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چکیده
تحوالت در برنامۀ موشکی ایران در سالهای اخیر ،توجهات زیادی را در محیط بینالمللی
و منطقهای به خود اختصاص داده است .باوجود آنکهه جمههوری اسهممی ایهران توانهایی
موشکی خود را بارها دفاع از کشهور و بازدارنه ه امهم کهرده ،امها ایهن توسههه ،همهواره
نگرانیها و واکنشهایی را در مرصۀ منطقهای و بینالمللی فهراه آورده و بها پیامه هایی
همراه بوده است .ه ف پژوهش حاضر ،بررسی پیام های توسهۀ صنایع موشکی جمهوری
اسممی ایران ،بر سیاستهای دفامی _ امنیتی شورای همکاری خلیجفارس است؛ لذا این
پژوهش با تمرکز بر شورای همکاری خلیجفهارس ،ایهن پرسهش را مطهر مهیسهازد کهه
«توسهۀ صنایع موشکی ایران چهه ته یری بهر سیاسهتههای دفهامی _ امنیتهی شهورای
همکاری خلیجفارس داشته است؟» .یافتههای تحقیق نشان دادن که تمش برای تقویهت
توان نظامی از طریق خری های گستردۀ تسلیحات نظامی و استقرار سهرر دفهاع موشهکی،
ائتمفسازیهای امنیتی و همچنین تقویت همکاری نهادی از مه ترین پیام های توسهۀ
موشکی ایران در سیاستهای دفامی _ امنیتی شورای همکاری خلیجفارس بهوده اسهت.
روش پژوهش ،توصیفی _ تحلیلی میباش و دادههای مورد نیاز به شیوۀ کتابخانههای و از
منابع مختلف از جمله کتابها ،مقاالت و وبسایتهای مهتبر گردآوری ش ه است.
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مقدمه
امنیت در جهان امروز ،بهعنوان یکی از مهمترین نیازهاای جواما بشاری ،در عاین
اینکه ابعاد گوناگونی را در برمیگیرد با تهدیادات و رقاباتهاای متعادد سیاسای،
نظامی ،اقتصادی و فرهنگی روبهرو است .یکی از ابعاد مهم امنیتی در هر جامعهای،
امنیت کشور در برابر عوامل مختلف تهدید نظامی است .هر کشاوری ممکان اسات
در هر زمان به دلیل تناقضات ،اختالفاات و تاااوتهاای سااختاری ،مادنظر ساایر
بازیگران قرارگرفته و با عمل متجاوزانۀ آنان مواجه شود .از این رو ،حاا تمامیات
ارضی و جلوگیری از تجاوز و تهدید ،از بارزترین مصادیق استقرار امنیت باهشامار
میآیند .به همین دلیل ،کشورها بنا بر راهبردهاایی کاه در ماورد امنیات در مقابال
تهدید دشمنان دارند ،رویکردهای گوناگون و متناوعی را در سیاساتهاای عملای
خود ،مورد توجه قرار میدهند.
کشورهای مختلف بنا به رویکردی که به مقولۀ تاممین امنیات در مقابال تهدیاد
بیگانگان دارند ،خط مشیهای گوناگونی را مورد توجه قرار میدهند .اما مسئلۀ حااز
اهمیت این است که کشورهایی که از نظر جغرافیایی ن دیک به هم هستند و در یاک
منطقه قرار دارند ،به اشکال مختلف هماوار در حاال تمثیرپا یری و تمثیرگا اری در
نوع مواض منطقهای و بینالمللی خود هستند .در ایان باین ،منطقاۀ خاورمیاناه کاه
هموار صحنۀ بیثباتی سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،قومی و م هبی بود و طیف وسایعی
از تهدیدات را با خود به همرا داشته است ،ازجمله مناطق بارز در عرصه باینالمللای
است که بازیگران منطقه ،تحت تمثیر جریانهای گونااگون و رقاباتهاای منطقاهای و
بینالمللی مستقیم و غیرمستقیم بر یکدیگر تمثیر میگ ارند و چالشهای تهدید نظاامی
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ازجمله نگرانیهای دازمی دهههای اخیر این کشورها بود است.
در چنین شرایطی ،جمهوری اسالمی ایاران و شاورای همکااری خلایجفاار
بهعنوان مهمترین بازیگران منطقه ،از این قاعد مساتننا نیساتند .در ساالهاای اخیار
بااوجود اختالفاات متعادد ،از جملاه چاالش برانگی تارین تناقضاات میاان ایاران و
کشورهای شورای همکاری خلیج فار  ،مسئلۀ توساعۀ صانای موشاکی جمهاوری
اسالمی ایران بود است .جمهوری اسالمی ایران که پس از پیروزی انقاال اساالمی
به شکل ناخواسته به مدت هشت سال درگیر جنگ تحمیلی بود و در آن آماج اناواع
محدودیت ها و تحریم های تسلیحاتی ،اقتصادی و سیاسای قارار گرفات ،بار اساا
ضرورتهای عینی و تجربیاات کسا

شاد  ،تاال

نماود عاالو بار زمیناه هاای

گوناگون ،در عرصۀ نظامی نی به بازسازی ،توسعه و انجام پاووهش هاای نظاامی در
جهت تقویت نیروهای مسلح و کااهش وابساتگی باه منااب خاارجی بارای تاممین
تجهی ات و سالحهای موردنیاز خود بپردازد .از این رو توساعۀ صانای موشاکی از
جمله صنای راهبردی ایران شد که پیشرفت چشمگیری را تجرباه کارد اسات .اماا
مراحل مختلاف ایان توساعه ،منجار باه ایجااد حساسایت و افا ایش نگرانایهاای
همسایگان منطقهای ایران بهویو کشورهای شورای همکاری خلیجفار
این وضعیت ،برخاسته از نگر

شد است.

متاااوت کشااورهای منطقاه در تعریاف امنیات و

تهدید در ترتیبات امنیتی منطقه از یک سو و ناوذ بخاش پیراماون و نظاام تمثیرگا ار
ترویج دهندۀ واگرایی منطقه ای از ساوی دیگار اسات کاه نقاش بااارزی در اتخاااذ
الگوهای نظامی _ تسلیحاتی در منطقه داشته است .در واق رقابات هاای تسالیحاتی
میان کشاورهای منطقه را باید در چهارچو
نگار

وضعیت نظامی منطقه و در قال

زاویۀ

مقامهای تصمیمگیرندۀ درونی این کشورها و نقاش کشاورهای فرامنطقاهای

به ویو آمریکاا ،باهدف ایجاد توازن منطقه ای مورد توجاه قارارداد (عساگر خاانی و
حقشنا  .)01 :0931،در نتیجه کشورهای شورای همکاری خلیجفار

تحت تامثیر

شرایط مختلف منطقهای و بینالمللای اقادامات ایاران را رویکاردی تهااجمیمحاور
ارزیابی کرد و امنیت خود را با توسعۀ صنای موشکی ایران در خطر میبینند .از ایان
رو در پی راهکارهای مقابلهای گام برداشتهاند.
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با این توضیحات ،نگارندگان در این مقاله به دنبال آناناد تامثیر توساعۀ صانای

موشکی جمهوری اسالمی ایران بر سیاست های دفاعی _ امنیتی کشاورهای شاورای
همکاری خلیجفار

را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و به طور خاص باه دنباال

پاسخ به این سؤال هستند که «توسعۀ صنای موشکی ایران چه تامثیر و پیامادهایی در
سیاستهای دفاعی _ امنیتی شورای همکاری خلیجفار

داشته است؟»

در پاسخ به این پرسش ،این فرضیه مدنظر قارار گرفتاه اسات کاه توساعه و
صنای موشکی جمهوری اسالمی ایران ،در سیاست های دفااعی و امنیتای

گستر

شورای همکاری خلیج فار

با دو پیامد مهم ،یکی در حاوزۀ اساتراتویک (تاال

برای تقویت توان نظامی از طریق خریدهای گستردۀ نظاامی و ازاتالفساازیهاای

دفاعی _ امنیتی) و دیگری همکاری نهادی (همگرایی منطقهای) همرا بود است.
پیشینه پژوهش

در ارتباط با برنامههای موشکی در خاورمیانه باهطاور عاام و برناماۀ موشاکی ایاران
بهطور خاص ،مناب گوناگونی یافت میشود که هار کادام از آنهاا از جنباهای باه آن
پرداختهاند؛ از جملۀ ایان پاووهشهاا مایتاوان باه اساتاان دلاوری( ،)1100یاوزی
روبین( ،)1101پومپر و هااروی( ،)1101پپیناو دبیاساو( ،)1102ناصارالدین حیادری
( ،)0939جمال زاد و آقازی( ،)0931اساتیون ایکاویچ( ،)1111قاسام ترابای(،)0933
دینشازو میستری( ،)1110گاروین ریچارد( ،)1113کلسای داونپاورت( )1102اشاار
کرد .بر اسا

بررسی از پیشاینۀ پاووهش ،نکتاۀ حااز اهمیات باهعناوان تاااوت و

نوآوری پووهش حاضر ،این است که در این پووهش به شکل خااص باه پیامادهای

توسعۀ صنای موشکی ایاران در سیاساتهاای دفااعی _ امنیتای شاورای همکااری
خلیجفار

خواهیم پرداخت ،امری که تاکنون مورد بررسی جام قرار نگرفته است.

