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 ایمسابقه تسلیحاتی و مدیریت دفاع منطقه

 (1990-2010در میان کشورهای حوزه خلیج فارس) 

 1هادی صادقی اول
 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

 فرهاد قاسمی

 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

 بهاره پورجم

 کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه

 چکیده 
از جمله کنش های راهبردی واحدهای سیستم بین الملل بودده کوه    ،از دیرباز مجهز شدن به سالح

هوای  منجور بوه بوروز مسواب ه     البته این شکل از کونش  ،اندامنیت خدد بکارگرفته مینتأبرای مدیریت و 
های اخیور بوا نینیوت بییوتری در حودزه      تسلیحاتی در طی سال هایاین رقابت ؛تسلیحاتی شده است.

هوای  کیدرهای نرب این منط ه دیده شده است. به واقع صرف نظر از رقابت به خصدص ،فارسخلیج
هوای رربوی و ایوا      ویژه در م ابول ایوران، دولوت   ه راهبردی و ایدئدلدژیک کیدرهای نرب منط ه ب

و ریرمست یم به دلیل مسائلی نظیر امنیت انرژی، بور ممموای امنیوت     ، هم به صدر  مست یم، هممتحده
شوناخت ماهیوت و    ،لهمسأاند. نظر بر همین های تسلیحاتی در این منط ه افزودهیا تیدید مساب ه ایجاد

ای اهمیوت بسویار   امنیت منط ه مینتأ های تسلیحاتی حدزه خلیج فارس در گستره ابماد مختلف رقابت
، الگود و مودل حواکم بور منازنوا  و      لهمسأا در این م اله درصدد هستیم با تدجه به این زیادی دارد. م

در منط ه خلیج فوارس بوه بحوگ بگوماریم.      1990-2010های تسلیحاتی منط ه را در بازه زمانی رقابت
هوای  مسواب ه  وست که تحود   اساسوی شوکل دهنوده    بدیهی است که اهمیت این بازه زمانی از آن ر

ثر از مسائلی نظیر تبما  فروپاشی شدروی، ظهودر جریانوا    متأای در سطح جهانی و منط هتسلیحاتی 
و نظایر آنها کوم   2003، اشغال نراق در سال 2001سپتامبر  11افراطی)نظیر ال انده و طالبان(، حمال  

 ساخت.  ثرمتأمنط ه خاورمیانه را  به ویژهو بیش سیاست بین الملل و 
 ی، خلیج فارس، امنیت، ناامنی، تسلیحا .حاتیمساب ه تسلکلیدی:  ه هایواژ

  

                                                           
 :hadi.sadeghi.aval@gmail.com Email                                                         ندیسنده مسئدل -1
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 مقدمه

بیر همداره از زمان پیدایش خدد با تهدیدا  زیادی مداجه بدده که به ندنی حیواتی تورین   

-در برابر ندامل تهدیدکننوده  ،دادند. به نبارتیارزش، یمنی ب ای او را در ممرض خطر قرار می

به ساخت ابزارهایی جهوت دفواا از خودد     ،از این رو مممّای امنیت رو به رو بدده است؛ اش با

روی آورد. در دوران نخستین زندگی بیری، امنیت مفهدمی ساده محسدب می شد که گسوتره  

هوای  گیری سیستم بین الملل و سیسوتم و کارگزاران محدودی را در خدد جای می داد. با شکل

هوای  ، دیدگاهچهارچدبدر همین  تری یافت؛وجه گسترده ،ی امنیت و ب اءای، ممماتابمه منط ه

انود.  مختلفی در روابط بین الملل سمی بر تبیین مممای امنیت و ب اء و نناصر مرتبط با آن داشته

هایی است که در این خصدص بوه بررسوی مدعودا    رهیافت واقع گرایی از مهم ترین رهیافت

هوای  امنیت واحدها را در قالب کسوب و ارت وای تدانمنودی    مینأتپرداخته است. این رهیافت، 

مجهوز شودن بوه     در طدل تاریخ نیز میاهده شده اسوت کوه   کند،نظامی و تسلیحاتی مطرح می

 موین تأالملل بدده که برای مودیریت و  های راهبردی واحدهای سیستم بینسالح از جمله کنش

-ای حاصل از آن در میان واحدها، بوروز مسواب ه  هاند؛ واقمیتی که رقابتامنیت خدد بکارگرفته

تدان گفت که جنگ سورد  همچنین از لحاظ تاریخی می را به دنبال داشته است؛ های تسلیحاتی

هوای تسولیحاتی در   یکی از ندامل مؤثری بدد که برای چند دهه به نندان نامل اصولی رقابوت  

سیستم ها )مناطق( نیز، از یوک سود   کرد. مساب ه تسلیحاتی در خرده سیستم بین الملل نمل می

همچنین مدقمیّت ژئدپلیتیک هر یک از واحدهای منط وه و  ازتابی از شرایط سیاسی، اقتصادی؛ ب

 از سدی دیگر، بازتاب شرایط داخلی منط ه می باشد.

تدان گفت که این منط ه بنا به مدقمیت ژئدپلیتیک در مطالمه مدردی منط ه خلیج فارس، می

دندمیک، از جمله مناطق راهبردی در سیستم بوین الملول موی باشود کوه بییوتر       و شرایط ژئداک

از این رو، کیودرهای ایون منط وه بوا      اند؛واحدهای آن با مممای امنیت و بحران قدر  مداجه

گماری بر سایر واحدها و نیز ایجاد بازدارندگی، بور  ثیرتأاهدافی همچدن افزایش قدر  خدد و 

جنگ اول خلیج فوارس   :کید دارند و در برخی م اطع تاریخی مانندافزایش تدان نظامی خدد تأ

و جنگ دوم خلیج فارس در سال هوای   1989تا  1981)جنگ ایران و نراق( در طی سال های 

های اول و اما با این حال پس از پایان جنگ اند،های تسلیحاتی گیتهوارد مساب ه 1991-1990
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فروپاشی شدروی بدد، نناصر مرتبط بوا سواختار دوقطبوی    فارس که ت ریباً همزمان با دوم خلیج

-نمدد، به همراه واقمیتالمللی تمریف میالملل که این نظام را بر مبنای جنگ سرد بیننظام بین

فوارس بودد،   از دو جنوگ اول خلویج   ثور متأای کوه  های جنگ گرم و نظامی در منازنا  منط ه

بوازتمریف نظوام تسولیحاتی جدیود بورای کیودرهای       های خدد را نیان داد و عرور  کاستی

شودد کوه   های یاد شده ایون پرسوش اساسوی مطورح موی     منط ه اهمیت یافت. بر مبنای واقمیت

ای در میان کیدرهای حدزه خلویج فوارس در راسوتای دسوتیابی بوه ثبوا        مدیریت دفاا منط ه

عر از منظر نگارنودگان  چگدنه بدده است؟ فرعیه م اله حا 2010تا  1990راهبردی در دو دهه 

ای در خلویج فوارس از   دفواا منط وه   لوه مسأاین گدنه مطرح شده است که مساب ه تسلیحاتی و 

ایون مودیریت    های اخیر مدیریت شده است؛طی سال طریق دو راه حل نظامی و ریر نظامی در

-ینوه به» هایفرضدر حدزه مماد   نظامی و پیش« پییگیری/آمادگی»های فرضمبتنی بر پیش

در گسوتره   به خصدص ،در حدزه مماد   ریرنظامی بدده است که مدلفه دوم« وریسازی/بهره

خدد را نیان داده است؛ هر چند کوه حوودر بیگانگوان در منط وه و سورنت       ،مسائل اقتصادی

دچار تیتت نمدده است. به هر روی در ادامه  گاهیممکدر را  فرایندتحد   سیاسی و نظامی، 

ی مودرد آزمودن و   ارد تا این فرعیه را با استفاده از مطالما  اسنادی/ کتابخانوه سمی خداهیم ک

شناسی مساب ه تسلیحاتی بوه سوبکی کوه    اما قبل از آن عرور  دارد مفهدم آزمایش قرار دهیم،

 مدرد نظر این پژوهش است مدرد شناسایی قرار بگیرد.  

