تمدنی )اعرام، اروپایی شرقی، فرهنگی م شمان  سیای  سیای جنوبی، آ ها، آ
 .(Brewster, 2014: 151-152)« گیردآمریکای جنوبی( قرار می

ــم ــینی بریتانیا از خلیج فارس در انداز، از زمان عقباز این رش ــان نش ان به دلیل میز 1971س
ــتگی متقابل امنیتی میان دولت ــکلباالی واب  ــاهد ش گیری یۀ زیرمجموعه امنیتی های منهقه، ش

تنیده با اعتمادی دیرینۀ درهمرا الگوی بی ایم که ویژگی برج ــتۀ آنم ــتقل در خلیج فارس بوده
 دهد.میدشمنی معاصر میان تهران و ریاض تشکیل 

ای خلیج فارس بر پایه تعریف بوزان و ویور از مجموعه موعه امنیتی منهقهامکان شــناســایی مج
ست که امنیتی منهقه  1گراییهای خلیج فارس در پیمودن فرایند منهقهناکامی دولتای بدین معنی ا
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سایی منهقه 1سازیمنهقهمانع از  شنا یوص  ست. در خ شده ا سازی گرایی و منهقهخلیج فارس ن
با هم، نزد پژوهشــگران روابم بینبه نیر وجود دارد؛ هررند الملل اجماعمثابه دو پدیدۀ متفاوت 

 نشده باقی مانده است.رابهۀ علّیت میان این دو همچنان حل
ال و افراد درون منهقه جغرافیایی ســـازی به معنای رشـــد جریان فرامرزی ســرمایه، کامنهقه

واسهۀ فرایندهای اجتماعی ناشی از ای است از پایین به باال که بهسازی پدیدهمشخص است. منهقه
ای گونهها بهیۀ توســم حکومتگذاری که هیچهای ســرمایهبازارها، بازرگانی خیــوصــی و جریان

امل شسازی بازیگران غیردولتی یده منهقهشوند. بازیگران اصلی پدشود، ایجاد میدقین کنترن نمی
د. در مقابل، توان یۀ روند خودانگیز از پایین به باال نامیســازی را میها و افراد ه ــتند. منهقهبنگاه

ــیگرایی بهمنهقه ــتی س ــمی میان دولتمثابه خواس ــی برای ایجاد ترتیبات رس ها در یۀ محدودۀ اس
 .(Lambrechts and Alden, 2005: 289)شود جغرافیایی تعریف می

شارکتاز صلی این پدیده حکومتآنجاکه م مثابه یۀ فرایند توان آن را بهها ه تند، میکنندگان ا
پایین معرفی کرد.  به  باال  نۀ از  ها گا قه»آ جاد منه عداد تراکنشبه« ســـازیای نای افزایش ت های مع

یادی منهقه سرمایهاقت ست.  2م خارجیگذاری م تقیای مانند پون، بازرگانی و  گرایی در منهقه»ا
هم برای تشــکیل انواع نهادهای رســمی ای نزدیۀ بههای از نیِر منهقهبه توافن دولت« دســت اقدام

 .(Hoshiro, 2019: 199-200)منیور همکاری حون محورهای گوناگون اشاره دارد به
ضر بازمی ضوع پژوهش حا شینهسازی در خلیج فارس گردد، منهقهتاآنجاکه به مو ای  والنی پی
ها از های ســاحلی آن خارج از حیهۀ کنترن حکومتدارد و مراودات ان ــانی و بازرگانی میان دولت
ست و حتی در اوج تنش شته ا ست.های میاندیرباز وجود دا شده ا  حکومتی در منهقه نیز متوقف ن

لیج منا ن ســاحلی خ ای، زبانی، مذهبی و فرهنگی میان مردمانپیوندهای خانوادگی، قومی، قبیله
یومتاندازهفارس به ست که خ ست. دولتی نیز قادر به غلبه بر آنهای میانای م تحکم ا ها نبوده ا

سان  شورای همکاری خلیج فارس در  شکیل  سواحل  1981ت شورهای عرم واقع در  سوی ک از 
رد. رس قلمداد کگرایی در خلیج فانوعی در جهت توسعۀ منهقهتوان بهجنوبی خلیج فارس را نیز می

 گرایی نابالغ یا ناقص در خلیج فارس دارد.هررند ترکیب آن نشان از منهقه
________________________________________________________________ 
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گرایی خلیج فارس بیش از آنکه دالیل و هنجارهای اجتماعی، فرهنگی یا مذهبی درواقع، منهقه
خوِد ویژه در درون تأایر ادراکات مربوط به ناامنی به لحاظ نهادی داشته باشد، تحتخاص خود را به

شورای همکاری خلیج فارس به ست. حتی  گرایی )نابالغ( ایمثابه بارزترین نماد منهقهمنهقه بوده ا
به فارس نیز  فاعی، پیشــرفتی فراتر از رغم ترســیم رشــمدر خلیج  پاررگی امنیتی و د نداز یک ا

میان اعتمادی های اعالمی نداشــته اســت که یکی از عمده دالیل آن وجود بدگمانی و بیســیاســت
 .(Miller, 2019: 36)اعضای شورا ن بت به یکدیگر است 

و قهع روابم دیپلماتیۀ ســه  2017با اینکه بحران مناســبات ســیاســی دوحه و ریاض از ژوئن 
ــورای همکاری خلیج فارس با قهر به ــو ش ــورا، نقهه عهفی در عض ــای ش عنوان یکی دیگر از اعض

ــورای همکاری خلیج فارس بهاختالف ــمار های داخلی ش ــادهای آید، اما هماوردیمی ش ها و تض
ضو و رهبران آنداخلی میان دولت شینههای ع -Martini et al., 2016: 1)تر دارد ای بس  والنیها پی

 قهر برج ته نی ت. 2017اندازۀ بحران دیپلماتیۀ کدام بهکه البته هیچ (2
گذاری ه مرجع اصلی سیاستشدن بترین تالش شورای همکاری خلیج فارس برای تبدیلبرج ته

( برای تشکیل 2015تا  2005)پادشاه عرب تان سعودی از  ممک عبدا مهدفاعی خلیج فارس، به ایده 
های بهار عربی در افتتاحیه ای که وی در پی انقالمگردد؛ خواســتهبازمی« 1اتحادیه خلیج فارس»

سامبر  شورای همکاری خلیج فارس در د سران   CW, 21 Dec)در ریاض مهرح کرد  2011اجالس 

ــورای همکاری خلیج فارس به (2011 ــتر در ش ــتورالعمل مهم برای تعقیب یکپاررگی بیش . دومین دس
شنهاد  صپی سعود ا  ا سعودی در ژوئن  لش هزاده  ست  2012وزیر خارجه وقت  سیا مبنی بر اتخاد 

های گردد که از آن زمان تاکنون در دســتورکار همۀ اجالسای یکپارره بازمیامنیتی و نیامی منهقه
 .(Arafat, 2020: 206)ساالنۀ شورای همکاری خلیج فارس قرار داشته است 