 .1بحث نظری
در این بخش از پووهش به بررسی عوامل و شرایط تهدیدزای امنیت ملی کشورها ،بار
اسا

بنیانهای دستگا های نظری رزالیساتی باهعناوان راهکااری مقابلاهمحاور بارای

اقدامات تهدیدآمی و همچنین رویکرد لیبرالیسم نهادگرا باهعناوان راهکااری باهمنظاور
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ایجاد همکاری و نهادمحوری برای جلوگیری و مهار تهدیادات پرداختاه خواهاد شاد.
هدف از چنین بررسیای بهدست آوردن تحلیلی جام برای کاربست نظاری و مطالاۀ
دقیق اهداف اساسی و رویکرد دولتها برای مقابله با تهدیدات خواهد بود.
رهیافت رزالیستی که مسئلۀ امنیت ،محور و پایۀ اصلی آن را تشکیل میدهد و
بیتردید ،ناوذ عظیمی در حوزۀ بررسیهای امنیتی داشته است ،با تکیهای که روی
قدرت ،تر

و اقتدارگری ی دارد ،تبیینهایی مهم و محوری دربارۀ ستی و جناگ

به دست میدهد (ویلیام  .)39 :0931،رهیافت رزالیستی اگرچه در طول سالها باه
شاخههای متعدد و مختلای تقسیمشد و در میان گونههای مختلف واق گرایی ،گا
تااوتهای مهمی وجود دارد ،اما همۀ آنها عمدتاً قازل به این هساتند کاه سرشات
مناسبات میان دولتها تغییار نکارد اسات .از ایان رو ،رفتاار دولاتهاا معماو ً
برخواسته از کشمکش پیشدستی جویانهای اسات کاه ساه اصال ،دولاتگرایای،
خودیاری و بقا در نظام آنارشی بینالمللی آن را ایجاد کرد و براسا

این اصاول،

زنجیرۀ بیپایان جنگها و فتوحات را توضیح میدهند.
این مکت  ،بهعنوان یک تاکر و انگار نسبت به جهاان ،بار محادودیتهاای
واقعی و نیاز به عملگرایی و احتیاط تمکید میکند ) .(Stein, 2011: 12813بر اسا
رهیافت رزالیسم کالسیک ،دولتها بنا بار سرشات خاود ،پیوساته بارای افا ایش
تواناییهایشان در تال اند که نباود مرجعای باینالمللای شارایط را بارای ایجااد
جنگ ها برای دولت های تجاوزپیشه فاراهم آورد (ویلیاام  .)32 :0931،باه هماین
دلیل است که واق گرایان نگا بدبینانه و احتیاطآمی ی به روابط باینالملال دارناد
((2001: 759

 Elman,بر اسا

ایان تااسایر نیا دو رویکارد مهام و تمثیرگا ار از

رهیافت رزالیستی ،با ارز های تهاجمی و تدافعی بروز یافته است.
در رزالیسم تهاجمی احتمال وقوع جنگ هماوار وجاود دارد و هایچگاا باه
می ان آرامشبخشی تن ل نمیکند .همچنین ،روابط بینالملل نه یک حالت ثابات از
جنگ؛ بلکه یک رقابت امنیتی بیرحم است و تنها قادرت اسات کاه مایتواناد از
خطر اف ایش احتمال وقوع جناگ توساط حریاف جلاوگیری کناد و در صاورت
وقوع ،مان شکست در جناگ شاود؛ زیارا آنارشای وجاه باارز و مشخصاۀ نظاام
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بینالملل است .حتی اگر نیت و انگی دولتها تشخیص داد شود ،هیچ تضامینی
وجود ندارد که آنها ثابت باقی

بمانند)(Copland, 2000: 191

واق گرایای تهااجمی،

ضمن توصیف شرایط آنارشی ،وظیاۀ اصلی دولتها را در چنین شرایطی اینطاور
عنوان میکند که دولت ها با به حاداکنر رسااندن قادرت خاود در برابار دیگاران،
میکوشند بقای خود را در چنین محیطی حا کنند .واق گرایای تهااجمی نماایش
عمد سیاست قدرت خارجی است که دولت ها برای به حاداکنر رسااندن قادرت
خود در تال اند .دولتها میکوشند ثروت خود و تواناییهای نظامیشان را برای
جنگیدن در نبردها بیشینه سازند.

((Mearsheimer,2001: 140

اما در رزالیسم تدافعی ،امنیت برابر است با برخورداری از قدرت کاافی بارای
ایجاد موازنه و تا جایی که موازنه برقرار است امنیت نی وجود دارد .اگار کشاوری
قصد برهم زدن امنیت و موازنه را داشته باشد کشورها باید جهات کسا

امنیات،

اقدام به اف ایش قدرت و دستیابی به موازنۀ جدیاد کنناد .ایان رویکارد ،معادلاۀ
قدرت و امنیت را رد میکند و میگوید ناامنی دولتها را وادار باه تسالیم و دفااع

میکند که این امر بسته به موازناۀ تهااجمی _ تادافعی ،موقعیاتهاای تادافعی _

تهاجمی ،شناخت دشمن و دیگر متغیرها ممکن است به تضاد منجر شود .راهکاار

تدافعی تمای میان تهاجم _ تداف را عامل مهمی در اعتماد دولاتهاا باه یکادیگر

میداند و میگوید چنانچه دولتی قادر باشد راهکارهای تدافعی از خود بروز دهاد،
امکان ایجاد اعتماد موقت میان باازیگران ماوردنظر وجاود دارد ،بناابراین ،کااهش
وقوع جنگ نی احتمال میرود.
این راهکار بهنوعی در دو گ یناه ،کااهش احتماال جناگ و کااهش احتماال
شکسات ،دارای ظرفیات و تاوان مناساابی اساات .در گ یناه اول ،از طریاق اتخاااذ
راهکارهااای دفاااعی و تااال

باارای بااروز ناادادن رفتارهااای تهاااجمی سااعی در

اعتمادسازی امنیتی و کاهش نگرانیها دارد و در گ یناه دوم نیا باا مسالح کاردن
خود و با بردن قابلیتهای دفاعی ،در صورت بروز جنگ ،احتمال شکست خاود
را کاهش میدهد (عبداله خانی.)32 :0933،
در موردنظریۀ دوم یعنی رویکرد «لیبرالیسم نهادگرا» باید گات ،آنچه لیبارالهاا در
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مورد صلح و امنیت به آن معتقدند ،این است که بارای حال مساازل مشاتر ،،نیااز باه
همکاری فراملی است و همکاری فراملی در یک بخش ،دولت ها را وادار خواهاد کارد
که در بخش های دیگر اعم از اقتصادی ،سیاسی ،نظاامی ،امنیتای و ...همکااری نمایناد.
دولتها هرچه بیشتر در فرایند همگرایی قرار گیرند ،ه ینه خارج شدن از همکااریهاا
اف ایش خواهد یافت و درنتیجه این امر به صلح ،ثبات و امنیت کمک خواهد نمود.
در یک دید کلی ،لیبرال های نهادگرا بر این اعتقادند کاه نهاادگرایی ،بیثبااتی
را در نظام آنارشی به می ان قابل توجهی تعدیل میسازد؛ زیرا نهادها بر بیاعتمادی
میان دولت ها فازق میآیند .آنها با ایجاد امکان و زمینۀ مناس

برای تبادل اطالعات

میان دولتهای عاضو ،منجر به کاهش ابهامات رفتاری میان دولتها میشاوند ،از
نیاات و اهاداف یکادیگر مطل میشوند و ایجاد معماای امنیتای میاان دولاتهاا
کاهش می یابد .همچنین آنان محلی برای ما اکر میاان بااازیگران در حاوز هاای
مختلف و سطوح گوناگون میشوند که اعتماد متقابل را اف ایش داد و اشااتراکات
را تعمیق میبخشد .در حقیقت نهادها ،استمرار و ثباات را در سیساتم باین المللای
فراهم میکنند؛ زیرا آنان دولتها را برای کس

ساود متقابال و همکااری تشاویق

میکنند و میتوانند باه ایجاد فضایی که در آن انتظار صلح باثبات مایرود ،کماک
کنند(جکاسون و سورنسون.)030 :0930،
جمهوری اسالمی ایران ،با توجه باه نگرانایهاای امنیتای ،ناشای از تهدیادهای
همهجانبه از سوی نیروهای فرامنطقهای و منطقهای ،همزمان و بهویاو پاس از جناگ
تحمیلی ،به تقویت توانمندی موشکی خود بهمنظور تممین حداکنر بازدارندگی و دفااع
از خود مبادرت ورزید که این اقدام ایران با توجه به تجربههای عینای و ملماو

باا

رویکردهای مبتنی بر مااهیم رزالیستی قابل ارزیابی است؛ اما از آنجااییکاه کشاورها
در منطقۀ خلیجفار  ،نسبت به یکدیگر در فضاای ادرا ،متضااد قارار دارناد و باا
نشانههایی از عدم اطمینان روبهرو هستند ،هرچند هدف توسعۀ موشکی ایران ،صارفاً
دفاع در برابر تهاجمات و بازدارندگی بیان میشود ،اما برداشت این کشورها باهویاو
شورای همکاری خلیجفار  ،ل وماً برداشتی تدافعی نبود است.
بهعبارت دیگر ،دریافت آنها از توسعۀ صنای موشکی ایران میتواند ،بار اساا
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رزالیسم تهاجمی از سوی ایران ارزیاابیشاد و منجار باه آن مایشاود کاه شاورای
همکاری برای مقابله با ایران باه اساتراتویهاای تادافعی و تهااجمی دسات ب ناد و
ازآنجاییکه در مقابال اساتراتوی تهااجمی ،اساتراتوی متقابال تهااجمی و در مقابال
استراتوی تدافعی ،استراتوی متقابل تدافعی قرار میگیرد ،منجر به امنیتی شدن فضاا و
اف ایش تنش در روابط شود و در مراحل بعد میتواند پیامدهای منای و جبرانناپا یر
گسترد تری به بار آورد که بخشی از آن ایجاد مسابقات تسلیحاتی است.
اما بخش دیگر از اقدامات شورای همکاری خلیجفار
تدافعی و تهاجمی که بیان شد ،بر اسا
بود .درواق از آنجاییکه بر اسا