 ارچوب نظری : شکل گیری مسابقه تسلیحاتی در روابط بین الملل هچ.1

نماید آن است کوه ایون   برای بررسی مساب ه تسلیحاتی آنچه در وهله نخست قابل اشاره می

گیورد.  الملول قورار موی   گرایوی روابوط بوین   گرایی و تا حدودی نئدواقعمهم در دل نظریا  واقع

، با مفروض قرار دادن اصدلی همچدن دولت محدری، رهیافت واقع گرایی در روابط بین الملل

؛ همچنوین  حاکمیت محدری، قدر  محدری، اصل آنارشی، امنیت محدری و اصول خددیواری  

کند که هر واحد، مسئدل حفظ امنیت، حاکمیت و اسوت الل خودیش   مدازنه قدا چنین مطرح می

شیک، هدف نهوایی، امنیوت و   در نظام آنارشیک بین المللی است. به نبارتی، در این شرایط آنار

تداننود اهوداف دیگور از قبیول رفواه، سودد،       ها میحفظ ب اء است. اگر ب اء تومین شدد، دولت

هوا، حفوظ ب وای خودد در     قدر  و ... را دنبال نمایند. از این رو، نگرانی اولیه و اساسی دولوت 
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هوا  جب آن، دولوت سیستم بین الملل است. وجدد مممای امنیت و ب اء، شرایطی است که به مد

امنیت واحدها را در قالب کسوب   مینتأبه نیا  یکدیگر اطمینان و انتماد ندارند. این رهیافت، 

کند. در واقع، الگدی کنش استراتژیکی که های نظامی و تسلیحاتی مطرح میو ارت ای تدانمندی

شودد،  طرح میبه منظدر برقراری مدازنه قدر  و تهدید در محیط آنارشیک سیستم بین الملل م

های استراتژیک، سواخت  نماید. در هر دوی این کنشبه دو صدر  تدافمی و تهاجمی بروز می

سالح و مجهز شدن واحدها به تسلیحا  و تجهیزا  نظامی به ننودان راه حول اصولی مطورح     

شدند. در ایون  بنابراین واحدها برای کسب امنیت بییتر، مسلح می ؛(50: 1384 است. )قاسمی،

شرایط، احساس امنیت کمتر، مساوی است با خرید تسلیحا  بییتر. بدین ترتیب، روند مسولحح  

شدد، بیانگر بوروز مسواب ه   ای که در ادامه این روند، میان کیدرها ایجاد میجدیانهسازی رقابت

گوردد؛ بودین صودر  کوه     تسلیحاتی است. مساب ه تسلیحاتی نیز با مممّای ثبا  رو به رو موی 

 ثیور تأکمّی و کیفی تسلیحا  نظامی تدسط واحدها، امنیت هر یک از واحدها را تحوت  تدسمه 

قرار خداهد داد. در واقع چنانچه چارلز گالسر نیز ممت د است محیط امنیتی کیدرها، ساخت و 

کند که در نتیجه آن، رقابت در زمینه تسلیحا  میوان دو  مجهز شدن به تسلیحا  را ایجاب می

شدد. نالوه بر آن، تدجیوه وی  آید که اصطالحاً مساب ه تسلیحاتی خدانده میطرف به وجدد می

چنین است که سیاست تسلیحاتی یک کیدر )یوک   نظریه انتخاب ن الیی و استراتژیکبر طبق 

ها واحد ن النی(، نلل و انگیزه های آن کیدر در روابط خدد با سایر کیدرها و نیز محدودیت

کند. از سودی دیگور، تردیود در    محیط امنیتی آن را منمکس می های ایجاد شده تدسطو فرصت

-های طرف)های( م ابل نیز بانگ وارد شدن کیدرها در یک مساب ه تسلیحاتی میمدرد انگیزه

 (.Glaser, 2004: 45 - 50)گردد که کاهش امنیت واحدها، از پیامدهای اصلی آن خداهد بدد

ی رقوابتی و پدیوا؛   فرایندشدد که مساب ه تسلیحاتی به نندان بدین ترتیب، چنین دریافت می

همراه با محدودیت منابع است که بیانگر نمل مت ابل میان دو کیدر یا ائتالفوی از کیودرها در   

و این مدعودا   .( (Intriligator & Brito, 2000: 1باشدجهت کسب تسلیحا  نظامی می

هوای نظوامی، بوه طودر همزموان در      سرمایه گوماری ها و به خدبی قابل میاهده است که هزینه

 کیدرهای درگیر در این رقابت، سرنت رشد ریر نادی داشته است.
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تدان به رخداد تغییرا  سریع در نگورش  از خصدصیا  پایدار تمام مساب ا  تسلیحاتی می

میخصی از اثرگماری مت ابل و شدید سیاسی و نظامی اشاره کورد.   چهارچدبنظامی در درون 

-گردد و گاه از هیچ الگدی منظم و تمریف شدهاین تمامل، گاهی الگدهای متمددی را پمیرا می

ای برخدردار نیست. در اینجا یکی از مالحظا  اساسی در تجهیز نیروهای مسلح یک کیدر و 

گ افزار مدرد نیواز آن کیودر اسوت. کیودرها سومی      ت دیت قدر  نظامی آن، انتخاب ندا جن

دارند سالحی را تهیه کنند که مزایای قابل تدجهی را در م ایسه با تسلیحا  مودرد اسوتفاده در   

هوای نلموی، تکندلدژیوک، قابلیوت     کیدرهای رقیب در برداشته باشد. بودیهی اسوت شواخ    

و میوزان دوام و سوهدلت    ، کوارایی، پوایین بوددن هزینوه تهیوه     موین تأانمطاف، دقوت، سورنت،   

با تدجوه بوه ایون مدعودا، دو نودا مسواب ه        تهیه جنگ افزار مدرد تدجه هستند؛ نگهداری، در

تودان در نظور   را موی   «مسواب ه تسولیحاتی کیفوی   »و   «مساب ه تسلیحاتی کمّی»تسلیحاتی، یمنی 

ز نظور تموداد   تجهیوزا  نظوامی ا   گرفت. مساب ه تسلیحاتی کمّی، بیانگر رقابت طرفین در زمینه

اما در مساب ه تسلیحاتی کیفی؛ افزایش سرنت، دقت، و گستره اثرگماری تسولیحا  مودّ    است،

ای و کیتار جممی و وسایل پرتابی حامل ایون  باشد. تدلید و گسترش سالح های هستهنظر می

هوای نوامرئی کوروز،    سالح های انهدام جممی، مانند: مدشک های بالستیک قاره پیموا، مدشوک  

ها را می تدان در زمره این ندا مساب ه تسولیحاتی  های بالستیک زیردریایی و بمب افکنکمدش

 قرار داد. 

