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چکیده
رودخان های مترزی ،ظرفیتت تبتدیل بت اختهالف و کشتمکش در میتان
مجهمعهای نظامی -صنعهی کشتورهای غربتی دیتر زمتانی استت کت بت
دریافت سود سرشار از فرو

ستال هتای پیشترفه بت کشتورهای عترب

حاشی خلیج فارس بهر مند شد اند در ایتن راستها ،دولهمتردان سیاستی
غربی در حرکهی همسو با متدیران مجهمتعهتای نظتامی -صتنعهی بوتور
پیوسه ایران را تهدیدی علی امنیت کشورهای عرب منوق خلیج فتارس
مور ساخه و با تأکید بر خوتر ایتران هسته ای ،ایتن تهدیتد را بستیار
هراسناک جلو گر میستازند امتری کت درپتی ختود سترمای هتای ملتی
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هنگفهی را ب پیمانکاران دفاعی مجهمعهای نظامی -صنعهی غرب سترازیر
مینماید با توج ب این مهم ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این استت کت
چ رابو ای بین پروژ ایران هراسی و منافع مالی مجهمتعهتای نظتامی-
صنعهی غرب در منوق خلیج فارس وجود دارد؟ بترای پاستخ بت پرستش
یادشد  ،این پژوهش فرضی حاضر را ب سنجش میگتذارد مجهمتعهتای
نظامی -صنعهی از خل پروژ ایران هراسی ،درپی بیشین ستاخهن منتافع
تجاری خود از طری گسهر

صادرات اسلح ب کشورهای منوق خلتیج

فارس و دامن زدن ب رقابتهای بیپایان تسلیحاتی در این منوق هسهند
رو

تحقی در این پژوهش تحلیلتی -توصتیفی استت و ابتزار گتردآوری

اطالعات کهابخان ای است

واژه های کلیدی :ایران هراستی ،مجهمتعهتای نظتامی -صتنعهی غترب،
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تجارت اسلح  ،خلیج فارس

یک از مساایل مهام سیاسات خاارج کشاور جمهاوری اساالم ایارا  ،بحاث
چگونگ مواجهه با کشورهای حاشیه خلیج فارس و رقابتهاای تسالیحات ایان
کشورها و نیاحضور نیروهای فرامنطقهای در خلیج فارس اسات کاه باار تارین
تهدید امنیت علیه ایرا محسوب م شوند .به همین دلیل شناخت هاراس ادعاای
کشورهای حاشیه خلیج فارس از ایرا و اهداف منطقهای جمهوری اسالم ایارا
از حوز های مهم مطالعات محسوب م شود کاه نیازمناد پاژوهشهاای ماداوه و
چندوجه در این حوز است .کشورهای حاشیه خلیج فارس نسابت باه بالنادگ
انقالب اسالم و حضور ژیوپلیتیک جمهوری اسالم ایرا در منطقاه حساسایت
داشته و دارند و نسبت به تحرکا

سیاس این کشاور بسایار حسااس هساتند .در

سالهای اخیر نیا با به جریا انداختن پروند هستهای ایرا توس محافال غربا ،
نگران و حساسیت این کشورها تبدیل به هراس پایدار از ایرا شد است .اماا باه
نظر م رسد که پروژ ایرا هراس کاه کشاورهای غربا و گارو هاای مختلاف
سیاس  ،نظام و اقتصادی غرب با اهداف خااص خاود در منطقاه غارب آسایا و
بهویژ خلیج فارس خلق کرد اند ،یک از عوامل تشدید کنند هراس این کشاورها
از ایرا در سالهای اخیر است .در این میاا مجتماعهاای نظاام  -صانعت  1کاه
متشکل از پیمانکارا دفاع  ،نظامیا و سیاستمدارا در ساطح کشاورهای باار
غرب و بهویژ ایاال

متحد امریکا است ،نقش ویژ ای را برعهد دارند (صاادق ،

رحیم  .)1394 ،این سه گرو همپیوند سیاس  ،نظاام و اقتصاادی بارای پیشابرد
1. Military-Industrial Complex
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اهداف خود در منطقه غرب آسیا پروژ ایرا هراس را را انداختهاند تا همارا باا
برگرداند توجه اعراب از سیاست های توسعهطلبانه رژیام صهیونیسات اساراییل،
اختالفا

منطقهای را در غرب آسیا علیه ایرا دامن زنند .مسائله اصال پاژوهش

حاضر تحلیل چرای خلق و دامن زد باه پاروژ ایارا هراسا توسا غارب از
دیدگا نظام و تسلیحات و تحلیل رقابتهای تسلیحات در منطقه خلایج فاارس
است .با توجه به این مهم ،پرسش اصل پژوهش حاضر این است که چه رابطاهای
بین پروژ ایرا هراس و منافع مال مجتمعهای نظام  -صنعت غارب در منطقاه
خلیج فارس وجود دارد برای پاسخ به پرسش یادشد  ،این پژوهش فرضیه حاضر
را به سنجش م گاارد :مجتمعهای نظام  -صنعت از خلق پروژ ایرا هراس در
پ بیشینه ساختن مناافع تجااری خاود از طریاق گساترش صاادرا

اسالحه باه

کشورهای منطقه خلیج فارس و دامن زد به رقابتهای ب پایا تسلیحات در این
منطقه هستند.
نوآوری پژوهش حاضر این است کاه توجاه ویاژ ای باه پیوناد میاا مناافع
مجتمعهای نظام  -صنعت کشورهای غرب  ،بهویژ ایاال

متحاد و تاالشهاای

دالال و دولتمردا این کشورها در القای ایرا هراس به کشورهای کوچک ولا
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سرشار از دالرهای نذت منطقه خلیج فارس دارد .در این پاژوهش ،اباارگاردآوری
داد ها ،کتابخانهای است که شاامل بررسا کتاابهاا ،مجاال  ،مقااال

و مناابع

اینترنت و چندرسانهای است.
 .1چارچوب نظری
یک از رهیافتهای مهم بررس سیاست خارج کشاورها رهیافات واقاعگرایا
است که به اعتراف بسیاری از اندیشمندا این حوز  ،توا توضایح بااالی دارد.
واقعگرای به طورکل تاالش کشاورها در عرصاه داخلا و خاارج را فاار از
تذاو های فرهنگ و ایادیولوژیک آنهاا در راساتای افااایش قادر

و نذاوم در

مقابل کشورهای دیگر م داند تا در شارای آنارشا باینالمللا  ،باه مایاتهاای
بیشتری نسبت باه همساایگا خاود و دیگار کشاورها دسات پیادا کنناد .بیشاتر
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نظریههای واقعگرای فرضیه مشترک دارند که عبارتند از دولتها بازیگرا اصال

رواب بینالملل هستند ،جها آنارشیک است ،دولت ها برای بقا تاالش ما کنناد،
سیستم سهم زیادی در تعیین بروندادها و رفتارهای سیاستهای باینالملال دارد و
دولتها بازیگرا عقالن اند .اما واقعگرایا با وجود این اشتراکا  ،اختالفات هام
دارند .برای مثال ،واقعگرای کالسیک مورگنتا 1فر
برای قدر

از میل بشر برای قدر

م کناد کاه تناازع کشاورها

ناش م شاود .در صاورت کاه واقاعگرایا

کشورها به بقا در جها آنارشیک توضیحدهند برو دادهاای سیاسات باینالملال
است .واقعگرای تهاجم ادعا م کند که قدر های بار
کرد قدر

امنیت خود را با بیشینه

نسب خود بیشینه م کنند ،در صورت که واقعگرای تدافع بار ایان

عقید است که قدر

زیاد ممکن است متناقض باشد و قادر هاای باار

بهتار

است که فق از وضع موجود دفاع کنند (.)Wang, 2004: 176
وقت قدر
به بنیا قدر

را به سطح مل م بریم ،این مسئله مطر م شود که چه چیاای
یک کشور شکل م دهد .عناصر قدر

مل از دید مورگنتا عبارتند

از جغرافیا ،منابع طبیع  ،توا صنعت  ،آمادگ نظام  ،جمعیت ،منش مل  ،روحیاه
مل  ،کیذیت دیپلماس و کیذیت حکومت که کم و بایش ماورد توجاه بسایاری از
نظریه پردازا رواب بینالملل قرارگرفته است و ایان موضاوع مابهم و غیرقابال
انداز گیری است و با وجاود مابهم باود آ  ،پایاه مذهاوه مناافع ملا قاراردارد
(مشیرزاد  .)99-100 :1388 ،قدر

بر پایه ظرفیتهای مادی تعریف م شاود کاه

هر دولت در اختیار دارد .تواز قادر

اصاوال کاارکردی از دارایا هاای نظاام

محسوس است که دولتها حایا آ هستند ،مثال نیروهاای نظاام و ساال هاای
اتم  .البته دولتها نوع دوم از قدر

را نیا دارا هساتند ،قادر

عناصر اجتماع و اقتصادی اشار دارد که منجر به تولید قدر
قدر

پنها بر پایه ثرو

پنهاا ؛ کاه باه
نظاام ما شاود.