جادا از رویکردهاای

لیبرالیسم نهاادگرا قابال ارزیاابی خواهاد

این رویکرد ،همکااری و اتحاد باعاث افا ایش

سود متقابل میشود ،این کشورها برخی از اعمال خود را بر اسا

اصال تعامال و

اتحاد پیش برد اند که مهمترین و قابلتوجهترین این همکاری را میتوان تعاملهاا
و ازتالفهای منطقهای و فرامنطقهای دانست که برای مقابله باا تهدیاد و خطارات
احتمالی شکلگرفتهاند.
 .0روش پژوهش
از آن جا که در این پووهش به دو متغیر اصلی و هامآیناد ،یعنای توساعۀ صانای
موشکی جمهوری اسالمی ایران و بهتب آن انگارۀ ادراکی تصاعد تهدیاد از ساوی
ایران که فارغ از نادرستی ا

در آن سوی خلیجفار

شکل گرفته است ،به عناوان

متغیی ار مسااتقل و همچن این سیاسااتهااای دفاااعی _ امنیت ای شااورای همکاااری
خلیجفار

به عنوان متغیر وابسته ،پرداخته شد و ارتباط همبستگی و علای میاان

آن دو با تحلیل ج زیات و داد های مؤید هار یاک نشاان داد شاد اسات ،رو
پووهش مورد استااد  ،در تناس

با موضاوع ،رو

توصایف و تحلیال باافتی یاا

زمینهای در نظر گرفته شد است.
با در نظر گرفتن زمینهمندی کنشهای هر یک از طرفین مرباوط باه موضاوع،
یعنی جمهوری اسالمی ایران از سویی و اعضای شورای همکاری خلایجفاار

از

دیگر سو ،عناصر زمینه در این پووهش به تاکیک شامل عنصر زمان ،عنصار مکاان
و عنصر کنشگر است .توجه به دو نکته بسیار ضروری است؛ نخست برای تحلیال
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مناس

موارد م کور ،نیازمند توصیف شرایط و بهدست دادن داد های مورد اساتناد

هستیم و ل ا یک پایۀ رو

پووهش در این مقاله نیا توصایف اسات؛ دوم اینکاه

اگرچه به ضرورت استد ل تحلیلی ،عناصر ساه گاناۀ بافات را در توضایح رو
پووهش از یکدیگر تاکیک کرد ایم ،در جهان واقعی سیاست ،این عناصر در پیوند
با هم و با برهمکنشهای تعاملی به نقشآفرینی میپردازند و ل ا از بررسی همزمان
آنها در پووهش ناگ یر بود ایم.
 .3برنامۀ موشکی ایران
تا قبل از سال  ،0303ایا ت متحد از صادرکنندگان عمدۀ تجهی ات نظامی به ایران
به شمار میرفت و در طی این مدت ایران قادر به خرید پیچید تارین ساالحهاای
متعارف موجود در آن زمان بود .این امر به دلیل همکاریهای گسترد با ایاران در
منطقه و بهعنوان متحد استراتویک ایا تمتحد در خاورمیانه عملی میگشات .اماا
با پیروزی انقال اسالمی ،واقعیتهای نوینی وارد صحنههای راهبردی کشور شد و
تحو ت اساسی در سیاست خارجی شکل گرفت ،به همین سب  ،محیط امنیتی و به
دنبال آن استراتوی راهبردی ایران تغییر یافت و در راستای تحول در محیط داخلی و
محیط سیستمی آن ،تهدیدات نوین سیستمی این کشور شکل گرفت.
جنگ هشت ساله باا عارا ( )0333-0331و اساتااد وسای ایان کشاور از
موشکهای بالستیک ،آسی هاای فراوانای را باه منااطق شاهری ایاران وارد کارد.
حمالت موشکی به شهرها که در فوریه و مار

 ،0333آغاز و باه جناگ شاهرها

کشید شد ،منجر به آسی های زیاادی باه ایرانیاان شاد .در ایان دوران ،بایش از
ششصد موشک بالستیک شلیک شد ،شدیدترین دورۀ این مبادله در سال  0333باود
که طی آن عرا حدود دویست موشک به سمت شهرهای مهم ایران و بهطور عماد
پایتخت پرتا

کرد)(Cordesman, 1999: 109

که باعث کشته شدن بایش از 1ها ار

نار و مجروح شدن حدود 3ه ار نار و تخری های گسترد گردیاد .ایان خااطرۀ
تلخ ضمن بیان نبود یک سیساتم دفااعی ماؤثر و بازدارناد  ،کاارایی سیساتمهاای
موشکی را نمایانتر ساخت (حسینی.)011 :0931،
پس از جناگ تحمیلای ،تهدیادهای منطقاهای ایاران و لا وم باهکاار گیاری
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تسلیحات نوین چون موشکهای بالستیک پایان نیافات؛ بلکاه تهدیادها و شارایط
جدید منطقه ای ،ایران را وارد مرحلۀ نوینی از چالش هاا نماود .هماانطاور کاه از
سخنان مقامات ایرانی و تجار

مختلف تاریخی مشاخص اسات در طاول جناگ

هشت ساله و فراتر از آن تا زمان جنگ «0330خلیج فار » ،عرا نخساتین تهدیاد
امنیتی ایران تلقی میشد ،اما این احسا

خطر پس از عملیات طوفان صحرا تغییار

کرد و حتی بعدتر ،پس از شکست دستگا نظامی صدام در این عملیات و حضاور
مستقیم ایا تمتحد و همپیمانان بینالمللیا

در منطقه ،آمریکا باهعناوان تهدیاد

اصلی برای امنیت ایران جایگ ین عرا شد .پس از سقوط صدام در جناگ ،1119
حضور قابل توجه نظامی آمریکا در امتاداد مرزهاای غربای ایاران ،حتای ایاران را
بیشتر نگران جنگی دیگر و مقاصد ایا تمتحد میکرد.
بر این اسا  ،از آنجاییکه ایران هموار تال

میکارد باه افا ایش ظرفیات

نظامی متمثر از تهدیدهای واقعی و هم تبدیلشدن به یک قادرت عماد در منطقاه
اقدام نماید ،این تال

مستل م توسعۀ نیروهای مسلح کارا و مؤثر بارای رویاارویی

با هرگونه تهاجم و ظرفیت بازداشتن تهدیدهای عمد بود .بنابراین دساتیابی ایاران
به فناوری و همچنین ساخت جناگاف ارهاا مانناد اناواع موشاکهاا در داخال و
خودکاایی در دانش تولید میتوانست بر اسا

محدودیتهای بهوجاود آماد باه

توانایی بازدارندگی در مقابل تهدیدها دسات یاباد .تاال هاای ایاران بارای رفا
مشکالت موجود در خرید و تعمیارات تجهیا ات نظاامی و جباران محادودیت و
ضعف در نیروهای متعارف و به ویو در قدرت هوایی باعث شد که ایران حاداکنر
تال

خاود را بارای تجهیا موشاکی و باهدسات آوردن فنااوری سااخت آن و

بومیسازی موشک در دهۀ 0331میالدی به اوج برساند
از این رو ایران بر اسا

).(Taylor, 2009: 6

واقعیتهای موجود در محیط منطقهای خود ،بهطور

پیوسته سرمایهگ اری زم را در صنای و زیرساختهاا بارای گساتر

زرّادخاناه

موشکی و کاهش وابستگی به مناب خارجی غیرقابال اعتمااد انجاام داد و توساعۀ
برنامه موشکی را بهعناوان وجهای از بازدارنادگی دفااعی خاود برگ یاد .پاس از

تال های فراوان در ساخت موشکهای باا ساوخت ماای در اناواع "شاها " و
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"قدر" و همچنین در ساخت موشاکهاای باا ساوخت جاماد مانناد "ساجیل" و
"عاشورا" و انواع موشکهای پیشرفتۀ "کروز" ،امروز به تواناییهاای وسایعی در
دانش و ساخت مجموعۀ متااوتی از موشاکهاای توپخاناهای ،بالساتیک و کاروز
دست یافته است که در بردهای وسیعی توانایی ضربه به تهدیدات را دارند.
 .4یافتههای پژوهش و تحلیل آن
 .1–4برنامۀ موشکی ایران و اقدامات مقابلهای شورای همکاری خلیجفارس

امروز ایران بهعنوان کشوری که تواناییهایی وسی در زمیناۀ موشاکهاای دوربارد و
میانبرد دارد و در پی پیشرفت و گستر
شورای همکاری خلیجفار

فناوریهای موشکی خاود اسات ،از جانا

بهعنوان چالشی مهام در نظار گرفتاه مایشاود .در واقا

کشورهای منطقه ،موشکهای ایران را اهرمی برای فشار و تهدیاد علیاه خاود ارزیاابی
میکنند .در شورای همکاری خلیج فار

یک نگرانی عمد و رو به رشاد وجاود دارد

که در جنگ احتمالی با ایران ،تمسیسات استراتویک شورای همکااری خلایجفاار

در

مقابل موشکهای ایران بهشدت آسی پ یر خواهند بود .آنها قابلیتهاای سیساتمهاای
موشکی سطح با از جان