های تسلیحاتی در طدل بیش از نویم  از این منظر، دنبال کردن تفدق تکندلدژیکی در سیستم

 های بین المللی در امر تح یق و تدسمه نظامی شوده گماریقرن گمشته، منجر به افزایش سرمایه

های بسیار زیاد صدر  گرفته در این زمینه، تا حدودی به دلیول نگرانوی از تفودق    است. تالش

تدانود بوروز مسواب ه    شودد و نتیجوه آن نیوز، موی    تکندلدژیکی طرف)های( م ابل، برانگیخته می

تسلیحاتی کیفی باشد. از لحاظ نظری، بسیاری از مح  ان ن ش مهموی را بورای تکندلودژی در    

کند که واحدهای چنین استد ل می ،تسلیحاتی در نظر گرفته اند. برای مثال ولف سِنمساب ا  

های تسلیحاتی و سطح تسولیحا  نظوامی   شرکت کننده در یک مساب ه تسلیحاتی کیفی، سیستم

های نظامی شان و در نتیجه برآنند تا با افزایش تالش کنند؛دشمنان را در سطح با یی تصدر می
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تر، فراتر از آن چه که نیاز دارنود؛ بازدارنودگی را   یستم های تسلیحاتی پییرفتهمجهز شدن به س

 (. ,Koubi & Lalman 137-135 :2007) ایجاد کنند

تدان گفت در صودرتی کوه طورفین درگیور در     درخصدص پیامد بروز مساب ه تسلیحاتی می

ایجواد ثبوا  در   مساب ه تسلیحاتی، به ن طه ثبا  راهبردی جدیودی دسوت یابنود کوه حاصول      

بازدارندگی )برقراری مدازنه تهدید( و ثبا  در مدازنه قدا )برقراری مدازنه قدر ( میان طرفین 

است؛ گفته می شدد که آن مساب ه تسلیحاتی باثبا  بودده اسوت و در شورایطی کوه در جریوان      

 ارن و تدازن بروز یک مساب ه تسلیحاتی، با از بین رفتن ثبا  راهبردی و ن طه تمادلی پییین، ت

شدد که آن مساب ه تسولیحاتی بوی   در تهدید و قدر  در میان طرفین برقرار نگردد، میاهده می

ای نینوی  آنچه برآیند این گفتار است را شاید بتدان به گدنه ،ثبا  کننده بدده است. در هر حال

 و انومامی در قالب نمددار زیر ترسیم کرد.

 الملل نیب ستمیدر س یحاتیبروز مسابقه تسل یلی: مدل تحل 1 نمودار
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در  بوه ویوژه  المللوی،  ای و بوین گیری یک چنین رقابت تسلیحاتی در سطح منط هالبته شکل

ای سدق پیدا نماید، ممکن است بوازیگران را بوه سومت    های منط هثباتیزمانی که به سمت بی

بازاندییی برای ترسیم الگدهای بدیل سدق دهد که بر مبنای آن، در نوین حفوظ رقابوت بورای     

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1395 پاییز ،35 شماره نهم، سال الملل، بین روابط مطالعات فصلنامه  
124 

 

افروزی نیز برای کیدرها بدجودد نیایود.در   پییی گرفتن از واحدهای دیگر، هزینه سنگین جنگ

الملول شوامل   گرایوی در روابوط بوین   قوع اینجا احتما  جایگاه دو مفروعوه اصولی نظریوه نئدوا   

 مطووابق نظریووه کنووت والتووز   الملوولثیرپوومیری سیاسووت خووارجی کیوودرها از نظووام بووین   تأ

(Waltz,1979,79-80؛)  مطوابق  پمیری کیدرها از ساختار اقتصاد بوین الملول  ثیرتأهمچنین 

دهد و ایون دو مفوروض حتوی    خدد را نیان می (124: 1391الگدی رابر  گیلپین )مییرزاده، 

چرا که در شورایط   مثل رقابت تسلیحاتی شدد؛گرایی تداند جایگزین رویکردهای واقعمی گاهی

الملل بوه  ممکن است خداست نظام بین ،سد ثباتی در مناطق حساسی چدن خاورمیانه از یکبی

که مدازنوه   ممت د استوالتز نیز که  سمت مدازنه قدا )حداقل در آن منط ه( سدق یابد؛ همچنان

الملل در کنوار توالش بورای    دهد که پیش شرط وجدد نظم آنارشیک نظام بینقدا زمانی رخ می

عمن اینکه در . (256: 1389 )سازمند، نظیمی و نظری،ظ ب ای بازیگران وجدد داشته باشد حف

رقابوت   ویوژه ه بو  ای بمد از ایجاد رقابت تسلیحاتیچنین شرایطی ممکن است واحدهای منط ه

ویژه با نطف تدجه به ه ثبا  کننده در پی احیای اقتصادی خدد برآیند و ننصر اقتصادی را ببی

 الملل و منطبق با رویکرد گیلپین در مماد   خدد وارد نمایند.ساختار و خداست نظام بین

و شدد تا نیان داده شودد کوه در د  با تدجه به آنچه گفته شد در ادامه تالش می ،به هر روی

گرایوی  های نظریه واقعمطابق با انگاره ،فارسچگدنه کیدرهای حدزه خلیج 2000و  1990دهه 

اند و نیز بور هموین اسواس نیوان داده شودد کوه مطوابق        به سمت مساب ه تسلیحاتی سدق یافته

پومیری از  ثیرتأالملول و نیوز   با تدجه بوه خداسوت نظوام بوین     گاهیگرا چگدنه نظریا  نئدواقع

الملل به سمت مودیریت بهینوه منوابع و منوافع اقتصوادی مطوابق بوا فرعویه         اقتصاد بینساختار 

 اند.پژوهش پیش رفته

 علل شکل گیری مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس  .2

ویژه پس از اهمیت یافتن جایگاه استراتژیک منط ه خاورمیانوه  ه در ظرف نیم قرن اخیر و ب

گیری مساب ه تسلیحاتی فوراهم گردیود و در اینجوا    بسترهای شکل ،خلیج فارس خصدصو به 

جنگ سرد یکی از ندامل مؤثری بدد که برای چند دهه به نندان نامل اصولی   ،شاید در بدو امر

-ای ماننود خلویج  های منط هالملل به صدر  نام و سیستمهای تسلیحاتی در سیستم بینرقابت

 کرد. فارس به صدر  خاص نمل می
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میالدی، کیودرهای حاشویه    1970تدان گفت در اواخر دهه می لهمسأیریح بییتر این در ت

خلیج فارس در رقابت ناشی از جنگ سرد، بییتر در اردوگاه ررب قرار گرفته بددنود و سوپس   

وقدا رویدادهایی چدن س دط شاه، تصرف سوفار  آمریکوا در تهوران و تهواجم شودروی بوه       

هوای  سبب شده بودد توا سیاسوت   1980و اوایل دهه  1970دهه  افغانستان و اشغال آن در اواخر

-های رربی در قبال خلیج فارس دچار سردرگمی شدد. در چنین جد بوی آمریکا و سایر قدر 

به ایران حمله کورد و جنگوی هیوت     1980ثبا  و بحرانی بین المللی بدد که نراق در سپتامبر 

شدد. گفتنی است گ اول خلیج فارس یاد میساله بین دو کیدر آراز شد که از آن به نندان جن

میالدی رخ داد نیز در طی این منازنوه طود نی بوه وقودا      1983ها که در سال کشجنگ نفت

