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 مقدمه

 نیعا  در ،یبشار  جواما   یازهاا ین نیتر مهم از یکی عنوان به امروز، جهان در تیامن
 ،یاسا یس متعادد  یهاا  و رقابات  داتیا با تهد ردیگ یبرم در را یگوناگون ابعاد نکهیا

 ،یا در هر جامعه یتیامن مهم ابعاد از یکی .رو است روبه یو فرهنگ یاقتصاد ،ینظام
 اسات  ممکان  یکشاور  هر .است ینظام دیتهد مختلف عوامل برابر در کشور تیامن
 ریمادنظر ساا   ،یسااختار  یهاا  تناقضات، اختالفاات و تاااوت   لیدل به زمان هر در
 تیا تمام حاا   رو،   نیا از. شود مواجه آنان ۀمتجاوزان عمل با قرارگرفته و گرانیباز
 شامار  باه  تیامن استقرار قیمصاد نیبارزتر از د،یتهد و تجاوز از یریجلوگ و یارض

در مقابال   تیا امن ماورد  درکاه   ییراهبردهاا  رب کشورها بنا ل،یدل نیبه هم. ندیآ یم
 یعملا  یهاا  اسات یس دررا  یگوناگون و متناوع  یکردهایرودارند،  دشمنان دیتهد

 .دهند یتوجه قرار م خود، مورد
 دیا تهد مقابال  در تیا امن نیتامم  ۀمقول به که یکردیرو به بنا مختلف یکشورها

 حااز   ۀمسئل اما. دهند یم قرار توجه مورد را یگوناگون یها یمش خط دارند، گانگانیب
 کیا  در و هستند هم  به کین د ییایجغراف نظر از که ییکشورها که است این تیاهم

 در یرگا ار یتمث و یریرپا  یتمث حاال  در هماوار   مختلف اشکال به دارند، قرار منطقه
 کاه  اناه یخاورم ۀمنطقا  ن،یبا   نیا ا در. هستند خود یالملل نیب و یا منطقه مواض  نوع

 یعیوسا  فیط و بود  یم هب و یقوم ،یاقتصاد ،ینظام ،یاسیس یثبات یب ۀصحن هموار 
 یالمللا  نیبا  عرصه در بارز مناطق ازجمله است، داشته همرا  به خود با را داتیتهد از

 و یا منطقاه  یهاا  رقابات  و گونااگون  یها انیجر ریتمث تحت منطقه، گرانیباز که است
 ینظاام  دیتهد یها و چالش گ ارند یم ریتمث گریکدی بر میرمستقیغ و میمستق یالملل نیب
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 .است بود  کشورها نیا ریاخ یها دهه یدازم یها یازجمله نگران
 فاار   جیخلا  یهمکاار  یو شاورا  رانیا ا یاسالم یجمهور ،یطیشرا نیچن در

 ریا اخ یهاا  در ساال . ساتند یقاعد  مساتننا ن  نیا ازمنطقه،  گرانیباز نیتر عنوان مهم به
و  رانیا ا انیا تناقضاات م  نی تار یبرانگ  جملاه چاالش   بااوجود اختالفاات متعادد، از   

 یجمهاور  یموشاک   یصانا  ۀتوساع  ۀمسئل فار ، جیخل یهمکار یشورا یکشورها
 یاساالم  انقاال   یروزیپ از پس که رانیا یاسالم یجمهور. است بود  رانیا یاسالم

 اناواع  آماج آن در و بود یلیتحم جنگ ریدرگ سال هشت مدت به ناخواسته شکل به
 اساا   بار  گرفات،  قارار  یاسا یس و یاقتصاد ،یحاتیتسل یها میتحر و ها تیمحدود

 یهاا  ناه یزم بار  عاالو   نماود  تاال   شاد ،   کسا   اتیا تجرب و ینیع یها ضرورت
 در ینظاام  یهاا  پاووهش  انجام و توسعه ،یبازساز به  ین ینظام ۀعرص در گوناگون،

 نیتامم  یبارا  یخاارج  منااب   باه  یوابساتگ  کااهش  و مسلح یروهاین تیتقو جهت
 از یموشاک   یصانا  ۀتوساع  رو  نیا از. بپردازد خود ازیموردن یها سالح و  اتیتجه

 اماا . اسات  کارد   تجرباه  را یریگ چشم شرفتیپ که شد  رانیا یراهبرد  یصنا جمله
 یهاا  ینگرانا  شیو افا ا  تیحساسا  جااد یتوساعه، منجار باه ا    نیا مراحل مختلاف ا 

. شد  است فار  جیخل یهمکار یشورا یکشورها و یو به رانیا یا منطقه گانیهمسا
 و تیا امن فیا تعر در منطقاه  یکشااورها  متاااوت  نگر  از برخاسته ت،یوضع نای

 رگا ار یتمث نظاام  و راماون یپ بخاش  ناوذ و سو کی از منطقه یتیامن باتیترت در دیتهد
 اتخاااذ  در یبااارز  نقاش  کاه  اسات  گار ید یساو  از یا منطقه ییواگرا ۀدهند جیترو

 یحاتیتسال  یهاا  رقابات  واق در . است داشته منطقه در یحاتیتسل _ی نظام یالگوها
 ۀیزاو قال  در و منطقه ینظام تیوضع چهارچو  در دیبا را منطقه یکشاورها انیم

 یا فرامنطقاه  یکشاورها  نقاش  و کشورها نیا یدرون ۀرندیگ میتصم یها مقام نگار 
 و یخاان  عساگر ) قارارداد  توجاه  مورد یا منطقه توازن جادیا باهدف کاا،یآمر و یو به

 ریفار  تحت تامث  جیخل یهمکار یشورا یکشورها جهینت در (.01: 0931شنا ، حق
محاور   یتهااجم  یکارد یرا رو رانیا اقادامات ا  یالمللا  نیو ب یا مختلف منطقه طیشرا
از ایان  . نندیب یخطر م در رانیا یموشک  یصنا ۀخود را با توسع تیکرد  و امن یابیارز

 .اند گام برداشته یا مقابله یراهکارها یرو در پ
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  یصانا  ۀتوساع  ریتامث  اناد   آن دنبال به مقاله نیا در نگارندگان حات،یتوض نیا با
 یشاورا  یکشاورها  یتیامن _ی دفاع یها استیس بر رانیا یاسالم یجمهور یموشک
و به طور خاص باه دنباال    دهند قرار یابیارز و یبررس مورد را فار  جیخل یهمکار

در  ییامادها یو پ ریچه تامث  رانیا یموشک  یصنا ۀتوسع»سؤال هستند که  نیپاسخ به ا
 «داشته است؟ فار  جیخل یهمکار یشورا یتیامن _ی دفاع یها استیس

 و توساعه  کاه  اسات  گرفتاه  قارار  مدنظر هیفرض نیا پرسش، نیا به پاسخ در
 یتا یامن و یدفااع  یها استیس در ران،یا یاسالم یجمهور یموشک  یصنا گستر 

تاال   ) کیاساتراتو  ۀحاوز  در یکی مهم، امدیپ دو با فار  جیخل یهمکار یشورا
 یهاا  یسااز   ازاتالف  و ینظاام  ۀگسترد یدهایخر قیطر از ینظام توان تیتقو یبرا

 .است بود  همرا ( یا منطقه گرایی هم) ینهاد یهمکار یگرید و( یتیامن _ یدفاع

 پژوهش پیشینه

 رانیا ا یموشاک  ۀبرناما  و عاام  طاور  باه  انهیخاورم در یموشک یها برنامهارتباط با  در
 آن باه  یا جنباه  از آنهاا  از کادام  هار  که شود یم افتی یگوناگون مناب  خاص، طور به

 یوزیا  ،(1100)یدلاور  اساتاان  باه  تاوان  یما  هاا  پاووهش  نیا ا ۀجمل از ؛اند پرداخته
 یدریا ح نیناصارالد  ،(1102)اساو یدب ناو یپپ ،(1101)یهاارو  و پومپر ،(1101)نیروب
 ،(0933)یترابا  قاسام  ،(1111)چیکاو یا ونیاسات  ،(0931)یآقاز و زاد  جمال ،(0939)
اشاار   ( 1102)داونپاورت  یکلسا  ،(1113)چاردیر نیگارو ،(1110)یستر یم نشازوید

 و تاااوت  عناوان  باه  تیا اهم حااز   ۀنکتا  پاووهش،  ۀنیشا یپ از یبررس اسا  بر .کرد
 یامادها یپ باه  خااص  شکل به پووهش نیا در که است نیا حاضر، پووهش ینوآور
 یهمکاار  یشاورا  یتا یامن _ی دفااع  یهاا  اسات یس در رانیا ا یموشک  یصنا ۀتوسع
 .است نگرفته قرارجام   یبررس مورد تاکنون که یامر پرداخت، میخواه فار  جیخل

