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 چکیده
ترین اهمیت آن وجود منطقه خلیج فارس، یکی از مناطق مهم راهبردی جهان است که مهم

های بزرگ رو، توجه قدرتی جهان در آن است. از اینبیش از شصت درصد از منابع انرژی فسیل
به ویژه از ابتدای قرن بیستم را به خود جلب کرده است. در این منطقه، هشت کشور ساحلی ایران، 
عراق، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات و عمان حضور دارند. از این میان دو کشور ایران و 

داشته  1990روند و عراق نیز چنین وضعیتی را پیش از دهه ای به شمار میعربستان قدرت منطقه
های بزرگ به های کوچک هستند. با وجود این، توجه قدرتاست. اما کشورهای دیگر، قدرت

دهد، امنیت ها را در منطقه افزایش میای که رقابتمنطقه خلیج فارس و وجود دو قدرت منطقه
ها در این منطقه، کشورهای منطقه، به ویژه ود رقابتای خلیج فارس بسیار مهم است. با وجمنطقه

های مختلف توان نظامی های نظامی خود را بر افزایش و توسعه جنبهای، سیاستدو قدرت منطقه
اند که منجر به چندین جنگ و بحران هم در منطقه شده خود، به عنوان یک راهبرد قرار داده

 نظامی کشورهای منطقه خلیج فارس هایه سیاستاست. بنابراین، پرسش اصلی مقاله آن است ک
و ترتیبات آن چه تأثیری گذاشته است؟ برای بررسی این پرسش، در آزمون  ایمنطقه امنیت بر

های علّی و تحلیلی استفاده شده است و هدف آن است که ترتیبات ارتباط میان فرضیه از روش
دهد که های مقاله نشان مید. یافتههای نظامی در آن، روشن گردای و سیاستامنیت منطقه

                                                           
 محیطی زیست عملکرد واکاوی»آبادی با عنوان نجفالملل سهیل سهیلیی روابط بیناین مقاله برگرفته از رساله دکتر *

 است.« (2000-2019) ایمنطقه امنیتی نظام بر آن تأثیر و فارس خلیج ساحلی هایدولت
 il.comeil.soheily@gmasoh ایمیل: ،رانیا ش،یک ،یدانشگاه آزاد اسالم ،شیک یالمللنیواحد ب الملل،نیگروه روابط ب **

 رانی، اتهران ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ،علوم سیاسیگروه استادیار عضو هیات عملی  مسئول، نویسنده ***
g.keshishiyan71@gmail.com 

، نرایا راز،یشی، زاد اسالمآدانشگاه واحد شیراز،  الملل،نیروابط بعلوم سیاسی و گروه استادیار عضو هیات عملی  ****
 ghaedi1352@gmail.com یل:ایم

 rezasimbar@hotmail.com استاد علوم سیاسی دانشگاه گیالن، ایمیل: *****



 

 

 

156   المللیفصلنامه مطالعات بین(ISJ ،) 1398(، تابستان 61) 1، شماره 16سال 
 

ای آن های توسعه نظامی کشورهای منطقه خلیج فارس، موجب شده تا امنیت منطقهسیاست
همواره در شرایط تهدید به سر برد، چرا که برخی از این کشورها، امنیت خود را در همکاری با 

 جویند.ای را می، امنیت منطقههاجویند و برخی دیگر در مقابله با این قدرتهای بزرگ میقدرت
 

 کلیدواژگان
 سیاست، نظامی، امنیت، منطقه، خلیج فارس

 
 مقدمه

منطقه خلیج فارس به دالیل مختلفی از جمله وجود منابع فسیلی انرژی در آن، قلب جهان 
اسالم بودن، به ویژه به دلیل وجود مکه و مدینه در آن، یک راه ارتباطی مهم میان سه قاره آسیا، 

های بزرگ نیز به این منطقه توجه آفریقا و اروپا، دارای اهمیت زیادی در جهان است و قدرت
ها را به داشتن نفوذ در این منطقه ای دارند، به طوری که منافع ملی و جهانی آنها، این قدرتویژه

تشویق کرده است. در این منطقه همچنین هشت کشور وجود دارند که دو کشور جمهوری 
روند و عراق نیز ظرفیت ای به شمار میهای منطقهایران و عربستان سعودی در آن، قدرت اسالمی

های آن دارد. بقیه کشورها، یعنی ای را در صورت رفع بحرانتبدیل شدن به یک قدرت منطقه
های کوچک هستند و برای تأمین امنیت خود، به کویت، بحرین، قطر، امارات و عمان، قدرت

ای در خلیج فارس به ویژه پس از های منطقهای متکی هستند. رقابتمنطقه  های بزرگقدرت
(، موجب شده تا امنیت آن هم داری اهمیت باشد و 1979) 1357رویداد انقالب اسالمی در 

ترین عامل این بحران و درگیری در آن بر قیمت و میزان عرضه نفت و انرژی اثر بگذارد. عمده
عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمهوری اسالمی ایران است که  رقابت نیز، هراس کشورهای

بیش از همه در اثر تبلیغات غرب، به ویژه آمریکا روی داده است، چرا که به این ترتیب، این 
ای را به این تواند در منطقه حضور نظامی خود را تداوم بخشد و هم تسلیحات عمدهکشور هم می

این تسلیحات و تکیه به قدرت آمریکا توسط این کشورها و  کشورها به فروش برساند. خرید
ای، موجب شده تا ایران نیز به تجهیز نظامی خود بپردازد. به این جهت، بیشتر اشغال عراق در دوره

اند. بنابراین، پرسش اصلی این کشورها، به اشکال گوناگونی به سیاست توسعه نظامی روی آورده
و ترتیبات  ایمنطقه امنیت بر نظامی کشورهای منطقه خلیج فارس هایمقاله آن است که سیاست

امنیتی آن چه تأثیری گذاشته است؟  در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی این است که 
ای آن های توسعه نظامی کشورهای منطقه خلیج فارس، موجب شده تا در امنیت منطقهسیاست

خی از این کشورها، امنیت خود را در همکاری با همواره در شرایط تهدید به سر برد، چرا که بر
جویند. ای را میها، امنیت منطقهجویند و برخی دیگر در مقابله با این قدرتهای بزرگ میقدرت
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های توسعه نظامی، چگونه شرایط امنیتی در واقع هدف مقاله آن است که نشان دهد، سیاست
دهی قاله، روش علّی و تحلیلی است. سازمانای را دچار چالش کرده است. روش تحقیق ممنطقه

مقاله نیز چنین است که پس از این مقدمه کوتاه، پیشینه آن خواهد آمد، سپس تاریخچه بیان 
 گیری خواهد آمد.خواهد شد، آنگاه فرضیه اصلی آزمون خواهد گردید و در پایان نیز نتیجه

 
 پیشینه -1

 ایاالت نظامی راهبرد دمور در بحث»( با عنوان 2018لی )یکی از آثار در این زمینه، مقاله لی
. در این مقاله نویسنده تالش (Lilli, 2018: 2-18)است « چیست؟ رو پیش راه: فارس خلیج در متحده

در  وپردازد بررسی بکرده تا در مورد راهبرد نظامی فعلی و آینده آمریکا در منطقه خلیج فارس به 
را به  ر منطقهدیران ز بهره برده است. در حقیقت نویسنده، حضور ااین زمینه از اطالعات تاریخی نی

وم حضور ای که در خاورمیانه دارای نفوذ است، یکی از دالیل اصلی تداعنوان یک قدرت منطقه
سی ، به بررداند و در شرایطی که دونالد ترامپ بر سر کار آمده استنظامی آمریکا در منطقه می

 پردازد که باهای این حضور از سوی کشورهای منطقه میأمین هزینهراهبرد آمریکا در زمینه ت
طالعات اشود. نقطه قوت مقاله استفاده از خریدهای تسلیحاتی عمده از سوی اعراب، انجام می

ر ایران د های تسلیحاتی است و نقطه ضعف آن نیز نپرداختن به توان نظامیمفید در زمینه فروش
 د.   ه مقاله حاضر تالش دارد تا آن را نیز برجسته سازمنطقه به طور کامل. امری ک

های آمریکا در بازسازی ائتالف»( با عنوان 1396در مقاله منوری و رستمی )دیگر یک اثر 
های اله، به سیاست(. این مق189-214: 1396است )منوری و رستمی، « حوزه عربی خلیج فارس

نطقه مربی در عایی میان این کشور و کشورهای هنظامی آمریکا در خلیج فارس و ایجاد ائتالف
  از پس منطقه والتدرتح ایران برجسته نقش عامل دهد که سههای آن نشان میپردازد و یافتهمی

 فارس خلیج و خاورمیانه امنیتی تحوالت در روسیه حضور ، عراق در شیعی دولت آمدن کار روی
 و هاهمکاری تقویت در تواندمی تروریسم با همبارز در عربی کشورهای و آمریکا مشترک منافع و

ر دقطه قوت مقاله مؤثرباشد. ن ایمنطقه منازعات فصل و حل برای آمریکا با این کشورها، اتحاد
عات ه اطالکپرداختن به این همین عوامل بازسازی ائتالف است، اما نقطه ضعف آن، این است 

اضر قاله حکشورها نداده است، امری که مآماری و کمی دقیقی درباره حضور آمریکا در این 
 خواهد پوشش دهد. می

 سیاست تدوین در مؤثر عوامل»( با عنوان 1396آبادی و مؤمن )دولتاثر دیگر، مقاله شمس
آبادی و مؤمن، دولتاست )شمس« فارسخلیج حوزه بر تأکید با ایران اسالمی جمهوری دفاعی
 منطقه بر تأکید با  آسیا غرب منطقه و جهان در ایران مهم (. در این مقاله جایگاه150-125: 1396

فارس مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده این جایگاه موجب تهدید علیه ایران خلیج حساس
 دفاعی، سیاست ابزار عنوانبه مسلح نیروهای دارد که مؤلفههای این مقاله، بیان میشده است. یافته
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 به بخشیانسجام عوامل نیز ازآنپس و دارد ایران دفاعی سیاست ینتدو بر را تأثیر بیشترین
 تأثیر دفاعی، سیاست اهداف بعد از افزاییقدرت و سازیقدرت و دفاعی هایبرنامه و راهبردها

داشته است. نقطه قوت  فارسخلیج حوزه بر تأکید با ایران دفاعی سیاست تدوین بر توجهیقابل
کمی برای به دست آوردن نتایج خود بهره برده است و نقطه ضعف این مقاله آن است که روش 

آن است که میزان اثربخشی این سیاست دفاعی را در منطقه، روشن نساخته است. این امر را مقاله 
 حاضر در تالش دارد تا برجسته نماید.