ای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مشترک میان هر هرغم ُپرمایگی میدااها و بهبا همۀ این تالش
ســازی بدون منهقه»هشــت کشــور ســاحلی خلیج فارس، این منهقه در بهترین حالت با وضــعیت 

ــت و اار متقابل این دو ُبعد بر یکدیگر نیز همچنان در ابهام قرار دارد « گراییمنهقه ــیم اس قابل ترس
(Valbjørn, 2016: 249-250)سهح گرای. درواقع، منهقه سوخ درونی یۀ رخداد  ای و منهقهباالی ر
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رو اگر تشـــدید اینآید؛ ازای فراملی به شــمار میهای پیشــگام در مراجع منهقهنفود باالی دولت
فارس نزد برخی دولتمنهقه بهگرایی در خلیج  به نفود، تعیینهای منهقه  ندۀ هم ـــایگان و مثا کن

 گرایی رو به افون خواهد گذاشت.انداز منهقهشمتهدیدی فکری علیه امنیت رژیم فهم شود، ر
یان می باال همچنین ب تدالن  لتاســ ره ادراک دو که اگر فارس از های پیشدارد  رُوی خلیج 

شخص علیه کل منهقه می شکارا م شمتهدیدهای آ گرایی را در خلیج فارس ارتقا انداز منهقهتواند ر
شورهای منهقه به دو اردوگاه  شد، اما تق یم ک سایی آنبخ شنا صم و  سوی ایدئولوژیۀ متخا ها از 

آید. برخی گرایی در خلیج فارس به شــمار میترین مانع بر ســر منهقهمثابه دشــمن، بزرگیکدیگر به
یۀ پژوهشــگران این وضــعیت خلیج فارس را به یا  (Haas, 2014: 717)مثابه رندقهبی ایدئولوژ

اند؛ بنابراین، عجیب نی ت که شورای ویر کشیدهتی( بهBarnett, 1998: 49-52رندپارگی هنجاری )
ای که در ظاهر برای حل مثابه تنها موجودیت امنیتی اختیـــاصــی منهقههمکاری خلیج فارس به

ــرد منهقه ــرایم جنگ س ــت، امروزه در ش ــده اس ــکالت منهقه ایجاد ش فاقد هرگونه  ای جدید مش
شی و انجام کارویژه ضعیف سازی حتی در میهای نهادینهااربخ ست. عملکرد  سازمان ا ضای  ان اع

 ســازی و نیامیرغم افزایش تهدیدهای امنیتی هم علت و هم پیامد فرایندهای امنیتیاین شــورا به
 شود.شدن منهقه مح وم می

تنها در ت ریع تحوالت نهادی منجر به همب تگی سیاسی، ای جدید تاکنون نهجنگ سرد منهقه
ای موجود در منهقه ورده است، بلکه تنها سازمان امنیتی منهقهاقتیادی و امنیتی بیشتر شک ت خ

ست سمت نیامیرا بههای آن را نیز رندپاره کرده و فعالیت سوا داده ا . (Santini, 2017: 95)گری 
شرایم کنونی آب تن فرصت شاید  سوی دولتهررند  های هایی برای تعقیب منافع ملی جداگانه از 

شانی از امکان رُوی منهقه یعنی جمهپیش شد، اما هیچ ن سعودی با سالمی ایران و عرب تان  وری ا
 شود.زا مشاهده نمیبر امنیت درونسازی ابتکارهای مبتنیپیاده

ست که اگرره میشواهد و تحلیل توان  بن تعریف بوزان و ویور یۀ های باال حاوی این نکته ا
ا برج تگی الگوهای دشمنی میان اعضای ای درنیر گرفت، امخلیج فارس را مجموعه امنیتی منهقه

گرایی و ادغام نهادی در خلیج فارس شــده اســت. در این شــرایم، این مجموعه مانع از رشــد منهقه
شورهای سازی نیز بهخودی منهقهفرایند خودبه جای آنکه در جهت ت هیل پیوندهای رسمی میان ک

از دخالت هم ـــایگان در امور ســـاحلی خلیج فارس قرار داشــته باشـــد، بر ترس حکام منهقه 
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شتر بر ترتیبات منهقهداخلی سر راه منهقهشان و نفود بی ست و در عمل مانعی بر  گرایی ای افزوده ا
شــود. عداوت رندوجهی شــورای همکاری خلیج فارس با ایران و رقابت غیرســازندۀ مح ــوم می

خلیج فارس را از حداقل  اعضــای این شــورا با یکدیگر نیز این تنها نهاد امنیتی اختیــاصــی در
 گرایی تهی کرده است.های پیشگامی در م یر منهقهویژگی

 
 . دوری و نزدیکی شمال و جنوب خلیج فارس4

ــالمی تاکنون، با  ــورای همکاری خلیج فارس از زمان انقالم اس ــیاســت خارجی ایران در قبان ش س
مناسبات ایران و شورای همکاری خلیج تدریج دگرگون شده است. های زیادی همراه بوده و بهفرازونشیب

 ور عمده تحت تأایر پشتیبانی شورا از رژیم بعث عراا در فارس  ی یۀ دهه پس از تأسیس این شورا به
ــان ــور انقالبی و ایدئولوژیۀ س ــت انقالم و جنگ تحمیلی در جنگ تحمیلی علیه ایران و ش های نخ 

ــت؛ تا اینکه روابم این دو  ــرایم وخیمی قرار داش بازیگر پس از پایان جنگ تحمیلی عراا علیه ایران و ش
 تری شد.گرایانهوارد مرحلۀ عمل 1990متعاقب حملۀ صدام به کویت در سان 

های آشــکار، آشــتی با ها و دشــواریرغم وجود رالشدر ادامه نیز به مدت تقریباو دو دهه و به
ــ ــهم ایگان خلیج فارس ـ ــ بهای م تمرگونهگاهی و نه بهـ کانون توجه روابم تهران با کشورهای  ـ

سبات میان دو  رف )به کنده از منا سابقۀ  والنی و آ شد.  ویژه شورای همکاری خلیج فارس تبدیل 
های ایدئولوژیۀ، میان ایران و عرب ــتان ســعودی( که بیشــتر با تفرقه و اختالف شــامل واگرایی

ای میان تهران و ریاض برای هژمونی منهقههای ارضی و رقابت ای، مناقشههای قومی و فرقهدرگیری
ــانه ــود گذاری مینش ، اتخاد این رویکرد را برای پرهیز از تکرار ررخۀ (Khan et al., 2019: 103)ش

 کرد.اباتی و جنگ در خلیج فارس ناگزیر میبی
گاهی از ریشـــهدرواقع، تهران به و  اعتمادی متقابل میان ایرانهای تاریخی و بلندمدت بیرغم آ

راندن نیروهای بیگانه از خلیج فارس با های عرم خلیج فارس بارها تمایل خود را در بیرون دولت
سته سازوکار امنیت د شنهاد ایجاد  ضور تمامی دولتپی شتاقانه ابزار جمعی بومی با ح های منهقه، م