دولتها و مقدار جمعیت آنهاست .قدر های بار

به

پول ،تکنولوژی و پرسنل برای ایجاد نیروی نظام خود و جنگید در جناگ نیااز
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ساختاری کنت والتا 2طبیعت انسان را نادید م گیرد و فر

ما کناد کاه میال

1. Hans J. Morgenthau
2. Kenneth Waltz
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دارند و قدر
صور

پنها دولتها به پتانسیلهاای باالقو ای کاه یاک دولات بایاد باه

بالذعل درآورد تا با رقبایش رقابت کند ،اشار دارد (

Mearsheimer, 2008: 78

.)-79
بکارگیری قدر  ،بخش از ساختار و ما

پایدار روابا باینالملال اسات و

این امر بدیه و روزمر است .به نظر م رسد نوکالسیکها 1در مورد تبیین نحاو
اتخام سیاست خارج کشورها دیدگا جامعتری دارند .مکتب نوکالسیک با باروز
کرد و سیستم کرد دیدگا های خاص از اندیشههای واقعگرای کالسیک ،هار
دو مؤلذه سیاست خارج و داخل را دخیل م داند .این مکتب م گوید که حوز
و آرزوهای سیاست خارج یک کشور نخسات باهوسایله جایگاا آ کشاور در
سیستم بینالملل و بهویژ با ظرفیتهای قدر

مادی نسب آ مشخص ما شاود.

بعالو آنها اظهار م دارند که فشار این ظرفیتهای قادر

بار سیاسات خاارج

غیرمستقیم و پیچید است ،زیرا فشار سیستمیک باید از طریق متغیرهای دخیال در
سطح واحد تأثیر بگاارند .واقعگرایا نوکالسیک براین باورناد کاه قادر

ماادی

نسب  ،پارامترهای اساس سیاست خارج کشورها را پایهگااری م کناد .آنهاا باه
این نکته توجه م کنند که یک رابطه بالفاصله و کامل باین ظرفیاتهاای ماادی و
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397
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رفتار سیاست خارج کشورها وجود ندارد .انتخابهای سیاست خارج بهوسیله
رهبرا و نخبگا سیاس انتخاب م شود و این انتخاب نتیجه درک آنها از قادر
نسب خود است نه نتیجه ساد مقدار نسب منابع فیایک یا نیروهاای آنهاا (
146- 147

 .)1998:بنابراین کشورها بطور عموه در پ جوی قدر

Rose,

و امنیات بیشاتر

در سیستم بینالملل در تالشاند و بدین طریق دست به اعمال و برنامهریایهاای
م زنند که با توجه به شرای داخلا و خاارج  ،قادر
ادراکا

و مناابع فعلا خاود و

رهبرا خود تنظیم شد اند .در این پویش ،کشورها بهویژ در دنیاای قار

بیستویکم برنامهریای جامع را پیش م برند که اغلب همه زمیناههاای سیاسا
داخل و خارج را شامل م شود ،ول سهلترین اقداما  ،افااایش تواناای هاای
نظام از دید بسیاری از رهبرا کشاورها ،در راساتای افااایش قادر

دولات در

1. Neoclassic

عرصه آنارشیک بینالملل است.
واقعگرای نوکالسیک 1تلقا دولات باه عنااوا جعباااه سااایا را نذااا
م کند و مؤلذههای مانند شخصایت و فهام رهباارا  ،روابا دولات و جامعاه و
منافع دولت را نیا در تبیین سیاسات خاارج وارد ما کناد .ایاان نظریاه معتقاد
است ،محادودیتهاا و الااماا

سیسااتم از طریااق متغیرهااای میااانج باار

دولت ها و رفتاااار آنهاااا در عرصاااه سیاسااات خاارج تأثیرگااار اسات .از
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متغیرهای میانج مهاام بااه درک تصااامیمگیرنااادگا از توزیاااع قااادر

و

ساااختار داخلاا کشااورها اشاااار مااا شاااود .بناابراین در تبیاین سیاسات
خارج کشورها در چهارچوب نظریه ریالیسم نوکالسایک ،بایاد باه ایاان نکتااه
توجاه کارد کاه الااماا

و محادودیهاای سیستم باه صااور

مسااتقیم باار

سیاسات خارج تأثیرگااار نیسات ،بلکاه متغیرهاای میااانج در ایااان باااین
نقشاا اساساا ایذااا م کنند .هرچناد موازناه قاادر

در محاای منطقاهای و

بین الملل و اصل آنارشیک باود نظاه بینالملل از عوامال اصال سیاسااتگااری
خارج است ،با این حال فهم و درک رهبرا یک کشور از این مؤلذهها و مساایل
و سااختار دولت که عمدتا شامل روابا دولات و جامعااه اسات ،بار چگاونگ
طراحا سیاسات خاارج تأثیرگااار اسات (اسدی.)245 :1389 ،
برخالف نظریههای ریالیسم کالسیک و ریالیسم ساختارگرا که به ترتیاب باار
ماهیات بشر و ویژگ های دولت و عوامل سیستم باه عناوا متغیرهاای مساتقل
اصل تعیینکنناد و سیاست خارج باه عناوا متغیار وابساته تأکیاااد دارناااد،
ریالیساام نوکالساایک سااع م کند تا در تبیین سیاست خارج بااه هاار دوی
مؤلذههاای داخلا و عوامال سیساتم توجااه کناااد .ریالیسااام نوکالسااایک
باارخالف تمرکا نوریالیسم بار سیساتم بینالملل ،باه صاور

خااص بار تبیاین

سیاسات خاارج دولاتهاا متمرکاا اسات .نکتاه مهام دیگار اینکااه بارخالف
نوریالیسم که عمدتا بر تبیین رفتاار قاادر هااای بااار

تمرکااا دارد و آنهاااا

را تأثیرگاااااارترین بااااازیگرا شااااکلدهنااااد بااااه سیاساااات بااینالملاال

ماا دانااد ،ریالیساام نوکالسایک مادع آ اسات کاه ماا توانااد چهاارچوب
نظااری باارای بررساا سیاساات خارج هماه کشاورها از جملاه باازیگرا و
دولتهای کوچاک ارایاه دهاد .از مهامتارین متغیرهااای میاااانج تأثیرگااااار
در سیاساات خارج از منظر این نظریهپردازا  ،ما تاوا باه شخصایت و فهاام
رهبارا  ،میااا انساجاه و اجماع نخبگا  ،منافع دولاات ،آساایبپااایری رژیام
سیاس  ،رابطه دولت و جامعاه ،تواناای دولت یا رهبارا در اساتخراج و بساایج
مناابع جامعه و میاا نذاوم بااازیگرا و گاارو هااای داخلا در سیاسااتگااری
اشاار کارد .متغیار وابسته اصال ایان نظریااه هماننااد ریالیساام کالسااایک و
باارخالف نوریالیساام سیاساات خارج دولت است و بر تمایا و تذااو

بااین

واحدهای سیاس و ویژگ های داخلا آنهاا تأکیااد دارد (پیشین.)249- 248 :
بطورکل هرگونه سیاستگااری داخل و خارج دولتها در عرصه آنارشیک
بینالملل برای بیشتر کرد قدر

کشور در مقابل کشورهای دیگار اسات .برطباق

نظریه ریالیسم نوکالسیک ،ادراکا

رهبرا و پنداشتهای آنا از محی بینالملال

و متغیرهای دیگر پیرامون آناا اعام از اطالعاا  ،قضااو هاا و محای داخلا
کشورهایشا بر تصمیمسازی و واکنشهای آنا در سیاست خارج تاثیر بسااای
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دارد .باید دانست که ادراکا

فارس نیا شکل گرفته از عوامل متعددی است که تبلیغاا
سیاستمدارا و اتاقهای فکر غرب نیا در شکلگیری ادراکا
دخیلاند .این ادراکا
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و القایاا

رساانههاا و

رهبرا این کشورها

رهبرا عرب خلیج فارس از محی پیرامون خاود ،آنهاا را

به این فکر وام دارد که در مقابل عوامل تهدیادزای پیراماون و داخلا خاود باه
واکنش دست بانند و با توجه آنها به ظرفیتهای دفاع کمتنوع کشورشا اعام از
کوچک سرزمین ،کم جمعیت ،ناکاف باود مشاروعیت داخلا و ضاعفهاای
دیگر و از طرف دیگر ثرو

کالن که دارند ،به ناچار در پا خریاد ساال هاای

پیشرفته و اتحادهای نظام با قدر های فرامنطقهای هستنند .با توجاه باه مطالاب
یادشد  ،چهارچوب نظری این پژوهش برگرفته از رهیافت واقعگرای نوکالسایک
است.
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رهبرا و سیاستساازا کشاورهای حاشایه خلایج

 .2پروژه ایران هراسی
این مذهوه نخستینبار در جریا مااکرا

صالح مصار و اساراییل در اواخار دهاه

هذتاد و اوایل دهه هشتاد میالدی ظهور یافت .اسراییل برای متقاعد سااختن افکاار
عموم خود مبن بر اینکه صلح با اعراب امکا پاایر اسات ،نیازمناد یاک تهدیاد
خارج بود تا جایگاین تهدید کشورهای عرب کند .پیروزی انقاالب در ایارا و
تا از ایرا تصویری تهدیدآمیا ارایه دهند .امروز  ،ایارا هراسا در معناای تارس
مذر و غیرعقالن از ایرا  ،بخصوص با بارگنمای ایارا هساتهای کااربرد دارد.
ایرا هراس پروژ راهبردی است که براساس آ ایرا به عناوا تهدیادی باار
در منطقه و همچنین تهدیدی برای صلح و امنیت جهان مطر و باه عناوا یاک
متغیر مااحم و بازیگر آشوبساز در نظاه بینالملل به تصویر کشید م شود .ایرا
هراسا مدع هستند که ایرا به دنباال دساتیاب باه ساال هاای کشاتار جمعا
خصوصا تسلیحا