 
 مبانی نظری -2

 که نخست ست، جای داردای ابا توجه به اینکه موضوع این مقاله در کل درباره امنیت منطقه
بر حمله، اقدامات برای محافظت در برا»وبستر، امنیت را امنیت تعریف شود. دانشنامه ماریام

کند. در تعریفی ، تعریف می(Merriam-Webster, 2019: 1)«جاسوسی، خرابکاری، جرم و جنایت
های ی در حوزهتوان امنیت را به صورت سلبی، نبود تهدید، به ویژه تهدید خارجمی»دیگر، 

(. در دفع 37: 1397ادکانیان و خسروی، «)سیاسی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، غذایی و... دانست
ت تواند به صورت ایجابی امنیرو است و از طریق این دفع میتهدیداتی که یک کشور با آن روبه

فه ، دو مؤلالمللدر روابط بینخود را تأمین کند، سطح قدرت یک کشور دارای اهمیت است. 
دو  کند، یکی قدرت اقتصادی و دیگر قدرت نظامی آنها؛ و همینقدرت کشورها را تعیین می

ی تعیین یت جهانای و امنمؤلفه نیز هستند که توانایی کشورها را در تأمین امینت خود، امنیت منطقه
های تگ، قدرهای بزرها، قدرتکشورهای جهان به ابرقدرت»نمایند. بنابر همین دو مؤلفه، می

. (Chapnick, 1999: 76)«شوندهای کوچک، تقسیم میانی و قدرتهای ملی یا میای، قدرتمنطقه
های های ملی و قدرتای، قدرتهای منطقههای، بزرگ، قدرتبدیهی است که به ترتیب، قدرت

 رند. کوچک، از بیشترین تا کمترین توانایی، در ایجاد امنیت ملی خود و دیگران، دا
ای ندارند مگر آنکه با واحدهایی که قدرت بیشتری های کوچک در این میان، چارهقدرت

ای تعداد این کشورها زیاد باشد، آنها با دارند، اتحاد و ائتالف برقرار نمایند. حال اگر در منطقه
های کنند و یا به قدرتجمعی ایجاد میای اتحادی برای دفاع دستههای منطقهیکی از قدرت

دارد، اما  2ریشه در مفهوم واحد همه بر ضد یکی 1جمعی،امنیت دسته»برند. مفهوم رگ پناه میبز
جمعی، دربرگیرنده تعهد هر عضو برای پیوستن به ائتالف با مشارکت در یک نظام امنیت دسته

جمعی، دووجهی است. اول، سازوکار قدرت اکثریت علیه متجاوز است. منطق اصلی امنیت دسته
کند؛ باید مانع جنگ شود و در مقایسه با جمعی فعالیت میکه در چارچوبی امنیت دسته موازنه

                                                           
1 - Collective Security 
2 - All Against One 
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فعال است، باید با قوت و قدرت بیشتری جلوی  1ومرج،سازوکار موازنه که در یک محیط هرج
جمعی با نهادینه کردن مفهوم همه بر ضد یکی؛ به متجاوز را بگیرد. دوم، سازمان امنیت دسته

کند که در آن، ثبات به جای رقابت از طریق همکاری المللی کمک میمحیط بینایجاد نوعی 
 (.16: 1392جعفری، «)ایجاد خواهد شد

کنند، تالش شوند و یا ائتالف میکشورهایی که در یک منطقه علیه دیگری با هم متحد می
ن آنها پدید را برای خود به وجود آورند که در اثر همگرایی میا 2«جامعه امن»دارند تا یک 

ای به چنانچه آنها یک سازمان منطقه»آید. میزان و شکل این همگرایی دارای اهمیت است. می
و چنان که این همگرایی  3پیوندوجود آورند، اما این همگرایی تشدید نشود، جامعه امن سست

وجود به  4پیوندهای همکاری را نیز شامل شود، جامعه امن سختافزایش یابد و دیگر زمینه
تواند به جامعه امنی تبدیل شود که در آن ای در پیوند با مسأله امنیت، میهمگرایی منطقه»آید. می

یک جامعه امن، »کشورها با یکدیگر همکاری کرده و به اعتماد زیادی دارند. به نظر کارل دویچ، 
اقشات خود را به دهد، بلکه آنها منای است که بین اعضای آن هرگز نبرد فیزیکی روی نمیجامعه
 (.20: 1386بالمی، «)کنندفصل میوهای دیگری حلروش

اما باید توجه نمود، چناکه این جامعه امن، در برابر تهدید یک کشور دیگر در منطقه به وجود 
کنند، یابی ملی را دنبال نمیاند، هدفی جز امنیتآید، کشورهایی که بر ضد دیگری متحد شده

نه خواهند رفت. حال هر چه میزان تهدید میان کشورهای همگرا و کشور یا بنابراین در پی مواز
تمایل  5گروه کشورهای دیگر، بیشتر باشد، رقابت بیشتر شده و موزانه قوا به سوی موازنه تهدید

 صورت به امنیتی مناطق» به این ترتیب، چنین مناطقی را باید مناطق امنیتی نامید. کند.پیدا می
 امنیتی است و در واقع مجموعه داخلی امنیتی، تعامل بیشتر آنها در که هستند فرعی هاینظام

 .(Mirhosseini, 2012: 23)«است شده تعریف امنیتی هایشیوه از واقعی الگوهای توسط
گرایان تدافعی نئوکالسیک است، پدید آورده که از جمله واقع 6موازنه تهدید را استفان والت

 قدرت موازنه برقراری به منجر تواندنمی بازیگر یک قدرت افزایش اماًالز»است. در نگاه وی، 
 مشخص، بازیگر یک سوی از که گیردمی قرار دیگر بازیگران دستور در موازنه زمانی .شود

 گفته به .دارد مشخصی اجزای و تعریف هم، چارچوب، تهدید این در اما .شود احساس تهدیدی
 تجاوزکارانه نیات نهایتاً و تهاجمی قدرت جغرافیایی، تمجاور کلی، قدرت از تهدید والت،

                                                           
1 - Anarchy 
2 - Security- Community  
3 - Loosely-Coupled  
4 - Tightly-Coupled  
5 - Balance of Threat 
6 - Stephan Walt  
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 گونه دو به شدن، اجرایی مسیر در شود. موازنهمی تشکیل آنها، سیاست خارجی رفتار و کنشگران
 صورت به تواندمی نیز دو این از کدام منفی. هر سازیموازنه و مثبت سازیموازنه: شودمی محقق

 و خود، قدرت افزایش بر مبتنی مثبت، سازیموازنه. گیرد صورت یکجانبه یا چندجانبه
 و 1سخت موازنه به صورت موازنه، طرفی است. از تضعیف دیگری بر مبتنی منفی، سازیموازنه
شوند. می تقسیم غیرنظامی و نظامی نوعِ دو به نیز، آنها از هرکدام شود کهمی پیگیری 2نرم موازنه
 قدرتمند و تهدیدکننده دولت برابر در دولت کی نسبى قدرت افزایش سخت، موازنه هدف
( 1: 1396هژبری، «)است خارجى اتحادهاى و داخلى نظامى هاىتوانمندی افزایش طریق از دیگر،

کنند و یا خود در این چارچوب است که یا کشورها شروع به خریدهای عمده تسلیحاتی می
ا باید در زمره سیاست توسعه نظامی زنند، که هر دو ردست به تولید تسلیحات در حجم وسیع می

های بزرگ، به کنند تا ائتالف نظامی خود را با قدرتدانست، اما در هر دو صورت تالش می
 صورت اتحاد درآورند تا برای خود ایجاد امنیت نمایند.

 
 تاریخچه -3

ه منطقدر ای، های نظامی بر امنیت منطقهاز منظر تاریخی، در ارتباط میان اثرگذاری سیاست
خلیج  گ اولخلیج فارس در چند دهه اخیر سه جنگ روی داده است که به ترتیب عبارتند از جن

وم خلیج فارس: جنگ کویت (، جنگ د1988-1980فارس: جنگ تحمیلی عراق علیه ایران )
 که عواقب آن تا 2003سوم خلیج فارس: جنگ آمریکا علیه عراق در  (، و جنگ1990-1991)

 شود.بود. در اینجا به عنوان تاریخچه به دو جنگ نخست، اشاره میبسیار شدید  2006
یکی، »منشأ جنگ اول خلیج فارس در دیدگاه بسیاری از کارشناسان، چند عامل بود: 

الجزایر در مورد قرار دادن تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور در اروندرود  1975موافقتنامه 
گیری از ضعف نظامی آن تفاده برتری نظامی خود و بهرهبود که عراق اعتقاد داشت، ایران با اس

زمان عراق، این خط مرزی را بر آن کشور تحمیل کرده است. دیگری شرایطی بود که صدام 
حسین در اثر یک کودتای نظامی در عراق به قدرت رسیده بود و نیاز داشت تا جایگاه خود را در 

بود که در آن هم ساختارهای نظام جمهوری  قدرت محکم کند، سوم، شرایط انقالبی در ایران
هایی از افسران نیروهای نظامی وفادار به گیری بود و هم بخشاسالمی به تازگی در حال شکل

محمدرضا شاه توسط نیروهای انقالبی تصفیه شده بودند که موجب ضعف ساختار نظامی ایران 
داشت ایران بود که اعالم می شده بود. دیگری، بهانه صدام در اتخاذ سیاست صدور انقالب

های کشورهای عربی را برانداخته و در این کشورها، از جمله عراق، انقالب خواهد حکومتمی

                                                           
1 - Hard Balance 
2 - Soft Balance 
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اسالمی برپا کند. امری که موجب هراس دیگر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس که دارای 
ویژه آمریکا از اینکه  های بزرگ، بهضعف ساختاری امنیتی بودند، شده بود. به عالوه اینکه قدرت

ایران به علت انقالب اسالمی از اتحاد با این کشور خارج شده بود و مشی ضداستکباری گرفته 
بود، حامی شروع این جنگ توسط عراق علیه ایران بود. همچنین شوروی در فضای دوقطبی 

با اشغال با خروج ایران از اتحاد آمریکا، خال قدرت را در منطقه  1979جنگ سرد، در سال 
افغانستان پر کرده بود و شکست ایران توسط عراق که در اتحاد با شوروی بود، به نفع این کشور 

رفت، بنابراین، این کشور نیز حامی جنگ در محکم کردن جایگاه خود در منطقه به شمار می
ی نفتی ها(. البته باید اشاره کرد که وجود میدان21: 1398بذرافشان، «)عراق علیه ایران بود

مشترک در مرز ایران و عراق و منطقه نفتی خوزستان ایران، از دیگر دالیلی بوده است که عراق 
را به حمله به ایران واداشت تا شاید بتواند بر این منابع نفتی نیز مسلط شود. جنگ تحمیلی عراق 

های انسانی ارتخس»ای در طول قرن بیستم تبدیل شد، ترین جنگ منطقهعلیه ایران، که به طوالنی
های مالی میلیون نفر مجروح طرفین، و خسارت 5/1هزار نفر کشته طرفین و  450شدید حدود 

: 1387دژپسند و رئوفی، «)میلیارد دالر بود 440فراوان که تنها برای ایران به طور مستقیم برابر 
از جمله تأسیس ای ( به بار آورد. این جنگ اثرات زیادی بر ایجاد ترتیبات امنیت منطقه197

شورای همکاری خلیج فارس و پیدایش مسابقه تسلیحاتی در منطقه داشت که در کل در اثر 
 های توسعه نظامی عراق پدید آمد.سیاست

توان به دو بخش تقسیم کرد، یکی جنگ دیگر، جنگ کویت در منطقه بود. این جنگ را می
وجب اشغال کویت شد که دلیل آن روی داد و م 1990حمله عراق به کویت که در میانه سال 

برداری بیشتر کویت از منابع نفتی مشترک در مرز دو کشور بود، اما به ادعای عراق مبنی بر بهره
واقع عراق انتظار داشت تا کویت میلیاردها دالر بدهی این کشور را که در طی جنگ علیه ایران 

در جنگ علیه ایران، از امنیت  کرداز کویت قرض گرفته شده بود، ببخشد، چرا که ادعا می
 ایکشورهای عربی به ویژه کویت در برابر ایران، حفاظت کرده است، وقتی کویت به چنین مسأله