، جنگ دیگری آراز شد که این بار ناشی از تهواجم  1991پیدست. چند سال بمد، یمنی در سال 

طرفودار رورب و   نراق به همسایه جندبی خودد یمنوی کدیوت بودد. ایون ح ی وت کوه کدیوت         

رفت، ظاهراً بانگ شد نامیروا بددن اشغال این کیدر تدسط تدلیدکننده مهم نفت به شمار می

به هر روی صرف نظر از این مسوائل   .(205: 1388 )کامروا،  نراق برجستگی بییتری پیدا کند

اسوالمی،  در نتیجه مسائلی نظیر ظهدر بنیادگرایی  2010تا  1990های تاریخی که بمدها در دهه

و به تبع آن طراحوی اسوتراتژی جنوگ پییوگیرانه و نیوز حملوه بوه         2001سپتامبر  11حمال  

جدانب جدیدی بوه خودد گرفوت، آنچوه اهمیوت       ،افغانستان و نراق از جانب کیدرهای رربی

فارس به صدر  ذاتوی پتانسویل ایجواد مسواب ه تسولیحاتی را در      یافت این بدد که منط ه خلیج

   باشد.د یل زیر دارا می درون خدد بنا بر

: در خصودص ایون   موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز .2.1

مهم بسیار گفته و شنیده شده است و حتی شداهد تاریخی نیز بیانگر وجدد رقابوت واحودهای   

آن بودده   آمریکا( برای کنتورل  سیاسی خارج از منط ه )پرتغال، هلند، فرانسه، انگلیس، آلمان، و

چه در حال حاعر همچنان نمایانگر اهمیت راهبردی این منط ه اسوت   اما با این حال آن است،

 ذخایر نظیم انرژی است.

در واقع، پس از جنگ جهانی اول و به ویژه شروا جنگ جهوانی دوم، بورای مود  ت ریبواً     

نفت مترادف شوده اسوت. از ایون     به ویژههفتاد سال است که نام خلیج فارس با منابع انرژی و 

برای ت دیوت انورژی جهوانی کیوف     رو تا زمانی که منابع انرژی جایگزین )به صدر  پایدار( 
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های آینوده  این منط ه همچنان به نندان یکی از مناطق استراتژیک مدرد مباحثه برای سال نیدد،

هوانی بور قلوب    هوای ج عرور  اشراف و تسلط قودر   ،چرا که از یک سدباقی خداهد ماند؛ 

توالش   ی دیگور، سود منط ه را فزونوی بخیویده و از   انرژی جهان، نظار  و کنترل بیگانگان بر 

را وارد منازنوا    برای در اختیار داشتن هر چه بییتر بازارهای انرژی جهان، کیدرهای منط وه 

کیودرهای منط وه خلویج     زیورا  قالب مساب ا  تسلیحاتی نمدده است؛حتی در  ،پنهان و آشکار

 درصد 60سه چهارم ذخایر شناخته شده نفت جهان را در اختیار دارند که بالغ بر  ت ریباً ،فارس

نربسوتان بوا بویش از     2010ل توا پایوان سوال    امثو  ذخایر شناخته شده جهان بدده اسوت؛ بورای  

درصد ذخایر نفت جهان را داشته و ایران بوا   21میلیارد بیکه ذخیره نفت، به تنهایی  516/246

میلیارد بیکه با ترین ذخایر شناخته  8/97و امارا  با  5/101، کدیت با 143، نراق با 17/151

 .(157: 1391 )باقیان، حسینی و مدسی نژاد، ده نفت جهان را در اختیار داشتندش

یکوی دیگور از نلول     جغرافیای انسانی منطقه خلیج فارس و تنوع قومیتی/ مذهبی:  .2.2

 س، تندا قدمیتی و مومهبی بودده اسوت.   فارمساب ه تسلیحاتی در حدزه خلیجگیری بال ده شکل

بودیلی بورای نهادینوه    هوای بوی  فرصت ،چنین تندنی ، مممد ًالبته در کیدرهای پییرفته جهان

دهد؛ چورا کوه پلدرالیسوم سیاسوی/     کردن هر چه بییتر دمدکراسی در اختیار زمامداران قرار می

اموا در بوین کیودرهای حودزه      ،ه شده برای این کیدرها اسوت مری پمیرفتا حدودی اممهبی ت

فارس به واسطه ف دان ننصر تسواهل مومهبی و پررنوگ بوددن تفکورا  ایودئدلدژیک و       خلیج

ای شوده اسوت کوه    قدمیتی متمارض، این فرصت تبدیل به تهدیدی اساسی برای امنیوت منط وه  

انوش و جبهوه النصوره    یری نظیور د های تکفخدد را به ویژه در قالب ظهدر گروه ،های آننیان

در منط ه شامل سنحی، شویمه و  ه های مختلف ممهبی ی تندا و سل بدین ترتیب نیان داده است؛

های مربدط به آنها در میان کیدرهای ایون منط وه وجودد دارد کوه انت وادا  و اقوداما        فرقه 

منط ه بودنبال داشوته    ری را درمربدط به نناصر افراطی هر یک از گروه ها، بروز میکال  بسیا

چرا که به نندان مثال اگر بخش انظم جممیت کیدرهایی چدن ایران، نراق و بحرین را  است؛

فارس جممیت اهل سنت رلبوه دارد و  دهند، در سایر کیدرهای منط ه خلیجشیمیان تیکیل می

ه در های پس از پیروزی ان الب اسالمی ایران با سیاسی شدن روزافزون جممیوت شویم  در سال

گیوری چنود   که این خودد منجور بوه شوکل     یدئدلدژیک به شد  ممنامند شدهمنط ه، منازنا  ا
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تودان بوه   تورین آنهوا موی   که از جمله مهم ای  گردیده استراهبردی در منازنا  منط ه شکاف

الگدی تخاصمی و رقابتی در بین یمن / نربسوتان، قطور / نربسوتان، نوراق / نربسوتان و نیوز       

راهبردی بین ایران و نربستان بر سر رهبری جهان اسالم اشاره کرد. در اینجا هر  الگدی رقابت

چند که در منط ه الگدهای همکاری و یا همگرایی در قالب شدرای همکاری خلویج فوارس در   

میان شش کیدر نربستان، امارا ، کدیت، قطر، بحرین و نمان و نیز الگدی همکاری راهبردی 

اموا   ،(41: 1390ربی خلیج فارس نیز مطورح بودده اسوت )قاسومی،     میان آمریکا و کیدرهای ن

سونحی     گرفته است که کیودرهای نورب  نیأاساساً این سطح از همگرایی نیز از این واقمیت 

نگرش بدبینانه داشته و همکاری آنهوا   ،نسبت به ایران شیمی ممهب ممهب منط ه خلیج فارس

 ؛ه امن آنها در م ابل ایوران تمریوف شوده اسوت    ای و حفظ جاممنیز در راستای ایجاد دژ منط ه

فوارس بورای توومیف    های پیدا و پنهان کیدرهای شدرای همکواری خلویج  که رقابت همچنان

نوراق بمود    لهمسأای، جزایر سه گانه و ای ایران بر سر مسائلی مثل پرونده هستهمدقمیت منط ه

 :a1393 اول و ن دی نیر  آباد،)صادقی  باشدتداند خدد گدیای این مهم می ،از س دط صدام

160-159). 