 (.Mohei, 2020: 2؛ 106: 1386کرده است )هرسیج و توی رکانی، 
ست ایران در قبان ست:  سیا ستوار ا سه مالحیۀ عمده ا شورای همکاری خلیج فارس بر پایۀ 

نخ ــت، تهران امیدوار اســت بتواند با تبدیل دشــمنان به دوســتان از میزان انزوای ایران در منهقه و 
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ــترش  ــد؛ دوم، تهران گ  ــکین بخش ــل ژئوپلیتیۀ امنیت در خلیج فارس را ت  جهان بکاهد و معض
کند؛ منیور ارتقای توسعه اقتیادی ایران دنبان میخلیج فارس را به مناسبات بازرگانی با هم ایگان

ســوم، تهران درپی ایجاد تفرقه میان اعضــای شــورای همکاری خلیج فارس با هدف کاهش نفود 
. (Han, 2019: 494)ایاالت متحده در منهقه و تضـعیف شـدت خیـومت این شـورا با ایران اسـت 

با یکدیگر نشـــا زدایی در مناســبات ایران و هایی از تنشن از وجود رگهترکیب این ســـه مالحیه 
 کشورهای عرم خلیج فارس دارد. 

بۀ  جان بات دو ناســ تابعی از م یادی  به میزان ز فارس  کاری خلیج  با شــورای هم روابم ایران 
و ارزیابی این مناسبات نیازمند  (Zaccara, 2019: 1)ابوظبی بوده است ــــریاض و گاه تهرانــــتهران

سالۀ صدام علیه ایران، زمینه را برای هاشمی ای است. پایان جنگ تحمیلی هشتنگاه مقای هاتخاد 
شورای همکاری خلیج فارس نه جمهور وقت ایران فراهم آورد تا دولترف نجانی رئیس ضو  های ع

ــوند، بلکه بهبه ــرنگون ش ــمنانی که باید س ــرمایهعنوان دش ــرکای بازرگانی بالقوه و س گذاران مثابه ش
شوند توان با آناروتمندی که می شانۀ (Haghirian, 2017: 30)ها کنار آمد، در نیر گرفته  . نخ تین ن

ست خارجی عمل توجه از رویقابل سیا  رفی تهران در  ون جنگ خلیج گرایانه، بیآوردن ایران به 
 های کشور بود.و محکومیت تجاوز صدام به کویت از سوی مقام 1991فارس 

صدور انقالم ارائهمراتب معتدنن، تف یِر بهبرایافزون ست  سیا توجهی شد که تأایر قابل تری از 
همه، این. با(Sajedi, 1993: 89)ها ن بت به ایران در آن دوره بر جای گذاشت بر تغییر نگرش سعودی

سبات منهقه شنج روابم ایران و ایاالت گرمی ن بی منا متحده ای تهران و ریاض نتوان ت از میزان ت
شد. دولت  شتر این دو هم ایه  ست  بال کماننونبکاهد و همین امر مانع از نزدیکی بی سیا با اتخاد 

هایی را برای توســعۀ بیشــتر روابم بین ایران و شــورای در قبان ایران و عراا، محدودیت 1مهار دوگانه
گرایی در خلیج قههای نیل به منههمکاری خلیج فارس ایجاد کرد که تأایر ب زایی در کاهش فرصت

 فارس داشت.

ها امیدوار بود وگوی تمدنجمهوری بعدی ایران با ارائه ابتکار گفتســید محمد خاتمی رئیس
بتواند روابم ایران را با کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایاالت متحده و بقیه جهان بهبود بخشد. این 
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ودی و سایر کشورهای شورای همکاری های مثبتی از عرب تان سعزمانی کوتاه پاسمابتکار در مدت
سالمی سازمان همکاری ا سران  در تهران  1997که نوامبر  1خلیج فارس دریافت کرد. در اجالس 

شد،  شکیل  سخنرانی  عبدا مه بو عبدا عزیزت شور( در  شاه بعدی این ک سعودی )و پاد ولیعهد وقت 
م و ترویج همگرایی میان خود اعضــای این ســازمان را دعوت کرد تا بر حل مشــکالت جهان اســال

 .(Cordesman, 2003: 46)های اسالمی تمرکز کنند دولت
سعودی دیدار ده یلحت نیام از عرب تان  شخیص م شمی رف نجانی، رئیس وقت مجمع ت روزۀ ها

 سـبب شـد تا دو کشـور بحث در مورد ایجاد یۀ سـی ـتم امنیتی مشـترک را آغاز کنند 1997در فوریه 
(Weddington, 2017: 65-66) 2002 و 2001نیز خاتمی به جده سفر کرد و در سان  1999. در سان 

شویی، قاراا مواد مخدر و ای در زمینه مبارزه با تروری م، پونای و امنیتی دوجانبههای منهقهنامهتوافن
 .(Cordesman, 2003: 48-49)امضا رسید مهاجرت غیرقانونی میان تهران و ریاض به

سان  زدایی به رندین علت درن ایران و عرب تان سعودی پس از یۀ دوره تنشروابم دوستانه میا
یت 2002 عال به ف های مربوط  عا فت.  رح اد یا یان  تهپا هانی مراکز ه ــ ای ایران در اوت های پن
تهران  ای ایران، گرایش ریاض به بهبود روابم بااز سوی گروهۀ منافقین و بروز بحران ه ته 2002

صالحات بر محور پرهیز از اینرا معکوس کرد؛ با ست خارجی تهران تا پایان دولت ا سیا نش تهمه، 
 با هم ایگان، ازجمله عرب تان سعودی ادامه یافت.

نمایانگر بازگشت  2005جمهوری در سان نژاد به سمت ریاستاگرره انتخام محمود احمدی
ست خارجی ایران از عمل ستسیا ست وی د سیا کم در قبان گرایی به ایدئولوژی انقالبی بود، اما 

اســتوار بود.  گرایی و پرهیز از تنششــورای همکاری خلیج فارس و عرب ــتان ســعودی بر مدار عمل
ای در روابم ایران با شــورای نژاد در ابتدا حتی ســبب پیشــرفت ویژهی عمدتاو فردی احمدیابتکارها

شورای امنیت همکاری خلیج فارس به ضو  شد. قهر تنها ع شورا  ضو کورۀ این  ویژه با رندین ع
ــازمان ملل متحد بود که به قهعنامه  ــت کرده بود  ۲۰۰۶ژوئیه  ۳۱)در  ۱۶۹۶س که از ایران درخواس

با تحریم 31ای خود را تا ای ه ــتههفعالیت های احتمالی اوت همان ســـان تعلین کند، وگرنه 
نیز  2007. در دســـامبر (SC, 2006)دیپلماتیۀ یا اقتیـــادی مواجه خواهد شـــد( ریی منفی داد 
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ــرکت کرده احمدی ــورای همکاری خلیج فارس در دوحه ش نژاد که به دعوت امیر قهر در اجالس ش
 .(Addis, 2009: 7)یۀ سی تم امنیتی م تقل در خلیج فارس شد بود، خواستار ایجاد 