تن نداد، صدام هم به آن حمله کرد. دیگری، جنگ آمریکا و نیروهای ائتالف غرب به عراق 
م است و در واقع جنگ برای آزادسازی کویت از اشغال است که به عملیات طوفان صحرا موسو

شود.منشاء این جنگ، چنانکه گفته شد بر سر اختالفات منابع نفتی دوم خلیج فارس محسوب می
 گرفتاری از ایران، با عراق عراق ادعا کرد که کویت در جریان جنگ»مشترک بود، چرا که 

نفتی رمیله   میدان مشترک در را عراق به متعلق نفتی منابع و کرده استفادهسوء جنگ در عراق
 کویت از دالر میلیون چهارصد و میلیارد دو کویت، حدود دزدی بابت است و عراق دزدیده
(، امری که در نهایت با نپرداختن این غرامت ادعایی 60-62: 1390شیرزادی، «)خواهدمی غرامت

که  ترین اختالف مرزی در خلیج فارس بر سر منابع مشترک نفتی بودبه جنگ ختم شد. این مهم
هایی که همچنان حضور خود ای انجامید، قدرتبه یک جنگ کامل با حضور نیروهای فرامنطقه
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های نظامی خود، امنیت اند و با دامن زدن به ناامنی منطقه با سیاسترا در خلیج فارس حفظ کرده
نیز بار دیگر یک جنگ را آغاز  2003سازند. به طوری که در سال منطقه را دچار خدشه می

بارترین اثرات دند که سپس به آن پرداخته خواهد شد. این جنگ، یکی از خسارتکر
های نظامی برای محیط زیست خلیج فارس هم بود که در آن نفت زیادی به آتش کشیده سیاست

 شد و به دریا نشت کرد.
 

 ای خلیج فارسطنقههای توسعه نظامی و امنیت میاستس -4
های های مختلفی همچون وضعیت نظامی کشورررسی مؤلفهشود تا با بدر این بخش تالش می

ی، تسلیحات آمیز میان آنها همچون اختالفات مرزی، تولید و خریدهای عمدهمنطقه، مسائل اختالف
نظامی برای های شبهای و ایجاد پایگاه برای آنها، ایجاد گروههای بزرگ فرامنطقهائتالف با قدرت

 ای خلیج فارس موردهای توسعه نظامی بر امنیت منطقهع سیاستهای نیابتی و...، اثر انواجنگ
 بررسی قرار گیرد.

 ایمنیت منطقهوضعیت نظامی کشورهای خلیج فارس و ا -4-1
ی توان بر اساس آن به وضعیت نظامی کشورها، از جمله کشورهایکی از مواردی که می

 . ر استسه آنها با یکدیگمنطقه خلیج فارس پرداخت، بررسی بودجه نظامی کشورها و مقای
 

 ( به میلیارد دالر2018-2010نمودار بودجه نظامی کشورهای منطقه خلیج فارس )

 
Source: World Bank (2019), at: 

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?end=2018&locations=IR-SA-QA-OM-BH-KW-
IQ-AE&start=2000 

میلیارد دالر  54.713، بودجه نظامی عربستان سعودی برابر 2010ر سال نمودار باال دبر اساس 
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میلیارد دالر  90.409سابقه ، به رقم بی2015بوده است که در روندی افزایشی با شتاب در سال 
میلیارد دالر را تجربه کرده است. پس از این کشور  62.525رسیده است و سپس با کاهش رقم 

میلیارد دالر بوده است و تا  20.585، بودجه نظامی آن برابر 2010ال امارات قرار دارد که در س
میلیارد دالر رسیده است. ایران  25.468، آخرین سال آمار موجود جهانی، با افزایش به 2014سال 

برابر  2010در این میان سومین رتبه بودجه نظامی را در منطقه خلیج فارس دارد که در سال 
بار دیگر  2017وده است  و سپس این رقم کاهش یافته و تنها در سال میلیارد دالر ب 14.956

میلیارد دالر  9.582با روندی کاهشی به  2019نزدیک به این رقم را تجربه کرده است، اما تا سال 
ها است، آن هم در شرایطی که رقابت رسیده است که به معنای کاهش آن به دلیل تحریم

منطقه بر سر ایجاد موازنه قوا دارد و در مقابل آمریکا نیز  ای با عربستان سعودی درمنطقه
، کویت در 2017میلیارد دالر در سال  7.663ایستادگی کرده و دارای تنش است. عراق با رقم 

میلیارد دالر  1.385میلیارد دالر بحرین با رقم 2.1میلیارد دالر، عمان با رقم  7.638این سال با رقم 
بعدی را دارند. در مجموع، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس های رتبه 2017در سال 
اند، که اکثر میلیارد دالر بودجه نظامی به طور رسمی داشته 100، رقمی نزدیک به 2017در سال 

 هراسی بوده است.آن هزینه خریدهای تسلیحاتی از غرب شده است که به واسطه ایران
 

 ر نفر( به هزا2017-2000ی منطقه خلیج فارس )نمودار تعداد نیروهای نظامی کشورها

 
Source: World Bank (2019), at: 

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1?end=2017&locations=IR-IQ-SA-AE-KW-BH-
OM-QA&start=2000 

است که تا  هزار نفر بوده 753تعداد نیروهای مسلح ایران برابر  2000، در سال بر طبق نمودار
نیز در همین رقم ثابت مانده  2017هزار نفر کاهش پیدا کرده و تا سال  563به رقم  2007سال 
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است. جمهوری اسالمی ایران در منطقه خلیج فارس بیشترین تعداد نفرات نیروی نظامی را دارد. 
نظامی هزار نفر نیروی  217، 2000پس از این کشور، عربستان سعودی وجود دارد که در سال 

هزار نفر  249به  2009هزار نفر و در سال  240به  2006داشته است. عربستان این تعداد را در سال 
حفظ کرده است، گفتنی است بسیاری از این تعداد، نیروهای  2017رسانده و این رقم را تا سال 

کشور عراق باشند. پس از این دو نظامی مرسوم مدرن نیستند و از نیروهای قبایل این کشور می
با  2014تا  2012هزار نفر نیروی نظامی رتبه دوم و در سال  479با رقم  2000قرار دارد که در سال 

هزار نفر  209هراز نفر حتی رتبه اول را داشته است. اما پس از آن با افت شدید این رقم به  802
 47هزار، عمان  63امارات  2017نیز همچنان باقی مانده است. در سال  2017رسیده و تا سال 

 اند.هزار نفر نیروی نظامی داشته 19هزار و بحرین نیز  22هزار، قطر  25هزار، کویت 
افت جه دست یتوان به این نتیبه این ترتیب بر اساس آنچه در نمودارهای باال مشاهده شد، می

ای برشمرد قههای منطتوان به عنوان قدرتکه در نظام امنیتی منطقه خلیج فارس، سه کشور را می
بی ات عرکه عبارتند از جمهوری اسالمی ایران، عربستان سعودی و عراق، و کشورهای امار

ای ههای کوچک برشمرد. دو قدرت منطقمتحده، بحرین، قطر، عمان، کویت را به عنوان قدرت
ا بفارس  ای در خلیجایران و عربستان، در حال حاضر دو کشوری هستند که به نظام امنیت منطقه

رت اند و تالش دارند تا موازنه قدهای نیابتی تبدیل شده است، شکل دادهرقابت خود که به جنگ
 را به نفع خود، ایجاد نمایند. 

عربستان سعودی بر اساس قدرت اقتصادی بیشتر، اتحاد با غرب، رهبری جهان اسالم سنی، 
کاری خلیج فارس و... در های تسلیحاتی کالن، حفظ مناطق نفوذ سابق، وجود شورای همخرید

دارد، و ایران در برابر آن اساس رهبری جهان اسالم شیعه، خودکفایی این راستا گام برمی
های نیابتی در شکل محور مقاومت و تسلیحاتی و اقتصادی، روابط نزدیک با روسیه، ایجاد گروه

کاری خلیج فارس و... تعداد نیروی نظامی بیشتر، افزایش مناطق نفوذ، ایجاد شکاف در شورای هم
تالش دارد تا این موزانه را به نفع خود در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه برقرار کند. بر اساس 

ایران در رتبه چهاردهم و عربستان در رتبه »اطالعات موجود از قدرت نیروهای نظامی جهان، 
 :Global Fire Power, 2019)«قرار دارند 2019هفدهم کشورهای جهان از نظر قدرت نظامی در سال 

ای قدرت آنها به یکدیگر، موجب . به این ترتیب قابل درک است که این نزدیکی سه رتبه(1
ای یا به عبارت بهتر ای ایران و عربستان تالش کنند تا در نظام امنیت منطقهشود، دو قدرت منطقه

 ای به موازنه تهدید دست یابند.ترتیبات امنیت منطقه
 ایت مرزی: نیروهای نظامی و امنیت منطقهاختالفا -4-2

هایی شده است که بر امنیت آن در منطقه خلیج فارس، اختالفات مرزی، موجب بروز تنش
اثرگذار است. بیشتر این اختالفات مرزی بر سر میادین نفتی و گازی مشترک است، که در مورد 
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ب بوده است که در مورد جنگ جنگ عراق علیه کویت، شرح آن رفت. و البته موارد دیگر نیز آ
 با امارات مانند منطقه کشورهای از برخی بین مرزهای»تحمیلی عراق علیه ایران بیان شد. در واقع، 

 ادعاهای وجود علت به عمان با امارات و یمن با عمان سعودی، عربستان با عمان سعودی، عربستان
 روی بر تاکنون گذاری عالمت به مربوط زیاد های هزینه و طلبانه توسعه های سیاست ارضی،

( و این امر موجب اختالفات مرزی شده که 115: 1394محمدی، «)اندنشده گذاری عالمت زمین
 شود.همچنان نیز ادامه دارد، به ویژه زمانی که در این سرحدات مشترک، نفت کشف می

ست. نه ایرانی اگاای در خلیج فارس، مربوط به جزایر سههای امنیت منطقهیکی دیگر از تنش
چک و ایران و امارات نزدیک به سه دهه است که در مورد سه جزیره تنب بزرگ، تنب کو

اس ن، بر اساند دارای اختالف هستند. ایراابوموسی که در نزدیکی تنگه راهبردی هرمز واقع شده
 از ماید ونیت میاسناد بر این سه جزیره دارای حاکمیت است و امارات نسبت به آنها ادعای حاکم

 شورای» نمود، طرحم فارس خلیج در ایران گانهسه جزایر باب در را ادعاهایی امارات که زمانی
 کردن المللیبین و گسترش بانی و کشور آن اصلی حامیان از یکی همواره فارس خلیج همکاری

 زی، بعد. امارات حتی، به این اختالف مر(111: 1391علیخانی، )«است جزایر بوده بحران
در این د. ار بگذارالمللی بخشیده و از فشارهای آمریکا علیه ایران بهره برده تا ایران را زیرفشبین

ست، یر مهم اای درباره این جزامیان آنچه از منظر امنیتی ایران در چارچوب امنیت ملی و منطقه
 زیرا است، داربرخور ایویژه اهمیت از هرمز تنگه امنیت ی ایران،دفاع-آنکه در راهبرد امنیتی

 امنیت های خویش،زیرهج نیز و آبراه این درازای در خود استراتژیک بندرهای از تواندمی ایران
 زیره راهبردیج چند دارای ایران فارس، خلیج دهانه در». کند تأمین شایستگی به را تنگه این

 تنگه از پاسداری ایبر دفاعی خط این. سازندمی را این کشور دفاعی قوس آنها، نخستین که است
 ایرانی افزارهاینگج آتش اثرگذاری گویای و دارد بسیاری اهمیت المللیبین و کشتیرانی هرمز

 بوشهر، نظامی هایپایگاه را فارس خلیج در ایران دفاعی دوم است. خط خلیج فارس در
 ای مقاومهپایگاه به صورت شده یاد هایدهد. بنابراین، جزیرهمی تشکیل چابهار و بندرعباس

براین ( و بنا209: 1397عاشوری و دیگران، «)کنندمی ها عملبرای این پایگاه پدافندی و آفندی
 ایران در آنها نیروی نظامی خود را توسعه داده است.