 های عینی رقابت تسلیحاتی در منطقه خلیج فارسشواهد و داده .3

تدانود  های تسلیحاتی در منط ه از فاکتدرهوا و ندامول زیوادی موی    چنان که گفته شد رقابت

صورف   اما طبیمی است کوه  ای اصلی آن مدرد اشاره قرار گرفت،بگیرد که در با  نمدده  نیأ

کنود و  های انتزانی و یا تحلیلی برای اثبا  وجده کمی و کیفی این منازنه کفایت نمیارائه داده

شدد که بیش از گمشته بر این مهم صحه بگومارد.  های انومامی و نینی احساس مینیاز به داده

در عرور  دارد که رقابت تسلیحاتی در منط وه در بوازه زموانی مودرد نظور       لهمسأنظر بر این 

کمیوت و کیفیوت    ،تورین ایون ابمواد   مدرد مدشکافی قورار بگیورد. مهوم    ،تح یق از ابماد مختلف

 نیروهای نظامی و لجستیکی است.  

های اگرچه برخی ممت دند اهمیت نیروهای آماده به خدمت در حدزه نیروهای نظامی: .3.1

چنوان  ایون حوال هم  مرنگ شده است، اما بوا  نظامی با تدجه به پییرفت تکندلدژی تسلیحاتی ک

ویوژه در  ه ب ،ترین ننصر در حدزه نظامی، نیروی انسانی زبده و خبرهتدان مدنی بدد اساسیمی

تورین  اگور پییورفته   ظامی از حیگ تدافمی و تهاجمی است؛ زیورا های طراحی استراتژی نحدزه
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آن  ت ازتجربه قورار بگیورد، نخداهنود تدانسو    ها در اختیار نیروی نظامی ریرورزیده و بیسالح

چه بسا این نیروها به عرر کیدر دارنوده ایون تسولیحا  نمول کننود.       استفاده مناسب بنمایند،

یکی از ن اط عمف کیدرهای نرب حودزه خلویج فوارس بوه      ،گرانهمچنان که به زنم تحلیل

باشود. بوه هور    موی  لوه مسأهمین  ،ررم خرید تجهیزا  مدرن نظامی در حدزه مساب ه تسلیحاتی

-این نتیجه ناید موی ، مل است که با دقت نظر در آنتأزیر در این خصدص قابل نمددار  ،روی

شدد که نیروهای نظامی جمهدری اسالمی ایران انم از دریایی، هدایی و زمینی دارای بییوترین  

تجربوه جنوگ    ،که ایوران  نالوه بر این زیرا نیز روشن باشد؛ لهمسأشاید نلت این  تمداد است.

شدد و به دلیول  های رربی تهدید میاز سدی قدر  دائماندوخته است، هیت ساله با نراق را 

فارس با بلود  رورب در مخالفوت بوا ایوران، م اموا        هم پیمانی کیدرهای نرب حدزه خلیج

 نمایند.همداره نیاز به نیروی نظامی آماده را احساس نمدده و می ،کیدرمان

 

کشورهای خلیج فارس به تفکیک بخش ها در : مقایسه نیروی انسانی نظامی در بین  1نمودار

 2010سال 

Source :(Cordesman and Nerguizian, 2010: 16) 
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ه هدایی تدان نظامی یک کیدر در نرص ثیرتأ: امروزه نیروی هوایی و توان موشکی . 2.3

واقع به واسطه پییرفت روزافزون تکندلدژی، نبردهای هدایی  اصلی انکارناپمیر است. در

اهمیت روزافزونی به خدد گرفته است. یمنی اگرچه تسلیحا  مرتبط با نیروهای هدایی گران 

باشد، اما به دلیل تدان با ی بازدارندگی، انهدام سریع ای میآوری پیچیدهبدده و دارای فن

انسانی کیدر دارنده، هماره مدرد تدجه کیدرها قرار  مداعع کلیدی دشمن و نیز کاهش تلفا 

 نماید.می ملتأنمددار زیر قابل  تدجه به لهمسأگرفته است. با تدجه به این 

 

 2010تا  1990: مقایسه تعداد هواپیماهای جنگنده در بین کشورهای خلیج فارس از سال 2نمودار

Source: (Cordesman and Nerguizian, 2010: 24)      
 

شدد که تمداد هداپیماهای جنگنده در بین کیدرهای ایران و در این نمددار، میخ  می

تا  1990نربستان، به نندان دو کیدر برتر منط ه خلیج فارس، در طی دو دهه یمنی از سال 

% 102افزایش داشته است. کیدر امارا  نیز در این مدرد، رشد % 48% و 68، حدوداً 2010
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تا  1990، تمداد هداپیماهای جنگنده  ممکدر در کیدر نراق از سال همچنین داشته است؛

 ، روند کاهش، افزایش، و کاهش را طی کرده است.2003

های پییرفته نظامی گندهاز طرف دیگر نبرد در نرصه هدایی امروزه صرفاً متملق به جن

ایی یک کیدر های نیروی هدبلکه رقابت تسلیحاتی مدشکی نیز مکمل تدان جنگنده ،باشدنمی

فارس به نمایش کییده شده است. در نمددار زیر روند برنامه مدشکی کیدرهای حاشیه خلیج

 است.

 
تا  1990: مقایسه تعداد موشک های پرتاب کننده در بین کشورهای خلیج فارس از سال 3نمودار

2010 

Source: (Cordesman and Nerguizian, 2010: 21) 
 

های پرتاب کننده در میان شدد که تمداد مدشکمیخ  میدر این نمددار آماری، 

ایش بسیاری داشته است. ، افز2010تا  1990کیدرهای این منط ه در طدل دو دهه از سال 

% 297% ، 49% ، 255در کیدرهای ایران، نربستان، امارا ، و قطر به ترتیب، حدوداً  برای مثال:

ها پس . در کیدر نراق نیز، تمداد این مدشکبه تمداد این مدشک ها اعافه شده است% 214، 

 روند کاهیی داشته است. 1990از سال 
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 250ایران بیش از  2010شدد تا سال ریر از مدارد فدق در حدزه نیروی دریایی نیز گفته می

را داشته و بمد از  ندا تجهیزا  دفانی دریایی انم از شناور گیت زن و شناور آبی/خاکی و...

نمدنه در رده سدم  50نمدنه در م ام دوم و امارا  با نزدیک  100ن با نزدیک نربستا ،ایران

؛ (Cordesman & Nerguizian, 2010: 31) اندگیری از تجهیزا  دریایی بددهبهره

کیدرهای ایران،  2010تا  1990ها نیز از سال همچنین در زمینه سایر ادوا  نظامی نظیر تانک

% ، 68% ، 763% ، 180% ، 127% ، 61نربستان، بحرین، نمان، قطر، امارا ، به ترتیب ممادلِ 

 .(Cordesman & Nerguizian, 2010: 19) اندرشد داشته% 120

 پیامدهای بروز مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس. 4

ای در خلیج دفاا منط ه لهمسأدر فرعیه این پژوهش گفته شد که مساب ه تسلیحاتی و 

های اخیر مدیریت شده است. این فارس از طریق دو راه حل نظامی و ریر نظامی در طی سال

-فرضدر حدزه مماد   نظامی و پیش« پییگیری/آمادگی»های فرضمدیریت مبتنی بر پیش

 کنیمده است. در اینجا تالش میدر حدزه مماد   ریرنظامی بد« وریسازی/بهرهبهینه» های

گرایی و در قالب سرتیتر پیامدهای بروز فرض اول را با تدجه به رویکردهای واقعابتدا پیش