نژاد پس از شرکت در این اجالس وارد منامه شد و قرارداد صادرات گاز  بیعی به بحرین را احمدی
مار می به شــ به ایران  بت  نۀ بحرین ن ــ ما هت تغییر نگرش خیــ گامی در ج که  قد کرد  مد منع آ

(Kechichian, 2007: 291)یران و عمان در آن دوره نیز همچون اغلب اوقات ح ــنه بود. . مناســبات ا
ستاحمدی سان دوران ریا شت  شورای همکاری نژاد  ی ه ضو  شور ع شش ک جمهوری خود از هر 

جمعی م ــتقل در خلیج خلیج فارس بازدید رســمی داشــت. هدف وی ایجاد یۀ رژیم امنیتی دســته
شش ستاهای فراوانی را نیز دراینفارس بود و کو ، ایران یۀ پیمان امنیتی 2010انجام داد. در مارس  را

 .(Research Center, 2010)شویی امضا کرد با قهر برای مبارزه با قاراا، جرایم مواد مخدر و پون
یت نیز نامهتهران در آن زمان حتی به انعقاد موافقت های مشــابهی با عرب ــتان ســعودی و کو

ــده بود؛ با ــورای همکاری خلیج فارس در عمل امرۀ  زداییهمه، تنشایننزدیۀ ش ــورهای ش با کش
ها برای نزدیکی ایران و عرب تان با نیات این دو کشور برای گ ترش حوزه نفود در زیادی نداد. تالش

ویژه عراا، لبنان و بعدها سـوریه و یمن در تضـاد قرار داشـت. نفود عمدتاو  بیعی ایران خاورمیانه به
شورهای جنوبی در عراا و تقویت ژئوپلیتی شمان خلیج فارس، به اح اس ناامنی در ک شیعه در  ۀ 

زد. اکثر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارای جوامع شیعه ه تند و خلیج فارس دامن می
 سازد.ها را نگران میای ایران در کشورهای عربی آننفود منهقه

 
 . شرایط پیش از اعالم پویش صلح هرمز5

دادِن تقابل میان شمان و جنوم خلیج فارس و ترمیم مناسبات میان تهران  وهکوشش برای کورۀ جل
نژاد جمهوری محمود احمدیهای عربی بر پایه اعتماد متقابل، با پایان دوران ریاســـتو پایتخت

جمهور خاتمه نیافت و از سوی دولت یازدهم به ریاست ح ن روحانی نیز دنبان شد. شخص رئیس
ــی، برای حل بزرگو وزیر امور خارجه  ــل بینبر پایۀ تجربه در امور دیپلماس المللی پیش ترین معض

عنوان بازیگران غربی های اروپایی )بهزنی با دولتجای رانهای بهروی کشــور یعنی پرونده ه ــته
مثابه بازیگر اصلی جهان غرم( شدند و از مزیت م تقیم وارد بازی با ایاالت متحده )به درجه دوم( 

 مثابه بازیگران قدرتمند شرقی استفاده کردند.ی با رین و روسیه بههمراه



     341  ریاض و پویش صلح هرمزـبهبود مناسبات تهران

نژاد که بهبود ای نیز دولت ح ــن روحانی برخالف دولت احمدیهای منهقهبرای حل بحران
کرد، کلید روابم با شورای همکاری خلیج فارس را از رهگذر نزدیکی با همۀ اعضای شورا دنبان می

در خلیج فارس ازجمله نزدیکی با شــورای همکاری خلیج فارس را  ایهای منهقهارتقای همکاری
سعودی می سی دان ت. در حقیقت، تیم دیپلمادر بهبود روابم م تقیم با ریاض و حّکام عرب تان 

به بهدولت دهم  یاض  با ر ناتوانی تهران در بهبود روابم  که  گاه بود  یت آ نای  خوبی از این واقع مع
 ه روابم مهلوم با شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود.ناکامی ایران در دستیابی ب

در جریان سفر به کویت، عمان و قهر، ضمن ابراز تمایل به همکاری  2013ظریف در دسامبر 
سعودی برای ابات منهقه ست ایران و عرب تان با یکدیگر »ای گفته بود با عرب تان  معتقدیم الزم ا
آمادگی خود را برای سفر به ریاض اعالم داشته بود. در بهار  و« برای صلح و ابات در منهقه کار کنند

ــار مقاله 2014 ــورهای کنشبر اولویت برهم 1ای در مجله امور خارجینیز ظریف با انتش ها با کش
شیه جنوبی خلیج فارس به شان حا کید کرده بود. وی در این مقاله خا رن سعودی تأ ویژه عرب تان 

شد تهدیدهایایران می»کرد:  شته کو شده میان ایران و دیگر خارجی علیه خود را با حل م ائل انبا
ست منهقهها بهدولت سیا سازی و همکاری، بنیان  ای ویژه با هم ایگان نزدیکش رفع کند. اعتماد

 .(Zarif, 2014: 58)« ایران خواهند بود
ــــــ مایل به مذاکره با ایران در مورد منافع کم در ابتدادستـــها نیز ـــرسید، سعودینیر میبه

شترک بودند.  ساو امارعبدا مها نم سعود  2014، معاون وزیر خارجه ایران در اوت ح شاهزاده  با 
یل وزیر خارجه عرب تان در جده گفت سوریه  وگو کرد و در مورد مبارزه علیه داعش در عراا والفی

ــت به تبادن ــ  ــیۀ نش ــعودی خود در حاش نیر پرداختند. ماه بعد ظریف پس از مذاکره با همتای س
ای در روابم دو کشور و در راستای استقرار گشایش فیل تازه»سازمان ملل در نیویورک، این دیدار را 

 توصیف کرد.« المللی و منافع امت م لمانصلح و امنیت بین
های رقابت تهران و ریاض، موانع فراوان و سختی نیز بر سر راه تردگی زمینههمه به دلیل گ اینبا

پذیرش خواندِن اظهارات با غیرقابل 2015نزدیکی و همکاری دو کشور وجود دارد. تهران در ژانویه 
سفر برنامه سوریه،  یل دربارۀ  های عرب تانی در شدۀ ظریف را برای دیدار با مقامریزیسعود الفی
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ــرایم نزدیۀکرد. به ریاض لغو ــته هرحان، دولت روحانی در ش ــدن به توافن ه  های ای با قدرتش
 های عرم خلیج فارس ادامه داد.های خود برای بهبود مناسبات با دولتجهانی، به تالش

روابم »اظهار داشــت « 1نیویورک تایمز»ای در روزنامه ظریف با انتشــار مقاله 2015در آوریل 
ای تنها آید. منهن ما این است که م ئله ه تهایران اولویت اصلی ما به شمار میخوم با هم ایگان 