این  میان ارضی اختالفات»مورد دیگر اختالفات مرزی، میان عربستان سعودی و قطر است. 
بر سر خلیج  1992 در اوت آن، بارزترین آنها شده که میان تنش موجب بروز متناوب طور به دو،

سلوا که در سواحل جنوبی قطر، به درگیری مسلحانه انجامید. همچنین اختالف دیگر بر سر منطقه 
و  شودمی منتهی دریایی پایگاه یک به ادامه دارد. منطقه الخنفوس 1965ابوالخفوس است که از 

 این از که است مهم قطر برای به این جهت منطقه داند. اینقطر آن را اشغال شده عربستان می
 زمینی هایراه شده تمام موجب عربستان آن توسط شود و تصرف مرتبط امارات تواند بهمی طریق

(. این اختالف مرزی، موجبات 39: 1397نیا، درج و التیامی«)شود منتهی عربستان قطر به
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که آن را به مقابله دیپلماتیک با عربستان کشانده است. ناخشنودی قطر را پدید آورده، به طوری 
 آن در نیز ترامپ که قطر امیر حضور با عربی کشورهای اجالس پایان از بعد 2017 مه ماه 23 در»

 در مهمی وزنه ایران: آمده بود آن در که شد قطر منتشر امیر طرف از اظهاراتی داشت، شرکت
( که این روند 1: 1396دویچوله، )«گرفت نادیده را آن وانتنمی و است اسالم جهان و خاورمیانه

امنیتی قطر و عربستان به مرحله پرتنشی وارد شود و به این ترتیب با -موجب شد تا اختالفات مرزی
، به سرعت اعضای شورای 2017 اقدام عربستان، در قطع روابط دیپلماتیک با قطر در ژوئن

« پرداختند قطر از حمایت ترکیه نیز به و مقابل، ایران در» اما همکاری نیز قطر را تحریم نمودند،
(Aljazeera, 2017: 1)  .و این مسأله تنش را در منطقه باال برد و قطر را به ایران بسیار نزدیک کرد

تواند به یک تنش حال، چنانکه قطر شورا را ترک کند، ابعاد یک اختالف مرزی در منطقه، می
شورای همکاری خلیج فارس، یکی از ترتیبات امنیتی مهم در منطقه » امنیتی تبدیل شود، چرا که

محمدی و داوودی، ملک«)است 1981شامل عربستان، کویت، بحرین، عمان، امارات و قطر از 
 ( و عربستان نقش رهبری آن را دارد.228: 1391

 ایو امنیت منطقههای نظامی در شورای همکاری خلیج فارس همکاری -4-3
شورای همکاری خلیج فارس از معدود »ای در خاورمیانه های منطقهانواع سازمان در بررسی

شود، اما اندازه و قدرت نابرابر اعضای آن که موجب های موفق این منطقه محسوب میسازمان
اعتمادی در درون آن ایجاد کرده تر شده و نوعی بیتسلط عربستان بر اعضای کوچک

رفته، همکاری امنیتی که میان کشورهای اعضای این شورا شکل گ در  .(Hertog, 2007: 4)«است
ه به . با توجشود از منظر امنیتی، شورا را باید یک جامعه امن متوقف شده دانستتعمیق دیده نمی

 است، هراسی پدید آمدهای اعضا و با توجه به ایراناینکه این شورا برای حفظ امنیت ملی و منطقه
ی ات امنیتجمعی دانست که در ترتیبیادی به عنوان یک پیمان دفاعی دستهباید آن را تا حدود ز

 (. 193: 1393پور، افراسیاب«)منطقه اثرگذار است
در عرصه همکاری نظامی که البته ناکارآمد بوده، شورای همکاری خلیج فارس در زمینه دفاع 

. شوراست نظامی بازوی و نظامی اتحاد یک»کرده که  1«سپر جزیره»جمعی، اقدام به ایجاد دسته
 1984در  عضو کشورهای از یک هر علیه نظامی تجاوز به پاسخ و جلوگیری برای نیرو این

 در و سعودی عربستان دارای چهل هزار نیروی نظامی بوده است که در 2010تأسیس شده و در 
ن در رهبری اند و نشان از دست باال داشتن عربستاشده مستقر در عراق و کویت مرزهای نزدیکی

دهد. این نیرو در زمان بحران بحرین در جریان بیداری اسالمی که اکثریت شیعه آن و شورا را می
این کشور با حمایت ایران به اعتراض علیه اقلیت سنی حاکم پرداختند، طبق خواست رژیم 

تا به سرکوب شدید معترضین  شد کشور این به همراه نیروهای عربستان، وارد خلیفهآل
                                                           

 دِرعُ الجزیره - 1
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(. و چنین نیز کرد. اقدام دیگر سپر جزیره در یمن بوده که هنوز 1: 1395جوان، عزیزی«)پردازدب
 موفقیتی به دست نیاورده است.

نطقه را نظامی، تالش دارد تا امنیت منطقه و امنیت ملی کشورهای م در واقع این همکاری
یک سو،  از»است. چرا که  ای متناقض، موجب کاهش امنیت ملی آنها شدهحفظ کند. اما به گونه

 ای به منطقه را فراهم کردههای بزرگ فرامنطقهموجبات ورود کشورهای غربی به عنوان قدرت
ر باست و از سوی دیگر، موجب شده تا این کشورها برای تداوم حضور خود در منطقه 

طقه، من هراسی به شدت تأکید کرده و جمهوری اسالمی ایران را به عنوان تهدید اصلیایران
رید خهای غربی و در پی آن، معرفی نمایند که حاصل آن، اتکای بیش از حد اعراب به قدرت

 (. به طوری43-44: 1394زاده و آقائی، جمال«)تسلیحات به صورت عمده از این کشورها است
 .تأمین کرده است را منطقه تسلیحات درصد از از 42مریکا آ، 2013تا  2009های در سال»که فقط 

 متحد سازمان ملل تامنی شورای هایتحریم از ناشی هایمحدودیت خاطر به در حالی که ایران،
ر دبه خود اختصاص داده بود.  2013تا  2009های درصد از واردات منطقه را در سال 1تنها 
های مذکور، امارات، چهارمین و عربستان، پنجمین وارد کننده تسلیحات جهانی سال
ای عربی عضو در یک نمونه از خرید تسلیحات توسط کشوره .(SIPRI Fact Sheet, 2014: 1)«اندبوده

مدت چند  ، آمریکا، یک قرارداد فروش تسلیحات به2018شورای همکاری خلیج فارس، در سال 
 3.045با  ، اماراتمیلیارد بود. به عاله در این سال 110سال با عربستان منعقد کرد که ارزش آن 

را در جهان  یکاآمر نظامی هایسالح خرید میزان بیشترین بود که کشورهایی زا دالر میلیارد
حات را در . کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس این تسلی(Anadolu Agency, 2018: 1)«اندداشته

کنند که نخست آنها را به چارچوب سیاست توسعه نظامی خود، به این جهت خریداری می
و  یی یابندامنیت به لحاظ روانی رهاتزریق کنند تا از احساس عدم ساختارهای ضعیف امنیتی خود

ارد، در عهده با هم دوم، امنیت ملی خود و امنیت منطقه خلیج فارس را به آمریکا که رهبری ناتو ر
 دهد.می ای تشکیلپیوند زنند. در حقیقت اتحاد آنها با غرب، بخش مهمی از نظام امنیت منطقه

های بزرگ: جستجوی امی کشورهای منطقه خلیج فارس با قدرتهای نظهمکاری -4-4
 امنیت در فرای مرزها 

یژه های مهم امنیت در خلیج فارس، اتکای کشورهای عربی این دریا، به ویکی از جنبه
ین یز، اناعضای شورای همکاری خلیج فارس به نیروهای نظامی خارجی است و بر همین مبنا 

رار های بزرگ، به ویژه آمریکا قدر خاک خود در اختیار قدرتکشورها پایگاهای نظامی را 
تعدادی  های آمریکایی،یگاهبه جز نیروها و پا هاست ادامه دارد.ای که دههاند، همکاریداده

شترک صورت م ها بهپایگاه نظامی نیز در منطقه خلیج فارس در اختیار ناتو است که البته اکثر آن
 شود.ه میمیان ناتو و آمریکا استفاد

در »ها و نیروهای خارجی در منطقه خلیج فارس به این شرح بوده است: ، پایگاه2019در سال 
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 را آمریکایی سرباز 7000 از آمریکا مستقر است. بحرین بیش دریایی پنجم نیروی بحرین، ناوگان
 جنگنده هواپیماهای بحرین میزبان در عیسی شیخ هوایی پایگاه. است داده جای خود در

این کشور  آمریکا. آمریکا است ویژه نیروهای عملیات مرکز و نظارتی هواپیماهای آمریکایی،
 در را خود نظامی پایگاه اولین تازگی به انگلیس هم. داندمی ناتو غیر اصلی متحد را ایجزیره
ترین آنها است. در عراق، آمریکا تعدادی پایگاه دارد که یکی از مهم کرده افتتاح بحرین

 سرباز در عراق دارد. کویت، میزبان 5000االسد است. آمریکا پس از جنگ علیه داعش، عین
 یک و هوایی پایگاه دو آمریکاست که ارتش پیشروی مقر و آمریکایی سرباز 13000 از بیش

 نقطه بزرگترین میزبان همچنین کویت المللیبین فرودگاه. را به آمریکا داده است دریایی پایگاه
 آنجا در مین به مقاوم تاکتیکی نقلیه وسیله 2200. است آمریکا ارتش ایمنطقه اییهو تدارکات

 پرسنل از نفر صد چند .داندمی غیرناتو اصلی نیز متحد  را کویت همچنین آمریکا. هستند مستقر
. گذردآمریکا از فراز این کشور می ارتش هستند و پروازهای مستقر عمان در آمریکا ارتش

 امضا عمان با را بندر جدید دسترسی توافقنامه آمریکا مهمات آمریکا در منطقه است وعمان، انبار 
 مرکزی دفتر .دارد کشور این در دریایی پایگاه ساخت برای را اینامه توافق انگلیس کرده است و

 سرباز 13000 دارای که دارد قرار قطر الودید هوایی پایگاه در آمریکا ارتش مرکزی فرماندهی
 ,Associated Press)«آن وجود دارد در ایهسته توانایی با B-52 هایافکن بمب است و اییآمریک

2019: 1). 
 در آمریکا دریایی نیروی تماس بندر بزرگترین امارات در دوبی علی جبل بندر»به عالوه، 