هستهای است تا با آ اسراییل را ناابود نمایاد .ایان در حاال

است که اسراییل به شد

از دساتیاب ایارا باه انارژی هساتهای احسااس خطار

م کند و به دولت امریکا فشار وارد م آورد تا هرچه سریعتر فعالیتهای هستهای
ایرا را متوقف سازد .محورهای ایرا هراس و جناگ روانا رساانههاای غربا
علیه ایرا را بطورکل م توا در هذت مورد خالصه کرد .1 :القای دسترس ایرا
به سال های هستهای؛  .2حمایات ایارا از تروریسام؛  .3نقاض حقاوق بشار در
ایرا ؛  .4القای تهاجم بود فناوریهای دفاع ایرا ؛  .5دخالات ایارا در اماور
کشورها؛  .6اسالم و افراط بود نظاه سیاس ایرا ؛  .7القای مخالذت ایارا باا
صلح و ثبا

منطقهای(ایادی و دیگرا .)73-72 :1392 ،

در نگا دستگا سیاستگااری سیاست خاارج امریکاا ،ایارا تنهاا کشاوری
است که منافع ایان کشاور را در منطقاه غارب آسایا تهدیاد ما کناد .از دیادگا
امریکای ها ایرا به دنبال سال هستهای است .امریکای ها مدع اند تمایل نداشتن
ایرا برای کنارگااشتن برنامه هستهای خود منافع این کشور را در ثبا

منطقاهای،

پروژه ایران هراسی و منافع مالی مجتمع های نظامی -صنعتی غرب در منطقه خلیج فارس  سیدشمسالدین صادقی و احمد رحیمی

مخالذت با قرارداد صلح کمپ دیوید ،فرصت طالی برای دولتمردا اساراییل باود

امنیت اسراییل و رژیم منع گسترش سال های هساتهای باه خطار انداختاه اسات.
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امریکای ها معتقدند کمک ایرا به گرو های اسالمگرا در عراق ،لبنا  ،یمن و غاا
منجر به گسترش تروریسم و ب ثبات در منطقه م شاود .کشاورهای عربا متحاد
امریکا نیا در منطقه مدع حمایت ایرا از گرو های شیعه در این کشورها شد و
از تمایال

توسعهطلبانه و هژمون طلبانه تهرا ابراز نگران عمیق کرد اند .ایان در

حال است که تحلیلگرا معتقدندکه کشورهای اقتدارگرای منطقه نظیار عربساتا ،
یمن و بحرین ،گرو های معتر
ارتبا با ایرا به شد

سرکوب م کنند.

یک از شیو های ایاال
عملیا

و مطالبا

دموکراتیک و مشروع آنها را به بهاناه

روان از طریق تبلیغا

متحد امریکا در تحقق پروژ ایارا هراسا  ،ایجااد
منذ  ،هیاهو و جنجال رساانهای علیاه جمهاوری

اسالم است .بر همین اساس از مهمترین اقداما

تبلیغ و روان امریکا در انجاه

پروژ ایرا هراس م توا به ایارا محاور شارار  ،حاام تروریسام و تهدیاد
هستهای اشار کرد .طر ایرا هراس بهوسیله تبلیغا
عملیا

سنگین رساانهای و ایجااد

روان عالو بر کشورهای غرب  ،در حوز کشورهای عربا و کشاورهای

منطقه نیا گسترش یافته و با تحرکا

سیاس بسیار در رسانهها و شبکههای عربا

در حال شکلگیری و راهبری است؛ رهبرا کشورهای خلیج فارس از ایان تبلیاغ
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تهدیدا

هراسا شد و به زعم خود جبهه تواز و تقاابل را در مقابال ایارا باا

همکاری خود ایجاد م کنند (ملکمحمدی و داودی.)229 :1391 ،
مهمترین مؤلذههای سیاست ایرا هراس ایااال

متحاد را ما تاوا چناین

برشمرد :نخست ،تالش برای سرنگون دولتهای عضو شاورای همکااری خلایج
فارس؛ این تهدید بیشتر متوجه دولتهای عربساتا  ،کویات و بحارین اسات کاه
جمعیت باالی شیع دارند .دوه ،تالش برای دستیاب باه ساال هساتهای .از ایان
منظر ،مهمترین تهدیدا

پیش روی اعاراب از ساوی جمهاوری اساالم عباار

است از انتقال سال هستهای به گرو هاای حمااس و حااباهلل ،تقویات جایگاا
ایرا و محور مقاومت در غرب آسیا ،بهر گیری از آ در حال اختالفاا
فشار بر اعراب برای پایا بخشید به همکاری نظام باا ایااال

مارزی،

متحاد  ،پیشابرد

سیاستها ی نذت در اوپک و تبادیل بغاداد باه شاریک اساتراتژیک تهارا  .ساوه
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حمایت از گرو های تندرو اسالم و تروریسم .در این نگا  ،ایرا حام شابکهای
از گرو های تروریست است که از افغانستا  ،عراق ،لبنا و فلسطین آغاز م شاود
و به سراسر جها گسترش م یابد (فیروزآبادی و نوری .)44-43 :1391 ،مجماوع
مؤلذههای ایرا هراس اعم از سیاس  ،نظام  ،ماهب و اعتقادی که از اول انقالب
اسالم توس کشاورهای غربا و باهویاژ ایااال

متحاد در ادراکاا

رهبارا

کشورها به هیچوجه ایرا را به عنوا همسایهای که م شاود باا آ روابا حسانه
داشت ،نگا نکنند و هموار در اندیشه حذاظت از تاج پادشاه خودشا در مقابل
تهدید ایرا باشند .به دلیل ضعف مؤلذههای غیرنظام قدر

کشورشا  ،به دنباال

جبرا آ با سال ها ی پیشارفته ،گارا قیمات و باه احتماال زیااد ناکاارا از نظار
تعیینکنندگ نهای جنگ فرض با ایرا باشند.
 .٣ظهور مجتمعهای نظامی -صنعتی در غرب
ظهور پدید صنایع نظام زما صلح که سهم قابل تاوجه را در اقتصااد ایااال
متحد امریکا بدست آورد اند ،یک حادثه ب سابقه در تاریخ ایاال

متحد بود .دو

موضوع ژیوپولیتیک باعث ظهور چار ناپایر این پدیاد در جامعاه امریکاا شادکه
متعهد به رهبری جها آزاد بعد از جنگ دوه جهان بود .یک وقاوع جناگ سارد
بین ایاال
قدر

متحد و اتحاد شوروی در اواخر دهه  1940بود که اساتراتژی تحدیاد

شوروی را فرمولبندی کرد و دیگری جنگ کر شمال علیه کر جنوب در

ژوین  1950بود که باعث افاایش سریع در هایناههاای نظاام شاد ،کاه از آ باا
عنوا سیاست بازدارندگ  1یادکرد اند (.)Watts, 2008: vii
دیتر زنکهاوس 2بر ادغاه مناافع و وجاود رابطاه پیوساته باین نهااد ریاسات
جمهوری ،پنتاگو  ،صنایع تسلیحات  ،کنگر و مراکاا علما تأکیاد دارد .ویلماار

3

برای شناخت عین تر علل بوجود آمد مجتماعهاای نظاام  -صانعت و مکاانیاه
1. Containment

پروژه ایران هراسی و منافع مالی مجتمع های نظامی -صنعتی غرب در منطقه خلیج فارس  سیدشمسالدین صادقی و احمد رحیمی

کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس القا شد به این نتیجه منجر شد است که این

2. Dieter Senghaus
3. Fritz wilmar
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عملکرد آ  ،همبستگ و همکاری نهادها و گرو های میرب از جمله نماینادگا
مجل  ،محققا دانشگاه مخصوصا پژوهشگرا مسایل نظام  ،حکومت حااکم،
ارتش و نظامیا  ،صنایع تسلیحات و صاحبا آ و رساانههاای خباری را مسائول
اصل م داند (ازغندی.)18 :1364 ،
حت استخداه نظامیاا بازنشساته و کارمنادا بازنشساته از ساوی صااحبا
صنایع نظام  ،تنها به دلیل تخصص و آگاه آنهاا از مساایل نظاام نیسات بلکاه
بیشتر به دلیل رواب بین افراد با دیوا ساالری نظام و اداری و شخصیتهاای باا
نذوم در دستگا های مختلف اجرایا حکومات اسات .اعماال سیاسات همکااری
نظامیا با صنایع و دستگا های قانونگااری و اجرای باعث نادیک هرچاه بیشاتر
بخشهای اقتصاد ،علوه و تکنولوژی شد .تجمع مناافع میاا بخاشهاای نظاام ،
تسلیحات  ،اقتصادی ،علم و سیاس در مجموع باه قادرت مهاار نشادن تبادیل
شد است که تصامیما

و اقاداماتش در اماور داخلا و خاارج  ،تاأثیر تعیاین

کنند ای برجای گااشاته اسات (ازغنادی و روشاندل .)121 :1387 ،سایدن لناا

1

نویسند کتاب مجتمعهای نظام  -صنعت گذته است که" بسیاری از هما افرادی
که زمان در پنتاگو مشغول بودند و با بخش خصوص معامال
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کرد بودند ،پ
مصنوعا

پُرسودی منعقاد

از بازنشساته شاد باه نماینادگ از ساوی شارکتهاای تولیاد

نظام  ،نذوم و اطالعا

خاود از درو پنتااگو را ماورد بهار بارداری

قراردادند" (حسینزاد .)273 :1389 ،

نگاه کوتا به سیاست خارج ایاال

متحد نشا ما دهاد کاه چگوناه از

اواخر دهه  1940و اوایل دهاه  ،1950جناگ کُار و تهدیاد از ساوی کمونیسام،
دستاویای شد برای هوادارا توسعه نظام علیاه افارادی کاه پا

از جناگ دوه

جهان خواها کاهش و محدودیت هاینههای نظام بودند و موفق شادند ریای
جمهور ترومن را وادار سازند تا دست به اقداه معروف بازسازی سیاست خاارج
کشور باند؛ سیاست که سخت موجب افاایش بودجه پنتاگو و توسعه تشاکیال