 ینظر بحث. 1

کشورها، بار   یمل تیامن یدزایتهد طیعوامل و شرا یبخش از پووهش به بررس نیا در
 یبارا  محاور  مقابلاه  یعناوان راهکاار   باه  یسات یرزال ینظر یها دستگا  یها انیاسا  بن

منظاور   باه  یعناوان راهکاار   نهادگرا باه  سمیبرالیل کردیرو نیو همچن  یدآمیاقدامات تهد
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. پرداختاه خواهاد شاد    داتیا و مهار تهد یریجلوگ یبرا یو نهادمحور یهمکار جادیا
 ۀو مطالا  یکاربست نظار  یجام  برا یلیدست آوردن تحل به ای یبررس نیهدف از چن

 .خواهد بود داتیمقابله با تهد یها برا دولت کردیرو و یاساس اهداف قیدق
و  دهد یم لیرا تشک آن یاصل ۀیمحور و پا ت،یامن ۀکه مسئل یستیرزال افتیره

 یکه رو یا هیداشته است، با تک یتیامن یها یبررس ۀدر حوز یمیناوذ عظ د،یترد یب
و جناگ    یست ۀدربار یمهم و محور ییها نییدارد، تب ی یقدرت، تر  و اقتدارگر

ها باه   اگرچه در طول سال یستیرزال افتیره(. 39: 0931ام ،یلیو) دهد یبه دست م
گا   ،ییگرا مختلف واق  یها گونه انیو در م شد  میتقس یمتعدد و مختلا یها شاخه
هساتند کاه سرشات     نیعمدتاً قازل به اآنها  ۀهم اما ،دارد وجود یمهم یها تااوت

هاا معماو ً    رفتاار دولات   ،از ایان رو . نکارد  اسات   رییا ها تغ دولت انیمناسبات م
 ،یای گرا اسات کاه ساه اصال، دولات      یا انهیجو یدست شیبرخواسته از کشمکش پ

اصاول،   نیکرد  و براسا  ا جادیآن را ا یالملل نیب یبقا در نظام آنارش و یاریخود
 .دهند یم حیها و فتوحات را توض جنگ انیپا یب ۀریزنج

 یهاا  تیتاکر و انگار  نسبت به جهاان، بار محادود    کیعنوان  مکت ، به نیا
اسا   برStein). , (12813 :2011 دکن یم دیتمک اطیو احت ییگرا به عمل ازیو ن یواقع
 شیافا ا  یبارا  وساته یبار سرشات خاود، پ    ها بنا دولت ک،یکالس سمیرزال افتیره
 جااد یا یرا بارا  طیشارا  یالمللا  نیبا  یاند که نباود مرجعا   در تال  شانیها ییتوانا
 نیهما  باه (. 32: 0931ام ،یا لیو) آوردفاراهم   شهیتجاوزپ یها دولت یبراها  جنگ

 دارناد  الملال  نیبا  روابط به ی یآم اطیاحت و نانهیبدب نگا  انیگرا که واق  است لیدل

(Elman, (2001: 759 از رگا ار یتمث و مهام  کارد یرو دو  یا ن ریتااسا  نیا ا اسا  بر 
 .است افتهی بروز یتدافع و یتهاجم یها ارز  با ،یستیرزال افتیره

باه   گاا   چیاحتمال وقوع جنگ هماوار  وجاود دارد و ها    یتهاجم سمیرزال در
 از ثابات  حالت کی نه الملل نیب روابط ن،یهمچن. کند یتن ل نم یبخش آرامش  انیم

از  تواناد  یتنها قادرت اسات کاه ما     و است رحم یب یتیامن رقابت کی بلکه ؛جنگ
کناد و در صاورت    یریجلاوگ  فیا احتمال وقوع جناگ توساط حر   شیخطر اف ا

نظاام   ۀوجاه باارز و مشخصا    یآنارشا  رایا زوقوع، مان  شکست در جناگ شاود؛   
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 ینیتضام  چیهداد  شود،  صیها تشخ دولت   یو انگ تیاگر ن یحت. است الملل نیب
 ،یتهااجم  یای گرا واق  (Copland, 2000: 191) بمانند یباق ثابتآنها  که ندارد وجود

 طاور  نیا یطیشرا نیر چنها را د دولت یاصل ۀایوظ ،یآنارش طیشرا فیضمن توص
 گاران، یها با به حاداکنر رسااندن قادرت خاود در برابار د      که دولت کند یعنوان م

 شینماا  یتهااجم  یای گرا واق . کنند حا  یطیمح نیخود را در چن یبقا کوشند یم
 قادرت  رسااندن به حاداکنر   یها برا دولت که است یخارج قدرت استیس عمد 
 یرا برا شان ینظام یها ییثروت خود و توانا کوشند یها م دولت. اند تال  در خود
 Mearsheimer) ,140 :2001) .سازند نهیشیدر نبردها ب دنیجنگ

 یبارا  یکااف  قدرت از یبرخوردار با است برابر تیامن ،یتدافع سمیرزال در اما
 یکشاور  اگار . دارد وجود  ین تیامن است برقرار موازنه که ییجا تا و موازنه جادیا

 ت،یا امن کسا   جهات  دیبا کشورها باشد داشته را موازنه و تیامن زدن برهم قصد
 ۀمعادلا  کارد، یرو نیا ا. کنناد  دیا جد ۀموازن به یابی دست و قدرت شیاف ا به اقدام

و دفااع   میها را وادار باه تسال   دولت یناامن دیگو یو م کند یرا رد م تیقدرت و امن
 _ یتادافع  یهاا  تیا موقع ،یتادافع  _ یتهااجم  ۀامر بسته به موازنا  نیکه ا کند یم

راهکاار  . ممکن است به تضاد منجر شود رهایمتغ گریشناخت دشمن و د ،یتهاجم
 گریکاد یهاا باه    در اعتماد دولات  یتداف  را عامل مهم _ تهاجم انیم  یتما یتدافع

از خود بروز دهاد،   یتدافع یقادر باشد راهکارها یچنانچه دولت دیگو یو م داند یم
کااهش   ن،یماوردنظر وجاود دارد، بناابرا    گرانیبااز  انید موقت ماعتما جادیامکان ا

 .رود یاحتمال م  یوقوع جنگ ن
کااهش احتماال جناگ و کااهش احتماال       ناه، یدر دو گ  ینوع راهکار به نیا

اتخاااذ  قیاااول، از طر ناه یدر گ . اساات یو تاوان مناسااب  تیااظرف یشکسات، دارا 
در  یسااع یتهاااجم یبااروز ناادادن رفتارهااا یو تااال  باارا یدفاااع یراهکارهااا
باا مسالح کاردن      یا دوم ن ناه یدارد و در گ  ها یو کاهش نگران یتیامن یاعتمادساز

در صورت بروز جنگ، احتمال شکست خاود   ،یدفاع یها تیخود و با  بردن قابل
 (.32: 0933،یخان عبداله) دهد یرا کاهش م

 در هاا  بارال یل چهآنگات،  دیبا «نهادگرا سمیبرالیل» کردیرو یعنیدوم  ۀیموردنظر در
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 باه  ازیا ن مشاتر،،  مساازل  حال  یبارا  که است نیا معتقدند، آن به تیامن و صلح مورد
 کارد  خواهاد  وادار را ها دولت بخش، کی در یفرامل یهمکار و است یفرامل یهمکار

. ناد ینما یهمکاار ... و یتا یامن ،ینظاام  ،یاسیس ،یاقتصاد از اعم گرید یها بخش در که
 هاا  یهمکاار  از شدن خارج نهیه  رند،یگ قرار گرایی هم ندیفرا در رتشیب هرچه ها دولت
 .نمود خواهد کمک تیامن و ثبات صلح، به امر نیا جهیدرنت و افتی خواهد شیاف ا

 یثباات  یب ،ییکاه نهاادگرا اعتقادند نیا برنهادگرا  یها برالیل ،یکل دید کیدر 
 یاعتماد ینهادها بر ب رایز ؛سازد یم لیتعد یتوجه  قابل  انیبه م یرا در نظام آنارش

 اطالعات تبادل یبرا مناس  ۀنیزم و امکان جادیبا اآنها . ندیآ یها فازق م دولت انیم
از  شاوند،  یها م دولت انیم یعاضو، منجر به کاهش ابهامات رفتار یها دولت انیم
هاا   دولات  انیا م یتا یامن یمعماا  جادیو ا شوند یم  مطل گریکادیو اهاداف  ااتین