ای پیش گونههمه، شرایم به. بااین(Zarif, 2018)« اعتمادی و درگیری بوده استیۀ نشانه و نه علت بی
ســرعت ناممکن کرد. در آوریل رفت که حتی حفظ روابم تهران و ریاض در ســهح موجود را نیز به

سی فرودگاه جده به دو زائر نوجوان ایرانی و واکنش تهران مبنی بر تعلین  2015 با تعرض مأموران بازر
 عرب تان، تنش در روابم دوجانبه دوباره باال گرفت. حج عمره و پروازهای ایرانی به

مارس  تان ســعودی در  به رهبری عرب ــ یامی در یمن  لۀ ن مداخ مه،  به نحو  2015در ادا
شقابل شور با وقوعدت تنشتوجهی بر  شکاف میان دو ک سوی خلیج فارس افزود. ژرفای   ها در دو 

ائر ز 400کم دو هزار نفر از حجاج شامل بیش از که به شهادت دست 2015فاجعه منا در سپتامبر 
ــرفت تهران در ایجاد تفاهم با جامعه بین ــد. پیش ــتر نیز ش ــر پرونده ایرانی انجامید، بیش المللی بر س

 افزود.های منفی رهبران عرب تان و امارات علیه تهران میز بر میزان و شدت واکنشای نیه ته
ــرانجام تهران در ژوئیه  ــترک )برجام( 2015س با گروه  2به توافقی با عنواِن برنامه جامع اقدام مش

یه  16دســـت یافت که از  1+5 مدت به کاهش به اجرا درآمد. با اینکه برجام در کوتاه 2016ژانو
شورای همکاری خلیج فارس بها و انزوای بینهتنش ضای  جز المللی تهران انجامید، اما در عمل اع

به ســفارت و کن ــولگری  2016ژانویه  3و  2عمان از آن اســتقبان نکردند. در این شــرایم، حملۀ 
ــارهای  ــدید فش ــهد، بهانۀ الزم را برای ریاض و ابوظبی برای تش ــعودی در تهران و مش ــتان س عرب 

ــدِن برجام فراهم ای در کمتر از دو هفته پیش از الزممنهقه ــدید کرد و بهاالجرا ش رغم محکومیت ش
ــوی مقام ــامل این حمالت از س ــورای همکاری خلیج فارس ش ــو ش ــد ایرانی، رهار عض های ارش

سومالی، جیبوتی،  شور عربی دیگر ) سعودی، امارات، بحرین و کویت به همراه رهار ک عرب تان 
 شدت کاهش دادند.( بالفاصله روابم دیپلماتیۀ خود را با ایران قهع کردند یا بهسودان و کومور

 . پویش صلح هرمز6
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ــان  ــعودی در س ــتان س ــیخترغم ازهمبه 2016ایران و عرب  گی روابم دیپلماتیۀ، همچنان در گ 
ای با کشورهای ها با یکدیگر همکاری داشتند. تهران در ماه نوامبر و به دنبان توافن ه تهبرخی زمینه

سب تولید پیش از تحریم سهح متنا المللی، به توافن های بینعضو اوپۀ برای بازگشت تدریجی به 
ــید  ــان . همچنین وزارت حج (BBC, 30 Nov 2016)رس ــتان در س های ایرانی از مقام 2016عرب 

 برای مذاکره بر سر رگونگی ازسرگیری حج عمره برای شهروندان ایرانی دعوت کرد.
ــرفت ــت میبا اینکه پیش ــت نویدبخش روزهای بهتری در روابم های کورکی از این دس توان 

شد گرایش شد، اما ر سعودی با سالمی ایران و عرب تان  سعهجمهوری ا ست  های تو سیا لبانه در 
های نیابتی ای ریاض با روی کار آمدن ترامپ و افزایش برخوردهای ایران و عرب ــتان در بازیمنهقه

ای به یکدیگر شد. رویکرد خیمانۀ عراا، سوریه، یمن و لبنان مانع از نزدیکی این دو قدرت منهقه
ژوئن  21رب تان سعودی در به مقام والیتعهدی ع محمد بو سمم نریاض در قبان تهران با انت ام 

تری نیز یافت. همچنین وقوع رندین حاداۀ دریایی های قدرت وی ابعاد تازهو تحکیم پایه 2017
 2019ها در خلیج فارس در اواخر بهار و اوایل تاب تان های تجاری و نفتکشمشکوک علیه کشتی

سوی غ سان که از  سپتامبر همان  سی ات نفتی آرامکو در  رم و اعرام به ایران ن بت و حمله به تأ
 ، بر وخامت مناسبات تهران و ریاض افزود.(Shin and Mahmudlu, 2020: 104-105)داده شد 

سبات تهران و ریاض به پایین سهح منا شرایهی که  شته در رنین  سه دهۀ گذ ترین حد خود  ی 
سیده بود، ح ن روحانی در  سخنرانی خود در هفتادورهارم 2019سپتامبر  27ر ین اجالس  ی 

صلح هرمز )ائتالف امید( با هدف  سازمان ملل، از ابتکار تهران تحت عنوان پویش  مجمع عمومی 
دستیابی به رفاه و پیشرفت در سهوح گوناگون اقتیادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ایجاد روابم 

ژی و ناوبری جمعی برای تأمین امنیت انردوسـتانه میان هم ـایگان و برقراری سـازوکار اقدام دسـته
 .(Zweiri and Suleiman, 2019: 3)آزاد در خلیج فارس و تنگه هرمز رونمایی کرد 

ــت خارجی دولت روحانی دو  رح امنیتی منهقهازپیش ــیاس مجمع »های ای با نامآن نیز تیم س
( ارائه کرده بود که تنها با 2019)مه « پیمان عدم تجاوز»( و 2015)اوت « ایوگوی منهقهگفت

س ستقبان حکومتا شده بود. عدم ا های های منهقه از  رحتقبان عمان و تا حدودی نیز قهر مواجه 
شین ایران، افزایش تنش ای به این های فرامنهقهپیِش قدرتازها در خلیج فارس و جلب توجه بیشپی

ــتمداران ایرانی را به تجدیدنیر در  رح ــیاس ــهای امنیتی منهقهآبراه راهبردی، س ت. بر این ای واداش
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با فاصــله گرفتن ن ــبی از اهداف آرمانی، از رشـــد  پایه، ابتکار جدید امنیتی تهران برای منهقه 
 گرایی در سیاست خارجی ایران حکایت دارد.واقع

معنا که ایران برای ایجاد توازن قدرت اینگیرد؛ بهتوازن قدرت در کانون توجه این ابتکار جای می
های دنبان فرصــتی برای همکاری با دیگر قدرتپیمانانش در منهقه بههم در برابر ایاالت متحده و

آفرینی در تحوالت خلیج فارس اســت. در ها برای نقشبزرگ همچون روســیه و رین و دعوت از آن
زا در پویش صلح هرمز به معنای خروج فوری نیروهای بیگانه از خلیج حقیقت، مفهوم امنیت درون