نظام – صنعت شد .باز در مقابل مااکرا

تنشزدای سالهای  1970با شاوروی،
1. Sidney lens

نمایندگا مجتمعهای نظام  -صنعت گرد داللهای سیاس یاا البا هاای هاوادار
جنگ سرد همچو "کمیته مبارز با خطر کنون " 1جماع شادند و سارانجاه ایان
مااکرا

را به شکست کشاندند .باز این گرو ها با پیش کشاید خطار کمونیسام

موفق شدند تنشهای کمابیش ضعیف شد میا امریکا و شوروی را چناا شاد
بخشند که عنوا جنگ سرد دوه را بیابد و چنین بود که در اوایل سالهاای ،1980
شوروی و مطر شد گذتوگوهای آ در باب منافع مترتب بر صلح ،نادیک بود
منافع این گرو را به خطر اندازد ،نمایندگا مجتمعهای نظاام مناابع جدیادی از
تهدیدا

برو مرزی به منافع امریکا را خلق کردند و این را با موفقیت جاایگاین

دستاویا تهدید کمونیسم دورا جنگ سارد نمودناد .ایان نیروهاای جناگ افاروز
مدع شدند که این منابع جدید خطر از سوی قادر هاای غیرقابال پایشبینا و
غیرقابل اعتماد جها سوه از سوی دولتهای به اصطال خودسر و این اواخار از
سوی تروریسم بینالملل و بنیادگرای اسالم سرچشمه م گیرد.
مجتمعهای نظام  -صنعت با تداخل و پیوندی کاه باا سیاساتگاارا دولات
امریکا اعم از قو مجریه و قو مقننه در طول سالیا متماادی برقارار کارد اسات،
توانستهاند سهم بسیار بیشتری از منابع مل را نسبت به گارو هاای دیگار نصایب
خود کند .این گرو با تداخل بازیگران که با مقاما
بسیاری از مقاما

دولت ایجااد کارد اسات و

دولت و نیاا کنگار دارای مناافع زیاادی در توساعه اقتصاادی

مجتمعها هستند ،تمایل زیادی باه اختصااص مناابع ملا باه ایان گارو بایش از
سهمش دارند .به نوع منافع دولتهای این کشور ،اعضای کنگر و مجتماعهاای
نظااام  -صاانعت دارای جهتاا همسااو بااا یکاادیگر اساات کااه آنهااا را در
سیاستگااریهای مربو به امور نظام و امنیت به تذاهم و همکاری م کشاند .در
همین ارتبا  ،پروژ ایرا هراس که بطور پیوسته بعد از انقاالب و باه بهاناههاای
مختلف تداوه یافته ،توس نومحافظهکارا و با به قادر

رساید باوش پسار باه

ریاست جمهوری در سال  2000میالدی تشدید شد .نومحافظهکارا در امریکاا باه
1. Committee on the Present Danger
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به تعبیر ریگا موضوع تسلیح مجادد امریکاا مطار شاد .بااز بعاد از فروپاشا
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دنبااال دشاامنتراشا انااد و در تااالشانااد آ را باارای ایجاااد فضااای تاارسآور و
رعبانگیا درو مرده دنباال کنناد .ترسا مابهم از ایان کاه مباادا ماورد حملاه
قرارگیرند .اصوال راهبرد این گرو از همین منطق تغایه م شود و در قالب گذتما
امنیت منذا  ،ترسایم اساتراتژی را در گارو تعیاین دشامن اساتراتژیک ما دانناد
(مطهرنیا.)238:1383 ،
نومحافظهکارا تا قبل از فروپاش شوروی برنامه های خود را براساس تقابال
با این کشور تنظیم کرد بودند ،ول با فروپاش شاوروی برناماههاای ایان گارو
سبب بحرا هدف و نارضاایت هاای در باین مارده امریکاا و نیاا دنیاا ما شاد.
نومحافظهکارا به دنبال دشمنا جدید م گشتند تاا اعماال سیاساتهاای آنهاا را
توجیه کند .این دشمنا خیال به زودی مشاخص شادند و آ کشاورهای جهاا
سوه به ویژ جها اساله بود .اما چگونه م شد ایان کشاورها را در قاد و اناداز
شوروی بار

کرد یازد سپتامبر به این پرسش پاسخ داد .باا ایان حادثاه عاراق،

کاار شاامال و ایاارا محااور شاارار

خوانااد ش ادند و بااوش پساار همگاااه بااا

نومحافظهکارا  ،در صدد تغییر رژیم این کشاورها برآماد .عاالو بار مجتماعهاای
نظام  -صانعت در امریکاا ،کشاورهای اروپاای باه ویاژ بریتانیاا و فرانساه نیاا
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

گرو های منافع شبیه به این مجتمعها را دارند که به شد

به کشورهای عرب خلیج فارس هستند و در راستای افاایش فروش سال به ایان
کشورها دست به ایجاد توهم تهدید در میا رهبرا ایان کشاورها ما زنناد .ایان
گرو ها با الب گری در داخل کشور خودشا در میا مقاما
مقاما

بازنشسته وزار

دفاع و مجل
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دولت و نیا استخداه

به عنوا الب گر سع در افاایش فاروش

تسلیحات به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دارند (نقیبزاد .)43 :1387 ،
 .4تجارت اسلحه و سهم کشورهای حوزه خلیج فارس از آن
ایرا هراس و دامن زد به آ توس دولتمردا و رسانههاای غربا و تاداوه آ
در طول زما و نیا مسایل بوجاود آماد در مناقشاه هساتهای و احسااس تهدیاد
کشورهای حوز خلیج فارس از این مناقشه و قدر
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به دنبال فاروش ساال

ایارا باعاث شاد کاه ایان

کشورها برای ایجاد بازدارندگ و تواز نظام در مقابل ایرا  ،دست به هاینههای

سنگین نظام و سرمایهگااریهای ب رویه بانند .رهبارا ایان کشاورها براسااس
ادراکا
تهدیدا

خود از تهدید و واکنش در برابر تهدیاد کاه بهتارین واکانش را در برابار
نظاام از طریاق تسالیحا

خارج و داخل کشورشا  ،افاایش قدر

پیشرفته م بینند .این هاینهها و سرمایهگااریها به طاور مساتقیم درآماد ناشا از
نذت این کشورها را در درجه اول به شارکتهاای تسالیحات غربا و ساپ

باه

پیتر وزمن 1پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم ،ضمن تأکید بار
این مسئله در ط یک مصاحبه ،فروشاندگا باار
حوز خلیج فارس را چنین برم شمرد« :ایاال

ساال باه کشاورهای عارب

متحد امریکا بار ترین فروشند

سال به این کشورهاست؛ بعد از آ بریتانیا است که فقا یکا از شارکتهاای
تسلیحات ایان کشاور ،یعنا  ،BAEسیساتم 2بایش از  25درصاد باازار فروشاش
عربستا سعودی است که این بازار برای این شرکت بسیار حیاات اسات .فرانساه
یک دیگر از فروشندگا بار

تسلیحا

به این کشورهاست که البته در سالهای

اخیر فروشش به عربستا کمتر شد  ،ول قراردادهای هنگذتا باا اماارا

متحاد

عرب در چند سال گاشاته بساته اسات .ایان کشاور باا قطار نیاا در پا انعقااد
قراردادهای بیشتر و بار تری اسات .بعاد از ایان ساه کشاور ،کشاورهای دیگار
اروپای پا به میا م نهند که آلما به شد
دیگر تسلیحا

تالش م کناد باه عربساتا تاناک و

بذروشد .ایتالیا بازیگر دیگر است و بعد از آ کشورهای کاوچکتر

اروپای مثل سوید ،بلژیک ،اسپانیا و دیگرا هستند» (.)2015, https://fsrn.org
در باز زمان  2005تا  2009و  2010تا  ،2014عربساتا ساعودی و اماارا
متحد عرب در ردیف چهار واردکنند باار
عربستا به ترتیب مشتری بار
امارا

تسالیحا

عماد دنیاا بودناد کاه

کشورهای بریتانیا ،ایاال

متحد و فرانسه باود و

متحد به ترتیب مشتری بار

کشورهای ایاال

متحد امریکاا ،فرانساه و

روسیه بود ( .)Wezeman and Wezeman, 2015: 4دو کشور عربستا و امارا

متحاد

پروژه ایران هراسی و منافع مالی مجتمع های نظامی -صنعتی غرب در منطقه خلیج فارس  سیدشمسالدین صادقی و احمد رحیمی

دولتهای غرب نصیب م کند.

1. Pieter Wezeman
2. BAE Systems
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عرب جاو بار ترین خریدارا سال های کشورهای غرب هستند کاه در منطقاه
خلیج فارس ادعای ایجاد تواز و مقابله با تهدیدا

ایرا را دارند (جدول .)1

جدول  -1کشورهای بزرگ صادرکننده و واردکننده تسلیحات نظامی
سهم صادرات از کل صادرات جهانی به
درصد

ب رگترین کشورهای واردکننده
(درصد صادرات از کل صادرات کشور
صادرکننده 2010-2014

2014-2010

2009-2005

اولین واردکننده

دومین واردکننده

سومین واردکننده

31

29

کره جنوبی9%

امارات متحده
عربی8%

استرالیا8%

روسیه

27

22

هند39%

چین11%

ال ایر8%

چین

5

3

پاکستان%41

بنگالدش%16

میانمار12%

آلمان

5

11

ایاالت
متحده11%

اسرائیل9%

یونان7%

فرانسه

5

8

مراکش18%

چین14%

امارات متحده
عربی8%

بریتانیا

4

4

عربستان سعودی
41%

ایاالت
متحده12%

هند11%

اسپانیا

3

3

استرالیا%24

نروژ10%

عربستان
سعودی10%

ایتالیا

3

2

امارات متحده
عربی9%

هند9%

ترکیه8%

اکراین

3

2

چین22%

روسیه10%

تایلند10%

اسرائیل

2

2

هند46%

کلمبیا7%

سنگاپور6%

کشور صادر
کننده
ایاالت متحده
امریکا
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Source: )Wezeman and Wezeman,2015:2(.