 یهاا  حاوز   در گرانیباااز  اانیم ما اکر  یبرا یمحل آنان نیهمچن. ابدی یکاهش م
داد  و اشااتراکات   شیکه اعتماد متقابل را اف ا شوند یمختلف و سطوح گوناگون م

 یالمللا  نیبا  ساتم یس در را ثباات  و استمرار نهادها، قتیدر حق. بخشد یم قیرا تعم
 قیتشاو  یکس  ساود متقابال و همکاار    یها را برا آنان دولت رای؛ زکنند یفراهم م

، کماک  رود یکه در آن انتظار صلح باثبات ما  ییفضا جادیباه ا توانند یو م کنند یم
 (.030: 0930سورنسون، و جکاسون)کنند

 یدهایا تهد از یناشا  ،یتا یامن یهاا  ینگرانا  باه  توجه با ران،یا یاسالم یجمهور
 جناگ  از پاس  و یا و زمان و به هم ،یا منطقه و یا فرامنطقه یروهاین یسو جانبه از همه

 دفااع  و یبازدارندگ حداکنر نیتمم منظور به خود یموشک یتوانمند تیتقو به ،یلیتحم

 باا  ملماو   و ینا یع یها با توجه به تجربه رانیاقدام ا نیا که دیورز مبادرت از خود
کشاورها   کاه  ییآنجاا  از امااست؛  یابیارز قابل یستیرزال میمااه بر یمبتن یکردهایرو

ادرا، متضااد قارار دارناد و باا      یدر فضاا  گریکدینسبت به  فار ، جیخل ۀدر منطق
صارفاً   ران،یا یموشک ۀهرچند هدف توسع ،هستند رو روبه نانیاطم عدم از ییها نشانه

 و یا و کشورها باه  نیاما برداشت ا شود، یم انیب یدفاع در برابر تهاجمات و بازدارندگ
 .نبود  است یتدافع یل وماً برداشت فار ، جیخل یهمکار یشورا

بار اساا     تواند، یم رانیا یموشک  یصنا ۀآنها از توسع افتیدر گر،ید  عبارت به
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 یشاورا کاه   شاود  یو منجار باه آن ما    شاد   یابیا ارز رانیا یاز سو یتهاجم سمیرزال
دسات ب ناد و    یمو تهااج  یتادافع  یهاا  یباه اساتراتو   رانیامقابله با  یبرا یهمکار
و در مقابال   یمتقابال تهااجم   یاساتراتو  ،یتهااجم  یدر مقابال اساتراتو   که ییازآنجا
شدن فضاا و   یتیمنجر به امن رد،یگ یقرار م یمتقابل تدافع یاستراتو ،یتدافع یاستراتو

 ریناپا   و جبران یمنا یامدهایپ تواند یتنش در روابط شود و در مراحل بعد م شیاف ا
 .است یحاتیتسل مسابقات جادیا آن از یبخش که آورد بار به یتر گسترد 
 یکردهاا یجادا از رو  فار  جیخل یهمکار یاز اقدامات شورا گریبخش د اما
خواهاد   یابیا نهاادگرا قابال ارز   سمیبرالیشد، بر اسا  ل انیکه ب یو تهاجم یتدافع
 شیو اتحاد باعاث افا ا یهمکاار کرد،یرو نیبر اسا  ا که ییآنجا درواق  از. بود

از اعمال خود را بر اسا  اصال تعامال و    یکشورها برخ نیا شود، یم متقابلسود 
هاا   تعامل توان یرا م یهمکار نیا نیتر توجه و قابل نیتر مهم کهاند  برد  شیاتحاد پ

و خطارات   دیا مقابله باا تهد  یدانست که برا یا و فرامنطقه یا منطقه یها و ازتالف
 .اند گرفته کلش یاحتمال

 پژوهش روش. 0

  یصانا  ۀتوساع  یعنا ی ناد، یآ هام  و یاصل ریمتغ دو به پووهش نیا در که جا آن از
 یساو  از دیا تهد تصاعد یادراک ۀانگار آن تب  به و رانیا یاسالم یجمهور یموشک

 عناوان  به است، گرفته شکل فار  جیخل یسو آن در ا  ینادرست از فارغ که رانیا
 یهمکااار یشااورا یتاایامن _ یدفاااع یهااا اسااتیس نیهمچناا و مسااتقل رییاامتغ
 انیا م یعل ا  و یهمبستگ ارتباط و شد  پرداخته وابسته، ریمتغ عنوان به فار  جیخل
 رو  اسات،  شاد   داد  نشاان  کیا  هار  دیمؤ یها داد  و اتیج ز لیتحل با دو آن

 ایا  یباافت  لیا تحل و فیتوصا  رو  موضاوع،  با تناس  در استااد ، مورد پووهش
 .است شد  گرفته نظر در یا نهیزم

 موضاوع،  باه  مرباوط  نیطرف از کی هر یها کنش یمند نهیزم گرفتن نظر در با
 از فاار   جیخلا  یهمکار یشورا یاعضا و ییسو از رانیا یاسالم یجمهور یعنی
 مکاان  عنصار  زمان، عنصر شامل کیتاک به پووهش نیا در نهیزم عناصر سو، گرید
 لیا تحل یبرا نخست است؛ یضرور اریبس نکته دو به توجه. است رگکنش عنصر و
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 اساتناد  مورد یها داد  دادن  دست به و طیشرا فیتوص ازمندین م کور، موارد مناس 
 دوم اینکاه  اسات؛  فیتوصا   یا ن مقاله نیا در پووهش رو  یۀپا کی ل ا و میهست

 رو  حیتوضا  در را بافات  ۀگانا  ساه  عناصر ،یلیتحل استد ل ضرورت به اگرچه
 وندیپ در عناصر نیا است،یس یواقع جهان در ،میا کرد  کیتاک گریکدی از پووهش

 زمانهم یبررس از ل ا و پردازند یم ینیآفر نقش به یتعامل یها کنش هم بر با و هم با
 .میا بود  ریناگ  پووهش در آنها

 رانیا یموشک ۀبرنام. 3

 رانیا به ینظام  اتیتجه ۀعمدصادرکنندگان  از متحد  ا تیا ،0303 سال از قبل تا
 یهاا  ساالح  نیتار  د یچیپ دیخر به قادر رانیا مدت نیا یطو در  رفت یشمار م به

در  رانیا گسترد  با ا یها یهمکار لیبه دل امر نیا. بود زمان آن در موجود متعارف
 اماا . گشات  یم یعمل انهیدر خاورم متحد  ا تیا کیعنوان متحد استراتو منطقه و به

 و شد کشور یراهبرد یها صحنه وارد ینینو یها تیواقع ،یاسالم انقال  یروزیپ با
 به و یتیامن طیمح سب ، نیهم به گرفت، شکل یخارج استیس در یاساس تحو ت

 و یداخل طیمح در تحول یراستا در و افتی رییتغ رانیا یراهبرد یاستراتو آن دنبال
 .گرفت شکل کشور نیا یستمیس نینو داتیتهد آن، یستمیس طیمح

 از کشاور  نیا ا  یوسا  اساتااد   و( 0333-0331) عارا   باا  ساله هشتجنگ 
. کارد  وارد رانیا ا یشاهر  منااطق  باه  را یفراوانا  یهاا   یآس ک،یبالست یها موشک
 شاهرها  جناگ  باه  و آغاز ،0333 مار  و هیفور در که شهرها به یموشک حمالت

 از شیبا  دوران، نیا ا در. شاد  انیا رانیا باه  یادیا ز یها  یبه آس منجر شد، د یکش

 باود  0333 سال در مبادله نیا رۀدو نیدتریشد شد، کیشل کیبالست موشکششصد 

 عماد   طور به و رانیا مهم یشهرها سمت به موشکدویست  حدود عرا  آن یط که
 ها ار 1 از شیبا  شدن  کشته باعث که (Cordesman, 1999: 109) کرد پرتا  تختیپا
 ۀخااطر  نیا ا. دیا گرد گسترد  یها  یتخر و نار ه ار3 حدود شدن مجروح و نار

 یهاا  ساتم یس ییماؤثر و بازدارناد ، کاارا    یدفااع  ساتم یس کی نبود انیتلخ ضمن ب
 (.011: 0931،ینیحس) ساخت تر انیرا نما یموشک

 یریا گ کاار  و لا وم باه   رانیا ا یا منطقاه  هایدیا تهد ،یلا یاز جناگ تحم  پس
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 طیو شارا  هادیا بلکاه تهد  ؛افات ین انیپا کیبالست یها چون موشک نینو حاتیتسل
طاور کاه از    هماان . هاا نماود   از چالش ینینو ۀمرحل وارد را رانیا ،یا منطقه دیجد