 گاهپای از آنها در بسیاری است که آمریکایی نظامی ،5000 میزبان امارات. است آمریکا از خارج
 هواپیماهای و آمریکایی سرنشین بدون ابوظبی، هستند، پایگاهی که هواپیماهای الظفره هوایی
 پایگاه یک همچنین آمریکا دریایی نیروی. هستند در آن مستقر F-35 بسیار پیشرفته جنگی

 امارات پایتخت ابوظبی، در دریایی پایگاه نیز یک فرانسه. دارد عمان خلیج در فجیره در کوچک
 نیروهای عراق، به 2003 سال حمله و سپتامبر 11 تروریستی حمالت از پس رد. اگرچه آمریکادا

 تابستان در. کشید که تعداد زیادی از آنها در پایگاه الخبر بودند، بیرون سعودی عربستان از را خود
 و هوایی دفاع هایموشک جنگنده، هواپیماهای که کردند اعالم آمریکایی مقامات ،2019 امسال

 ریاض سلطان شاهزاده هوایی پایگاه به ایران با تنش دلیل به آمریکایی سرباز 500 از بیش احتماالً
 امتداد در نیز آمریکایی عملیات ویژه نیروهای ها،گزارش بر بنا. اندو چند پایگاه دیگر بازگشته

 :Associated Press, 2019)«کنندرسانده و پشتیبانی می یاری سعودی نیروهای به یمن با عربستان مرز
های بزرگ و ها، با انجام توافقات آشکار و پنهان میان قدرتوجود تمامی این پایگاه(. 1

های عربی عضور شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته و در واقع در راستای دولت
 های نظامی کشورهای عربی است.سیاست
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 سشکل نقشه پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خلیج فار

 
Source: http://www.parstimes.com/defence, (2018) 

در  بیش از همه، عالوه بر آمریکا، ناتو نیز در خلیج فارس، دارای پایگاه است که این حضور،
حرین و بر، چهار کشور امارات، قطاست که  2004چارچوب ابتکار همکاری استانبول در سال 

ز سال که ا به همکاران ناتو تبدیل شدند. ناتو در کویت، مقر فرماندهی تأسیس کرده ،کویت
بارزه م؛ روریسمتمقابله با »ها را دارند: به کار پرداخته است. ناتو و این کشورها این همکاری 2018

؛ ضطراریاایط مقابله با شر؛ همکاری در امور امنیت مرزی؛ های کشتار جمعیبا گسترش سالح
نجام اهای فنی برای کمک ؛ دریافتهای ناتوشرکت در تمرین؛ های نظامی و امنیتیآموزش

سنایی و «)ها و تجهیزات نظامیسازی سیستمهماهنگ؛ های نظامیاصالحات در سیستم
کرد، د می(؛ این موارد، عمال امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را تهدی131: 1394مهر، طاهری

 های یکجانبه آمریکا.ای و همچنین امروز در دوره تحریمهای برنامه هستهویژه در دوره تحریمبه 
 و دارد.نیر فرانسه نیز از دیگر کشورهایی است که به طور مستقل در خلیج فارس پایگاه و

 بی،ابوظ بندر در اییدری پایگاه و شامل شد افتتاح 2009در  امارات در فرانسه دائمی نظامی پایگاه»
 توسعه آن هدف که است آموزشی و فنی حمایت از بخشی و الظفره پایگاه در هوایی پایگاه
 دریایی ایگاهپاست. یک  فرانسوی سرباز 750 پذیرای الظفره است. پایگاه دوجانبه نظامی روابط

 گذشته سال 50 طی باری اولین است. این شده ایجاد متر 200 عمق به بندرابوظبی سکوی در هم
 پایگاه اولین که طوری هب کردند اندازیراه امارات در دایمی نظامی پایگاه هافرانسوی که است

 ( 1: 1396دهقان، «)است فارس خلیج در منطقه فرانسه
باشد که در قطر نیروی کشور دیگری که در منطقه خلیج فارس دارای نیرو است، ترکیه می

http://www.parstimes.com/defence
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سرباز ترکیه در قطر در یک  100، بیش از 2017در سال »نظامی دارد و البته خود عضو ناتو است. 
 2017پایگاه نظامی حضور داشتند. قطر و ترکیه، همچنین، اولین تمرین مشترک خود را در اوت 

پوش و دیگر ادوات نظامی انجام دستگاه زره 30سرباز ترک و  250با حضور بیش از 
، در پی افزایش تعداد 2017ترکیه همچنین، پس از سال   .(Aras and Akpinar, 2017: 4)«اندداده

نیروهای نظامی خود در قطر بوده است به طوری که تعداد نیروهای نظامی خود را در اواسط 
زیاد در نزدیکی دوحه قرار  بن به سه هزار نفر در قطر رساند که همگی در پایگاه طارق 2018

پیشتر حیاط خلوت عربستان و اکنون از جمله مناطقی  ای کهدارند. این ترکیه نفوذ در قطر، منطقه
نماید. در حقیقت قطر به عنوان ای را تهدید میاست که ایران در آن حضور دارد، امنیت منطقه

یک قدرت کوچک، با تحریمی که از سوی شورای همکاری خلیج فارس شده، امنیت اقتصادی 
 کند. در همکاری با ترکیه و آمریکا جستجو میخود را در تجارت با ایران و امنیت نظامی خود را 

 خلیج فارس خوداتکایی نظامی ایران و امنیت منطقه -4-5
ریای عمان ددر  2019در دسامبر رزمایش مشترک دریایی میان ایران، روسیه و چین، »وجود 

ی گیرهای تاکتیکی مختلف که شامل هدفتمرین»کرد از جمله: که اهداف مختلفی را دنبال می
 المللیبین تجارت امنیت ف دیگر این زرمایش، بهبودسوزی بود و اهداها از آتشو نجات کشتی

 تجربه و اتنج عملیات مورد در اطالعات تبادل تروریسم، و دریایی دزدی با مقابله دریایی،
ازنه مو که تا حدود زیادی برای ایجاد (Westcott and Alkhshali, 2019: 1)«تاکتیکی بود و عملیاتی

 گزار شدههای بزرگ در منطقه بوده است، به ویژه اینکه رزمایش مذکور پس از آن برمیان قدرت
چنین ها در خلیج فارس و دریای عمان صورت گرفت و همبود که چندین انفجار در بدنه کشتی

ا در های امنیتی ریک نفتکش انگلیسی نیز توسط ایران توقیف شده بود که این مسائل چالش
نطقه، مان در اما در کل باید گفت که رهبراد نظامی ایره خلیج فارس افزایش داده بود، منطق

مکاری هتوسط  راهبرد نظامی ایران، برای منطقه این است که امنیت آن باید»خوداتکایی است. 
نها را که آند، چکشورهای منطقه تأمین شود و نیروهای نظامی خارجی باید از این منطقه خارج شو

، با امنیتی ایران-(. این راهبرد، دفاعی56: 1398کدخدایی و عسکری، «)اصلی ناامنی هستندعامل 
 خود اتکایی به دانش بومی در زمینه تسلیحاتی همراه بوده است.

بر این مبنا، ایران که به علت تحریم تسلیحاتی، بر توان تولید تسلیحات خود اتکا کرده است، 
چارچوب سیاست توسعه نظامی، بیش از همه به تولید انواع امنیتی خود در -در راهبرد دفاعی

: دوربرد بالستیک هایموشک»: هستند موشک دست زده که بردهای متفاوتی دارند وبه این قرار
 میان بالستیک هایموشک کوثر؛ پروژه و سفیر بر ماهواره سجیل، ،6 شهاب ،5 شهاب ،4 شهاب

 و 2 شهاب ،1 شهاب: بردکوتاه بالستیک های وشکم ؛110 قدر و عاشورا ،3 فجر ،3 شهاب: برد
 ،69 تندر صمید،: ایتوپخانه هایراکت فارس؛ خلیج: ضدکشتی بالستیک موشک ؛110 فاتح
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 ،1 صیاد ،2 میثاق ،1 میثاق شاهین، محراب،: هوا به زمین هایموشک ؛3 زلزال و 2 زلزال ،1 زالزال
: شونده هدایت تانک ضد هایموشک قائم؛: هلیکوپتر ضد موشک مرصاد؛ و ثاقب شهاب

 قادر کوثر، نور،: ضدکشتی هایموشک دهالویه؛ و توسن ،5 توفان ،2 توفان توفان، رعد، صاعقه،
 های موشک قیام؛: بال بدون موشک ؛(توسعه حال در) مسکات و 1 نصر: کروز موشک ظفر؛ و

: اژدرها سجیل؛ و فاطر :هوا به هوا هایموشک ؛67 عصر و ستار ،3 شاهین شفق،: زمین به هوا
مصاحبه با «)حاسب و عقاب ،2 فلق ،1 فلق ،5 فجر ،3 فجر آرش،: کاتیوشا حوت؛ و یاسین کوسه،

. همچنین جمهوری اسالمی ایران به سامانه ضدموشک باور مجهز (1: 1396فرمانده سپاه پاسدران، 
زگی، سامانه دفاع البته ایران به تا شده است که از دستاوردهای تولید نظامی بومی است.

 برد. را نیز از روسیه خریداری کرده و به کار می 300ضدموشکی اس
ای پهباده نترلافزون بر این، ایران به توسعه فناوری پهبادی اقدام کرده و حتی توانسته ک

ی س مهندسر اساآمریکایی را نیز در اختیار گرفته و آنها را در خاک خود بر زمین بنشاند و ب
ار تنها در اختیهتوان ساخت پهبادهای بسیار پیشرفته نایل آمده است. این پهبادها نمعکوس، به 

ا به ینظامی طرفدار ایران، های شبهنیروهای ایرانی قرار دارد که در منطقه نیز در اختیار گروه
ی سات نفته تأسیحمله پهبادی انصاراهلل یمن ب»عبارتی محور مقاومت قرار گرفته است. از جمله 

رج ار خاامکو عربستان سعودی که نیمی از ظرفیت تولید نفت آن را برای دو ماه از مدآر
فته فناوری پیشر (، کاربرد داشته است که یک نمونه از استفاده از این1: 2019اسپوتنیک، «)کرد

های الحاخت سبرای ایجاد موازنه تهدید در منطقه توسط ایران بوده است. همچنین ایران در س
 یز تا حد زیادی به خودکفایی دست یافته است.متعارف ن

ه شده هوارهمچنین ایران، به عنوان اولین کشور منطقه، دارای فناوری ساخت و پرتاب ما
امی نور را با نظ ماهواره موفقیت با پاسداران سپاه هوافضای ، نیروی2020آوریل  22در »است. 