ایران را یک تهدید عمد علیه خود فرض میکنند .نگرانای

از تاکتیکهای جنگ نامتقارن در برابار اهادافی ویاو مانناد سیساتمهاای حمالونقال
غیرنظامی و تمسیسات زیرساختی مانند پایانه های حمل ونقل ،پا یشگا های نات ،بناادر
و تمسیسات آ شیرینکن که بسیاری از آنها از زیرساختهای حیاتی کشورهای عربای
منطقه هستند ،ل وم حاا امنیات آنهاا از نگرانایهاای کشاورهای شاورای همکااری
خلیجفار

بهشمار میرود ).(Guzansky, 2016: 5

درواق اعتقاد بر این است که ایران دارای بیشترین و متنوع ترین زرّادخانه های
موشکی بالستیک در منطقه است و به طور سیستماتیک ،زرّادخانه بالستیک خاود را
گستر

میدهد و توانایی این کشور در اف ایش محدودۀ موشک ها و بهبود دقات،

نیروی تخری

و تال

برای کوتا کردن زمان برخورد به هدف ،باعث شد مراک

شهری و تمسیساات راهباردی در کشاورهای خلایج فاار

در مواجهاه باا حجام

موشک های ایران و برای مدت زماان طاو نی آسای پا یر باشاند .ایان کشاورها
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معتقدند از آنجایی کاه «دکتارین نظاامی ایاران» بارای تضاعیف تهااجم احتماالی
طراحیشد است ،مناف اقتصادی ،سیاسی و نظامی دشامنان خاود را هادف قارار
میدهد؛ زیرا ایران به دلیل سخنان پیدرپی در مورد گ یناههاای نظاامی علیاه ایان
کشور از سوی ایا ت متحد  ،هموار تهدید کرد است که موشک ها را علیه منااف
ایا تمتحد در منطقه در واکنش به جنگ مورداستااد قرار خواهد داد .از ایان رو
این تهدیدها ،نگرانی شورای همکاری خلیجفار

را تشدید میکند.

این کشورها موشک های بالساتیک ایاران را همچناین باه عناوان ساالح هاای
سیاسی نی میدانند که تاکتیک های نامتقارن را اف ایش میدهاد و هادف آن ایجااد
اختالفات داخلی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فار

اسات و عماالً

مشروعیت آنها را به خطر میاندازد .در طول سالهای گ شته ایان شاورا دازمااً در
پی اقدامهای گسترد و پیچید ای بود تا اعمالی را که از نظار آنهاا تهدیاد فارض
میشد  ،دف نمایند و درنتیجه سرمایهگ اری وسیعی برای کااهش تهدیادها انجاام
میدهند .از این رو این کشورها در سال های اخیر عمدتاً بر بهبود در توانااییهاای
دفاعی و قابلیت های خاص برای مقابله با اقدام های ایران تمرک کرد اند ،همچناین
تال های گسترد ای برای ایجاد همگراییها و ازتالفها انجاامشاد اسات کاه در
بخشهای بعدی به بررسی اقدامهای این کشورها پرداخته میشود.
 .1–1–4خریدهای گستردۀ نظامی و ایجاد رقابتهای تسلیحاتی

در جهان امروز ،حجم نقل و انتقال تسلیحات به طور پیوسته در حال گستر
به طوریکه بر اسا

اسات.

آمارهای به دست آمد از "پووهشگا صلح استکهلم" ،در زمیناۀ

سالح های اصلی نظامی ،در طی سال های  ،1102-1101نسبت به ساالهاای -1110
 3/1 ،1100درصد رشاد را نشاان مایدهاد .نکتاۀ مهام در چناین شارایطی مسائلۀ
واردکنندگان ب رگ تسلیحات در سطح بین المللی است که بر اسا
مؤسسه ،به ترتی

آمارهای هماین

کشاورهای هناد باا  09درصاد ،عربساتانساعودی  3/1درصاد و

امارات متحد عربی  1/2درصد ،عنوان ب رگ ترین کشاورهای واردکننادۀ تسالیحات
در سطح بینالمللی را به خود اختصاص داد اند (نمودار  .)0البته باه ایان نکتاه بایاد
اشار کرد که رتبۀ نخست هند در مقابل دو کشور عربستانسعودی و امااراتمتحاد
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عربی ،زمانی رقابتهای تسلیحاتی در منطقۀ خلیج فار
ه ینۀ نظامی بر اسا

را روشانتار مایکناد کاه

تولید ناخالص داخلی محاسبه شاود .هناد باا تولیاد ناخاالص

داخلای حاادود  1,129تریلی اون د ر

)(data.worldbank, 2017

رونااد ثاباات حاادود

1/3درصد را نشان میدهد .این درحالی است کاه ه یناۀ نظاامی از تولیاد ناخاالص
داخلای دو کشااور ذکاار شااد منطقااه خلایجفااار  ،رقمای بایش از دو براباار هنااد
است(نمودار  .)1بااینحال ،باید ذکر کرد که بهصورت مشخص در ساال  ،1102ایان
عربستانسعودی است که با اف ایش واردات تسلیحات ،رتبۀ نخست را در جهاان باه
خود اختصاص داد است (.)Sipri.Database, 2017
نمودار  .8بزرگترین واردکنندگان تسلیحات در جهان ()2182-2182
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در سطح منطقه ای و در بین اعضای شورای همکااری خلایج فاار

نگرانایهاا و

تهدیدات امنیتی متعدد که انواع مختلف سیاسی و دفاعی ازجمله ،مسئلۀ ایاران کاه
خود جنبههای مختلف ناوذ منطقاهای ،مسائلۀ هساتهای ،موشاکی و حتای امنیات
تجارت دریایی که ناشی از بهوجود آمدن شرایط ایرانهراسی از ابتادای انقاال

و

رفتارهای ضد ایرانای دولات هاای غربای باه خصاوص ایاا ت متحاد هساتند ،از
چالشهای مهم پیشروی این کشورها شد اند.
در واق این کشورها به دنبال آن بود اند که با تقویت قدرت نظامی خاود ،باا
عوامل احتمالی تجاوز مقابله کنند .بهعاالو  ،آنهاا مایخواهناد ،باا روناد تقویات
تسلیحات نظامی ،به ایران این پیام را بدهند که با دستیابی این کشور به تسالیحات
جدید چون انواع موشک ،ناوذ منطقهای خود را اف ایش نخواهاد داد و کشاورهای
شورا با چنین ناوذی مقابله خواهند کرد). (Rosenfield, 2012: 9
آنچه از شواهد برمیآید ،کشورهای شورای همکاری نیازهای امنیتای خاود را
با خرید میلیاردها د ر تسلیحات نظاامی دنباال کارد اناد .باا ایانحاال ،آنچاه در
خریدهای سال های کنونی اعضای شورا ه ینه های بسیار با یی را نسبت باه ساایر
تجهی ات نظامی راهبردی به خود اختصاص داد است و تال

های بسیاری بارای

دستیابی به نمونههای جدیدتر و متنوعتر آنها داشتهاند ،انواع ساامانههاای راداری و
دفاع موشکی بالستیک است که میتوانند مدعایی برای نگرانی روزاف ون از توسعۀ
موشکی ایران باشد .در واق کشورهای شورا ،با وجود چاالش سانتی خاود یعنای
مسئلۀ اسراییل ،بر اسا

سخنان مقامات این دولت ها و بیانیاه هاای ارازاه شاد در

شورای همکاری خلیجفار  ،نگرانی از حمله موشکی ایران را از چالش های مهام
و در اولویت امنیتی اعضای شورای همکاری خلیجفار
در نمودارهای زیر براسا

دانستهاند.

ه ینههای نظامی ساالهاای  ،1102-0333شااهد

آن هستیم که ه ینههای کشورهای منطقه در برآورد ه ینههای نظاامی(نماودار ،)9
ه ینه های نظامی بر اسا

تولید ناخالص داخلی(نماودار  )1و واردات تسالیحات

نظامی(نمودار  )3در سالهای کنونی و همچنین در مقایسه با ایاران ،عمومااً رشاد
داشتهاند که نشان دهندۀ اف ایش چالشهای دفاعی و امنیتی این کشورهاست.
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))Source: sipri.databases, 2017
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نمودار  .4مقایسۀ برآورد واردات تسلیحات نظامی کشورهای شورای همکاری خلیجفارس و ایران ()2182-8311
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بررسی آمارها در سطح منطقه نشان میدهند که واردات اسلحه باه خاورمیاناه32 ،
درصد بین سالهای  1100-1110و  ،1102-1101اف ایش یافته است .ایان آمارهاا
بهویو روشن میکند که سهم کشورهای شورای همکاری خلیجفار

باه وضاوح

بیشتر از سایر کشورهای خاورمیانه است .برای نمونه در طاول ساال هاای -1101
 13 ،1102درصد از تسلیحات وارد شد به منطقه سهم عربستانساعودی و کشاور
بعدی دراین رد اماراتمتحد عربی است که سهم  02درصد را به خود اختصااص
داد اساات .درطااول سااالهااای  ،1102-1101عربسااتانسااعودی  101درصااد،
اماراتمتحد عربی  29درصد ،قطر  113درصد و کویت  003درصاد ه یناههاای
دفاعی خود را نسبت به دورۀ مشابه  ،1100-1110اف ایش داد اند که در ایان باین
ایا تمتحد با تممین  39درصد ،بریتانیا  3/3درصد و فرانسه  3درصد ،ب رگترین
صادرکنندگان تسلیحات به منطقه بود اند.
همچنین آمارها نشان میدهند ،بودجۀ دفاعی عربستانسعودی از  11/3میلیارد
د ر در سااال ،1110یعناای قباال از آزمااایشهااای گسااترد موشااکی ایااران ،بااه
 10/1میلیارد د ر در سال ،1113یعنی بعد از توسعۀ آزمایشهاای موشاکی ایاران،
اف ایش یافته است که رشد 23درصدی را نشان میدهد و در هماان دور  ،بودجاۀ
دفاعی اماراتمتحد عربی با رشد 011درصدی ،از  0/3میلیارد د ر به  03/1میلیارد
د ر میرسد ،همچنین بودجه های دفاع ملی کویات و بحارین نیا باه ترتیا