ساحلی خلیج فارس فارس نی ت، بلکه تمرین سازی متقابل تدریجی میان کشورهای  ی برای اعتماد
شخص میان ایران و دولتو به شکل ور م نیازی از گیری و تقویت اح اس بیهای عربی با هدف 

 ای است.های فرامنهقهحضور قدرت
اهداف پویش صلح هرمز بر پایۀ سند شورای امنیت و مجمع عمومی عبارتند از: ارتقای صلح، 

ها و مردمان جامعه هرمز؛ تشــوین درک متقابل و روابم ابات، پیشــرفت و ســعادت همۀ دولت
یانه میان مردمان و دولتآمیز و دوســتانه و همکاریصــلح های جامعه هرمز؛ همکاری برای جو

ها ها و مناقشهوفیل اختالفها و حلای، رفع تنشهای فرقهگرایی و تنشکنی تروری م، افراطریشه
شدار آمیز و از  رین گفتصورت م المتجامعۀ هرمز بهدر  سی تم ه شرفته و  وگو، ارتبا ات پی

ضمین امنیت انرژی، آزادی ناوبری و جریان آزاد نفت و دیگر منابع از جامعه هرمز به خارج  اولیه؛ ت
ظت از محیم فا مه؛ ح قام و برعکس و فراتر از آن برای ه قای نقش و م عه هرمز؛ ارت جام زی ـــت 

گذاری در سهوح و وکار، تجارت و سرمایهنی جامعه هرمز؛ و گ ترش همکاری، تعامل، ک بجها
 .(UN, 2019: 4)های خیوصی جامعه هرمز ها، مردم و بخشهای گوناگون میان دولتزمینه

صلح هرمز مبتنی شده، پویش  سند یاد ساس  ست: برا صل ا صون 1بر ُنه ا ( رعایت اهداف و ا
لل؛  مان م ـــاز ـــایگی؛ ( روابم 2س یت ارضــی؛ 3خوم هم  مام یت و ت حاکم به  ( 4( احترام 

ــه ــل م ــالمت( حل5المللی؛ ناپذیری مرزهای بینخدش ( رّد تهدید یا 6آمیز همۀ اختالفات؛ وفی
شارکت در ائتالف ستفاده از زور یا م ( عدم مداخله در امور داخلی یا 7ها یا اتحادها علیه یکدیگر؛ ا

کدیگر؛  ق8خارجی ی یت برابر؛ و ( احترام مت بل و موقع قا قۀ مت بل، عال قدســـات، 9ا به م ( احترام 
 .(UN, 2019: 4-5)ها و مردمان جامعه هرمز نمادهای تاریخی، مذهبی و ملی دولت

 شود:ن بت جامع را شامل میبرنامۀ اقدام ابتکار هرمز سه سازوکار به
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شکیل جل ه سان، اتااالف( ت شنا سهح کار صهایی در  یو های ی، مقامهای فکر، بخش خ
( امنیت 1ها برای همفکری و یافتن رویکردهای مشــترک دربارۀ اهداِف: ارشــد، وزرا و ســران دولت

( 3ســاز و اعتمادســاز؛ ( کنترن ت ــلیحات و تدابیر امنیت2انرژی و آزادی دریانوردی برای همه؛ 
ــترش ســالح ــتهترویج منع گ  ( 4عی؛ های کشــتار جمای و ایجاد منهقۀ عاری از ســالحهای ه 

( انعقاد 6ای ؛ و های منهقه( پیشگیری و حل اختالف5های نیامی و تبادن داده و ا العات؛ تماس
 پیمان عدم تجاوز میان اعضای جامعه هرمز.

شترک برای اتخاد اقدامم( ایجاد کارگروه سازی تدریجی و های م های عملی برای ایجاد اعتماد
سی تم( امنیت م1های: گ ترش همکاری در زمینه شامل  سریع در خهوط شترک  شدار  های ه

ــگیری از درگیری ــل آنای و حلهای منهقهُپرخهر و پیش ــم و وفی ها، مبارزه با مواد مخدر، تروری 
سرمایه2قاراا ان ان؛  شارکت و  شامل م یادی  شترک در نفت، گاز، گذاری( همکاری اقت های م

مل یت و ح قل؛ انرژی، ترانز یت انرژی3ون مه؛  ( افزایش امن ناوبری برای ه ( ترویج 4و آزادی 
ــب ــی؛ ک  ــوص ــارکت بخش خی ــامل 5وکار و بازرگانی و مش ( همکاری فرهنگی و اجتماعی ش

ــگری؛ گفت ــتاد و 6وگوی میان ادیان، تبادالت فرهنگی و گردش ــامل تبادن اس ( همکاری علمی ش
شجو و  رح شترک علمی و فناوری؛ دان سایبر7های م شامل ( همکاری در زمینه م ائل  ی نوظهور 

سایبری؛  ای و اارات ویژه محیم زی ت دریایی، ایمنی ه تهزی ت به( حفاظت از محیم8امنیت 
 ویژه در مورد مهاجران، پناهندگان و آوارگان.( همکاری بشردوستانه به9سوء ریزگردها؛ و 

فزایش اعتماد تواند به االمللی الزم را فراهم خواهد کرد. این امر میج( ســـازمان ملل رتر بین
های جامعه هرمز، تضــمین منافع قانونی جامعه جهانی و ایجاد پیوندهای ضــروری میان دولت

 .(UN, 2019: 5)پیرامون موضوعاتی که داتاو فراتر از مرزهای هر منهقۀ واحدی ه تند، کمۀ کند 
های کنشبا اینکه تهران نقش ســـازمان ملل و بالتبع اعضـــای دائم شــورای امنیت را در برهم

ــلح هرمز به منهقه ــوع خروج فوری نیروهای ای بر پایه پویش ص ــت و موض ــناخته اس ــمیت ش رس
ــمار نمی ــی از این ابتکار به ش های ایرانی هدف نهایی حان مقامآید، درعینآمریکایی از منهقه بخش

رفی ســازند. روحانی هنگام معنشــینی نیروهای آمریکایی از منهقه را پنهان نمیخود مبنی بر عقب
شته بود  شکارا اظهار دا سازمان ملل در نیویورک، آ صلح هرمز در مجمع عمومی  شکیل »پویش  ت

هرگونه ائتالف امنیتی، تحت هر عنوان در منهقه با محوریت و فرماندهی نیروهای خارجی، میداا 
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با سالح شود نه بارز مداخله در امور منهقه است ... امنیت منهقه با خروج نیامیان آمریکا تأمین می
و مداخلۀ آنان ... آمریکا هم ایۀ ما نی ت. این جمهوری اسالمی ایران است که هم ایۀ شماست 

شما تنها می«. اون هم ایه؛ آنگاه خانه»اند که و از دیرباز به ما آموخته مانیم. ما در روز واقعه، ما و 
نه. آمریکا وکیل هیچ ملتی و ... آمریکا اینجاســـت، نه در خاورمیا !ایم، نه با آمریکاباهم هم ـــایه

 .(Ministry of Foreign Affairs, 3 October: 2019)« کفیل هیچ دولتی نی ت
ــلح هرمز با کوتاه به آمدن از آرمان خروج فوری نیروهای آمریکایی از منهقه، هرحان، پویش ص
ــارکت در ائتالفدولت ی علیه یکدیگر اها و اتحادهای فرامنهقههای خلیج فارس را به رد و عدم مش
های ســـاحلی که ای با حضــور همۀ دولتســـازی امنیتی منهقهها را به شــبکهخواند و آنفرامی
شوین میهای فرامنهقهقدرت شت، ت معنا که تهران اینکند؛ بهای در آن تنها نقش نیارتی خواهند دا

ضور نیروهای آمریکایی در منهقه را بهمی شدِن امنیت تواند ح ها تا ایران از جانب آنشرط تهدید ن
 زمان برقراری اعتماد متقابل میان دو سوی خلیج فارس، تحمل کند.