 فارس تحلیل و اثبا  کنیم.مساب ه تسلیحاتی در منط ه خلیج

رائه شده، حاکی از آن و جداول آماری ا تدان گفت م ایسه نمددارهاصدص میدر این خ

فارس وجدد سیاسی منط ه خلیجاست که ندنی  یه بندی نامتدازن قدر  در میان واحدهای 

نظامی )شامل نیروهای نظامی  کمّیت و کیفیت تجهیزا  ،به طدری که در نگاه اول دارد؛

نراق، و  برتری نظامی سه کیدر ایران،انسانی، هدایی، دریایی، و سایر تجهیزا  نظامی( بیانگر 

با  م طع زمانی مدرد بررسی بدده است؛ نربستان در م ایسه با سایر کیدرهای این حدزه در

ساخته و آن  ثرمتأاین حال متغیر دیگری نیز ساختار مساب ه تسلیحاتی منط ه را به شد  

زمانی بییتر اهمیت  ،فارس است. این حودر و نفدذحودر و نفدذ بیگانگان در منط ه خلیج

دوگانه ریریت ساز  ،فارسبد که با همکاری نهادهایی نظیر شدرای همکاری خلیجیامی

به طدری که در  بسیار ممنامند شده است؛« با ایرانهمگرایی انراب با ررب/ واگرایی انراب »

فارس درگیر و حتی پس از آن که انوای شدرای همکاری خلیج 2010های منتهی به سال
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جم خرید تسلیحا  نظامی از ررب از جانب انوای شدرا نهوت بیداری اسالمی شدند، ح

 مطابق جدول زیر رو به فزونی گماشت.

عضای شورای همکاری خلیج فارس حجم خرید تسلیحات نظامی از غرب از جانب ا :1جدول 
 میلیارد دالر( )

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  

عربست 25951 28850 34763 39600 45617 44771 46011 47881

 ان

17657 1408

0 

11959 9816 9238 9304 1019

9 

امار 9170

 ات

بحری 555 559 553 602 637 688 774 774

 ن

 کویت 4854 5225 5056 4998 5309 4888 4782 4716

 عمان 3687 4145 4997 5343 5413 5154 4822 5094

 قطر 1263 1164 1229 1320 1700 2193 1938 1913

 (b 1393 ،61 )صادقی اول و نقدی عشرت آباد،نک به: 

ای الی که مطرح است این است که رقابت تسلیحاتی منط هسؤ ،حال با تدجه به این مسائل

تدانست در نظر گرفته شدد و تا چه میزان تهدیدزا؟ با زا میدر این بازه زمانی تا چه حد ثبا 

المللی وارد اقتصاد را در مماد   نظام بینگرایی که ننصر های نئدواقعدر نظر داشتن نگرش

پردازان ترین نظریهتدان در این زمینه به نظریه لدییس ریچاردسدن )که از جمله مهممی ،کنندمی

اگر محدودیت منابع اقتصادی  :ممت د است او ؛حدزه مساب ه تسلیحاتی است( استناد کرد

ه مساب »اختصاص یافته به بخش نظامی در کیدرهای درگیر وجدد داشته باشد، در این شرایط 

ثبا  مساب ه تسلیحاتی بی»اما به زنم وی در شرایطی یک  رخ خداهد داد،« تسلیحاتی باثبا 

می در کیدرهای دهد که محدودیت منابع اقتصادی اختصاص یافته به بخش نظارخ می« کننده

شدد روند ساخت و مجهز شدن به تسلیحا  ادامه پیدا درگیر وجدد نداشته باشد که بانگ می

حداکثر منابع اقتصادی اختصاص یافته یکی از طرفین در آن مساب ه  ،در این میان کند.

تسلیحاتی زودتر به پایان خداهد رسید که مدجب برتری قدر  یکی از واحدها بر دیگری 

  .(Lamblet, 1976: 1-2)شدد تی احتمال وقدا جنگ محتمل میدر این حالت ح .شددمی

ها و آمارهای جداول و شدد که دادهمطرح می لهمسأاین  ،با تدجه به این سطح از تحلیل

های اقتصادی مرتبط با تسلیحا  نظامی بدده نمددارهای با  نمدتاً مبتنی بر افزایش هزینه

ای در بایست وقدا منازنهکه مطابق تحلیل ریچاردسدن قاندتاً میاست و این در حالی است 

نمدد که البته چنین نیده است. در تحلیل چرایی فارس محتمل میبین کیدرهای منط ه خلیج
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اولین سطح از تحلیل نظری را شاید  ان به چند نامل محدری اشاره نمدد:شاید بتد ،لهمسأاین 

پرداز حدزه مساب ا  تسلیحاتی به ناریت گرفت دیگر نظریه ،بتدان از ن طه نظرا  کالین گری

گیری ارادی یکی از طرفین رقیب از با کناره می تداند که ممت د است تدقف مساب ه تسلیحاتی

مرتبط باشد. در این راستا انصراف از ادامه مساب ه تسلیحاتی ممکن  ،ادامه مساب ه تسلیحاتی

های یاد شده به این رفین باشد و یا ممکن است طرفانگیزه شدن طرف یا طاست ناشی از بی

: 1378 )گری،د شد نتیجه رسیده باشند که مساب ه تسلیحاتی به نتیجه مطلدب منجر نخداه

دودی قابلیت فارس تا حتداند در خصدص کیدرهای حدزه خلیجاین وعمیت می .(98 -100

رژی جهان همان چیزی بدده است و تومین امنیت ان مینتأ لهمسأواقع  انطباق داشته است. در

های رربی را مت اند کرده است که که هم کیدرهای صادرکننده نفت و هم کیدرها و قدر 

بمد از  به خصدصای امنیت پایدار و نه ناامنی منط ه مینتأبرای  ،حتی رقابت تسلیحاتی را هم

چنین می تدان واقع در اینجا  فارس خداستار باشند. درسدم خلیج های اول، دوم ووقدا جنگ

-فارس، یکی از راهاستد ل کرد که با تدجه به رخداد چرخه مساب ه تسلیحاتی در منط ه خلیج

ثباتی راهبردی ایجاد شده در این منط ه ناشی از این های برون رفت از مساب ه تسلیحاتی و بی

اند که حاصل ایجاد افتهبدده که طرفین درگیر در مساب ه، به ثبا  راهبردی جدیدی دست ی

برقراری مدازنه » همچنین ثبا  در مدازنه قدا ؛«برقراری مدازنه تهدید» زدارندگیثبا  در با

فارس بدده های سه گانه خلیجهای ناشی از جنگمیان طرفین بمد از آتش افروزی «قدر 

 است. 