 جناگ  طاول مشاخص اسات در    یخیو تجار  مختلف تار یرانیسخنان مقامات ا
 دیا تهد نینخسات  عرا  ،«فار  جیخل0330» جنگ زمان تا آن از فراتر وساله  هشت

 رییا تغ صحرا طوفان اتیعمل از پس خطر احسا  نیا اما ،شد یم یتلق رانیا یتیامن
و حضاور   اتیعمل نیا در صدام ینظام دستگا  شکست ازپس  بعدتر، یحت و کرد
 دیا تهدعناوان   باه  کایآمردر منطقه،  ا  یالملل نیب مانانیپ و هم متحد  ا تیا میمستق
 ،1119 جناگ  در صدام سقوط از پس. شد عرا  نیگ یجا رانیا تیامن یبرا یاصل

 را رانیا ا یحتا  ران،یا ا یغربا  یمرزهاا  امتاداد  در کایآمر ینظامتوجه   قابل حضور
 .کرد یم متحد  ا تیا مقاصد و گرید یجنگ نگران شتریب

 تیا ظرف شیباه افا ا   کارد  یتال  م هموار  رانیا که ییآنجا اسا ، از نیا بر
قادرت عماد  در منطقاه     کیبه  شدن لیتبد هم و یواقع هایدیتهد از متمثر ینظام
 ییارویا رو یمسلح کارا و مؤثر بارا  یروهاین ۀمستل م توسع تال  نیا د،ینما اقدام

 رانیا ا یابیدسات  نیبنابرا. بود عمد  هایدیبازداشتن تهد تیبا هرگونه تهاجم و ظرف
هاا در داخال و    اف ارهاا مانناد اناواع موشاک     ساخت جناگ  نیو همچن یبه فناور
وجاود آماد  باه     به یها تیبر اسا  محدود توانست یم دیدر دانش تول ییخودکاا

رفا    یبارا  رانیا ا یهاا  تاال  . اباد یدسات   هادیدر مقابل تهد یبازدارندگ ییتوانا
و  تیو جباران محادود   ینظاام   اتیا تجه راتیا و تعم دیمشکالت موجود در خر

 حاداکنر  رانیا که شد باعث ییهوا قدرت در و یو به و متعارف یروهاین در ضعف
سااخت آن و   یدسات آوردن فنااور   و باه  یموشاک   یا تجه یتال  خاود را بارا  

 Taylor).,(6 :2009  برساند اوج به یالدیم0331 ۀده در موشک یساز یبوم
طور  خود، به یا منطقه طیدر مح موجود یها تیبر اسا  واقع رانیااز این رو 

ادخاناه  رّگساتر  ز  یبارا  هاا  رساختیو ز  ی زم را در صنا یگ ار هیسرما وستهیپ
 ۀو توساع  ادانجاام د  اعتمااد   رقابال یغ یخارج مناب  به یوابستگ کاهش و یموشک

پاس از  . دیا خاود برگ   یدفااع  یاز بازدارنادگ  یعناوان وجها   را به یبرنامه موشک
و  "شاها  "در اناواع    یباا ساوخت ماا    یها فراوان در ساخت موشک یها تال 
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و  "لیساج "باا ساوخت جاماد مانناد      یهاا  در ساخت موشاک  نیو همچن "قدر"
در  یعیوسا  یهاا  یی، امروز  به توانا"کروز" ۀشرفتیپ یها و انواع موشک "عاشورا"

و کاروز   کیبالسات  ،یا توپخاناه  یهاا  از موشاک  یمتااوت ۀدانش و ساخت مجموع
 .دارند را داتیتهد به ضربه ییتوانا یعیوس یاست که در بردها افتهی  دست

 آن لیتحل و پژوهش یها افتهی. 4

 فارس جیخل یهمکار یشورا یا و اقدامات مقابله رانیا یموشک ۀبرنام. 1–4

 ودوربارد   یهاا  موشاک  ۀنا یدر زم  یوس ییها ییتوانا که یعنوان کشور به رانیا امروز 
خاود اسات، از جانا      یموشک یها یو گستر  فناور شرفتیپ یپبرد دارد و در  انیم

واقا    در. شاود  یمهام در نظار گرفتاه ما     یعنوان چالش به فار  جیخل یهمکار یشورا
 یابیا خاود ارز  هیا عل دیا فشار و تهد یبرا یرا اهرم رانیا یها منطقه، موشک یکشورها

 دارد وجاود  رشاد  به رو و عمد  ینگران کی فار  جیخل یهمکار یشورا در. کنند یم
 در فاار   جیخلا  یهمکاار  یشورا کیاستراتو ساتیتمس ران،یا با یاحتمال جنگ در که

 یهاا  ساتم یس یهاا  تیقابلآنها . بود خواهند ریپ   یآس شدت به رانیا یها موشک مقابل
 ینگرانا . کنند یم فرض خود هیعل عمد  دیتهد کی را رانیا جان  از با  سطح یموشک

 ونقال  حمال  یهاا  ساتم یس مانناد  و یا و یاهاداف  برابار  در نامتقارن جنگ یها کیتاکت از
 بناادر  نات، یها شگا یپا  ونقل، حمل یها انهیپا مانند یرساختیز ساتیتمس و یرنظامیغ
 یعربا  یکشورها یاتیح یها رساختیز ازآنها  از یاریبس که نک  نیریش آ  ساتیتمس و

 یهمکاار  یشاورا  یکشاورها  یهاا  ینگرانا  ازآنهاا   تیا امن حاا   ل وم هستند، منطقه
  Guzansky)., :2016 (5 رود یم شمار به فار  جیخل

 یها نهزرّادخا نیتر متنوع و نیشتریب یدارا رانیا که است نیا بر اعتقاد درواق 
 را خاود  کیبالست ادخانهزرّ ک،یستماتیس طور به و است منطقه در کیبالست یموشک

 دقات،  بهبود و ها موشک ۀمحدود شیاف ا در کشور نیا ییتوانا و دهد یم گستر 
 مراک  شد  باعث هدف، به برخورد زمان کردن کوتا  یبرا تال  و  یتخر یروین

 حجام  باا  مواجهاه  در فاار   جیخلا  یکشاورها  در یراهبارد  ساات یتمس و یشهر
 کشاورها  نیا ا. باشاند  ریپا    یآسا  یطاو ن  زماان   مدت یبرا و رانیا یها موشک
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 یاحتماال  تهااجم  فیتضاع  یبارا  «رانیا ا ینظاام  نیدکتار » کاه   ییآنجا از معتقدند
 قارار  هادف  را خاود  دشامنان  ینظام و یاسیس ،یاقتصاد مناف  است، شد  یطراح

 نیا ا هیا عل ینظاام  یهاا  ناه یگ  مورد در یدرپ یپ سخنان لیدل به رانیا رایز دهد؛ یم
 منااف   هیعل را ها موشک که است کرد  دیتهد هموار  متحد ، ا تیا یسو از کشور

از ایان رو  . داد خواهد قرار مورداستااد  جنگ به واکنش در منطقه در متحد  ا تیا
 .کند یم دیتشد را فار  جیخل یهمکار یشورا ینگران ،هادیتهد نیا

 یهاا  ساالح  عناوان  باه  نیهمچنا  را رانیا ا کیبالسات  یها موشک کشورها نیا
 جااد یا آن هادف  و دهاد  یم شیاف ا را نامتقارن یها کیتاکت که دانند یم  ین یاسیس

 عماالً  و اسات  فار  جیخل یهمکار یشورا عضو یکشورها در یداخل اختالفات
 در دازمااً  شاورا  نیا ا گ شته یها سال طول در. اندازد یم خطر به راآنها  تیمشروع

 فارض  دیا تهدآنهاا   نظار  از که را یاعمال تا بود  یا د یچیپ و گسترد  های اقدام یپ
 انجاام  هادیا تهد کااهش  یبرا یعیوس یگ ار هیسرما جهیدرنت و ندینما دف ، شد  یم
 یهاا  ییتواناا  در بهبود بر عمدتاً ریاخ یها سال در کشورها نیااز این رو . دهند یم

 نیهمچنا  اند، کرد  تمرک  رانیا های اقدام با مقابله یبرا خاص یها تیقابل و یدفاع
 در کاه  اسات  شاد   انجاام  ها ازتالف و ها گرایی هم جادیا یبرا یا گسترد  یها تال 
 .شود یم پرداخته کشورها نیا های اقدام یبررس به یبعد یها بخش