93

و31درصد اف ایشیافته است (.)Sipri.Database, 2017
ادعای تمثیر برنامۀ موشکی جمهوری اسالمی ایران بارای خریادهای گساتردۀ
نظامی برای مقابله با ایران زمانی بهتر نمایان میشود که کشورهای شاورا انتقاادات
متعددی از آزمایش های موشکی ایران و ل وم ثبات منطقۀ خلیج فار
داشته اند .بر این اسا

و به موج

در این دور

نگرانیهاای مطارح شاد  ،اولاین جلاو هاای

خریدهای گستردۀ شورای همکاری به ژوزیه ،1110برمیگردد .زمانی که واشانگتن
اعالم کرد با تقاضای برخی از دولت هاای خاورمیاناه ،قصاد فارو

مقاادیر زیااد

سااالح بااه کشااورهای ایان منطقااه را دارد کااه  11میلیاارد د ر سااهم فاارو
کشورهای خلایج فاار

بااه

و  91میلیاارد د ر ساهم رژیام اساراییل باود و باا ساار
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رزیس جمهوری ایا ت متحد « ،جورج دبلیو بو » ،به خاورمیانه در ژانویاه ،1113
این معامله عملی شد ) .(Steele,2011: 10در واق همزماانی فارو

تسالیحات باه

اسراییل و شورای همکاری و سال های انجام رزمایش های گستردۀ موشاکی ایاران
که با انتقادهای شورای همکاری و اسراییل همرا بود و شارایط ایارانهراسای کاه
واشنگتن در این مقاط به وجود آورد ،نشان میدهند نگرانیهای به وجود آمد از
ایران و آزمایش های گستردۀ موشکی این کشاور و تاممین خواساته هاای متحادان
آمریکا باعث خرید چنین تسلیحاتی شد اند.
همچنین از آنچه به عنوان چالش های کنونی منطقه ذکار مایشاود ،بحاران هاای
داخلی و تروریسم هم هستند؛ با این حال به نظر نمیرسد کاه دلیال اصالی افا ایش
خریدهای تسلیحات که عمدتاً سالح های سنگین متعارف مانند هواپیماهاای جنگای،
وسایل نقلیه زرهی و سامانه هاای موشاکی هساتند در جناگ باا ترورسایم اساتاادۀ
مستقیم داشته باشند .بلکه تهدید ب رگِ دید شد از سوی کشاورهای خلایج فاار ،
عالو بر جا طلبیهای سیاسی روزاف ون این کشورها و باهویاو عربساتانساعودی،
مقابله باقدرت نظامی ایران است .درواق بر اسا

چنین نگرانیهایی ،فقاط دوهاتاه

پس از توافاق هساتهای ایاران و قادرتهاای غربای و از آنجاایی کاه ایان توافاق
محدودیت خاصی بر توان موشکی ایران وارد نکرد و شکلگیاری ایان نگرانای کاه
توافق هسته ای با ایران باعاث افا ایش قادرت نماایی منطقاهای ایاران خواهاد شاد،
«پنتاااگون» اعااالم کاارد کااه عربسااتانسااعودی درخواساات ششصااد راکاات جدی اد

"پاتریوت" را به این کشاور ارازاه داد اسات .دیگار کشاورهای شاورای همکااری
خلیجفار

نی خریدهای گستردۀ خود را اف ایش دادند .تا جایی که پنتاگون خبار از

خرید پاتریوتهای بهروزرسانی شد از جان

قطار و امااراتمتحاد عربای پاس از

توافق هستهای را داد .در این موضوع «توما

دفااع موشاکی در

کراکو» ،کارشانا

مرک مطالعات استراتویک و بینالمللی گاته است «تا زمانی که تهدید موشاکی ایاران
وجود داشته باشد ،شورای همکاری خلیجفار

و سایر کشورهای منطقه قصد دارند

سرمایهگ اری در تسلیحات تهاجمی و دفاعی داشته باشند»

.(Governmet Executive,

) 2015در واق چنین تجربیاتی نشان میدهند که با وجود چالشهای متعادد موجاود
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برای شورای همکاری خلیجفار  ،مهمترین نگرانی این شورا برنامۀ موشاکی ایاران
است که بهشدت با خریدهای گستردۀ نظامی در پی پاسخ به آن هستند.
جدول  .8رتبۀ واردات تسلیحات شورای همکاری خلیجفارس در سطح بینالمللی

کشورهای شورای همکاری خلیجفارس
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 .0–1–4استقرار سپر دفاع موشکی خلیجفارس

در چند سال گ شته تال

های بسیاری برای استقرار سپر دفااع موشاکی متعاقا

نگرانیهای امنیتی شورای همکاری خلیج فار

در حال انجام است .بر این اسا ،

هرکدام از کشورهای شورای همکاری خلایج فاار  ،ساامانه هاای مختلاف دفااع
موشکی را خریاداری نماود و یاا در پای سااار

اناواع جدیاد ،بارای تقویات

سامانههای کنونی خود هستند.
با آغاز سال ،1111سیستم دفاع موشکی یکپارچه به طرز ف ایند ای بارای دفااع
منطقهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفاار

مادنظر قارار گرفات؛ زیارا

ظرفیت موشکهای بالستیک ایران ،کامالً اف ایش یافته باود ( )kamrava, 2011: 113از
این رو و بر اسا

روند آزمایشهای موشکی ایاران و درخواساتهاای متعادد ایان

شورا برای خرید سامانه های موشکی ،نخستین خریدهای سامانه های موشکی منطقاه،
در ما می  ،1112آغاز شد .در این دور ایا تمتحد م اکرات امنیتی خلیجفاار
برای تقویت امنیت شورای همکاری خلیج فار
کرد تا کشورهای شورای همکاری خلیج فار

در چهارچو

فرو

را

اسلحه ایجااد

را باه خریاداری سیساتم هاای دفااع

موشکی ایا ت متحد و نی برای به حداکنر رساندن همکاریها متقاعد سازد .از ایان
رو ،در چنین موقعیتی ژنرال «جاری کوهلر» ،مدیرعامل وقت آژانس همکاری امنیتای
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دفاعی ،تمکید کرد که بهبود قابلیت های دفاع موشکی در اکتبر  ،1112در دساتور کاار
قرار گرفت و عنوان شد که گستر
و گستر

این اقدامات است

موشکی بالستیک ایران انگی ای مهم برای ادامه

).(Williams et.al, 2015: 3

در واق در شرایطی که شورای همکاری به دنبال اساتقرار ساامانه هاای دفااع
موشکی است ،ایا تمتحد نی از حامیان سپر دفاع موشاکی در منطقاه اسات و از
گستر

سامانه های دفاع موشکی در حوزۀ کشورهای عربی خلیج فار  ،اساراییل

و ترکیه حمایت نمود است (کاظمی ودیگران .)13 :0931،شروع این تال هاا در
سطح بینالمللی ،از زمان دولت بو

آغاز شاد .باا وجاود ایان ،در دولات اوباماا

همچنان اف ایش تجهی ات و تسالیحات دفااعی کشاورهای خلایج فاار

و رژیام

صهیونیستی در اولویت آمریکا قرار داشت تا زمینه برای ایجاد سپر دفااع موشاکی
در اروپااا و همچن این تقوی ات سااامانههااای دفاااعی در خل ایجفااار

مهی اا شااود

).(Cordesman, 2015: 93

بنابراین اف ون بر ایجاد دفاع موشکی ناتو در خا ،ترکیه کاه دلیال اصالی آن
هموار مقابله با چالش موشکهای ایران عنوانشد است ،نگرانیهاای وسایعی در
میان شورای همکاری خلیج فار
آورد اند که ماحصال آن گساتر

بر اسا

موقعیت ویاوۀ ایان منطقاه باه وجاود

ساامانه هاای موشاکی در منطقاه باود اسات.

عربستانسعودی از نخستین کشورهای مهم منطقه باود کاه هام زماان باا گساتر
آزمایش و توسعۀ موشکی ایران ،سامانه های دفاع موشکی پاتریوت را در سارزمین
خود به کمک ایا ت متحد گستر
پاتریوت با ارز
ساار

بخشید .امارات متحد عربی نیا ناه مجموعاه

تقریبی  3میلیاارد د ر در اوایال ساال ،1110باه ایاا ت متحاد

داد ) .(Sipri, 2017عالو بر این ،این کشاور در ساال ،1113اولاین کشاور

منطقه بود که قرارداد دو مجموعه دفااع ضدموشاکی "تااد" 0را باا آمریکاا منعقاد
نمود .قطر نی به صورت مشخص ،سیستم های پیشرفتۀ ضدموشکی بالستیک را نیا
خریداری نمود است که با تال

موشکی خلیج فار
.T h a a d

های ایا ت متحد برای گساتر

تواناایی دفااع

در برابر زرّادخاناه موشاکی ایاران هماهناگ شاد اسات .در
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سال ،1101ایا تمتحد سیستم پاتریوت " "PAC-3با ارز

تخمینای ن دیاک باه

 01میلیارد د ر را به این کشور عرضه نمود .همچنین در همان سال ،ایا ت متحاد
با درخواست قطر برای خرید دو مجموعه تاد موافقت نماود .کویات هام اماروز
با رگتاارین سیسااتمهااای دفاااع موشااکی در منطقااه را داراساات ،ایان کشااور در
سال ،0331پنج واحد موشکی پاتریوت را برای مقابلاه باا عارا سااار
امروز بر اسا