را مطرح کرد که وقدا تحد    لهمسأشاید بتدان این  ،از طرف دیگر در سطح دوم تحلیل

 ی اسالمی و یا بهار نربی اطالق گردید،گسترده در خاورمیانه که بر آن نناوینی چدن بیدار

ویژه انوای شدرای همکاری به جای ه فارس و ببانگ شد تا نگرش کیدرهای حدزه خلیج

ساب ه ساز میمنی اگر دوگانه اصلی ریریت ، بییتر ممطدف شدد؛برون به درون کیدرها

فارس در نظر بگیریم، انراب ترجیح دادند که تسلیحاتی منط ه را ایران و انراب جندبی خلیج

حداقل ، ایداخلی به جای منازنا  منط ه د   اخیر به تنظیم واصالح امدردر نتیجه وقدا تح

با این حال شاید بتدان گفت یکی از  داج نهوت بیداری اسالمی بپردازند؛تا فروکش کردن ام

های نیابتی بدده است که حرکت به سمت جنگ ،اینتایج اصلی مساب ه تسلیحاتی منط ه
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ای در سدریه تدان بین ایران و برخی کیدرهای متخاصم نرب منط هنمددهای اصلی آن را می

ای و تحرکا  دانش و جبهه النصره و نراق در قالب دوگانه م ابله/ حمایت از تروریسم منط ه

این رویکرد به زنم برخی متفکران بمد از حمال  نربستان سمددی به یمن  میاهده کرد. حتی

 ای دیگر ممنامند شده است. به گدنه «1394اوایل فروردین » 2015در ماه مارس 

ای در وهله اول اما در سطح سدم تحلیل، این مهم مطرح شده است که کیدرهای منط ه

دهند. راهکاری هم که ترجیح می« ایی تهاجمیکنترلِ ابتد»را بر « مدیریتِ پییرفته تدافمی»

اند نالوه بر ت دیت بنیه دفانی اولیه، مبتنی بر دفاا استراتژیک و در نظر گرفته لهمسأبرای این 

های استراتژیکی است که ت ارن و تدازن را در میان پییگیرانه با دستیابی واحدها به سالح

ان به تجهیز کیدرها به انداا وسایل انهدام جممی تدطرفین ایجاد و حفظ نماید. برای مثال، می

های بالستیک های نامرئی کروز، مدشکها، مدشکپیما، کالهکهای بالستیک قارهمانند مدشک

ای بسیار زیاد ها و نظایر آنها اشاره کرد. راهکار ممکدر که با هزینهزیردریایی، بمب افکن

بازدارندگی، قدر  چانه زنی واحدها را نیز افزایش پمیرد، نالوه بر کسب قدر  صدر  می

گران در داده و مدجب شده که واحدها همچدن گمشته صرفاً پیرو و مجری دستدرا  مداخله

 راستای ایجاد نظم مدرد نظر آنها در منط ه نباشند.

یابد که کیدرهای نرب منط ه همسد می ملتأزمانی بییتر قابلیت  ،البته این سطح از تحلیل

-حداقل تا پایان دوره ریاست جمهدری آقای احمدی نژاد، بییتر برنامه هسته ،با م اما  رربی

نمددند. پمیرش ای ایران را در راستای دستیابی م اما  کیدرمان به سالح اتمی تفسیر می

های سیاسی مدجدد در منط ه خلیج فارس که در انداز دستیابی به سالح اتمی تدسط نظامچیم

ز ایراد اتهام دستیابی ایران به بمب اتمی و در قالب یک مساب ه تسلیحاتی کیفی واقع پس ا

ای جدیدی را بانگ شد که خدد صدر  پمیرفته است، کمابیش تدزیع قدر  منط ه

 ها بدد.دربرگیرنده این پیام

 ثیرتأو در چنین شرایطی، نگرانی کیدرهای نود شدرای همکاری خلیج فارس از افزایش 

 (.Salehzadeh, 2013: 26ای افزایش یافت )ران پس از کسب قابلیت هسته)نفدذ( ای

داد که نصر  نیانو این مدعدا به قدر  های خارجی همچدن روسیه، چین و هند 

ای آمریکا در خلیج فارس در حال پایان است و فرصتی در پیش رو دارند که با هژمدنی منط ه
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همچنین ن ش  نظامی، و اقتصادی داشته باشند؛، های سیاسیکیدرهای این منط ه میارکت

 ای آنها ایفا نمایند.برای برنامه های هسته ،ننصر حامی

ای برخدردارند، و حرکت به سمت منط ه ای که همه واحدهای آن از قابلیت هسته

ای آن در کل هیداری از طرف کیدرهای منط ه خلیج فارس به اسرائیل بدد که انحصار هسته

 .(Russell, 2008: 531-532ه پایان رسیده است )خاورمیانه ب

 مدیریت بسامد اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس. 5

گرایی در حدزه های نئدواقعدوم فرعیه این م اله که با انگاره فرضکه گفتیم پیش همچنان

مماد   در حدزه « وریسازی/ بهرهبهینه» لهمسأباشد، تحلیل اقتصادی نیز تا حدی همسد می

واقع اهمیت بسامد اقتصادی در اینجا از آن  ای بدده است. درسط کیدرهای منط هریرنظامی تد

-شدد که مطابق تحلیل لدییس ریچاردسدن که اشاره شد تدان اقتصادی م دم بیرو ذکر می

بدیلی برای مدیریت منازنا  احتمالی نظامی از یکسد و نامل میدق مناسبی برای پرهیز از 

و نتیجه نامطلدب از م ابله نظامی مطابق تحلیل کالین گری است که بدان اشاره شد. با  هزینه

های اول و دوم خلیج فارس، و های بروز جنگتدان گفت در سالمی لهمسأدر نظر داشتن این 

، چالش تدسمه اقتصادی را در اکثر کیدرهای منط ه خلیج فارس به 1990حتی تا پایان دهه 

گرایی، ساختار اقتصادی متکی بر رانت و سلطه اقتصادی خارجی شاهد لتد یلی نظیر دو

های راهبردی مدجدد در بین کیدرهای حدزه خلیج فارس، اینکه بی ثباتی به خصدصبددیم؛ 

ای نظیر طالبان و ال انده و حمایت همچنان وجدد داشت و با ظهدر جریانا  رادیکال منط ه

از این جریانا  )در مخالفت با جمهدری اسالمی( زمینه کیدرهایی نظیر نربستان و امارا  

با  یافته بدد؛فزونی نیز فارس های سیاسی و دیپلماتیک بین کیدرهای حاشیه خلیجایجاد تنش

حمله آمریکا به  ،سپتامبر و متماقب آن 11این حال در شروا هزاره جدید و با وقدا حمال  

های خارجی نیز در منط ه بییتر فراهم شد. در تافغانستان و نراق، زمینه مداخله نظامی دول

گری و نظامی لهمسأ 2000-2010تا نیمه اول دهه  چنین شرایط ناپایداری اگرچه ت ریباً

اما به تدریج  کرد، ای همچنان اهمیت خدد را حفظمدیریت آن برای کیدرهای منط ه

وقتی  به خصدصنظر قرار گرفت.  مدردرویکردهای مبتنی بر مدیریت بسامد اقتصادی نیز 

به نندان تومین کننده اصلی امنیت برای بییتر کیدرهای منط ه خلیج فارس مطرح  آمریکا
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در نتیجه،  نمدد؛شده بدد، در پاسخ به تهدیدا  امنیتی، به روش واکنیی و تاکتیکی نمل می

رس باقی گماشته وابستگی نملکردی و ناپایدار به خدد را در بین بییتر کیدرهای خلیج فا

ای تا حدی به این در  رسیده بددند که بدد. در واقع در چنین شرایطی واحدهای منط ه

های مداخله گر در کاهش تنش فیمابین و تا حدودی کاهش وابستگی این واحدها به قدر 

های شان، راه حلی است که همراه با افزایش سطح همکاری در حدزهامنیت مینتأجهت 

تداند به تدریج به برقراری انتماد مت ابل در میان طرفین ی در میان واحدها میمختلف مدعدن

 کمک نماید.