 یحاتیتسل یها رقابت جادیا و ینظام ۀدرگست یدهایخر. 1–1–4

. اسات  گستر  حال در وستهیپ طور به حاتیتسل انتقال و نقل حجم امروز، جهان در
 ۀنا یزم در ،"استکهلم صلح پووهشگا " از آمد   دست به یآمارها اسا  بر که یطور به

-1110 یهاا  ساال  به نسبت، 1102-1101های  سال یط در ،ینظام یاصل یها سالح
 ۀمسائل  یطیشارا  نیچنا  در مهام  ۀنکتا . دهاد  یما  نشاان  را رشاد  درصد 1/3 ،1100

 نیهما  یآمارها اسا  بر که است یالملل نیب سطح در حاتیتسل ب رگ واردکنندگان
 درصاد و  1/3 یساعود  عربساتان  ،درصاد  09 باا  هناد  یکشاورها   یترت به سسه،ؤم

 حاتیتسال  ۀواردکنناد  یکشاورها  نیتر ب رگ عنوان ،درصد 2/1 یعرب متحد  امارات
 دیا با نکتاه  نیا ا باه  البته(. 0 نمودار) اند داد  اختصاص خود به را یالملل نیب سطح در

 متحاد   اماارات  و یسعود کشور عربستان دو مقابل در هند نخست ۀرتب که کرد اشار 
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کاه   کناد  یتار ما   فار  را روشان  جیخل ۀدر منطق یحاتیتسل یها رقابت یزمان ،یعرب
ناخاالص   دیا هناد باا تول  . محاسبه شاود  یناخالص داخل دیبر اسا  تول ینظام ۀنیه 

 حاادود ثاباات روناادdata.worldbank) ,(2017  د ر ونیاالیتر 1,129حاادود  یداخلاا
ناخاالص   دیا از تول ینظاام  ۀنا یاست کاه ه   یدرحال نیا .دهد یرا نشان م درصد3/1

از دو براباار هنااد  شیباا یرقماا فااار ، جیشااد  منطقااه خلاا دو کشااور ذکاار یداخلاا
 نیا ا ،1102 ساال  در مشخص صورت به که کرد ذکر دیبا حال، نیباا(. 1 نمودار)است

نخست را در جهاان باه    ۀرتب حات،یواردات تسل شیکه با اف ا است یسعود عربستان
 (.Database, 2017.Sipri) خود اختصاص داد  است

 (2182-2182) جهان در حاتیتسل واردکنندگان نیتر بزرگ. 8 نمودار

 

 ناخالص دیتول اساس بر حاتیتسل ۀواردکنند بزرگ کشور سه ینظام یها نهیهز برآورد ۀسیمقا .2 نمودار

 (2182-2182) یداخل

 
)Source: sipri.databases, 2017( 
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 و هاا  ینگرانا  فاار   جیخلا  یهمکاار  یشورا یاعضا نیب در و یا منطقه سطح در
 کاه  رانیا ا ۀمسئل ازجمله، یدفاع و یاسیس مختلف انواع که متعدد یتیامن داتیتهد
 تیا امن یحتا  و یموشاک  ،یا هساته  ۀمسائل  ،یا منطقاه  ناوذ مختلف یها جنبه خود

 و انقاال   یابتادا  از یهراس رانیا طیشرا آمدن وجود به از یناش که ییایدر تجارت
 از هساتند،  متحاد   ا تیا ا خصاوص  باه  یغربا  یهاا  دولات  یرانا یا ضد یرفتارها
 .اند شد  کشورها نیا یرو  شیپ مهم یها چالش
خاود، باا    یقدرت نظام تیاند که با تقو کشورها به دنبال آن بود  نیواق  ا در

 تیا باا روناد تقو   خواهناد،  یما آنهاا   ،عاالو   به. تجاوز مقابله کنند یعوامل احتمال
 حاتیتسال به  کشور نیا یابیدست باکه  بدهند را امیپ نیا رانیبه ا ،ینظام حاتیتسل
 ینخواهاد داد و کشاورها   شیخود را اف ا یا ناوذ منطقه موشک، انواع چون دیجد

 .  (Rosenfield, 2012: 9)مقابله خواهند کرد یناوذ نیشورا با چن
 را خاود  یتا یامن یازهاین یهمکار یشورا یکشورها د،یآ یبرم شواهد از آنچه

 در آنچاه  حاال، نیا ا باا . اناد  کارد   دنباال  ینظاام  حاتیتسل د ر اردهایلیم دیخر با
 ریساا  باه  نسبت را ییبا  اریبس یها نهیه  شورا یاعضا یکنون یها سال یدهایخر
 یبارا  یاریبس یها تال  و است داد  اختصاص خود به یراهبرد ینظام  اتیتجه
 و یرادار یهاا  ساامانه  انواع اند، داشتهآنها  تر متنوع و دتریجد یها نمونه به یابیدست
 ۀتوسع از روزاف ون ینگران یبرا ییمدعا توانند یم که است کیبالست یموشک دفاع
 یعنا ی خاود  یسانت  چاالش  وجود با شورا، یکشورها واق  در. باشد رانیا یموشک
 در شاد   ارازاه  یهاا  هیا انیب و ها دولت نیا مقامات سخنان اسا  بر ل،ییاسرا ۀمسئل
  مهام  یها چالش از را رانیا یموشک حمله از ینگران فار ، جیخل یهمکار یشورا

 .اند دانسته فار  جیخل یهمکار یشورا یاعضا یتیامن تیاولو در و

، شااهد  1102-0333 یهاا  ساال  ینظام یها نهیه  براسا  ریز ینمودارها در
، (9 نماودار )ینظاام  یها نهیه  برآورد در منطقه یکشورها یها نهیکه ه  میآن هست

 حاتیتسال  واردات و( 1 نماودار )یداخل ناخالص دیتول اسا  بر ینظام یها نهیه 
عمومااً رشاد    ران،یا با ا سهیدر مقا نیو همچن یکنون یها در سال( 3 نمودار)ینظام
 .کشورهاست نیا یتیامن و یدفاع یها چالش شیاف ا ۀدهند  اند که نشان داشته
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  (2182-8311) رانیا و فارس جیخل یهمکار یشورا یکشورها ینظام یها نهیهز برآورد ۀسیمقا .9 مودارن

 
)Source: sipri.databases, 2017) 
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 (2182-8311) رانیا و فارس جیخل یهمکار یشورا یکشورها ینظام حاتیتسل واردات برآورد ۀسیمقا. 4 مودارن

 
)Source: sipri.databases2017( 
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 (2182-8311)رانیا و فارس جیخل یهمکار یشورا یکشورها یداخل ناخالص دیتول اساس بر ینظام یها نهیهز برآورد ۀسیمقا .5 نمودار
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 32 ،اناه یخاورم باه  اسلحه واردات که دهند یم نشان منطقه سطح در آمارها یبررس
آمارهاا   نیا ا. است افتهی  شیاف ا، 1102-1101 و 1100-1110 یها سال نیب درصد

وضاوح    باه  فار  جیخل یهمکار یشورا یکه سهم کشورها کند یروشن م و یو به
-1101 یهاا  ساال  طاول  در نمونه یبرا. ستا انهیخاورم یکشورها ریاز سا شتریب

 کشاور  و یساعود  عربستان سهم منطقه به شد  وارد حاتیتسل ازدرصد  13، 1102
را به خود اختصااص   درصد 02است که سهم  یعرب متحد  امارات رد  نیدرا یبعد

، درصااد 101 یسااعود عربسااتان ،1102-1101 یهااا سااال درطااول. داد  اساات
 یهاا  ناه یه درصاد   003 تیو کودرصد  113، قطر درصد 29 یعرب متحد  امارات
 نیبا   نیا ا که در اند داد  شیاف ا، 1100-1110 مشابه ۀخود را نسبت به دور یدفاع

 نیتر ب رگ درصد، 3و فرانسه  درصد 3/3 ایتانی، بردرصد 39 نیبا تمم متحد  ا تیا
 .اند به منطقه بود  حاتیصادرکنندگان تسل

 اردیلیم 3/11 از یسعود عربستان یدفاع ۀبودج دهند، یم نشان آمارها نیهمچن
 بااه ران،یااا یموشااک گسااترد  یهااا شیآزمااا از قباال یعناای ،1110سااال در د ر
 ران،یا ا یموشاک  یهاا  شیآزما ۀتوسع از بعد یعنی ،1113سال در د ر اردیلیم 1/10