در عمل نیز انتیار خروج نیروهای آمریکایی از خلیج فارس در شــرایم کنونی که عرب ــتان 
ــعودی به ــتردهدنبان برنامهس ــور گ  های ارتش ایاالت متحده در خاک خود تر یگانریزی برای حض
ست، قهر  ضمینا شور های ایاالت متحده بهکه خود را نیازمند ت ضور ناوگان هوایی این ک سهۀ ح وا

داند، بحرین که میزبان ســتاد فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایاالت در پایگاه هوایی العدید می
اســت و کویت، عمان و امارات عربی  2و ناوگان پنجم نیروی دریایی ایاالت متحده 1متحده آمریکا

 رسد.بینانه به نیر نمیه که روابم نیامی م تحکمی با ایاالت متحده دارند، واقعمتحد

 2020دستور م تقیم ترامپ برای ترور سردار شهید قاسم سلیمانی در نخ تین روزهای سان 
ــتفاده از تجهیزات و امکانات نگهداری های آمریکایی شــده در پایگاهدر نزدیکی فرودگاه بغداد با اس

ضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس نمیم تقر در خ شان داد ح شورهای منهقه ن تواند با اک ک
شد. بااین شته با سازگاری دا صلح هرمز را در درجۀ نخ ت امنیت ایران  همه، آنچه دورنمای پویش 

های حاشیۀ جنوبی سازد، فقداِن میزانی هررند اندک از همگرایی امنیتی میان ایران و دولتمبهم می
ــت.  رحخلیج  ای برای موفقیت نیازمند های امنیتی منهقهزا در مجموعههای امنیت درونفارس اس

________________________________________________________________ 

1. United States Naval Forces Central Command (NAVCENT) 
2. United States Fifth Fleet 
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ــت تا بتوان از آن به ــاس عنوان نقهۀ آغاز حداقل درجاتی از همگرایی امنیتی بر پایۀ اعتماد میان اعض
ــوی خلیج فارس همین بس که اغ ــتفاده کرد. در تأیید فقدان کمینه درجۀ همگرایی میان دو س لب اس

 .(1)اندای آن پیوستهجای پویش صلح هرمز، به رقبای فرامنهقههای عرم خلیج فارس بهدولت
 

 گیرینتیجه
شته به شورای همکاری خلیج فارس  ی رهار دهۀ گذ ای تداوم یافته گونهالگوی رقابت میان ایران و 

خلیج فارس تبدیل کرده ا  های مجموعه امنیتی منهقهاســـت که دخالت بیرونی را به یکی از پایه
زا نیازمند زا به امنیت درونانداز، تغییر معماری امنیتی خلیج فارس از امنیت بروناست. از این رشم

ستقرار آن بر  سوی خلیج فارس و ا سبات دو  سی در الگوی رفتاری دیرپای حاکم بر منا سا دگرگونی ا
ضور نیامی م تقیم ست. در حقیقت ح سازی متقابل ا ایاالت متحده در خلیج فارس تا  پایۀ اعتماد

شورای همکاری خلیج اندازۀ زیادی معلون ازهم ضای  گ یختگی پیوندهای امنیتی میان ایران و اع
 یقین صادا خواهد بود.فارس بوده است و عکس نقیض این قضیه نیز به

شمار می ساحلی خلیج فارس به  سالمی ایران تنها دولت  شتهجمهوری ا سه دهۀ گذ  آید که  ی 
کید داشته جمعی در خلیج فارس با حضور تمامی دولتبارها بر الگوی امنیت دسته های ساحلی تأ

از  2019و بر پایۀ آن ابتکارهای متعددی ارائه داده است. رونمایی از پویش صلح هرمز در سپتامبر 
زا درونهای تهران برای برقراری ابات و امنیت سوی دولت روحانی نیز نقهه عهف مهمی در دیدگاه

ای های فرامنهقهنفع ازجمله قدرتشود، زیرا منافع همۀ بازیگران دیدر خلیج فارس مح وم می
 رسمیت شناخته است.)در نقش ناظر( را به

رف ابتنای این  رح بر پایۀ واقعیتاینبا های موجود و اهداف منهقی، موفقیت آن را در همه، صــِ
ن موفقیت یا عدم موفقیت پویش صــلح هرمز در وهلۀ کند. هرگونه بحث پیراموعمل تضــمین نمی

نخ ت نیازمند توجه به اوضاع و احوان حاکم بر زمان تدوین و ارائه این ابتکار است که بیش از همه 
شورهای عرم حوزه خلیج فارس پس از انعقاد  سی ایران و ک سیا شکاف در روابم  با ویژگی تعمین 

شود. این شرایم در وج ایاالت متحده از برجام تعریف میها پس از خربرجام و افزایش فشار تحریم
ست بتواند از  رین نزدیکی  شته و تهران امیدوار ا یادی داخل ایران بازتام م تقیم دا ضعیت اقت و

های اقتیادی، در جهت تجاری و مالی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و غلبه بر پیامدهای تحریم
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 رونن اقتیادی کشور گام بردارد.
ته کردن اشــتراکاب با برج ــ کار صــلح هرمز  ماعی و ت تاریخی، فرهنگی، مذهبی، اجت های 

کید بر پیشینۀ این مناسبات سعی در توجیه  اقتیادی میان ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس و تأ
ــرورتپایه ــت. درحالیهای پیادههای منهقی و ض ــته اس ــازی این ابتکار داش ــترکات و س که این مش

م  ی رهار دهۀ گذشــته تأایر ب ــزایی بر نزدیکی شــمان و جنوم خلیج فارس و حتی پیشــینۀ رواب
ست و با اینکه نمیهای امنیتی میان آنایجاد هماهنگی شته ا ستثنایی و محدوِد ها ندا توان از موارد ا

ضعیت بهبود روابم ایران با عمان و قهر  سلهۀ و شرایم کلی همچنان حاکی از  شید،  شم پو توان ر
 مادی بر روابم ایران با اعضای شورای همکاری خلیج فارس است.اعتبی

شتراک کید بر ا صلح هرمز بیش از تأ های فرهنگی مانند تاریم یا دین نیازمند تغییر تحقن پویش 
ست این  ست. بدیهی ا شورهای عرم حوزه خلیج فارس ا سی تهران در رویارویی با ک سیا گفتمان 