ای که در بین شش کیدر جندبی خلیج های منط های از همکارینمدنه ،با چنین نگاهی

، بییتر با نگاه 1981اگرچه در سال  ؛فارس شکل گرفت، شدرای همکاری خلیج فارس بدد

ان الب اسالمی ایران به وجدد آمد، اما این شدرا به تدریج همگرایی  امنیتی نسبت به وقدا

-اقتصادی را نیز جزو اولدیت اصلی قرار داد و کارکردهای اقتصادی آن در م ایسه با کارویژه

هایی را برای شکل دادن به یک بازار اهمیت بسزایی یافت و این نهاد تالش ،های امنیتی آن

ها جهت تنظیم تجار  و سرمایه گماری با روندی همکاری، ترریب 2008میتر  در سال 

چنین م تا حد قابل تدجهی قد  یافت؛ این مه 2010های منتهی به آهسته آراز کرد و در سال

های اقتصادی شاملِ مسائل مربدط به شرایطی بانگ شد که جمهدری اسالمی ایران نیز در زمینه

ه گماری، تدریسم و ... همکاری خدد را با انرژی، حمل و ن ل، واردا  و صادرا ، سرمای

زمانی که بییتر  ،در این دوره :کیدرهای حدزه خلیج فارس گسترش دهد. به نندان مثال

برای نخستین بار بمد  1386نژاد بدد، در آذر منطبق با دوره اول ریاست جمهدری آقای احمدی

فارس در ای همکاری خلیجایران به نندان نود ناظر در اجالس شدر ،سال 27از نزدیک به 

تدانست زمینه همکاری میتر  فیمابین برای انتمادسازی در دوحه شرکت کرد که خدد می

 .(Haji-Yousefi, 2010: 10-11)نژاد را فراهم سازد دوره اول ریاست جمهدری احمدی

های میتر  اقتصادی که ایران بر همین اساس میاهده شد که بر مبنای جدول زیر کمیسیدن

ا کیدرهای این حدزه اموا کرد، از نظر تمداد، پس از منط ه آسیای مرکزی، در رتبه دوم قرار ب

 گرفت و ظرفیت پنهان همکاری کیدرهای حدزه خلیج فارس بییتر آشکار گردید.
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 2010: تعداد کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با هر یک از خوشه ها در سال  2جدول 

http://tpo.ir.servercms1.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=352:منبع 

شدرای همکاری ، تنها 2010اینکه از حیگ میزان صادرا  و واردا  طبق آمار سال عمن 

میلیدن د ر واردا   461532768416میلیدن د ر صادرا  و  654878627607فارسخلیج

تداند نیانگر ظرفیت پنهان است که اگرچه بییتر در حدزه انرژی بدده است، اما می داشته

 .(302،1394 )نباسی، پدرجم و ماندگار،باد   تجاری کیدرهای منط ه باشد ت

 تیجه گیرین

مساب ه تسلیحاتی بیانگر ندنی مسلحح سازی رقابت طلبانه است و مفهدم چنین رقابتی در 

گردد که در آن دو یا چند کیدر که ممکن است یکدیگر زمینه تسلیحا ، به شرایطی اطالق می

بخیند و نمایند، سطح تسلیحا  خدد را با سرنتی چیمگیر ارت اء میی را دشمن خدیش تل 

ساختار نظامی خدیش را بر مبنای تدجه کلی به نملکردهای نظامی و سیاسیِ پییین، کندنی، و 

ها کنند. مساب ه تسلیحاتی در خرده سیستماحتمالیِ دیگر کیدرهای حاعر در رقابت استدار می

همچنین مدقمیّت  اقتصادی؛ - ازتابی از شرایط سیاسیب ،یک سدای، از های منط هو حدزه

 باشد.ژئدپلیتیک هر یک از واحدهای منط ه و از سدی دیگر، بازتاب شرایط داخلی منط ه می

تدان گفت که این منط ه با تدجه به الگدی روابط در در مطالمه مدردی منط ه خلیج فارس، می

یک آن، جغرافیای انسانی در ط ه، مدقمیت ژئداکدندممیان واحدهای آن، محیط ژئدپلیتیک من

م ایسه ساختار قدر  واحدها در این منط ه از جمله مناطق راهبردی در سیستم بین  منط ه و

در نتیجه  اند؛باشد که بییتر واحدهای آن با مممای امنیت و بحران قدر  مداجهالملل می

ر منط ه، جهت حفظ برتریِ تدانِ خدد و ترین اقدامی که تدسط واحدهای برتنخستین و اصلی

ها از حمله به خدد صدر  گرفته، ساخت و یا خرید تجهیزا  نظامی نیز بازداشتن سایر قدر 

باشد، امنیت می مینتأو  ترین هدف راهبردی که حفظ ب امهم مینتأو دفانی پییرفته برای 

شبکه 

 های منطقه ای

خلیج 

 فارس

آسیای 

 قفقاز مرکزی

شبه 

 شامات قاره

شمال 

 آفریقا

 5 29 30 19 52 45 ایران

http://tpo.ir.servercms1.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=352
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در هر دو بُمد کمّی و کیفی( در این های تسلیحاتی را )بدده که در ادامه این روند، بروز مساب ه

های سه گانه خلیج فارس در برخی م اطع تاریخی؛ مانند جنگ گاهیایم که منط ه شاهد بدده

 کمابیش مدرد استفاده هم قرار گرفته است.

اگرچه مساب ه تسلیحاتی این منط ه در بازه زمانی مدرد نظر در این پژوهش و حتی پس از 

استنادا  آماری که ارائه شد شتابان بدده است، اما بنا بر مسائلی نظیر آن همداره بنا بر 

حتی  ایبا ی آن برای کیدرهای منط ههای ای و هزینههای منط هسنگ جنگتجربیا  گران

مین امنیت گلدگاه انرژی جهان، این مساب ا  تسلیحاتی تأالملل و نیز عرور  سیستم نظام بین

د نظر قرار گرفته و هر چ در به اواخر دهه اول هزاره جدید نزدیک بییتر در سطح تدافمی مدر

بدین ترتیب چنانچه گفته شد راهبرد نینیت بییتری به خدد گرفته است؛  لهمسأایم این شده

 ای قرار گرفت.تدافمیِ پییگیری/آمادگی در دستدر کار م اما  نظامی کیدرهای منط ه

امی، در دهه آرازین هزاره جدید، سطحی دیگر از حل نظهمزمان با این راه ،از طرف دیگر

 ،حل ریر نظامی بدد که بر اساس آنای هم به تدریج ممنامند شد که همانا راهتمامال  منط ه

و در راستای کاهش  وریسازی/بهرهای در راستای پییبرد راهبرد بهینهکیدرهای منط ه

ای، سطحی از امنیت واحدهای منط ه مینتأوابستگی واحدها به قدر  مداخله گر در جهت 

در قیاس با  ،تمامال  تجاری و اقتصادی را برای خدد تمریف کردند که هر چند این مهم

ای در ابتدای راه است، اما برخی امیدوار بدده و مساب ه تسلیحاتی نظامی برای کیدرهای منط ه

تی را ت لیل دهد. امری که های مست یم مساب ه تسلیحاجلده ،هستند که حداقل در کدتاه مد 

دخالت ایران در  لهمسأالبته با وقدا تحد   مدسدم به بیداری اسالمی و یا بهار نربی و طرح 

مسائل داخلی کیدرهایی نظیر بحرین، نراق، سدریه و اخیراً یمن از جانب کیدرهای نود 

یمن با  ر امدره مست یم نظامی نربستان دشدرای همکاری خلیج فارس که حتی منجر به مداخل

 روبرو شده است.حمایت کیدرهای نربی منط ه گردید با تردید نسبتاً جدی 
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