 ۀبودجا  دور ، هماان  در و دهد یم نشان را یدرصد23 رشد که است افتهی  شیاف ا
 اردیلیم 1/03 به د ر اردیلیم 3/0 از ،یدرصد 011رشد با یعرب متحد  امارات یدفاع
 93  یا ترت باه   یا ن نیبحار  و تیا کو یمل دفاع یها بودجه نیهمچن رسد، یم د ر
 (. Database, 2017.Sipri) است افتهی شیاف ا درصد31و

 ۀگساترد  یدهایا خر یبارا  رانیا یاسالم یجمهور یموشک ۀبرنام ریتمث یادعا
 انتقاادات  شاورا  یکشورها که شود یم انینما بهتر یزمان رانیا با مقابله یبرا ینظام

 دور  نیا در فار  جیخل ۀمنطق ثبات ل وم و رانیا یموشک یها شیآزما از یمتعدد
 یهاا  جلاو   نیاولا  شاد ،   مطارح  یهاا  ینگران موج   به و اسا  نیا بر. اند داشته
 واشانگتن  که یزمان. گردد یبرم ،1110هیژوز به یهمکار یشورا ۀگسترد یدهایخر

 ادیا ز ریمقااد  فارو   قصاد  اناه، یخاورم یهاا  دولت از یبرخ یتقاضا با کرد اعالم
 بااه فاارو  سااهم د ر اردیاالیم 11 کااه دارد را منطقااه نیااا یکشااورها بااه سااالح
 ساار  باا  و باود  لییاسارا  میا رژ ساهم  د ر اردیا لیم 91 و فاار   جیخلا  یکشورها
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 ،1113 هیا ژانو در انهیخاورم به ،«بو  ویدبل جورج» متحد ، ا تیا یجمهور سیرز
 باه  حاتیتسال  فارو   یزماان  هم واق  درSteele). ,(10 :2011 شد یعمل معامله نیا

 رانیا ا یموشاک  ۀگسترد یها شیرزما انجام یها سال و یهمکار یشورا و لییاسرا
 کاه  یهراسا  رانیا ا طیشارا  و بود همرا  لییاسرا و یهمکار یشورا یانتقادها با که

 از آمد  وجود به یها ینگران دهند یم نشان آورد، وجود به مقاط  نیا در واشنگتن
 متحادان  یهاا  خواساته  نیتامم  و کشاور  نیا یموشک ۀگسترد یها شیآزما و رانیا

 .اند شد  یحاتیتسل نیچن دیخر باعث کایآمر
 یهاا  بحاران  شاود،  یما  ذکار  منطقه یکنون یها چالش عنوان به آنچه از نیهمچن

 شیافا ا  یاصال  لیا دل کاه  رسد ینم نظر به حال نیا با هستند؛ هم سمیترور و یداخل
 ،یجنگا  یماهاا یهواپ مانند متعارف نیسنگ یها سالح عمدتاً که حاتیتسل یدهایخر
 ۀاساتااد  میترورسا  باا  جناگ  در هساتند  یموشاک  یهاا  سامانه و یزره هینقل لیوسا
 فاار ،  جیخلا  یکشاورها  یسو از شد   د ید ب رگِ دیتهد بلکه .باشند داشته میمستق
 ،یساعود  عربساتان  و یا و باه  و کشورها نیا روزاف ون یاسیس یها یطلب جا  بر  عالو 
 دوهاتاه  فقاط  ،ییها ینگران نیچن اسا  بر درواق . است رانیا ینظام باقدرت مقابله
 توافاق  نیا ا کاه  ییآنجاا  از و یغربا  یهاا  قادرت  و رانیا ا یا هساته  توافاق از   پس

 کاه  ینگرانا  نیا ا یریا گ شکل و نکرد وارد رانیا یموشک توان بر یخاص تیمحدود
 شاد،  خواهاد  رانیا ا یا منطقاه  یینماا  قادرت  شیافا ا  باعاث  رانیا با یا هسته توافق

 دیااراکاات جدششصااد  درخواساات یسااعود د کااه عربسااتانکااراعااالم  «پنتاااگون»
 یهمکاار  یشاورا  یکشاورها  گار ید. اسات   داد  ارازاه  کشاور  نیا به را "وتیپاتر"
که پنتاگون خبار از   ییجا تا. دادند شیخود را اف ا ۀگسترد یدهایخر  ین فار  جیخل
پاس از   یعربا  متحاد   و اماارات  رجان  قطا  از شد  یروزرسان به یها وتیپاتر دیخر

در  ی، کارشانا  دفااع موشاک   «کراکو توما »این موضوع در . داد را یا توافق هسته
 رانیا ا یموشاک  دیکه تهد یتا زمان»است  گاته یالملل نیو ب کیمرک  مطالعات استراتو

منطقه قصد دارند  یکشورها ریو سا فار  جیخل یهمکار یوجود داشته باشد، شورا
 ,Governmet Executive).« داشته باشند یو دفاع یتهاجم حاتیتسلدر  یگ ار هیسرما

متعادد موجاود    یها وجود چالش که با دهند ینشان م یاتیتجرب نیچن واق  در (2015
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 رانیا ا یموشاک  ۀشورا برنام نیا  ینگران نیتر مهم فار ، جیخل یهمکار یشورا یبرا
 .هستند آن به پاسخ یپ در ینظام ۀگسترد یدهایشدت با خر است که به

 یالملل نیب سطح در فارس جیخل یهمکار یشورا حاتیتسل واردات ۀرتب .8 جدول

 6102 0899 0899-0891 فارس جیخل یهمکار یشورا یکشورها

 0 04 4 یسعود عربستان

 0 01 44 یعرب متحده امارات

 62 89 46 تیکو

 00 44 20 قطر

 09 98 22 عمان

 89 42 29 نیبحر

)Source: sipri.databases2017( 

 فارس جیخل یموشک دفاع سپر استقرار. 0–1–4

 متعاقا   یموشاک  دفااع  سپر استقرار یبرا یاریبس یها تال  گ شته سال چند در
 اسا ، نیا بر. است انجام حال در فار  جیخل یهمکار یشورا یتیامن یها ینگران

 دفااع  مختلاف  یهاا  ساامانه  فاار ،  جیخلا  یهمکار یشورا یکشورها از هرکدام
 تیا تقو یبارا  د،یا جد اناواع  سااار   یپا  در ایا  و نماود   یداریا خر را یموشک
 .هستند خود یکنون یها سامانه
 دفااع  یبارا  یا ند یف ا طرز به کپارچهی یموشک دفاع ستمیس ،1111سال آغاز با
 رایا ز ؛گرفات  قارار  مادنظر  فاار   جیخل یهمکار یشورا عضو یکشورها یا منطقه
از ( kamrava, 2011: 113) باود  افتهی شیاف ا کامالً ران،یا کیبالست یها موشک تیظرف

 نیا ا متعادد  یهاا  درخواسات  و رانیا ا یموشک یها شیآزما روند اسا  بر واین رو 
 منطقاه،  یموشک یها سامانه یدهایخر نینخست ،یموشک یها سامانه دیخر یبرا شورا
 را فاار   جیخل یتیامن م اکرات متحد  ا تیا دور  نیا در. شد آغاز ،1112ی م ما  در
 جااد یا اسلحه فرو  چهارچو  در فار  جیخل یهمکار یشورا تیامن تیتقو یبرا
 دفااع  یهاا  ساتم یس یداریا خر باه  را فار  جیخل یهمکار یشورا یکشورها تا کرد

از ایان  . سازد متقاعد ها یهمکار رساندن حداکنر به یبرا  ین و متحد  ا تیا یموشک
 یتا یامن یهمکار آژانس وقت رعاملیمد ،«کوهلر یجار» ژنرال یتیموقع نیچن در ،رو



 001     ...یشورا یتیامن _ی دفاع یها استیس و رانیا یاسالم یجمهور یموشک عیصنا ۀتوسع

 کاار  دساتور  در ،1112 اکتبر در یموشک دفاع یها تیقابل بهبود که کرد دیتمک ،یدفاع
ادامه  یبرا مهم یا   یانگ رانیا کیبالست یموشک گستر  که شد عنوان و گرفت قرار
 Williams et.al). ,(3 :2015  است اقدامات نیگستر  ا و

 دفااع  یهاا  ساامانه  اساتقرار  دنبال به یهمکار یشورا که یطیشرا در واق  در
 از و اسات  منطقاه  در یموشاک  دفاع سپر انیحام از  ین متحد  ا تیا است، یموشک

 لییاسارا  فار ، جیخل یعرب یکشورها ۀحوز در یموشک دفاع یها سامانه گستر 
 در هاا  تال  نیا شروع(. 13: 0931گران،یود یکاظم) است نمود  تیحما هیترک و