شد، اما ازآنجاکه ایران واضع این ابتکار بوده است، گام نخ ت تغییر گفتمان سیاسی باید دو رفه با
های حاکم بر باید از ســوی این کشــور برداشــته شــود. تغییر گفتمان ســیاســی یعنی پذیرش واقعیت

های متقابل های آنان و پذیرش سهم خود در ایجاد و تداوم خیومتمنهقه و بازیگران و فهم دغدغه
مدت بهبود شــرایم اقتیــادی کشــور و هدف درواقع، هدف کوتاه کردن آن. و تالش برای متوقف

بردِن نقش بازیگران خارجی با کارب ــت پویش صــلح هرمز، تنها در حاشــیه درازمدت کاهش یا به
 های اعضای شورای همکاری خلیج فارس ممکن خواهد بود.شناختِن دغدغهرسمیت صورت به
جایگزین ررخۀ « اعتمادیرفع تدریجی بیـوگوگفت»توان امیدوار بود ررخۀ صورت، میدراین

گیری فهم امنیتی مشترک دو سوی خلیج فارس فراهم شود و زمینه را برای شکل« اعتمادیبیـتنش»
ــت که امکان تحقن ابتکارهای مبتنی ــرایهی اس زا ازجمله بر انگارۀ امنیت درونکرد. تنها در رنین ش

بود. همچنین ازآنجاکه تنش میان ایران و کشــورهای عضــو تیــور خواهد پویش صــلح هرمز، قابل
شود، مذاکرۀ ریاض تعریف میــــشورای همکاری خلیج فارس تا حد زیادی برح ب مناقشۀ تهران

ــم تقیم دوجانبۀ جمهوری اسالمی ایران با عرب تان سعودی برای توقف ررخۀ تنش اعتمادی و بیـ
بر امنیت های مبتنیهای ِاعمان  رحکردن زمینه در فراهمترین گام تالش برای اعتمادســازی، بنیادی

 آید.زا در منهقه خلیج فارس به شمار میدرون
گاه به سهح برقراری پیوندهای امنیتی ازآنجاکه مناسبات تهران و ریاض  ی رهار دهۀ گذشته هیچ
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ضیه بایا حتی رفع نگرانی سید، آزمون این فر سوی  رف مقابل نر شواهد عینی  های امنیتی از  تکیه بر 
سد بتوان آن ممکن نی ت، اما به نیر می ستدالنر های منهقی توجیه کرد؛ کما اینکه عمان، قهر را با ا

یت نگرانی کنند؛ بنابراین، دیدگاه های امنیتی خاصــی از جانب ایران اح ــاس نمیو تا حدودی کو
های منفی خاص خود را علیه گیریتای هم علیه آن ندارند. امارات و بحرین نیز اگرره جهخیــمانه

شور پیش سه ک روی ترند و احتمان دنبالهگفته به ریاض نزدیۀتهران دارند، اما در عوض در مقای ه با 
 ها از عرب تان سعودی در صورت نزدیکی این کشور به ایران ب یار زیاد است.آن

به تدالن و  پذیرش درســتی این اســ با فرض  گرایی و هایی قوی از واقعرغم وجود رگهحتی 
سازی آن در شرایم موجود امیدوار بود. در توان به پیادهگرایی در پویش صلح هرمز، بازهم نمیعمل

ســازی پویش صــلح هرمز از پیاده»توان فرضــیۀ ابتدایی مقاله را مبنی بر اینکه حقیقت اگرره می
صــادا دان ــت، اما مشــکل « هگذر تقویت پیوندهای م ــتقیم تهران با ریاض ممکن خواهد بودر

رو، در مقام نتیجه اینگردد؛ ازبازمی« تقویت پیوندهای م تقیم تهران با ریاض»اصلی به رگونگی 
 سازی هرگونهتوان گفت وجود حداقل درجاتی از همگرایی امنیتی میان تهران و ریاض برای پیادهمی

ست و نیل به این هدف جز از بر انگارۀ امنیت درونالگوی امنیتی مبتنی ضروری ا زا در خلیج فارس 
 ریاض محقن نخواهد شد.ـم یر مذاکرات جدی و م تقیم تهران
ای مثابه یۀ مجموعه امنیتی منهقهزا در خلیج فارس بهزا و برونموازنۀ میان دو مفهوم امنیت درون

شود و انعقاد نهفه همگرایی میان دو سوی خلیج فارس سنجیده می« دید متقابلاح اس ته»با معیار 
زا شــامل بر امنیت درونســازی ابتکارهای مبتنیامنیتی میان تهران و ریاض تنها راه ممکن برای پیاده

صلح هرمز مح وم می شورهای عربی پویش  سوی ک صورت، ایدۀ برقراری توازن از  شود. در این 
ست میه ایران نیز بهخلیج فارس علی ضوعیت خود را از د شرایم موجود، نمیتدریج مو توان دهد. در 

شت ریاض برای برقراری پیوندهای امنیتی با تهران پیش ستهانتیار دا شود. تحقن امنیت د جمعی قدم 
های نیامی و در خلیج فارس اگرره با مزایای فراوانی برای عرب ــتان ســعودی ازجمله کاهش هزینه

ـــعنوان برادر بزرگهی به غرم همراه خواهد بود، اما جایگاه آن را بهدباج که برای رهبران عرب تان تر ـ
ـ بهداردب یار اهمیت  تواند با ایجاد تفاهم با ریاض بر شدت متزلزن خواهد کرد. در مقابل، تهران میـ

نیتی با عرب ــتان ســعودی ســر برخی منا ن نفود در خاورمیانه به کمینۀ شــرایم الزم برای همگرایی ام
صورت، اینزا در خلیج فارس را عملیاتی کند؛ درغیربر امنیت درونهای مبتنیدست یابد و سپس ایده
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دهد عضــوی از عرب ــتان ســعودی و به دنبان آن ســایر کشــورهای عرم خلیج فارس ترجیح می
 د.رانی در خلیج فارس باقی بماننهای غربی برای تأمین امنیت کشتیائتالف
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 هایادداشت
شد، از ایاالت متحده به بریتانیا منتقل  2020بریتانیایی که فرماندهی عملیاتی آن در ژانویه ـ. ائتالف دریایی آمریکایی1

در بحرین، محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی ایاالت متحده م تقر است و بحرین، عرب تان سعودی و امارات 
ضو از هف سه ع ضو فعلی آنمتحده عربی  شکیل ت ع عنوان کاندیداهای احتمالی دهند. از کویت و قهر نیز بهمی را ت

نام برده  با عنوان Katzman et al., 2020: 15شــود )میحضــور در این ائتالف  پایی  یایی ارو (. مقر ائتالف در
 (.Rider, 2020: 4است )قع شده نیز در پایگاه نیامی فران ه در ابوظبی وا« مأموریت به رهبری اروپا در تنگه هرمز»
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