همچنین کشورهای عرب خلیج فارس شروع به سذارش تسالیحات کارد اناد کاه
تبدیل به بار ترین خرید تاریخ تسلیحا

نظام امریکای در زما صلح خواهاد

شد و ارزش آ به  123میلیارد دالر م رسد .توجیه این کشاورها از خریاد چناین
سذارشا

تسلیحات  ،مقابله با قدر

نظام ایارا اسات .ساهم عربساتا از ایان

خریدها بیش از  67میلیارد دالر است که بیشترین سهم را دارد .این خریادها ساود
سرشاری را نصیب مجتمعهاای نظاام ایااال
) .Drummond, 2010ایاال

متحاد خواهاد کارد

(Khalaf and

متحد کشورهای غرب آسیا غنا از نذات را باه عناوا

بار ترین خریدارا محصوال
ارشد برنامه تجار

تسلیحا

نظام خود م شامارد .ویلیااه هارتوناگ 1مادیر
مؤسسه صلح جهان در اینبار م گویاد« :افااایش

بهای نذت سبب شد تا کشورهای چو عربستا و امارا

بیشتر در ایان عرصاه

هاینه کنند» .هوارد روبل 2تحلیلگر صنعت نظام امریکا نیا م گویاد« :هاماکناو
سذارشهای قابل توجه وجود دارد که پشاتوانهای مناساب بارای صانعت نظاام
در مقطع زمان سالهای  ،2001- 2003هاینههای نظام عربساتا باه 76/6
میلیارد دالر ،امارا

 9/2میلیارد دالر ،کویت  11/5میلیارد دالر ،بحرین  1/1میلیارد

دالر و عما به  7/9میلیارد دالر رسید .از سال  2006به بعد ،با تالش ایارا بارای
دسااتیاب بااه فناااوری صاالحآمیااا هسااتهای و در کنااار آ افاااایش تهدیاادا

و

مخالذتهای غرب با این اقداه ،فضای ایجاد شد که با هراسآفرینا هاای غارب،
بازار خرید تسلیحا
تهدیدا

نظام توس اعراب شد

بخشید شد .با توجاه باه فقادا

امنیت منطقهای باار  ،خریادهای تسالیحات کشاورهای حاوز خلایج

فارس مستقیما میل پروژ ایرا هراس معنا م یابد .بار ایان اسااس ،عربساتا در

فاصله سالهای  ،2006 – 2009حادود  119/4میلیاارد دالر خریاد نظاام داشاته
است .امارا

نیا در این دور حدود  40/7میلیارد دالر صرف توسعه تجهیااا

و

نیروهای نظام خود کرد است .البته جنگ ایتالف علیاه شایعیا حاوث و مارده
یمن و نیا بحرا سوریه نیا اخیرا تقاضای این کشاورها باه ساال هاای غربا را
دوچندا کرد است که در هر دو این کشورها نیا هراس از ایرا و جناگ نیاابت
بوجود آمد  ،هراس بیشتری را در بین ایان کشاورها ایجااد کارد اسات .در ایان
ارتبا کاندولیاا رای  ،وزیر خارجه سابق امریکا در اظهاارنظری در ژوییاه ،2007
ضمن متهم کرد ایرا به ایجاد ب ثبات در منطقه ،فروش چند میلیارد دالر اسلحه
به کشورهای عرب منطقاه و اساراییل را بارای افااایش تواناای آنهاا باه دفااع از
مرزهای خود ضروری دانست .اطالعات که مؤسسه صلح اساتکهلم 3منتشار کارد
1. William D. Hartung
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امریکا خواهد بود (ملک محمدی و داوودی.)237 :1391 ،

2. Howard Rubel
3. Stockholm International Peace Research Institute
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است نشا م دهد که امریکا توانسته در فاصله سالهای  2009-2005باازار بایش
از  54درصااد سااختافاارهااای نظااام غاارب آساایا و خلاایج فااارس را بااه خااود
اختصاص دهد .نتیجه تحقیقا

این مؤسساه حااک ازآ اسات کاه شارکتهاای

تسلیحات امریکای  60درصد سهم قراردادهاای نظاام کشاورهای عربا حاوز
خلیج فارس را به خود اختصاص داد اند .بار ترین مشتری امریکا در این ماد
متحد عرب بود  ،ول بار ترین معاملاه باا عربساتا ساعودی صاور

امارا

گرفته است (قربان شیخنشین.)67 :1391 ،
بطورکل در ایجاد موازنه ادعای کشورهای خلایج فاارس ،ایان کشاورها در
مجموع بسیار بیشتر از ایرا در زمینههای نظام هاینه م کنند .عربساتا ساعودی
به تنهای  56/6میلیارد دالر در سال  2012در مقایساه باا هایناه  10 /6میلیااردی
ایرا در این سال هاینه کرد است .کشورهای حوز خلیج فارس در هماین ساال
در مجموع حدود  98/5میلیارد دالر صرف امور نظام کرد اند که در مقابل ایارا
نسبت  10به  1دارد .این مقدار هاینه به این کشورها اجاز م دهد که ساال هاای
با تکنولوژی جدید و تجهیاا

تهاجم با فناوری باال را فراهم کنناد (

Cordesman

 .)and Peacock, 2015: 8همچنین مقایسهای که بر هاینههای کشورهای حوز خلایج
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

فارس و ایرا تمرکا م کناد ،ایان حقیقات را نادیاد ما گیارد کاه قادر هاای
فرامنطقهای نقش زیادی را در تواز نظام منطقه بازی م کنند .بریتانیاا و فرانساه
به حضور خود در منطقه ادامه م دهند و ایاال

متحد فعاالنه در منطقه در تقابال

ب ا ایرا حضور دارد و نیروهای دریای خاود را در منطقاه در حمایات از ایاتالف
جنگ در یمن به رهبری عربستا مساتقر کارد اسات ( .)Ibid: 8ایان اطالعاا
شواهد نشا م دهد که موازنه قدر

و

نظام در مقابل ایرا  ،موازنه بسیار نابرابر و

از نظر نظام و نیا هاینههای اقتصادی غیرقابل توجیه است؛ ول ایان اقاداما

و

سیاستهای تسلیحات کشورهای غرب و عرب به بهانه تهدید ایرا در حال انجاه
است.

واردا

سال توس کشورهای غرب آسیا بین ساالهاای  2005تاا  2009و

 2010تا  ،2014به مقدار  25درصد افاایش یافت و در طاول ساالهاای  2010تاا
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 23 ،2014درصد سال های واردات به این منطقه نصیب عربستا شد اسات20 ،
درصد به امارا
صادرا

متحد عرب و  16درصد به ترکیاه وارد شاد .امریکاا  47درصاد

سال به این منطقه را در اختیار داشت ،روسایه  12درصاد و بریتانیاا 10

درصد را در اختیار داشت .بعالو کشورهای عربستا ساعودی و اماارا
عرب به شد

متحاد

بر روی سیستمهای دفاع موشاک بالساتیک و سیساتمهاای دفااع

هوای سرمایهگااری م کنند .در سالهای  2010تا  ،2014عربستا سعودی تبدیل
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1. Brandon J. Snyder
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به دومین واردکنند سال در دنیا شد که چهار برابر بیشاتر نسابت باه ساالهاای
 2005تا  2009سال وارد کرد است .واردا

عمد عربستا در سالهاای 2010

تا  ،2014شامل خرید  45جنگند از بریتانیا 38 ،چرخبال جنگ از ایااال

متحاد

امریکا 4 ،هواپیمای تانکر سوخترسا از اسپانیا و بیش از  600خاودرو زرها از
کانادا است .بعالو این کشور سذارشات از قبیل  27هواپیمای جنگند باه بریتانیاا،
 154هواپیمای جنگند به ایاال

متحد امریکا و شمار زیادی خاودرو زرها باه

کانادا دارد .این خریدهای سنگین تسلیحات کشورهای حوز خلیج فاارس کاه باه
پاار کاارد زرادخانااههااای تساالیحات آنهااا ما انجامااد ،سااود سرشااار آ نصاایب
کارخانجا

و پیمانکارا نظام ایااال

متحاد امریکاا ،بریتانیاا ،روسایه و دیگار

کشورهای غرب م شود که در تبلیغات حساب شد تهدید ایرا را بهاناهای بارای
ایجاد بازار فروش برای تولیدا

تسلیحات خود وانماود کارد اناد (

Wezeman and

.)Wezeman, 2015: 8
 .5برساختن تروریسم و سهم شرکتهای تسلیحاتی غربی در منطقه
خلیج فارس
بعد از سال  ،2001هاینههای نظاام در هماه جهاا و در صادر آنهاا امریکاا 18
درصد افاایش یافته است .طبق یک از بررس های کنگر امریکاا ،درهماین ماد
تروریسم  35درصد افاایش داشته است .برند جا اسانایدر 1باا توجاه باه ایان
نسبتها نتیجه م گیرد« :امریکا که  47درصد از هاینههای نظام جها را به خود
اختصاص داد است ،در ازای هر دالری که هاینه م کند ،تروریستهای جدیادی