داد ،اماا

آنچه تهدیدات جدید موشکی مایناماد ،در ژوزیاه ،1101شصات

موشک پاتریوت پیشرفته " "PAC-3و بیسات ایساتگا را انادازی پااتریوت را باه
همرا تجهی ات مرتبط آن به ارز

 1,1میلیاارد د ر از ایاا ت متحاد خریاداری

نمود .عمان نی از کشورهای تقاضاکنندۀ سپر دفاع موشکی است و ساار

سیسااتمهااای پاااتریوت " "PAC-3در سااال 1109را داد کااه ارز

خریاد

تخمیناای آن

 1,0میلیاارد د ر اعااالمشااد .بحاارین نیا کااه باارخالف سااایر کشااورهای منطقااه
بودجه های نظامی کمی دارد ،به وسیلۀ ایا ت متحد و کمک های این کشور به دلیل
حضور گساتردۀ نظامیاان آمریکاایی در ایان کشاور ،ساامانه هاای پاترویات را در
سرزمین خود مستقر کرد است (.)Steele, 2011: 12
با اینحال و در شرایطی که هرکدام از کشاورهای منطقاه بارای محافظات از
خود در برابر تهدید موشکی به شکل مج ا اقدام به خرید انواع سامانههاای باهروز
دفاع موشکی نمود اند ،ایاا تمتحاد  ،ساازمان دهای یاک شابکۀ دفااع موشاکی
بالستیک در خلیج فار

علیه نیروی موشکی ایران را آغااز نماود .تشاکیل مجما

همکاری استراتویک ایا ت متحد _ شورای همکاری خلیج فار
بااههم این دلی ال انجااام شااد

)2017: 9

در مار ،1101

 .(Katzman,درواق ا تقوی ات کشااورهای

خلیج فار  ،با هدف تکمیل کردن سپر ضدموشکی انجام میشود .هدف این است
که سامانه های دفاعی کشورهای حوزۀ خلیج فار

با همدیگر پیوسته شوند و ایان

سامانه با سامانه دفاع موشکی در ترکیه و رژیم اسراییل پیوناد خاورد و درنهایات
یک سپر دفاع موشکی قدرتمند را به وجود آورد (قربانی.)00 :0930،
نکتۀ قابلتوجه آن است که درگ شته ،تر

اصالی کشاورهای خلایجفاار ،

به ویو عربستانسعودی و کویات ،یاک حملاه زمینای توساط نیروهاای عراقای و

توسعۀ صنایع موشکی جمهوری اسالمی ایران و سیاستهای دفاعی _ امنیتی شورای009 ...

نگرانی دازمی از این اتاا بود .همین امر موج

میشاد کاه خریاد سیساتم هاای
یابد ،اما تغییار شارایط

زرهی و توپخانه ای ،همچنین سالح های ضدتانک گستر

امنیتی منطقه باعاث شاد اسات کاه اماروز کشاورهای حاوزۀ خلایج فاار

باه

سرمایه گ اری در فناوریهای جدید چون سپر دفاع موشاکی اقادام کنناد .اماروز
این کشورها از ب رگ ترین خریداران سامانه های دفاع موشکی هستند .موافقت ناماۀ
ب رگی که در ما می  ،1100با حضور رزیسجمهور ایا تمتحد «دونالاد تراما »
با عربستانسعودی امضا شد ،نمایشی از ادامۀ روند دفااع موشاکی در منطقاه باود.
اعالن قرارداد فروشی با ارز

بالقوۀ بیش از  001میلیارد د ر ،شامل سیساتم هاای

موشکی پااتریوت و سیساتم هاای پیشارفتۀ موشاکی تااد و  ...در شارایط کناونی
نشان دهندۀ اوج نگرانیهای ریاض از چالش های امنیتای منطقاه ای و رقابات هاای
سیاسی و نظامی است که به عقیدۀ کارشناسان بارای مقابلاه باا ایاران و نگرانای از
توسعۀ منطقهای این کشور منعقدشد است ).(Blanchard, 2017: 20-21
به همین دلیل ،امروز منطقه صحنه خرید و استقرار انواع سامانه های پاتریوت
و تاااد در تمااام کشااورهای شااورای همکاااری خل ایجفااار

شااد اساات ،می ال

سیریناپ یری که با خرید سامانه های جدیدتر همچنان ادامه می یابد تاا جاایی کاه
شاهد هستیم این سامانهها در تمام این کشورها استقرار یافته و بر شمار آن افا ود
میشود و از دید کلی ،یکپارچه سازی دفاع موشکی برای مقابله با تهدیاد موشاکی
ایران ،اقدام بازدارند در مقابل موشکهای ایران است.
 .3–1–4ائتالفسازیهای امنیتی

امنیت منطقۀ خلیج فار

به دلیل ویوگی خاص ژزوپلیتیک و ژزواکونومیاک آن ،باه

امنیت قدرت های ب رگ پیوناد خاورد اسات و همچناین باه دلیال چاالش هاای
گوناگون دولت های عضو شورا ،آنها مجبور باه حاا رواباط سیاسای ن دیاک باا
بازیگران خارجی متحد هستند .در ابتدا به دنبال انقاال
خلیج فار  ،احسا

ایاران و نیا جناگهاای

ناامنی تمامی کشورهای عربی حوزۀ خلیج فار

را فراگرفت

و آنها را بر آن داشت که ضمن تحکیم مناسابات امنیتای و نظاامی خاود باه یاک
قدرت فرامنطقاه ای جهاانی متوسال شاوند .اماروز نیا ایان کشاورها باا انعقااد
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قراردادهای نظامی با کشورهای غربای باه ویاو ایاا ت متحاد آمریکاا ،فرانساه و
انگلستان و در اختیار قرار دادن پایگا های نظامی به ایان کشاورها کوشاید اناد تاا
بهنوعی خطرات احتمالی موجود ،ازجمله از جان

ایران را خننی کنند.

نکتۀ مهم آن است که اکنر کشورهای خلیج فار

عمادتاً دارای فقادان عماق

استراتویک ،جمعیت کم و ارتش هاای کوچاک و غیرمااهر هساتند کاه منجار باه
مشکالت متعدد امنیتی برای این کشورها شد است .به همین دلیل ،در طول چناد
دهۀ گ شته موج

شد که سیاست های وابساتگی نظاامی و امنیتای شادیدی باه

بازیگران فرامنطقه ای برای تممین امنیت داشته باشند .درواق  ،امنیت خلیج فار

باه

وابستگی کشورهای حوز به حااظت بیرونی و نیااز باه باازیگران خاارجی بارای
حااظت از اقتصاد خلیج فار

منوط شد است .به هماین ترتیا  ،تعاادل نظاامی

خلیج فار

به طور یکپارچه با حضور نیروهای خارجی ارتباط دارد .به همین دلیل

و بر اسا

نگرانیهای موجود ،موافقتنامههای امنیتی متعددی میان ایان کشاورها

با ایا ت متحد (در سال 0331با عمان ،عربستانسعودی و بحارین ،در ساال0330
باکویت ،سال  0331با قطر و سال  0331با اماارات) منعقدشاد اناد (جالینوسای و
دیگران.)033 :0939،
ل ا امروز  ،با وجود آنکه اعضای شورای همکاری به خریاد گساتردۀ نظاامی
به عنوان را حلی در مقابل ایران و توسعۀ موشک های این کشور ماینگرناد ،اماا از
اقدامات مهم این دولتها ایجاد ازاتالف باا قادرتهاای باینالمللای بارای ایجااد
جنبههای بازدارند است .از سوی دیگر نی خریدهای کاالن تسالیحاتی و افا ایش
وابستگیهای نظامی _ امنیتی ،شاکل امنیات منطقاهای در حاوزۀ خلایجفاار

را

دگرگون ساخته و ایجاد ازتالف ها را برای مقابله با چالش های امنیتی فاراهم کارد
است .این شرایط ،سیاست هاای کشاورهای شاورای همکااری در ماورد اقادامات
موشکی ایران ،عناصری از تعص
نیروی دفاعی و بازدارند ترکی

را با اعتماد اساسی به ایا ت متحد به عنوان یک
کرد است.

از آنجایی که تعهد ایا ت متحاد باه امنیات خلایج فاار
برخوردار است ،به دولتهای خلیجفار

از اهمیات باا یی

اعتماد به توانایی مقاومت در برابر ایاران

توسعۀ صنایع موشکی جمهوری اسالمی ایران و سیاستهای دفاعی _ امنیتی شورای010 ...