 اوباماا  دولات  در ،ایان  وجاود   باا . شاد  آغاز بو  دولت زمان از ،یالملل نیب سطح
 میا رژ و فاار   جیخلا  یکشاورها  یدفااع  حاتیتسال  و  اتیتجه شیاف ا همچنان

 یموشاک  دفااع  سپر جادیا یبرا نهیزم تا داشت قرار کایآمر تیاولو در یستیونیصه
 شااود ایاامه فااار  جیخلاا در یدفاااع یهااا سااامانه تیااتقو نیهمچناا و اروپااا در

.(Cordesman, 2015: 93)  
 آن یاصال  لیا دل کاه  هیترک خا، در ناتو یموشک دفاع جادیا بر اف ون نیبنابرا
 در یعیوسا  یهاا  ینگران است، شد  عنوان رانیا یها موشک چالش با مقابله هموار 

 وجاود  باه  منطقاه  نیا ا ۀویا و تیموقع اسا  بر فار  جیخل یهمکار یشورا انیم
. اسات  باود   منطقاه  در یموشاک  یهاا  ساامانه  گساتر   آن ماحصال  که اند آورد 

 گساتر   باا  زماان  هام  کاه  باود  منطقه مهم یکشورها نینخست از یسعود عربستان
 نیسارزم  در را وتیپاتر یموشک دفاع یها سامانه ران،یا یموشک ۀتوسع و شیآزما
 مجموعاه ناه    یا ن یعرب متحد  امارات. دیبخش گستر  متحد  ا تیا کمک به خود
 متحاد   ا تیا ا باه  ،1110ساال  لیا اوا در د ر اردیا لیم 3 یبیتقر ارز  با وتیپاتر

 کشاور  نیاولا  ،1113ساال  در کشاور  نیا ن،یا بر عالو . Sipri),(2017  داد ساار 
"تااد " یضدموشاک  دفااع  مجموعه دو قرارداد که بود منطقه

 منعقاد  کاا یآمر باا  را 0
  یا ن را کیبالست یضدموشک ۀشرفتیپ یها ستمیس مشخص، صورت به  ین قطر. نمود
 دفااع  ییتواناا  گساتر   یبرا متحد  ا تیا یها تال  با که است نمود  یداریخر

 در. اسات  شاد   هماهناگ  رانیا ا یموشاک  ادخاناه زرّ برابر در فار  جیخل یموشک

                                                                                                                                 
 . T h a a d 
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 باه  کیا ن د ینا یتخم ارز  با "PAC-3" وتیپاتر ستمیس متحد  ا تیا ،1101سال
 متحاد   ا تیا سال، همان در نیهمچن. نمود عرضه کشور نیا به را د ر اردیلیم 01
 اماروز   هام  تیا کو. نماود  موافقت تاد مجموعه دو دیخر یبرا قطر درخواست با

 در کشااور نیااا داراساات، را منطقااه در یموشااک دفاااع یهااا سااتمیس نیتاار باا رگ
 اماا  داد، سااار   عارا   باا  مقابلاه  یبرا را وتیپاتر یموشک واحد پنج ،0331سال

شصات   ،1101هیا ژوز در ناماد،  یما  یموشک دیجد داتیتهد آنچه اسا  بر امروز 
 باه  را وتیپااتر  یاناداز  را  ساتگا  یابیسات   و "PAC-3" شرفتهیپ وتیپاتر موشک
 یداریا خر متحاد   ا تیا ا از د ر اردیا لیم 1,1 ارز  به آن مرتبط  اتیتجه همرا 
 دیا خر ساار  و است یموشک دفاع سپر ۀتقاضاکنند یکشورها از  ین عمان. نمود
 آن یناایتخم ارز  کااه داد را 1109سااال در "PAC-3" وتیپاااتر یهااا سااتمیس

 منطقااه یکشااورها ریسااا باارخالف کااه  یاان نیبحاار. شااد اعااالم د ر اردیاالیم 1,0
 لیدل به کشور نیا یها کمک و متحد  ا تیا ۀلیوس به ،دارد یکم ینظام یها بودجه
 در را تیا پاترو یهاا  ساامانه  کشاور،  نیا ا در ییکاا یآمر انیا نظام ۀگساترد  حضور
 (. Steele,12 :2011 ) است کرد  مستقر خود نیسرزم
محافظات از   یمنطقاه بارا   یکه هرکدام از کشاورها  یطیو در شرا حال نیا با

روز  باه  یهاا  انواع سامانه دیبه شکل مج ا اقدام به خر یموشک دیخود در برابر تهد
 یموشاک  دفااع  ۀشابک  کیا  یدها  ساازمان  متحاد ،  ا تیا ا ،اند نمود  یدفاع موشک

 مجما   لیتشاک . نماود  آغااز  را رانیا یموشک یروین هیعل فار  جیخل در کیبالست
 ،1101مار  در فار  جیخل یهمکار یشورا _ متحد  ا تیا کیاستراتو یهمکار

 یکشااورها تیااتقو درواقاا . Katzman),(9 :2017  شااد انجااام لیاادل نیهماا بااه
 است نیا هدف. شود یم انجام یضدموشک سپر کردن لیتکم هدف با فار ، جیخل
 نیا ا و شوند وستهیپ گریهمد با فار  جیخل ۀحوز یکشورها یدفاع یها سامانه که

 تیا درنها و خاورد   وناد یپ لییاسرا میرژ و هیترک در یموشک دفاع سامانه با سامانه
 (.00: 0930،یقربان) آورد وجود به را قدرتمند یموشک دفاع سپر کی

 فاار ،  جیخلا  یکشاورها  یاصال  تر  درگ شته، که است آن توجه قابل ۀنکت
 و یعراقا  یروهاا ین توساط  ینا یزم حملاه  کیا  ت،یا کو و یسعود عربستان و یو به



 009     ...یشورا یتیامن _ی دفاع یها استیس و رانیا یاسالم یجمهور یموشک عیصنا ۀتوسع

 یهاا  ساتم یس دیا خر کاه  شاد  یم موج  امر نیهم. بود اتاا  نیا از یدازم ینگران
 طیشارا  رییا تغ اما ،ابدی گستر  ضدتانک یها سالح نیهمچن ،یا توپخانه و یزره
 باه  فاار   جیخلا  ۀحاوز  یکشاورها  اماروز   کاه  اسات  شاد   باعاث  منطقه یتیامن

 اماروز  . کنناد  اقادام  یموشاک  دفاع سپر چون دیجد یها یورافن در یگ ار هیسرما
 ۀناما  موافقت. هستند یموشک دفاع یها سامانه دارانیخر نیتر ب رگ از کشورها نیا

 «تراما   دونالاد » متحد  ا تیا جمهور سیرز حضور با ،1100ی م ما  در که یب رگ
. باود  منطقاه  در یموشاک  دفااع  روند ۀادام از یشینما شد، امضا یسعود عربستان با

 یهاا  ساتم یس شامل د ر، اردیلیم 001 از شیب ۀبالقو ارز  با یفروش قرارداد اعالن
 یکناون  طیشارا  در...  و تااد  یموشاک  ۀشارفت یپ یهاا  ساتم یس و وتیپااتر  یموشک
 یهاا  رقابات  و یا منطقاه  یتا یامن یها چالش از اضیر یها ینگران اوج ۀدهند نشان

 از ینگرانا  و رانیا ا باا  مقابلاه  یبارا  کارشناسان ۀدیعق به که است ینظام و یاسیس
 .(Blanchard, 2017: 20-21) است منعقدشد  کشور نیا یا منطقه ۀتوسع

 وتیپاتر یها سامانه انواع استقرار و دیخر صحنه منطقه امروز  ل،یدل نیهم به
 لیاام اساات، شااد  فااار  جیخلاا یهمکااار یشااورا یکشااورها تمااام در تاااد و
 کاه  ییجاا  تاا  ابدی یم ادامه همچنان دتریجد یها سامانه دیخر با که یریناپ  یریس

 افا ود   آن شمار بر و افتهی استقرار کشورها نیا تمام در ها سامانه نیا میهست شاهد
 یموشاک  دیا تهد با مقابله یبرا یموشک دفاع یساز کپارچهی ،یکل دید از و شود یم
 .است رانیا یها موشک مقابل در بازدارند  اقدام ران،یا

 یتیامن یها یساز ائتالف. 3–1–4

 باه  آن، کیا ژزواکونوم و کیتیژزوپل خاص یوگیو لیدل به فار  جیخل ۀمنطق تیامن
 یهاا  چاالش  لیا دل باه  نیهمچنا  و اسات  خاورد   وناد یپ ب رگ یها قدرت تیامن