ایجاد م کندکه آنها هم به نوبه خود باعث افاایش تقاضا برای افاایش هایناههاای
نظااام بیشااتر خواهااد شااد» (حسااینزاد  .)143 :1389 ،تولیااد دشاامن جدیااد
(تروریسم) توس نومحافظهکارا و متحدا آنها در مجتمعهای نظام  -صانعت و
جنگ علیه آ منجر به فرایند پیوسته جنگ و افاایش هاینههای نظام شد اسات
اسالحه ،جناگ و

که آیند این فرایند به نظر م رسد تنها باه نذاع دالال تجاار
نظام گری است (جدول .)2

جدول  -۲صادرکنندگان عمده تسلیحات نظامی دنیا در سالهای  ۲۰۰9تا ۲۰13

سهم
جهانی

ایاالت
متحده
امریکا

روسیه

آلمان

چین

فرانسه

بریتانیا

اسپانیا

اوکراین

ایتالیا

اسرائیل

%29

%27

%7

%6

%5

%4

%3

%3

%3

%2

)(SIPRI YEAR BOOK, 2014, Summary :11

بعد از حمال

یازد سپتامبر ،هاینههای دفاع کشورهای دنیا نیا افاایش بسایاری

یافت بطوریکه بودجه نظام امریکا در ساال  ،2006باه  439میلیاارد دالر رساید.
هاینههای نظام جها در این سال به میاا  1145میلیارد دالر بود که حادود 3/5
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397
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درصد افاایش نسبت به سال  2005و  37درصد افاایش در طول د سال ،از ساال
 1997در پ داشته است .این بودجه در سال  ،2007به  1214میلیاارد دالر رساید.
در این میا امریکا مسئول حدود  80درصد این افاایش اسات .ایااال
سال  ،2006حدود  48درصد کل تجار
انگلاای

متحاد در

جهان اسلحه را به خود اختصااص داد.

و فرانسااه در رد هااای دوه و سااوه قرارداشااتند

(www.yearbook.sipri.org

 .)2007این افاایش هاینه نظام دولت امریکا و جها به روشن در میااا فاروش
شرکتهای تسلیحات غرب در جدول  3نمایا است.

جدول  -3شرکتهای بزرگ تولیدکننده و فروشنده تسلیحات دنیا

نام شرکت

1
3
2
6
4
5
7
10
8

13070

9

رتبه

1
2
3
5
6
4
7
10
8

12520

9

رتبه

1
2
3
4
6
5
7
9
8
11

10840

10

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10340

11

رتبه

Source: (Fleurant and perlo-freeman, 2014:3 and SIPRI Yearbook 2012
)Summary,11 and SIPRI Yearbook, 2013, Summary,9

میاا فروش ساالنه این شرکتها نشا از گاردش ماال و ساود سرشاار آناا از
فروش سال است .درصد زیادی از این فروشها را کشورهای خلایج فاارس باه
خود اختصاص م دهند که هاینه مال ایان خریادهای کشاورهای حاوز خلایج
فارس را ثرو

مل مرده این کشورها تأمین م کند .این هاینه ثارو

ملا مارده

این کشورها به خاطر ترس واها از تهدیاد جمهاوری اساالم ایارا اسات کاه
سیاستمدارا و رسانههای غرب بارای مقاماا

ایان کشاورها برما ساازند .طباق

گاارش مؤسسه صلح استکهلم ،فروش سال به کشورهای حوز خلیج فاارس در
طول پنج سال گاشته  70درصد افاایش یافته است .طبق این گاارش شاش عضاو
شورای همکاری خلیج فارس -بحرین ،کویت ،عما  ،قطر ،امارا

عربستا سعودی– به شد

متحد عربا و

بار روی توساعه زرادخاناههاای تسالیحات خاود در

سالهای  2010تا  2014سرمایهگاااری کارد اناد .هماه ایان شاش کشاور باازار
پرسودی برای کارخانجا

تولید تسلیحا

بریتانیا هستند .برای مثال عربستا باین

سالهای  2010تا  ،2014چهاار برابار بیشاتر از ماد
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الکهید مارتین (امریکا
بوئینگ (امریکا
 BAEسیستم (بریتانیا
رایتئون (امریکا
نورثراپ گرومان (امریکا
جنرال داینامیک (امریکا
( EADSاروپایی
یونایتد تکنالوجی (امریکا
( Finmeccanicaایتالیا
( Thalesفرانسه
ال  3کامیونیکیشن
(امریکا

فروش
2010
(میلیون
دالر
35730
31360
32880
22980
28150
23940
16360
11410
14410

فروش
2011
(میلیون
دالر
36270
31830
29150
22470
21390
23760
16390
11640
14560

فروش
2012
(میلیون
دالر
36000
30600
26770
22500
19400
20940
15400
12120
12530
8880

فروش
2013
(میلیون
دالر
35490
30700
26820
21950
20200
18660
15740
11900
10560
10730

مشاابه قبال از ساال 2010

سال های سنگین خریداری کرد است کاه شاامل خریاد چرخباال ،خودروهاای 65

زره و هواپیماهای جنگ است .امارا

متحاد عربا مقااه پانجم باار تارین

واردکنندگا سال دنیا را به خود اختصاص داد است .اندرو اسامیت 1از کمپاین
مقابله با تجار

سال  2م گوید« :جای تعجب نیست که باار تارین خریادارا

سال شامل تعداد زیادی از کشاورهای دیکتااتوری سارکوبگر هساتند .متأساذانه
جای که جنگ ،بحرا  ،سرکوب و ب ثبات وجود دارد ،آنجاا شارکتهاای تولیاد
سال در پ دامن زد به این بحرا ها و جنگهاا و ساود بارد از آنهاا هساتند.
بریتانیا هنوز هم بار ترین تأمینکنند سال عربستا است و این موضاوع قابال
توجه است؛ چرا که دولت بریتانیا نقش ابااری خود را در تسهیل این فاروشهاا
انجاه م دهد .فروش سال به این شیو نه تنها نیازهای تسلیحات این رژیامهاای
سرکوبگر را تأمین م کند ،بلکه به آنها پیاه روشن حمایت سیاس را نیا ما دهاد»
(.)Kamali and taylor, 2015
عربستا و امارا

متحد عرب در سالهای  2009تا  ،2013هرکاداه هااارا

موشک هدایت شوند از ایاال

متحد دریافت کردند .عربساتا همچناین صادها

موشک کروز هوا به زمین به ناه ساایه طوفاا باا بُارد تقریبا  300کیلاومتر را از
بریتانیا خریداری کرد است .با نصب ایان موشاکهاا روی هواپیماهاای جنگا ،
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

همرا با هواپیماهای سوخترسا خریداری شد از اسپانیا ،بُرد ایان موشاکهاای
کروز م تواند اکثر نقا استراتژیک ایرا را پوشش دهد .همچنا کاه عربساتا و
امارا

متحد عرب بودجههای دفاع خود را با سرعت تماه صارف هایناههاای

تسلیحات م کنند ،قطر نیا به این رقابت تسالیحات وارد ما شاود

(2014

.)Sloan,

خریدهای کشورهای حوز خلیج فارس ،شرکتهاای تولیاد تسالیحات امریکاا را
بسیار خرسند م سازد .چهار شرکت بار

امریکای کاه از هاراس اعاراب خلایج

فارس از ایرا  ،سود سرشار م برند عبارتند از:
بوئینگ 3:این شرکت امریکای هوافضای مستقر در ایلیناویا 4امریکاا ساازند
1. Andrew Smith
)2. Campaign Against Arms Trade (CAAT
3. Boeing
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4. Illinois

چرخبالها و هواپیماهای جنگ اسات .تماام اعضاای شاورای همکااری خلایج
فارس ،مشتری ثابت این شرکتاند .در سال  ،2015امارا

متحد عرب اعاله کرد

که م خواهد  618میلیو دالر بارای خریاد دو هواپیماای سا  1،17هواپیماهاای
غول پیکر ترابری ساخت بویینگ هاینه کند .این خرید عالو بار هواپیماای اسات
که در سال  2009برای این کشور ساخته شد اسات .ایان هواپیماهاا از قاراردادی
سال  ،2010این شرکت حدود  70میلیو دالر برای فروش یک هواپیمای سا 17
به کشور کویت بدست آورد .در سال  ،2013بویینگ قسامت از مبلاغ  10میلیاارد
دالر قرارداد فراهم کرد موشکهای با تکنولوژی باال با قابلیت شالیک از هواپیماا
با برد  135مایل را از عربستا و امارا

متحد به دست آورد .دو سال قبل از ایان

قرارداد ،بویینگ یک قرارداد  29/4میلیاارد دالری را از عربساتا بارای سااخت و
تحویل  84جنگند اف  15و بروزرسان جنگند های قدیم این کشور باه دسات
آورد .بعالو بویینگ ساازند چرخباالهاای آپااچ اسات .باار تارین قارارداد
تسلیحات  ،2014یک قرارداد  23میلیارد دالری با قطار باود کاه طباق آ بوییناگ
برای این کشور کوچک  24چرخبال بسازد و تحویل دهد .شرکتهاای دیگار نیاا
در این قرارداد مشارکت و سهم دارند ( .)Kane, Alternet: 2015شارکت بوییناگ کاه
خ تولید جنگند اف  15آ بعد از حدود چهل سال در حال برچید شد بود و
از سال  2001برای ارتش امریکا تولید نداشته است ،به لطف سذارشهای عربستا
در حال حاضر زند ماند است و تا سال  2018فعال خواهد باود (

kimes, fortune:

.)2011
رایرئون 2:این شرکت امریکای به ساخت موشک مشاهور اسات .رایتئاو در
سال  2013قراردادی را با عربستا به ارزش یک میلیارد دالر بارای سااخت 1500
موشک ضدتانک بست .این شرکت همچنین قراردادی به ارزش  600میلیاو دالر
برای ساخت سیستمهای فرمانده  ،کنترل ،ارتباطا  ،کامپیوتر و اطالعا