رد یک دستاو»ا رانده سپاه، این موفقیت کیلومتری زمین فرستاده و فرم 440موشک صفیر به مدار 
 نیز را ایران فناوری اطالعات هایبلکه قابلیت دفاعی، هایقابلیت تنها نه راهبردی خوانده که

 جهان و همنطق در خود قدرت تقویت برای ایران تالش اساسی عنصر یک کند ومی تقویت
ثری ار حداکی بر فشخواست آمریکا مبنایران با پرتاب این ماهواره نشان داده که در برابر «. است

ین ترتیب . به ا(Elleman and Rouhi, 2019: 1)«بر ایران جهت مهار آن در منطقه، مقاومت کرده است
های چشمگیری پیدا ایی خود موفقیتامنیتی خودکف-توان گفت که ایران در راهبرد دفاعیمی

یحات ه و تسلی کردا به عنوان تهدید تلقکرده است. اما کشورهای  عربی منطقه، این توان ایران ر
 کنند.بیشتری برای امنیت خود، خریداری می

 ایامنیتی و امنیت منطقه-ای ایران به عنوان بخشی از راهبرد دفاعیهستهبرنامه  -4-6
 به شده، مربوط ایران و اعراب جنوب خلیج فارس روابط در تنش به منجر که مواردی از یکی

 پرونده پیچیدگی» با امنیت منطقه در پیوند است، به طوری که که امری. تاس ایهسته پرونده
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روابط دو  در ابهام هایالیه شدن ترضخیم موجب اخیر، هایسال در آن تالطمات و ایهسته
 اهداف به نسبت راهبردی اطمینان توانندنمی طرف شده، تا جایی که کشورهای عضور شورا یا

 از ایران با خود روابط در که نمایدمی اقتضا منافعشان یا و کنند پیدا ایران ایهسته هایبرنامه
 در را همکاری شورای عضو کشورهای مواضع تواننمی البته نکنند. گشاییپرده موجود ابهامات

 .(24 :1385 ،غالمرضاپور«)نمود فرض یکدست ایران ایهسته پرونده قبال
 نظر اظهار از ایران، ایهسته موضوع طرح دوران ربیشت در عربی احوال، کشورهای این تمام با 
 شورای اجالس در رقط سوی از منفی رأی دادن موجب مساله همین نمونه، برای .کردندمی پرهیز
شد و  ایران ایهسته برنامه خصوص در 1696 قطعنامه صدور هنگام در 1385 در متحد ملل امنیت

. (1: 1396نالین، خبرآ«)نداد مثبت رای 1696 عنامهقط به که بود شورا عضو 15 از عضو تنها قطر،»
 ایران به عرضت هرگونه با همواره فارس، خلیج حوزه عرب کشورهای با این وجود، اگرچه، سران

 بودند، صداقت دیپلماتیک هایراه از مسأله حل خواستار و کرده مخالفت ابراز آمریکا و طرف از
 است. بوده تردید مواجه با شورا همواره اعضای

المللی بود و کشورهای عربی های بیندر واقع پس از گذشت چند سال که ایران تحت تحریم
ه کبودند  ار آننیز در اثر تبلیغات غرب، در هراس از ایران بودند، این کشورها همچنان خواست

 از مانهرمح سنادا تشاران»آمریکا با ایران وارد فاز نظامی شود که البته این امر، بعداً مشخص شد. 
 فوری و جدی برخورد برای آمریکا از اعراب تند تقاضاهای از حکایت لیکسویکی سایت سوی

 و چندجانبه اقدامات با باعرا همراهی توانمی دلیل این به. است داشته ایران ایهسته برنامه با
 المللیبین هایتحریم اب آنها همراهی. کرد مشاهده وضوح به را ایران ایهسته برنامه علیه یکجانبه

 اینمونه ایران نفت جایگزینی برای همراهی اعالم و ایران نفتی تحریم به غرب تحریک جمله از و
 .(168: 1397مؤذی، «)ای بوددر پرونده هسته ایران علیه اعراب خصمانه اقدامات از

نی در ، تغییراتی در سیاست داخلی ایران، به وجود آمد و حسن روحا2013در نهایت در سال  
انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و قدرت را به دست گرفت. روحانی، چنانکه در شعارهای 

 ایهسته پرونده یعنی خارجی سیاست مشکل ترینمهم حل» کرد، برایانتخاباتی خود نیز بیان می
و  زائرکعبه«)قرارداد خود هایبرنامه صدر در را ایهسته موضوع توافق ها، ....تحریم رفع و

میان ایران و کشورهای  2015(. توافقی که پس از مذاکرات بسیار در سال 117: 1396دیگران، 
 یهامیتوانست بارفع تحر رانیا»بااینکه پس از برجام، به امضا رسید و موسوم به برجام شد.  1+5

 یهاهیسرماو به جلب  دیخود استفاده نما یاز استعداد اقتصاد یبه بازار جهان یو با دسترس یاهسته
اما به زودی مشخص شد که ، (Mousavian and Mahmoudieh, 2018: 159)«ابدیدست  یخارج

های اقتصادی همچنان ادامه تواند ببرد و تعدادی از تحریمایران، استفاده الزم را از برجام نمی
از  کایمتحده آمر االتیا ت،یامن یشورا داتیبرجام و تاک حیبرخالف تعهدات صر»خواهد یافت. 
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 فیاقدام به تضع ،یالمللنیسند الزام آور ب نیبه ا ییاعتنا یبرجام، با ب ییهمان آغاز دوره اجرا
 2017با پیروزی ترامپ در آمریکا، وی ابتدا در سال ، در واقع (Delkhosh, 2018: 34)«برجام نمود

صالحاتی انجام که به ریاست جمهوری رسید، از ایران خواست تا در برجام تجدیدنظر کرده تا ا
 برای المللیبین بازرسان که سایتی هر کند موافقت ایران اوالً،»چنین بود:  شود. اصالحاتی که

 تعهدات ساله چند محدودیت ثانیاً،. شود دسترسی قابل فوراً دارند، نیاز برجام آزماییراستی
 ثالثاً،. گیرد قرار لکنتر و مراقبت تحت همیشه، برای ایران ایهسته هایفعالیت و شده برداشته

. اما ایران این (Holland, 2018: 1)«شود و... اضافه برجام به نیز ایران موشکی فعالیتهای در محدودیت
اصالحات را نپذیرفت، چرا که اعتقاد داشت امنیت ملی خود را با این اصالحات، تهدید خواهد 

ایران کرد و ایران نیز در برابر، به  ای علیههای تازهکرد. بنابراین، ترامپ نخست شروع به تحریم
 آمریکا ، دولت1397 اردیبهشت 18 در» نهایت درتوسعه فناوری موشکی نظامی خود پرداخت. 

 مجدد انجام برای و کرد اعالم را گذشته صورت به هاتحریم بازگشت و خارج برجام از رسماً
وی در واقع  .(BBC News, 2018: 1)«نمود آمادگی اعالم ایران، مجددا تمایل صورت در مذاکرات

 ناقض را ایران دولت ایران، بالستیک هایموشک برنامه بر تمرکز با»برای بهانه خروج از برجام، 
ترامپ با خروج از برجام همچنان تالش دارد، ایران (. 1: 1396افکار نیوز، «)داد نشان برجام روح

ای با آمریکا به امضا رساند، تا هیچ اشاعه تهای را در مورد موضوع هسرا مجبور سازد تا توافق تازه
 زمان از واشنگتن، حداکثر فشار»ای دیگری به زعم آمریکا در جهان رخ ندهد. بر این مبنا، هسته

مشترک، به شدت بر ایران  اقدام جامع برنامه به موسوم ملیتی چند ایهسته توافق از آمریکا خروج
های یکجانبه آمریکا علیه ایران ترین تحریمبا سخت و .(Elleman and Rouhi, 2019: 1)«افزایش یافته

همراه شده است و البته بار دیگر با همراهی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با آمریکا، 
 است. همراه گردیده
 تا 81 سال از ایران ایهسته پرونده در سیاسی هایکشمکش و شدن علنی آغاز از»در واقع، 

 سعودی ستانعرب آن صدر در و عربی خروج آمریکا از برجام تا کنون، کشورهایبرجام و پس از 
 توازن خوردن همب آن را اصلی علت و اندشده آن نابودی خواهان و برخواسته مخالفت به با آن
 حمایت آن از قاطعیت م، بابرجا از امریکا خروج از پس عربستان. دانندمی ایران سود به ایمنطقه

 نفتی حریمت از پس تولید افزایش بر مبنی عربستان از آمریکا درخواست از پس همچنین. کرد
 را سیهرو همچون اوپک عضو غیر کشوری است گویا و حتی داده مثبت پاسخ ،97 آبان ایران

ه این ترتیب، به ب .(175: 1398رستمی و دیگران، «)کند تا تولید به شدت افزایش یابد خود همراه
ی کامل حریم آمریکا همراهتوج آمریکا از برجام، عربستان بار دیگر با رسد پس از خرنظر می

ه اهش دادکد را نشان داده است، اما اینکه ایران در حال حاضر در چهار گام تعهدات برجامی خو
تاب به شای ایران را با است، عربستان را دچار نگرانی کرده است که ممکن است برنامه هسته

 سوی ابعاد نظامی ببرد.
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 اینظامی ایران در منطقه و امنیت منطقههای شبهگروه -4-7
اهبرد ای رایران در برابر نفوذ عربستان در اعضای شورای همکاری خلیج فارس و در راست

ه دارد، ب برای امنیت کل منطقه آن را به شکل خوداتکایی امنیتی مدنظر دفاعی خود که-امنیتی
و دان این شیعی قطر، در عربستان و بحرین با حمایت از گسترش نفوذ در اعضای این شورا، همچون

است.  های شیعه زیدی کردهکشور و در یمن به عنوان حیاط خلوت عربستان با حمایت از حوثی
 البته ایران در عراق و سوریه نیز نفوذ دارد.

ب که بر اساس الگوی صدور انقال»ای و جمهوری اسالمی ایران، به عنوان یک قدرت منطقه
خود در  ، همواره در پی گسترش نفوذ(25: 1389)شجاعی، «ز اهداف سیاست خارجی آن بودها

 اوضاع آشفته است. منطقه بوده و در سوریه و لبنان این نفوذ را از ابتدای انقالب به دست آورده
ورد که در این ، این فرصت را برای ایران پدید آ2003عراق نیز پس از اشغال توسط آمریکا در 

ای زهناطق تادر م نیز نفوذ پیدا کند، اما فرصتی که برای بسط نفوذ در تمامی این مناطق و کشور
 ه جمهوریرفت، با بهار عربی ککه مناطق نفوذ سنتی عربستان در منطقه خلیج فارس به شمار می

یران ا سوریه، راق وعاسالمی نام بیداری اسالمی بر آن گذارده است، فراهم آمد. اما تنها در یمن، 
ت نظامی طرفدار خود را در راستای سیاست توسعه نظامی برای ارتقای امنیهای شبهتوانست گروه

ز احمایت  ال باملی، به وجود آورد و در بحرین و شرق عربستان، چنین موفقیتی نداشت با این ح
 داد. ای خلیج فارس را تحت تأثیر قرارهای شیعیان شرق عربستان و بحرین، امنیت منطقهقیام

در چارچوب بیداری اسالمی، شیعیان عربستان نیز برای احقاق حقوق خود که خاندان 
ها سرکوب کرده است، به رهبری شیخ باقرالنمر به راهپیمایی و سعود وهابی آنها را مدتآل

 اعتراض علیه حاکمان سعودی پرداختند و مورد حمایت ایران نیز قرار گرفتند. این شیعیان استان
الشرقیه( عربستان سکونت دارند و اعتراضات آنان به تنش در عربستان دامن زد، به این شرقی )

شیخ نمر باقر النمر، رهبر شیعیان شرق »ترتیب، عربستان سیاست سرکوب را در پیش گرفت و 
ابتدا بازداشت  2011-2012عربستان توسط دولت سعودی در پی اعتراضات در منطقه الشرقیه در 

دانست که برای سقوط خاندان آل سعود د. عربستان، وی را مرتبط با ایران میو سپس اعدام ش
از عوامل بر هم زننده امنیت در این کشور به »کرده است. عربستان، شیعیان این استان را فعالیت می

آورد، به ویژه اینکه شهروندان این منطقه از بسیاری از حقوق شهروندی محروم هستند و شمار می
کوهکن و «)یکاری نسبت به وضعیت شهروندان سنی عربستان در این منطقه بسیار باالستفقر و ب

های (. البته ایران نیز از این فرصت بهره برد و به میزان زیادی با حمایت179:  1394دیگران، 
ای افکار عمومی جهان عرب را علیه عربستان تهییج کرد، پس از آن همچنان فشار بر شیعیان رسانه
ای منطقه ادامه دارد، چرا که عربستان از ناحیه آنان و از اینکه ایران آنها را در رقابت منطقهاین 

برد، به ویژه مورد حمایت قرار دهد تا امنیت ملی این کشور را تهدید کند، در هراس به سر می



 

 

 

175  بررسی تأثیر سیاستهای نظامی بر امنیت منطقهای خلیج فارس 
 

یان اینکه ایران در مناطق دیگری، از جمله بحرین در شمال و یمن در جنوب عربستان نیز در م
 شیعیان نفوذ دارد. 