میدهد .به همین دلیل ،اتحااد راهباردی واشانگتن باا کشاورهای عربای همساایۀ
جمهوری اسالمی ایران ،حرکتی نظامی و بازدارند تلقی مایشاود (قرباانی:0930،
 .)03در چند سال اخیر موافقتنامهها با ایا تمتحد  ،به دلیل چاالشهاای جدیاد
که در اکنریت توافقنامه های کشورهای شورا ،چالش امنیتی از جان

ایاران عناوان

میشوند ،در اشکال و سازوکارهای جدید به روزرسانی شد اند .برای مناال برخای
از کشورهای شورای همکاری چون اماراتمتحد عربی و کویت بر اسا
همکاری استانبول» و با اقدامات ایا تمتحد بهعنوان تال

«ابتکاار

بارای تقویات امنیات

دوجانبه با کشورهای خاورمیانه ،به ناتو پیوستهاند )(Katzman, 2017: 16؛ زیرا ناتو
نهتنها امکانات مناسبی برای مقابله با تهدیدات ایران ازجمله موشکهای این کشاور
فراهم خواهد کرد ،بلکه آنها را از اناعال خارج کرد و موض آنها را نسبت به تهران
تهاجمی خواهد ساخت ،از این رو پ یرای ناتو در منطقه بود اند.
با این حال ،شایان ذکر است که تعهد ایا ت متحد به امنیت کشورهای حوزۀ
خلیج فار  ،به طور پیوسته به دلیل تهدید نامتقارن ایران رشد کرد و با چشم اناداز
از مسئلۀ هسته ای و موشکی ایران ،واشنگتن و دولت های جنوبی خلایج فاار

در

برابر ایران در حال ازتالف سازیهای جدید امنیتی و سرمایه گ اری قابل تاوجهی در
ساخت و ساز تواناییهای دفاعی منطقه

هستند).(Cordesman, 2014: 56

از این رو،

کشورهای حوزۀ خلیج فار  ،با در اختیار قراردادن بخش عمد ای از زیرساخت ها
برای ممموریت های نظامی ایاا ت متحاد  ،حضاور آمریکاا در منطقاه را ضاروری
میدانند و در مقابل نی از حضور امنیتی ایا ت متحد و دیگر بازیگران مهام بهار
میبرند (جدول  .)1در واق بر اسا

همین ازتالف امنیتی بر ضد برناماۀ موشاکی

ایران است که ایا تمتحد با اطالع دولتهاای شاورا ،مساتقالً دارای دو رادار دو
باند " "TPY-2در قطار و اساراییل اسات و حاداقل دو کشاتی

خلیجفار

”BMD

 “Aegisدر

دارد که ردیابی با وضوح با از موشکهای بالستیک خارج از ایران را

فراهم میکنند ).(Williams et.al, 2015: 3
در تاز ترین اقدامات هماهنگی کشورهای شورای همکاری با ایاا ت متحاد ،
بخشی از آن ،در مقابل اقدامات ایران و ازجمله نگرانای از برناماه موشاکی ایاران
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است .پس از توافق هستهای و در تاریخ  01مای  1103و بار اساا

نگرانایهاای

امنیتی شورا و عدم ایجاد محدودیتها برای برناماۀ موشاکی ایاران ،باارا ،اوباماا
رزیس جمهور آمریکا و رزیس هیئتهای نمایندگی شورای همکاری خلایجفاار ،
در «کم

دیوید» توافق کردند تا همکاری راهباردی خاود را شاامل تاال

بارای

ایجاد ظرفیت جمعی برای حل تهدیدات امنیتی منطقهای ،اف ایش دهند .هدف ایان
نشست توسعۀ یک رویکرد جام تر برای بازدارندگی و مقابله با تجااوز در منطقاۀ
خلیجفار

و گستر

همکااری نظاامی باین ایاا تمتحاد و کشاورهای عضاو

شورای همکاری خلایجفاار

عناوان شاد .از آنجااییکاه ایان کشاورها هماوار

نگرانیهای خود را پس از توافق هستهای در جهت گستر

ناوذ منطقهای ایران و

نبود راهکارهایی برای جلوگیری از توسعۀ موشکهای ایران عناوان کارد بودناد،
این موافقتنامه نشاندهندۀ آخرین مرحلاه در تکامال رویکارد شاورای همکااری
خلیجفار

به یک ظرفیت دفاع موشکی مشتر ،برای مقابله با تهدید موشکهاای

بالستیک ایران با همکاری ایا تمتحد میباشد

).(DeBiaso, 2016: 90

جدول  .2پایگاههای نظامی در منطقۀ خلیجفارس ()2182

عربستان
سعودی

امارات متحده
عربی

کویت

قطر

عمان

بحرین

پایگاه هوایی
قریۀ إسکان
(ایاالتمتحده)

پایگاه هوایی
الظفره
(ایاالتمتحده)

پایگاه دریایی
کویت/کمپ
پاتریوت
(ایاالتمتحده)

پایگاه هوایی
العدید
(ایاالتمتحده)

السیب
(ایاالتمتحده)

میدان هوایی
عیسی
(ایاالتمتحده)

پایگاه هوایی
پرنس سلطان
(ایاالتمتحده)

جبل علی
(ایاالتمتحده)

کمپ اریفجان
(ایاالتمتحده)

پایگاه دریایی
فجیره
(ایاالتمتحده)
پایگاه هوایی
المنهاد
(بریتانیا)

پایگاه هوایی
علی السالم
(ایاالتمتحده)

پایگاه هوایی
العدید
(فرانسه)
پایگاه هوایی
العدید
(ترکیه)

کمپ بیوری
(ایاالتمتحده)

کمپ العداله
(ایاالتمتحده)
پایگاه هوایی
ثمریت
(ایاالتمتحده
الدقم
(فرانسه)
در حال توسعه

ناوگان پنجم
نیروی دریایی
ایاالتمتحده
میدان هوایی
المحرق
(ایاالتمتحده)
خلیفه بن سلمان
(ایاالتمتحده)
اچ ام اس الجفیر
(فرانسه)

)(Source: Aljazira, 2017
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 .4-1-4تالش در جهت تقویت نهادگرایی

انقال

ایران ،تاال

خلیج فار

بارای صادور آن و جناگ تحمیلای باا عارا  ،دولات هاای

را مجبور ساخت تا ماهوم امنیت جمعی را بهعناوان یاک هادف مهام

دنبال نمایند .در راستای سیاسات مهاار ایاران ،اعضاای شاورا در نخساتین اقادام،
شورای همکاری خلیج فار

را ،به عنوان گام مهم و اساسای در جهات نهاادگرایی

در خلیجفار  ،تمسیس نمودند.
با تمسیس این شورا ،کشورهای عضو آن به همکاریهای گوناگونی در جهت
رف نگرانیهایی که انقال

ایران متوجه آنها کارد باود ،پرداختناد .نکتاۀ مهام آن

است که ناس تشکیل شورای همکاری و تداوم آن ،حداقل حاکی از برخی نگرانیها
و مناف مشتر ،کشورهای عضو آن در حوز های موضاوعی خااص اسات .باا ایان
حااال ج ا مهم ای از تااال

شااورای همکاااری خل ایجفااار

در زمین اۀ امنی ات،

اعتمادبهناس در صنای دفاعی بود است .شورای همکاری خلیجفاار

در جهات

هم گرایی بیشتر امنیتی و توسعۀ یک پایگا داخلی میان کشورهای عضو باه منظاور
اف ایش قابلیت های منطقه در پرداختن باه طیاف وسایعی از تهدیادات متعاارف و
نامتقارن ازجمله بلندپروازیهای موشکی ایران نیا تمرکا کارد اسات .درواقا ،
همگرایی و رویکرد جمعی برای کشورهای کوچک مانند کشورهای عضاو شاورای
همکاری ،این م یت را دارد که قدرت چانهزنای و جایگاا آنهاا را در مقابال ساایر
بازیگران و گرو های منطقهای و فرامنطقهای اف ایش خواهد داد .هرچند اهداف این
کشورها در بسیاری از موارد مشابه نیست و میتواند براسا

مناف و مصالح هریک

از آنها متااوت باشد ،اما درعینحال ویوگیهای مشتر ،باعاث هامگرایای آنهاا در
مورد برخی مسازل مهم مایشاود کاه بارای آنهاا دارای اهمیات باا ی وجاودی و
استراتویک است (اسدی.)91 :0931،
اگرچه اکنر کشورهای شورای همکااری ازلحاا تااریخی ،از طریاق رواباط
دوجانبه به ضمانتهای بیرونی متکی هستند ،و از تر

از دست دادن حاکمیات و

وابستگی به سایر اعضا ،هموار حا امنیت به وسیلۀ متحدان خاارجی و نیروهاای
ملی را ترجیح داد اند ،در دهه های اخیار ،باا وجاود مشاکالت متعادد همااهنگی

011

روابط خارجی ♦ سال یازدهم ♦ شماره چهلوسوم ♦ پاییز 8931

منطقه ای بیشتری را دنبال کرد اند وبرخای از چاالش هاای موجاود مانناد توساعۀ
موشکی ایران توانسته تقویت نهادگرایی را در میانشان گستر
انقال

دهد.

ایران در نخستین گام منجر به تشکیل شورای همکااری خلایج فاار

شد ،اما اقدامات ایران برای پیشرفت و دستورالعمل های متعادد سیاسای _ نظاامی
ازجمله موشک های بالستیک این کشور ،منجر به اف ایش تال ها برای هام گرایای
بیشتر و ایجاد نهادگراییهای جدید در دل شورای همکاری شد است .توافاقناماۀ
دفاع مشتر ،میان اعضای شورا و تال

برای همکاری مشتر ،نظامی که دو دهاه

طول کشید ،باوجود همۀ کاستیها به مرحلۀ دفاع مشاتر ،منتهای شاد .از ایان رو

اقدامات نظامی مشتر ،چون ایجاد "سپر ج یر " ،دستاورد جمعی مهمی محسو

میشود؛ آنها همچنین قصد خود را مبنی بر دفاع از یکدیگر به طور جمعای مطارح
نمود اند .بر این اسا

استناد میکنند که حمله به هر کشور عضو ،حملاه ای علیاه

همۀ آنهاست و تهدید به هر کشور بهعنوان یک تهدید مشتر ،محسو

میشود

)(Cordesman, 2015: 59

امروز باوجود آنکه این کشورها عموماً باه دلیال اختالفاات میاان اعضاا باا
سختیها و شکستهای فراوانی روبهرو بود اند و به د یلای در برابار ادغاامهاای
امنیتی مقاومت کرد اند؛ تال های گسترد ای میان اعضا برای ایجااد همااهنگی و
همکاری بیشتر در برابر ایران ،در حاال انجاام اسات .ایان اعضاا در برابار تهدیاد
منطقهای ایران با بیانیههایی مشتر ،و ابراز نگرانی از آزمایشهای موشکی ایاران و
م اکرات متعادد ماابین خاود بار همکااری بیشاتر و ایجااد ساازوکارهایی بارای
هماهنگی بیشتر تمکید کرد اند .منال مهمی در این زمینه م اکرات «کم