(سیستم
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است که امارا

متحد با بویینگ برای ساخت  6هواپیمای س 17بسته اسات .در

1. C-17
2. Raytheon
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تصمیمگیری متمرکا) 1را به دست آورد .ساعودیهاا تنهاا مشاتریا ایان شارکت
نیستند؛ رایتئو از قرارداد عظیم  23میلیارد دالری قطار در ساال  2014نیاا منتذاع
شد .این شرکت فروش ساامانه ضدموشاک پااتریو

را باه قطار باه ارزش 1/7

میلیارد دالر از این کشور به دست آورد .این شرکت در سال  2008نیاا قاراردادی
را برای تحویل این سامانه به امارا

متحد بدست آورد بود که ارزش آ باه 3/3

میلیارد دالر خواهد رسید و در سال  ،2013دولت عماا اعااله کارد کاه باه ایان
شرکت جهت خرید سامانه ضدهوای زمین پایه مقدار  2میلیارد دالر خواهد داد.
الکرید مارتین 2:الکهید مارتین در سال  2013قراردادی را باا اماارا

متحاد

برای ساخت یک سیساتم ضدموشاک باه ارزش  3/9میلیاارد دالر بدسات آورد.
همچنین مثل دیگر شرکتها از سوی عربستا نیا منتذاع شاد کاه در ساال 2014
قراردادی را به ارزش  22میلیو دالر برای پشتیبان ویژ چرخبالهاای آپااچ باا
عربستا به دست آورد.
هواپیمایی سی ورس ی 3:این شرکت زیرمجموعه شرکت یونایتد تکنالجیا 4که
چرخبالهای بلک هاوک 5را م سازد ،شمار زیادی از این ناوع چرخباالهاا را باه
کشورهای خلیج فارس فروخته است .در آگوست  ،2014این شارکت قارارداد 30
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

میلیو دالری فروش  12چرخبال بلک هاوک به عربستا را بدست آورد .در ساال
 ،2011این شرکت قرارداد  270میلیاون بروزرساان چرخباالهاای بلاک هااوک
امارا

متحد را به دست آورد بود (.)Kane, Alternet: 2015
ایاال

متحد زما درازی بود که برای فروش سال های فوق پیشرفته خاود

به کشورهای عرب محدودیت قایل م شد تا اسراییل برتری نظام خود را بر ایان
کشورها حذظ کند ،اما حال که اسراییل و اعراب حاشیه خلیج فارس وارد یک نوع
1. Command, Control, Communications, Computers and Intelligence system
)(C4I
2. Lockheed Martin
3. Sikorsky Aircraft
4. The United Technologies
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5. Black Hawk

اتحاد علیه ایرا شد اند ،کابیناه اوباماا اجااز فاروش ساال هاای پیشارفته را باه
کشورهای حوز خلیج فارس م دهد ،بدو اینکه از طرف اسراییل شکایت جادی
وجود داشته باشد .آنتون کوردسمن 1از مرکا مطالعا
م گوید« :وقت شما به تواز قدر

باینالملال و اساتراتژیک

2

غرب آسیا نگا م کنید ،م بینید که محاسابه

استراتژیک اسراییل ساد است :دولتهاای خلایج فاارس تهدیاد جادیای بارای
مؤسسه صلح استکهلم ،عربساتا در ساال  2015بایش از  80میلیاارد دالر صارف
هاینههای تسلیحات کرد که تبدیل به چهاارمین باازار دفااع دنیاا شاد .اماارا
متحد نیا سال گاشته  23میلیارد دالر صرف هاینههای نظام کرد که بیش از ساه
برابر هاینه نظام این کشور در سال  2006بود است .کشور قطر نیا سال گاشاته
قراردادی به ارزش  11میلیارد دالر با پنتاگو برای خرید چرخباالهاای تهااجم
آپاچ و سیستمهای دفاع هوای پاتریو

و جاولین 3امضا کرد است .اکناو ایان

کشور کوچک امید دارد که یک قرارداد بار

خرید جنگند هاای اف  15شارکت

بویینگ را برای جاایگاین کارد ایان هواپیماهاا باا جنگناد هاای قادیم میاراژ
فرانسوی را به انجاه برساند .پیمانکاارا دفااع امریکاای باه دنباال ساود بیشاتر
م روند .سال  ،2011بویینگ یک دفتر در دوحه قطر باز کرد و الکهید ماارتین نیاا
سال  2014یک دفتر در آنجا باز کرد ).(Mazzetti and Cooper, 2015
برای تسهیل و انجاه ایان خریاد و فاروشهاای تسالیحات  ،هام کشاورهای
حاشیه خلیج فارس و هم شرکتهای دفاع الب هاای زیاادی انجااه ما دهناد و
رشو ها و هدایای زیادی را به سیاستمدارا پرداخت م کنند .برای مثال یک ساال
قبل از اینکه هیالری کلینتو وزیر خارجه ایاال

متحاد شاود ،پادشاا عربساتا

سعودی حاداقل  10میلیاو دالر باه بنیااد کلینتاو  4اهادا کارد؛ بنیاادی کاه او و
همسرش بیل کلینتو تأسی

کارد اناد .طباق اعااله خبرگاااری رسام شارکت
1. Anthony H. Cordesman
2. The Center for Strategic and International Studies
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اسراییل نیستند بلکه آنها نیروی توازنگری در مقابل ایارا هساتند» .طباق گااارش

3. Patriot and Javelin air-defense systems
4. Clinton Foundation
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بویینگ ،دو ما قبل از اینکه قرارداد فروش جنگند اف  15باه عربساتا کاه ایان
کشور بسیار مشتاق آ بود و بویینگ فروشند آ بود ،منعقاد شاود ،ایان شارکت
نهصد هاار دالر به بنیاد کلینتو اهدا کرد .طبق یاک گااارش تحلیلا  ،اینترنشانال
تایما 1از وزار

بیاین

در زما وزار

خارجه امریکا و اطالعا

کلینتاو در وزار

به دست آمد از بنیاد کلینتو ،

خارجاه ،قراردادهاای فاروش تسالیحات باه

ارزش  165میلیارد دالر به  20کشور تصویب شد که این کشورها پول باه مؤسساه
کلینتو اهدا کرد بودند .این اطالعا
وزار

که در سه ساال ماال حضاور کلینتاو در

خارجه بود ( از اکتبار  2010تاا ساپتامبر  ،)2012نشاا ما داد کاه ارزش

فروش سال های امریکای به این کشورها نسبت به فروش سال در همین ماد
در دور دوه بوش پسر ،افاایش دو برابری دارد (.)Sirota and Perez, 2015
وزار

خارجه تحت رهبری کلینتو همچناین اجااز انعقااد قراردادهاای باه

ارزش  151میلیارد دالر توس پنتاگو را به  16کشوری داد که به بنیاد کلینتو پاول
اهدا کرد بودند ،این فروش نسابت باه دور باوش در هماین ماد

افااایش 143

درصدی داشته اسات .ایان افااایش فاروشهاا بخشا از افااایش کلا صاادرا
تسلیحا
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397
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امریکا بود که با روی کار آمد اوباما به وقوع پیوساته باود .افااایش 143

درصدی فروش به کشورهای اهداکنند کمک مال به بنیاد را با افاایش  80درصادی
فروش سال به کل کشورهای دریافت کنند سال امریکای مقایساه کنیادو وزار
خارجه امریکا بطور رسم اجاز فروش این تسلیحا

را مثل بسایاری از کشاورها،

به کشورهای اعطا کرد که بسیاری از این سال ها قدر نظام کشاورهای را زیااد
کرد که بوسیله رژیمهای دیکتاتور ادار م شوند که متهم به نقاض حقاوق بشارند و
مورد انتقاد وزار

خارجه امریکا هستنند .کشورهای مثل الجاایر ،عربستا  ،کویات،

امارا  ،عما و قطر که همه آنها به بنیاد کلینتاو کماک ماال اهادا کارد بودناد و
اجاز خرید سال را از وزار
کشورهای فاسد وزار

خارجه دریافت کارد بودناد و از طرفا در لیسات

خارجه بودند که متهم به فسااد ،محادود کارد آزادیهاای

شهروندی تا سرکوب خشن مخالذا سیاس بودند (جدول .)Ibid, 2015( )4
1. International Business Times

جدول  -4میزان کمکهای مالی اهدایی کشورهای حاشیه خلیج فارس به بنیاد کلینتون و درصد افزایش
فروش سالح امریکا به این کشورها

عمان

1،000،000

170،597،237

547،003،781

قطر

1،000،000

271،325،915

4،291،824،236

عربستان سعودی

10،000،000

4،105،561،815

8،094،719،012

امارات متحده
عربی

1،000،000

2،261،801،903

24،998،754،760

%221
%1،482
%97
%1،005

بحرین

(Source: )Sirota and Perez, 2015

پدید در گردا  1پدید ای است که در کشورهای غرب رایج است .در بریتانیاا کاه
یک نمونه آ سر شرارد کاوپر-کاولا 2اسات ،باه عناوا ساذیر ساابق بریتانیاا در
عربستا در قرارداد تسلیحات  BAEسیستما با عربستا اعمال نذوم زیاادی کارد و
هنگام در سال 2011که از سذار

کنار رفت ،در این شرکت شغل خوب بدسات

آورد .این پدید منحصر به چند نذر نیست بلکه پدید ای سیساتم اسات .بناا باه
گ ااارش گاااردین در تاااریخ  2012/10/15ماایالدی ،کارمناادا عالیرتبااه نظااام و
کارمندا وزار
تسلیحا

دفاع از سال  1996تعداد  3572شاغل را در شارکتهاای تولیاد

دریافت کرد اناد ) .(Political Influence, 2016جادول  5تعاداد البا هاای

شرکتهای بار

تسلیحات را نشا م دهاد کاه قابال در مناصاب عاال دولتا

شاغل بود اند.
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نام کشور

مقدار پول اهدایی
(دالر
50،000

خرید از فوریه2006
تافوریه ( 2008دالر
219،718،802

خرید از فوریه 2010
تافوریه ( 2012دالر
586،020،630

درصد تغییر
(%
%187

1. Revolving door
2. Sherard Cowper-Coles
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جدول  -5البیهای 1۰شرکت دفاعی بزرگ دنیا که در مناصب عالیرتبه دولتی شاغل بودهاند.