ان د. شیعینه بورویکرد سیاست خارجی ایران کامال فعاال»درباره تحوالت انقالبی در بحرین، 
مایت ز آنها حابرند و ایران در بحرین اکثریت دارند، اما زیر سلطه رژیم سنی آل خلیفه به سر می

 عودی کهسستان ن بحرین، عربکرد تا به حقوق خود دست یابند. در برابر حمایت ایران از شیعیا
از  ا ایران،بکرد، در رقابت این کشور را از جمله مجموعه کشورهای زیر چتر امنیتی خود تلقی می

ه لیفه، بخم آل هر تالشی برای حمایت از دولت بحرین، فروگذار کرده و با حمایت نظامی از رژی
یام های خود از قمام حمایتسرکوب حرکت انقالبی شیعیان بحرین پرداخت. اما ایران، با ت

، ا بگیردرعودی سانقالبی بحرین، نتوانست به اقدامی تاثیرگذار که جلوی دخالت نظامی عربستان 
یران در بحرین (. اگرچه ا38-39: 1397آبادی، نجفسیرکی و سهیلیکشیشیان«)مبادرت ورزد

 رهبران وشور کیعیان این نتوانست در این زمان نفوذ بیشتری به دست آورد، اما حمایت آن از ش
 امه دارد.اند، همچنان ادآنها که بیشتر در ایران تحصیل کرده

 که دیزی یانشیع که چرا»همچنین ایران، بازیگر مهم در  تحوالت بیداری اسالمی یمن است. 
 به یمن در زیدی شیعیان تردهگس ای دارند و حضوربالقوه جمعیت بودند، خارج قدرت عرصه از

 تغییر حال در یمن سیاسی تحوالت»گیری انصاراهلل، دهد. با توجه به قدرتمی نفوذ صتفر ایران
 قدرت هموازن خوردن هم بر. (172: 1395نیا و دیگران، التیامی«)است منطقه در قدرت موازنه دادن
ی ه عربستان سعودی و اعضامنطقه، به ویژ کار عربمحافظه هایدولت برای پذیرش غیرقابل امری
ی ن امر ناراضآنها همچون آمریکا از ای ایفرامنطقه به عالوه متحدان ای همکاری است.شور

ن و می ایرااسال هستند، یکی از دالیل این نارضایتی نیز آن است که این موازنه به نفع جمهوری
المی، هوری اسفع جممتحد آن، یعنی روسیه، در حال تغییر است، و به این ترتیب تغییر موازنه به ن

ب رهای عرز کشووان این کشورها به ویژه آمریکا را در رویارویی با ایران، و الجرم حمایت ات
  دهد.منطقه را در برابر این کشور، کاهش می

رقابت میان جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در منطقه خلیج فارس از جمله در 
ای و یا های منطقهمتصور دیگر قدرتای است و فراتر از منافع یمن، یک رقابت هویتی و موازنه

های بزرگ در مورد یمن است. این رقابت بر پایه سه اصل بنا شده است که عبارتند از: قدرت
وهابی؛ و -سنی اسالم و شیعی اسالم میان هویتی عجم؛ تعارض و عرب میان نژادی هویتی تعارض»

دهشیری، «)غرب به ایران منفی رویکرد و غرب به عربستان مثبت رویکرد از ناشی هویتی تعارض
(. بنابراین حمایت ایران از جنبش انصاراهلل یمن، از منظر هویتی برای جمهوری 73و76-75: 1394

اسالمی ایران که داعیه رهبری شیعیان جهان را داراست، داری اهمیت است. ایران در بحران یمن، 
مل فشار بر عربستان و بر ایجاد موازنه ها را به عنوان یک عاتوانست نفوذ زیادی پیدا کند و حوثی

های محور انصاراهلل نیز به یکی از گروهای به کار گیرد. به نفع امنیت ملی خود در این رقابت منطقه
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. این مقاومت تبدیل شد که به صورت نیابتی برای ایران در حال جنگ در منطقه خلیج فارس است
ان و کاهش نیمی از تولید نفت آن، موازنه تهدید را گروه با حمله موشکی به تأسیسات نفتی عربست

در منطقه خلیج فارس به نفع ایران درآورد و امنیت ملی ایران را افزایش دهد، اما همزمان به 
ای نیز در سلسله اقدماتی منجر شد. چرا که پس از آن نیروهای غربی بیشتری کاهش امنیت منطقه

 ها منجر شد و امنیت منطقه را تهدید کرد.تکشوارد منطقه شدند که به حوادثی برای نف
 اثر حضور آمریکا و تروریسم در عراق و امنیت منطقه خلیج فارس -4-8

ای در خلیج فارس غافل شد، در مورد کشور موضوعی که نباید از آن در زمینه امنیت منطقه
انجام داد، نه ، در جنگی که آمریکا برای آزادسازی کویت 1991عراق است. این کشور در سال 

المللی قرار داشت. در های سخت بین، در زیر تحریم2003تنها مورد حمله قرار گرفته که تا سال 
، عراق را کشوری معرفی کرد که 2001نیز، آمریکا پس از حادثه تروریستی سال  2003سال 

بی ای به همراه اتئالف غرتسلیحات کشتار جمعی تولید کرده و به این ترتیب، در حمله
ضدتروریسم، عراق را اشغال نمود. این جنگ نیز هم امنیت منطقه را تهدید کامل کرد. سپس با 

در »گسترش القاعده در عراق، این کشور را برای مدت سه سال، به حمام خون تبدیل شد. در کل 
دالر، آمریکا  تریلیون 7/2شدند و با هزینه  کشته آمریکایی 4000 بیش از این جنگ عراق،

زمانی که  2008(. بنابراین در سال 53: 1388مقدس، «)کند تأمین عراق در را امنیت نست،نتوا
 2009 فوریه در»اوباما در آمریکا به قدرت رسید، از خروج از عراق سخن گفت و به این ترتیب، 

 جز به البته خواهد شد، عراق خارج از 2010 اوت 31 تا آمریکایی نظامی اعالم کرد نیروهای
 عراق نیروهای امنیتی به مشاوره ارائه تجهیز، آموزش، شانوظیفه که انتقالی نیروهای

 و شدند خارج عراق از 2010 سال در آمریکا نیروهای ترتیب، هر (. به99: 1393زواره، ناجی«)بود
با این . باشد شده عملی اوباما جمهور رئیس وعده تا ماندند باقی کشور این در اندکی نیروهای تنها

 1مانده خود بر اساس توافقنامه امنیتیآمریکا در عراق، تعدادی پایگاه برای نیروهای باقیحال، 
امنیتی که بر امنیت کل منطقه  -ایجاد کرد. بر اساس این توافق نظامی 2007مدت آگوست طوالنی

 مسیرهای یا نظامی هایپایگاه سلطه تحت منطقه مساحت ندارد حق عراق دولت»اثرگذار است، 
 جهانی، صلح و امنیت که کشوری هر آزادند آمریکایی کند. ... نیروهای محدود و تعیین را اهآن

 شبه هایگروه و تروریسم یا کنندمی تهدید را کشور این اساسی قانون و دولت و عراق و ایمنطقه
که شود . به این ترتیب دیده می(Mason, 2009: 9-10)«دهند قرار هدف کنند،می تحریک را نظامی

برد و حتی از این حضور برای ترور نظامی بهره می -آمریکا در مورد عراق از حقوق ویژه امنیتی
ای که با سپهبد قاسم سلیمانی، استفاده کرد که امنیت کل منطقه را تحت تأثیر قرار داد، فرمانده

                                                           
1 - U.S.–Iraq Status of Forces Agreement: Agreement Between the United States of America and the Republic of Iraq On the Withdrawal of 
United States Forces from Iraq and the Organization of Their Activities during Their Temporary Presence in Iraq 
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کرده داعش جنگید و آن را از عراق بیرون کرد، آن هم در شرایطی که آمریکا عراق را ترک 
 بود.

 عراق، از سرعت این با آمریکا خروج که بودند باور این بر ناظران زمان ترک نیز، همان در
 خواهد مساعد عراق به هاتروریست بازگشت برای را زمینه و آورد خواهد پدید را قدرت خالء
در شد.  داعش درگیر سوریه از پس ،2014 سال در عراق و افتاد اتفاق سرعت به که امری. کرد

نیروهای بنیادگرای تکفیری را دوباره فعال کرد و آنها »، 2011وقایع بهار عربی از سال واقع 
سیرکی و )کشیشیان« توانستند دولت خودخوانده اسالمی داعش را نیز تأسیس کنند

(. داعش نخست در سوریه پدید آمد، اما در عراق، به سرعت 33-34: 1397آبادی، نجفسهیلی
های مهمی از کشور را اشغال کرد، داعش مورد حمایت عربستان بود و به شقدرت گرفت و بخ

نظامی های شبهجنگید. امری که موجب شد ایران در عراق گروهنیابت از آن در عراق و سوریه می
به این ترتیب، این  الشعبی را تقویت کنند تا آنها هم وارد جنگ نیابتی شوند.شیعه همچون حشد

های توسعه نظامی و کاهش سطح امنیت آن، ای در اثر سیاترقابت منطقهوضعیت به افزایش 
نظامی طرفدار ایران در های شبههمراه بود. اگرچه داعش در عراق از میان رفت، اما وجود گروه

بیند، به شدت این کشور، موجب شده تا آمریکا که ایران را در حال نفوذ شدید در عراق می
ترین آنها، ترور سپهبد قاسم سلیمانی، بود. در برابر ایران نیز، ز مهمواکنش نشان دهد که یکی ا

 به همچنان و کرد شلیک عراق در آمریکایی هایپایگاه به را بالستیک هایسپاه، موشک»توسط 
 ,Elleman and Rouhi)«دهدمی ادامه فارس خلیج در آمریکا دریایی نیروی هایکشتی واکنش به

 شود.راستای سیاست توسعه نظامی انتقام سخت ایران تفسیر میامری که در  (.1 :2020
 

 گیرینتیجه
توان بیش ، را میدهدای را مورد تهدید قرار میقههای توسعه نظامی که امنیت منطاثر سیاست

ت به ها مشاهده کرد. در حقیقت، این سیاست توسعه نظامی است که در نهایاز همه، در جنگ
یت ما وجود این ظرفاه در دید نخست برای برقراری موازنه باشد، شود، اگر چجنگ ختم می

شتباه اتواند بر اساس یک نظامی در کشورهای منطقه و میزان تسلیحات انبار شده در آن، می
ر کام دت را محاسباتی، کل منطقه راهبردی خلیج فارس که دارای منابع عظیم انرژی فسیلی اس