دیوید» باا

حضور مقامات عالی همۀ این کشورهاست که بر ل وم کاهش اختالفاات و فاراهم
آوردن شرایط هماهنگی و یکپارچگی بیشتر برای یکپارچهسازی سپر دفاع موشکی
و استقرار سامانه هاای یکپارچاۀ هشادار موشاکی در مقابال تهدیاد ایاران ،تمکیاد
نمود اند.
در واق برای کشاورهای شاورای همکااری کاه اصاو ً عالقاۀ چنادانی باه
یکپارچگی نداشتند ،ایان اقادام تاال

ب رگای بارای هامگرایای بیشاتر در برابار
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موشکهای ایران اسات .تاا جاایی کاه «عمار محماد» ،تحلیلگار مرکا مطالعاات
بینالملل و انرژی در بحرین ،در این زمینه گاته است :آنچه ما شاهد آن هستیم در
طول یکسال یا دوسال گ شته ،یاک را جدیاد بارای همکااری و همااهنگی باا
یکدیگر در شورای همکاری است .همچنین برخی از ناظران میگویند کاه عوامال
استراتویک مهم ،منجر به همتراز کردن اعضای شورای همکاری شد که مایتواناد
برخی از موان سیاسی در شورا را کاهش دهد
از این رو باید عنوان ساخت که بر اسا

).)Thenational, 2015

شارایط آنارشای بارای کشاورهای

شورای همکاری خلیج فاار  ،بااوجود تناقضاات متعادد سیاسای و امنیتای ،ایان
کشورها به صورت کامالً آشکارا ،ایجااد یاک جبهاه واحاد باا تقویات و جباران
مشکالت سپر ج یر  ،انجام تمرینات نظامی و هماهنگی در سپر دفااع موشاکی را
دنبال کرد و به این ترتی

سعی میکنند که به عنوان یک نیروی متحد برای مقابلاه

با ایران و از جمله در برابر قدرت موشاکی ایان کشاور عمال کنناد .دولات هاای
شورای همکاری تمایل بیشتری برای ایجاد چتر دفااعی باا همااهنگی یکادیگر و
روند ساخت وساز در خلیج فار

برای ایجاد سیاست بازدارندگی و مهاار ایاران و

همچنین کمک به مقابله با این کشور انجام داد اند ،اقداماتی که روند هم گراییهای
نهادی را تقویت کرد است.
نتیجهگیری
در چند دهۀ گ شته ،تحو ت مهمی در سیاساتهاای دفااعی و امنیتای در ساطح
منطقااۀ خاورمیانااه ایجادشااد اساات کااه بخااش مهماای از آن تااال

در زمینااۀ

ساارمایهگاا اریهااا باارای افاا ایش تواناااییهااای موشااکی بااود اساات .ایاان
سرمایهگ اریهای گسترد برای تقویت هر چه بیشتر پایاههاای امنیتای و نظاامی
برای حصول برتری بی چون و چرا انجام میشاود کاه گساتر

کمّای و تقویات

کیای آن بهعنوان اب اری در راستای دستیابی به اهداف اساتراتویک و ایادزولوژیک
بود است.
در این بین جمهوری اسالمی ایران که بعد از انقاال اساالمی باا تهدیادات و
بحرانهای منطقهای بسیاری مواجه بود و در این را با تحریمهای بینالمللی روباهرو
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شد ،با اتکا بر راهبرد خوداتکایی ،درصدد تولید بومی تسلیحات مدرن برآماد .در ایان
میان ،موشک تنها سالحی بود که میتوانست با توجه به ماهیت تهدیادات و امکاناات
ایران و تجربیات کس

شد  ،قدرت زم و بازدارندگی کااملی را بارای ایاران ایجااد

کند .از این رو توسعۀ صنای موشکی ،از جمله راهبردهای دفاعی اساسی ایاران شاد
که پیشرفت چشم گیری را نی تجربه کرد است .تحو ت در برنامۀ موشکی ایران در
سالهای گ شته توجه زیاادی را باه خاود اختصااص داد اسات .باا وجاود آنکاه
جمهوری اسالمی ایران توانایی موشکی خاود را بارهاا دفااع از کشاور و بازدارناد
اعالم نمود است کاه قصاد تجااوزی در آن وجاود نادارد ،در بُعاد باینالمللای باا
نگرانیهای وسیعی از جان

کشورهای غربی مواجه شد است .از منظری دیگر نیا

ایرانهراسی به برنامۀ راهبردی ایا تمتحاد و هامپیماناانش تبادیلشاد تاا ایاران
تهدیدی ب رگ در منطقه و همچنین تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی تلقای شاود
و با سیاست ایجاد هرا
دنبال تضعیف و تخری

و تغییر رفتار بازیگران نظام باین الملال در قباال ایاران باه
و به حاشیه راندن جمهوری اسالمی باشند.

درچنین شرایطی در مجموعۀ امنیتی خلیجفار  ،گساتر

تواناایی موشاکی

ایران به دلیل نگرانیهای به وجود آمدۀ بینالمللی از سوی متحدان این کشورها در
غر

از یک سو و جایگا منطقهای مهم ایران و ضاعف سااختاری سانتی آنهاا در

مقابله با ایران از دیگر سو ،به یکی از عمد تارین چالشاهای امنیتای فاراروی نظام

اقتدارگرایانۀ موردنظر آنها در منطقه تبدیل شد است که با ماهیت راهبرد دفاعی _

امنیتی آنها سازگاری ندارد .به همین دلیل کشاورهای منطقاه در دکتارین نظاامی و
دفاعی خود به دنبال اب ارهایی برای مقابله با قدرت موشکی ایاران مایگردناد کاه
بهویو توانایی ضربه دوم را نی پیدا کنند .از این رو در چند سال اخیر تاال هاای
بسیاری برای مقابله با برنامۀ توسعۀ صنای موشکی ایران انجام داد اند کاه تقویات
تااوان نظااامی بااا خریادهای گسااتردۀ تساالیحاتی و تباادیلشاادن بااه با رگتاارین
واردکنندگان تسلیحات در عرصۀ بینالمللی؛ ازجمله خریاد و اساتقرار ساپر دفااع
موشکی و ازاتالفساازی امنیتای باا باازیگران باینالمللای ،در اختیاار قارار دادن
پایگا های نظامی به این کشورها در خا ،خود ،برگ اری رزمایشهاای متعادد در
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خلیجفار

برای استااد از جایگا این قدرتها در مقابل ایاران ،ایجااد و تقویات

نهادگرایی در میان اعضای شورای همکاری خلیجفار

و موض گیریهای عمادتاً

یکسان در مقابل توان موشاکی ایاران ،بااوجود اختالفاات ریشاهای فایماابین ،از
اقدامات ویوۀ آنها بود است.
بهطور کلی باید گاات کاه تضاادهای عماد میاان ایاران و شاورای همکااری
خلیجفار ؛ ازجمله ساختارهای سیاسی متماای  ،بحاران مشاروعیت ،ناوع نگاا باه
غر  ،ماهیت متااوت نظام سیاسی ایران و اعضای شورای همکااری ،مکمال نباودن
اقتصاد ،نوع نگا تصمیمگیرندگان و نخبگان کشورها ،عدم شاکلگیاری هنجارهاای
مشتر ،،وجود هویتهای متعارض و متضاد ،فرهنگ رقاابتی ،بایاعتماادی و عادم
شکلگیری آگاهی منطقهای ،ساختار دفاعی و امنیتی منطقه را شدیداً با تهدید مواجاه
نمود است تا جایی که ایران بهعنوان چالش و تهدید منطقهای در شاورای همکااری
خلیج فار

انگاشته میشود ،اصلی که خود از عوامل مهم پایه ری ی ایان شاورا هام

زمان با آغاز انقال

اسالمی ایران بود است .با این حال در سالهاای اخیار توساعۀ

روند موشکی ایران بر این چالشها و تضادها اف ود اسات تاا جاایی کاه شااهد آن
هستیم در مورد مسازل متعدد بینالمللی ،منطقهای و امنیت خلایجفاار
به دلیل سیاستهای بسیار ن دیک اعضای شورای همکاری با غر
این کشورها همکاری میان خود و ارتباط با غر

بهویاو آمریکاا،

و اقادامات مشاتر ،نظاامی بارای

مقابله با ایران را در شرایط کنونی ماید میدانند .این شرایط عماالً موجا
بیشتر شورای همکاری خلیجفار

و همچناین

واگرایای

با ایران شد اسات .درواقا در شارایط گسساتۀ

کنونی و تضادهای رو به اف ایش ایدزولوژیک در منطقه ،اینگوناه مایتاوان اساتنباط
نمود تا زمانی که ثبات نسبی و امنیتی به منطقه بازنگردد ،اقدامات بازیگران میتواناد
بهعنوان عاملی در جهت افا ایش قادرت و نااوذ منطقاهای ودر جهات آسای

باه

سایرین ارزیابی شود که در چنین موقعیتی اقدامات مقابلهکننادۀ فراگیار امنیتای علیاه
یکدیگر میتواند از را حل های موجاود باشاد و شارایط بارای تاداوم جاوّ مناای و
اف ایش نگرانی گستر

یابد و منطقه همچنان بحرانی بماند ،شرایطی کاه اماروز باا

سیاستهای مقابلهای با برنامۀ موشکی ایران قابللمس است.
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