ردیف

شرکت دفاعی

تعداد البیهای سابقا
دارای شغل در دولت

تعداد کل البیهای
شرکت

1

الکهید مارتین (امریکا

69

109

2

بویینگ (امریکا

83

115

3

 BAEسیستم (بریتانیا

27

36

4

رایتئون (امریکا

51

67

5

نورثراپ گرومان (امریکا

32

49

6

جنرال داینامیک (امریکا

96

133

42

57

8

یونایتد تکنال ی (امریکا

52

70

9

( Finmeccanicaایتالیا

21

34

10

گروه تیل (فرانسه)

9

10

ایربا

7

(فرانسه/هلند

(Source: Dane: )Global Research, March 25, 2015

همچنین مؤسسه گلوب 1در گاارش ادعاا کارد کاه از ساال 2004تاا 80 ، 2008
درصد ژنرالهای سه ستار و چهار ستار امریکا بعد از بازنشساتگ باه اساتخداه
شرکتهای دفاع به عنوا مشاور یا مدیرا اجرای درآماد اناد .ایان آماار را باا
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نسبت  50درصدی تعداد ژنرالها در سالهای  1994تا  1998که وارد ایان حاوز

سال  ،یک دالر آ را عربستا پرداخات کارد اسات .اکثار ایان خریادها بارای
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شد اند مقایسه کنید

(2010

 .)Bender,کابینه اوباما در نشست کمپ دیویاد در ساال

 ،2015اعاله کرد که امریکا کمکهای نظام بیشاتر و فاروش ساریعتر ساال باه
کشورهای عرب خلیج فارس را به عنوا راها بارای اطمیناا داد باه حمایات
امریکا از آنها در مقابل ایرا  ،بعد از توافق هستهای انجاه خواهد داد .در سالهاای
اخیر کشورهای عرب حاشایه خلایج فاارس سرمسات از دالرهاای نذتا  ،حجام
عظیم از سال های امریکای را خریداری کرد اند و از سال  ،2010میااا خریاد
خااود را  70درصااد بیشااتر کردنااد .عربسااتا پیشااتاز ایاان خریاادها ،سااال 2014
بار ترین خریدار سال های امریکای شد کاه از هار  7دالر صارف شاد بارای

مواجهه با جنگ و درگیری با ایرا صور
تمام این خریدهای بار

گرفتهاند (.)Kane, Alternet: 2015

و پرهایناه باه بهاناه تهدیاد ایارا و تهدیادهای

موشک ایرا توجیه م شوند و سیستمهای خریداری شد آنها بر طباق مقابلاه باا
تهدید ایرا طراح م شوند .حال با به فرجاه رسید مااکرا

هساتهای ایارا و

توافق ایرا با قدر های بار  ،آنها بهانه م کنند که این توافق هیچ چار ای برای
دست م زنند و از امریکا تقاضای سیستمهای تهاجم و تدافع بیشتری باه بهاناه
ایرا قدرتمندتر و تهدیدزاتر م کنند و تنها را تواز قادر
تواز قدر

در خلایج فاارس را

نظام م دانند .حال که اوباما با ایرا بار سار موضاوع هساتهای باه

توافق رسید  ،کشورهای خلیج فاارس تقاضاای ساال هاای پیشارفته را خواهناد
داشت و پیمانکارا دفاع امریکا باه ساود عظیما دسات پیادا خواهناد یافات.
توانای های موشکهای بالستیک ایرا  ،عربستا  ،امارا

متحد و دیگر کشورهای

حوز خلیج فارس را نگرا م کند .این بدین معن است که بدو توجه به توافاق
هستهای ،کشورهای حاشیه خلیج فارس ،کیف پول خود را برای خرید تسالیحات
بازتر خواهناد کارد ( .)Netease International News: 2015طباق گااارش خبرگاااری
رویترز ،اوباما پیشنهاد بیش از  115میلیارد دالر قرارداد تسلیحات اعم از تسلیحا
سبک و سنگین و آموزش با دولت عربستا بعد از سال  2009داد است کاه ایان
مبلغ بسیار بیشتر از قراردادهای این دو کشور متحاد در طاول  71ساال اتحادشاا
است .گاارش که بوسیله ویلیاه هارتونگ از مرکا سیاسات باینالملال مساتقر در
امریکا نوشته شد است ،م گوید که این مبلغ در  43قرارداد جداگاناه بساته شاد
است و مقداری از این تسلیحا

هنوز تحویال عربساتا نشاد اسات .بعاالو او

م گوید اوباما تالش م کند با قراردادهای اخیر تسلیحات امریکا با عربستا بارای
تأمین مهما  ،بمبها و تاناک هاا بارای جاایگاین تسالیحا
تجهیاا

اساتذاد شاد یاا

آسیب دید در جنگ یمن ،به عربستا این اطمینا را بدهاد کاه امریکاا

این کشور را در مقابل ایرا بعد از توافق هستهای تنها نخواهد گااشت (
 .)2016این سخنا ریی

Bayoumy,
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توانمندی موشک ایرا نکرد و بازهم به ایارا هراسا بعاد از توافاق هساتهای

جمهور امریکا بیانگر این است که حت با توافق هستهای

73

و تغییر روش ایرا در تعامال
شد تبلیغا

بینالملل توس دولت روحاان  ،تغییاری در کام

ایرا هراس غرب ایجاد نخواهد کرد.

در سذر  19م  2017ترامپ به عربستا سعودی ،مقاما

امریکای باا تأکیاد

بر خطر ایرا هساتهای و دامان زد باه پاروژ ایارا هراسا  ،موفاق شادند کاه
قراردادی تسلیحات بالغ بر  110میلیارد دالر با دولت عرستا منعقد نمایناد .آنچاه
به نظر م رسد آ است که ایاال
فروش تسلیحا

متحد در دور ترامپ درصدد است تا از طریق

پیشرفته به منطقه غرب آسیا ،ضمن ادامه روند تاریق سارمایه باه

اقتصاد خود از طریق فروش تسلیحا  ،به بخش مهم از راهبارد کاال خاود در
مورد منطقه که مبتن بر حذ تواز قوا علیاه ایارا اسات ،جاماه عمال بپوشااند.
قرارداد  110میلیارد دالری امریکا با عربستا سعودی که پیشبینا ما شاود طا
یک دهه آیند به بیش از  300میلیارد دالر افاایش یابد ،نشان صاریح از ایان امار
است که ایاال

متحد همچنا در صدد است تاا باا تقویات تسالیحات متحادا

عرب خود در منطقه ،مانع از چرخش اساس موازناه قاوا در غارب آسایا شاد و
فشار بر ایرا را به این طریق و از مسیر ایجاد یک رقابات تسالیحات ناامتواز باا
ایرا افاایش دهد.
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نتیجهگیری
ایرا هراس خلق شد توس غارب ،باهویاژ مجتماعهاای نظاام و صانعت و
غوغاسازیهای رسانهای و سیاس در مورد آ که پروژ ای حساب شاد و موفاق
در غرب آسیا و بهویژ در خلیج فارس است ،به وسایله کشاورهای حاوز خلایج
فارس به شد

جدی گرفته م شود .این کشورها مقابله با ایرا را در اولویتهای

سیاست خارج خود قرارم دهند و یک از اساس ترین بخشهای همکاریهاای
بین خود و قدر های فرامنطقهای حاضر در خلیج فارس را مقابلاه و بازدارنادگ
در مقابل ایرا قرارم دهند .ایرا هراس خلاق شاد توسا گارو هاای نظاام ،
سیاس و اقتصادی غرب تبدیل به موضوع شد است که کشورهای خلیج فارس
براساس آ اقداه به موازنه قدر
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و موازنه تهدید م کنند و براساس آ خریدهای

پرهاینه تسلیحات انجاه م دهند و با کشاورهای فرامنطقاهای پیماا هاای نظاام

م بندند .اماا جنباه دیگار ایان موضاوع ساودهای سرشاار اقتصاادی پیمانکاارا
تسلیحات و به صور

کل مجتمعهای نظام  -صنعت است که با دامان زد باه

این هراس ،کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را مجاب ما کنناد کاه در مقابال
تهدید نظام و موشک ایرا نیازمند جنگند ها ،سال ها و سیستمهای ضادهوای
و موشک پیشرفته و البته پرهاینهاند .این پروژ ایرا هراس که باعث تخاصاما
شیع  -سن را بین کشورهای مسلما منطقه دامن م زند ،ناش از نیازهای مناافع
این گرو ها و شرکتها در منطقه است و کشورهای مسلما منطقه غافال از درک
این مسایل به شد

درگیر رقابتهای تسالیحات  ،رقابات قادر

و رقاباتهاای

فرقهای برخالف منافع ملتهای مسلما منطقه و البته در جهت منافع قادر هاای
فرامنطقهای و اسراییل عمل م نمایند.
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عدید بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایرا شد و اختالفا

و برخوردهاای
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