ظرف سه  کرد ایران رار یک اشتباه محاسباتی که تصویر میجنگ فرو برد، چنانکه صدام حسین د
ی شتباهروز فتح خواهد کرد، جنگ تحمیلی را آغاز کرد. حتی خود آمریکا نیز بر اساس ا

این  2003ل محاسباتی و اطالعات نادرست مبنی بر وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق در سا
 شود. تواند تکرارپرتنش بار دیگر نیز می کشور را اشغال کرد. این اشتباهات در یک منطقه

رقابت توسعه نظامی میان کشورهای منطقه خلیج فارس، نه تنها نیروهای رسمی نظامی را 
نظامی که هر یک از این کشورها دیگری را متهم به گیرد، بلکه با حمایت از نیروهای شبهمیدربر
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ه نیروها و اقدامات آنها نیز شده است. هر کنند، شامل این گونتقویت بخشی از آنها در منطقه می
یک از کشورهای منطقه خلیج فارس در رقابت با یکدیگر به ویژه در رقابت میان اعضای شورای 
همکاری خلیج فارس با جمهوری اسالمی ایران، رقابت عربستان به عنوان رهبر این شورا با ایران و 

مورد حمایت دیگری را تروریست خوانده و در نظامی رقابت تازه قطر و عربستان، نیروهای شبه
اند، به توسعه نظامی نظامیان از جانب این کشورها به راه انداختهبرابر جنگ نیابتی که این شبه

نمایند. اما غافل از اینکه این توسعه نظامی، خویش برای افزایش امنیت ملی خود، مبادرت می
های موشکی در منطقه، حضور رار سامانهبرگزاری مانورهای مشترک در خلیج فارس، استق

روند و به عالوه ای، و... همگی برای منطقه، تهدید به شمار میناوها، توسعه برنامه هستهرزم
ای پایدار در نظامی، مانع از ایجاد همکاری میان آنها برای ایجاد امنیت منطقه -های سیاسیرقابت

 منطقه خلیج فارس شده است.
 

 منابع
یی از دیدگله عدالت جایگاه امنیت غذا»(، 1397ن، علیرضا اریک و میثم خسروی )ادکانیا -

 .139-155، پاییز، صص2، شماره15، دورهالمللیفصلنامه مطالعات بین، «انتقالی
، «کردند اعالم ار عربستان آرامکو نفتی تاسیسات به حمله جزئیات هاحوثی»(، 2019) اسپوتنیک -

 https://www.sptnkne.ws/9Nggسپتامبر، در:  18
صلنامه ف، «فارس خلیج همکاری شورای امنیتی های پویش تحلیل»(، 1393پور، حامد )افراسیاب -

 .185-219، پاییز، صص88، شمارهسیاست دفاعی
مرداد، در:  18، «خورد خواهد شکست برجام از خروج برای آمریکا تالش»(، 1396)افکار نیوز  -

https://www.afkarnews.com/8/645614 
 و هازمینه بررسی: یمن بحران»(، 1395آبادی و جاسب نیکفر )دولتنیا، رضا، علی باقرییامیالت -

، 5، دورههای راهبردی سیاستفصلنامه پژوهش، «آمریکا و عربستان خارجی مداخالت اهداف
 . 171-198ییز، صص، پا48، شماره پیاپی18شماره

 دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ نیادب ، کرج:ایستادگی الفبای هجرت (،1398بذرافشان، مریم ) -
 مقدس استان البرز؛ انتشارات حنظله.

 ،ع امن و همسایگان: دژهای منطقه ای یا همگرایان جهانیجوام(، 1386جی. ) بالمی، آلکس -
 کده مطالعات راهبردی. نیا، تهران: پژوهشفام و پریسا کریمیترجمه محمود یزدان

های اسالمی منطقه استراتژی موازنه تهدید و امنیت دولت»(، 1392اکبر )عفری، علیج -
 .11-34، پاییز، صص7، شماره2سال فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم،، «خاورمیانه

 اعضای تسلیحاتی قابتر در هراسی تأثیر ایران»(، 1394زاده، ناصر و محمد آقائی )جمال -

https://www.afkarnews.com/8/645614


 

 

 

179  بررسی تأثیر سیاستهای نظامی بر امنیت منطقهای خلیج فارس 
 

(، بهار، 15) 1، شماره6، سالفصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، «فارس خلیج همکاری شورای
 .19-47صص

 مهر، در: 5، «ایستادگی قطر»(، 1396) خبرآنالین -
 https://www.khabaronline.ir/(X(1)S(smwioejiwpggqicnbfurjdi1))/detail/711353 

 بر تأکید با سوریه بحران قبال در قطر دیپلماسی تحلیل»(، 1397نیا )درج، حمید و رضا التیامی -
یز، ای، پ27، شمارهفصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم، «سعودی عربستان و قطر سیاسی روابط
 .23-54صص

 سپاه: ، تهرانتحمیلی جنگ دوران در ایران اقتصاد(، 1387فرهاد و حمیدرضا رئوفی ) دژپسند، -
 مقدس. دفاع اسناد مرکز اسالمی؛ انقالب پاسداران

خرداد، در:  15، «ها در منطقه خلیج فارسقطر و تشدید رقابت»(، 1396) دویچوله -
https://www.dw.com/fa-a-39122599 

 عربستان و ایران یاسالم جمهوری تعارض منطق و انگاریسازه» ،(1394) محمدرضا هشیری،د -
 .57-80صص زمستان، ،33شماره یازدهم، سال ،سیاسی علوم تخصصی فصلنامه ،«سعودی

ز تحوالت اسناریوهای متاثر از روابط ایران و عربستان پس »(، 1398ستمی، محسن و دیگران )ر -
، 76اره، شممطالعات دفاعی استراتژیک، «هجری شمسی 1404ا بازه زمانی ( ت1391منطقه عربی )
 .163-184تابستان، صص

 شناختیجامعه هایزمینه»(، 1396اقدم )فردین قریشی و محمدباقر علیزاده رحیم، زائرکعبه، -
، «اسالمی انقالب از پس هایدولت موردی مطالعه :ایران در اجتماعی عدالت هایگفتمان تکوین

 .93-112یز و زمستان، صص، پای11، شماره5، دورهشناسی سیاسی جهان اسالمدوفصلنامه جامعه
فارس  جیخل یهمکار یناتو و شورا یهمکار ریتأث»(، 1394مهر )سنایی، بهرام و احسان طاهری -

، زیی، پا31ماره ، ش8دوره ، المللفصلنامه مطالعات روابط بین، «رانیا یاسالم یجمهور تیبر امن
 .97-140صص

، «اهداف و راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران»(، 1389جاعی، هادی )ش -
 .153، شماره19، سالمعرفت فصلنامه

 سیاست تدوین در مؤثر عوامل»(، 1396ساسان مؤمن ) وآبادی، سیدمحمودرضا دولتشمس -
طالعات دفاعی لنامه مفص، «فارسخلیج  حوزه بر تأکید با ایران اسالمی جمهوری دفاعی

 .125-150، زمستان، صص70، شمارهاستراتژیک
، تهران: پژوهشکده علوم و های خلیج فارسبررسی اجمالی جنگ(، 1390شیرزادی، رضا ) -

 معارف دفاع مقدس.
اشغال بحرین به دست عربستان در پوشش سپر جزیره شش »(، 1395جوان، ابوالفضل )عزیزی -

 /232041https://dnws.irاسفند، در:  24، ی دفاع مقدسپایگاه تحلیل، «ساله شد

https://www.khabaronline.ir/(X(1)S(smwioejiwpggqicnbfurjdi1))/detail/711353/weblog/soleimani
https://defapress.ir/232041
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ر دبررسی روابط اتحادیه اروپا و شورای همگاری خلیج فارس »(، 1391لیخانی، مهدی )ع -
لنامه فص ،«ی ایرانای ایران و تأثیر آن بر جمهوری اسالمگانه و پرونده هستهموضوعات جزایر سه

 .103-135، پاییز، صص20، شماره8، سالتخصصی علوم سیاسی
ماهنامه ، «ارسای ایران و شورای همکاری خلیج فمسأله هسته» (،1385) رجعف غالمرضاپور، -

 .23-25، صص40، شماره اطالعات راهبردی
ر بن با تأکید دکترین امنیتی ج.ا. ایرا»(، 1398حصن )کدخدایی، مصطفی و شهرام عسکری -

 .47-72، آبان، صص47، شمارهماهنامه پژوهش ملل، «بازدارندگی فعال و حفظ ضربه دوم
 جمهوری خارجی سیاست» ،(1397) آبادینجفسهیلی سهیل و گارینه سیرکی،کشیشیان -

 هفصلنام ،«وریهس بحران بر تأکید با( اسالمی بیداری) خاورمیانه تحوالت قبال در ایران اسالمی

 .26-50صص زمستان، ،37شماره ،10دوره ،المللیبین و سیاسی یقاتتحق
 دهآین و اعتراضی هایجنبش»(، 1394)سعید تجری  و زادهاسماعیل کوهکن، علیرضا، یاسر -

-188ن، صص، زمستا70، شمارهفصلنامه مطالعات راهبردی، «سعودی عربستان نئوپاتریمونیال رژیم
157. 

 خلیج نوبیج کشورهای میان در مرزی و سرزمینی هایالفاخت»(، 1394محمدی، فاطمه ) -
 2، شماره6، سالفصلنامه پژوهش در تاریخ، «ش1391-1374/م2012 -1995 های سال در فارس

 .115-138(، زمستان، صص16)
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی توان موشکی »(، 1396مصاحبه با فرمانده سپاه پاسداران ) -

، در: خبرگزاری تبناک، «نطقه رتبه نخست اعالم کردایران را در م
http://www.tabnak.ir/fa/news/699333 

 تصلنامه مطالعاف ،«اوباما و خاورمیانه: تحول راهبردی با تغییر تاکتیکی»(، 1388قدس، محمود )م -

 . 49-66، صص1، شماره 11، دوره شناسیآمریکا شناسیاسرائیل: ایمنطقه
 نظامی های سیاست بر هراسی نایرا تأثیر»(، 1391حمیدرضا و مهدی داوودی ) محمدی،ملک -

-246صص، تابستان، 22، شمارهفصلنامه سیاست، «فارس خلیج همکاری شورای کشورهای امنیتی
227. 

ربی خلیج ی آمریکا در حوزه عهابازسازی ائتالف»(، 1396بنفشه رستمی ) ومنوری، سیدعلی  -
 .189-214، صص20، شمارهفصلنامه سیاست جهانی، «فارس

 توسعه بر ایران اسالمی جمهوری خارجی ستسیا شدن امنیتی آثار تبیین»(، 1397مؤذی، علی ) -
 ، اصفهان، دانشگاه اصفهان.المللرساله دکتری روابط بین، «کشور

http://www.tabnak.ir/fa/news/699333
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 خارجی یاستس راهبردهای به دهندهشکل هایولفهم مقایسه»(، 1393زواره، فرشته )ناجی -
، تهران، المللارشد روابط بیننامه کارشناسیپایان، «خاورمیانه در اوباما و بوش دوران در آمریکا

 دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
، «عودی در منطقهاهبرد سیاست خارجی عربستان سموازنه تهدید، ر»(، 1396محمدعلی )هژبری،  -

 /http://www.iirjournal.ir/index.php/fa، در: المللمجله ایرانی رواابط بین
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