 باا  کیا ن د یاسا یس رواباط  حاا   باه  مجبور آنها شورا، عضو یها دولت گوناگون
 یهاا  جناگ   یا ن و رانیا ا انقاال   دنبال به ابتدا در. هستند متحد یخارج گرانیباز
 فراگرفت را فار  جیخل ۀحوز یعرب یکشورها یتمام یناامن احسا  فار ، جیخل
 کیا  باه  خاود  ینظاام  و یتا یامن مناسابات  میتحک ضمن که داشت آن بر راآنها  و

 انعقااد  باا  کشاورها  نیا ا  یا ن اماروز  . شاوند  متوسال  یجهاان  یا فرامنطقاه  قدرت
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 و فرانساه  کاا، یآمر متحاد   ا تیا ا و یا و باه  یغربا  یکشورها با ینظام یقراردادها
 تاا  اناد  د یکوشا  کشاورها  نیا ا به ینظام یها گا یپا دادن قرار اریاخت در و انگلستان

 .کنند یخنن را رانیا جان  از ازجمله موجود، یاحتمال خطرات ینوع به
 عماق  فقادان  یدارا عمادتاً  فار  جیخل یکشورها اکنر که است آن مهم ۀنکت
 باه  منجار  کاه  هساتند  رمااهر یغ و کوچاک  یهاا  ارتش و کم تیجمع ک،یاستراتو

 چناد  طول در ل،یدل نیهم به. است شد  کشورها نیا یبرا یتیامن متعدد مشکالت
 باه  یدیشاد  یتا یامن و ینظاام  یوابساتگ  یها استیس که شد  موج  گ شته ۀده
 باه  فار  جیخل تیامن درواق ،. باشند داشته تیامن نیتمم یبرا یا فرامنطقه گرانیباز

 یبارا  یخاارج  گرانیبااز  باه  ازیا ن و یرونیب حااظت به حوز  یکشورها یوابستگ
 ینظاام  تعاادل   ،یا ترت نیهما  به. است شد  منوط فار  جیخل اقتصاد از حااظت

 لیدل نیهم به. دارد ارتباط یخارج یروهاین حضور با کپارچهی طور به فار  جیخل
 کشاورها  نیا ا انیم یمتعدد یتیامن یها نامه موافقت موجود، یها ینگران اسا  بر و
 0330ساال  در ن،یبحار  و یسعود عربستان عمان، با 0331سال در) متحد  ا تیا با

 و ینوسا یجال) اناد  منعقدشاد  ( اماارات  با 0331 سال و قطر با 0331 سال ت،یباکو
 (.033: 0939گران،ید

 ینظاام  ۀگساترد  دیا خر به یهمکار یشورا یاعضا آنکه وجود با امروز ، ل ا
 از، اماا  نگرناد  یما  کشور نیا یها موشک ۀتوسع و رانیا مقابل در یحل را  عنوان به

 جااد یا یبارا  یالمللا  نیبا  یهاا  قادرت  باا  ازاتالف  جادیا ها دولت نیا مهم اقدامات
 شیافا ا  و یحاتیتسال  کاالن  یدهایخر  ین گرید یسو از. است بازدارند  یها جنبه

 را فاار   جیخلا ۀ حاوز  در یا منطقاه  تیا امن شاکل  ،یتیامن _ ینظام یها یوابستگ

  کارد   فاراهم  یتیامن یها چالش با مقابله یبرا را ها ازتالف جادیا و ساخته دگرگون
 اقادامات  ماورد  در یهمکاار  یشاورا  یکشاورها  یهاا  استیس ط،یشرا نیا. است
 کی عنوان به متحد  ا تیا به یاساس اعتماد با را تعص  از یعناصر ران،یا یموشک

 . است کرد   یترک بازدارند  و یدفاع یروین
 ییباا   تیا اهم از فاار   جیخلا  تیا امن باه  متحاد   ا تیا تعهد که  ییآنجا از

 رانیا ا برابر در مقاومت ییتوانا به اعتماد فار  جیخل یها دولت به است، برخوردار
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 ۀیهمساا  یعربا  یکشاورها  باا  واشانگتن  یراهبارد  اتحااد  ل،یدل نیهم به. دهد یم
: 0930،یقرباان ) شاود  یما  یتلق بازدارند  و ینظام یحرکت ران،یا یاسالم یجمهور

 دیا جد یهاا  چاالش  لیدل به متحد ، ا تیا با ها نامه موافقت ریاخ سال چند در(. 03
 عناوان  رانیا ا جان  از یتیامن چالش شورا، یکشورها یها نامهتوافق تیاکنر در که
 یبرخا  مناال  یبرا. اند شد  یروزرسان به دیجد یسازوکارها و اشکال در شوند، یم
 ابتکاار » اسا  بر تیکو و یعرب متحد  امارات چون یهمکار یشورا یکشورها از

 تیا امن تیا تقو یبارا  تال  عنوان به متحد  ا تیو با اقدامات ا «استانبول یهمکار
 ناتو رایز ؛(Katzman, 2017: 16) اند وستهیپ ناتو به انه،یخاورم یکشورها با دوجانبه

 کشاور  نیا یها موشک ازجمله رانیا داتیتهد با مقابله یبرا یمناسب امکانات تنها نه
 تهران به نسبت راآنها  موض  و کرد  خارج اناعال از راآنها  بلکه کرد، خواهد فراهم

 . اند بود  منطقه در ناتو یرایپ از این رو  ساخت، خواهد یتهاجم
 ۀحوز یکشورها تیامن به متحد  ا تیا تعهد که است شایان ذکر حال،  نیا با

 اناداز  چشم با و کرد  رشد رانیا نامتقارن دیتهد لیدل به وستهیپ طور به فار ، جیخل
 در فاار   جیخلا  یجنوب یها دولت و واشنگتن ران،یا یموشک و یا هسته ۀمسئل از

 در یتاوجه  قابل یگ ار هیسرما و یتیامن دیجد یها یساز ازتالف حال در رانیا برابر
 ،از این رو (Cordesman, 2014: 56). هستند منطقه یدفاع یها ییتوانا ساز و  ساخت
 ها رساختیز از یا عمد  بخش قراردادن اریاخت در با فار ، جیخل ۀحوز یکشورها

 یضارور  را منطقاه  در کاا یآمر حضاور  متحاد ،  ا تیا ا ینظام یها تیمممور یبرا
 بهار   مهام  گرانیباز گرید و متحد  ا تیا یتیامن حضور از  ین مقابل در و دانند یم
 یموشاک  ۀبرناما  ضد بر یتیامن ازتالف نیهم اسا  بر واق  در(. 1 جدول) برند یم
دو رادار دو  یدارا مساتقالً  شاورا،  یهاا  دولت اطالع با متحد  ا تیا که است رانیا

در  ”Aegis BMD“ یاسات و حاداقل دو کشات    لییدر قطار و اسارا   "TPY-2"باند 
را  رانیخارج از ا کیبالست یها با  از موشک  با وضوح یابیدارد که رد فار  جیخل

 .(Williams et.al, 2015: 3) کنند یفراهم م
 متحاد ،  ا تیا ا با یهمکار یشورا یکشورها یهماهنگ اقدامات نیتر تاز  در
 رانیا ا یموشاک  برناماه  از ینگرانا  ازجمله و رانیا اقدامات مقابل در آن، از یبخش
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 یهاا  یو بار اساا  نگرانا    1103 یما  01 خیدر تار و یا هسته توافق از پس. است
باارا، اوباماا    ران،یا ا یموشاک  ۀبرناما  یبرا ها تیمحدود جادیاشورا و عدم  یتیامن
 فاار ،  جیخلا  یهمکار یشورا یندگینما یها ئتیه سیو رز کایآمر جمهور سیرز
 یخاود را شاامل تاال  بارا     یراهبارد  یتوافق کردند تا همکار «دیویکم  د»در 
 نیا ا هدف. دهند شیاف ا ،یا منطقه یتیامن داتیحل تهد یبرا یجمع تیظرف جادیا

 ۀو مقابله با تجااوز در منطقا   یبازدارندگ یتر برا جام  کردیرو کی ۀنشست توسع
عضاو   یو کشاورها  متحاد   ا تیا ا نیبا  ینظاام  یو گستر  همکاار  فار  جیخل

کشاورها هماوار     نیا ا کاه  ییآنجاا  از. عناوان شاد   فاار   جیخلا  یهمکار یشورا
و  رانیا یا در جهت گستر  ناوذ منطقه یا خود را پس از توافق هسته یها ینگران
 بودناد،  کارد   عناوان  رانیا یها موشک ۀاز توسع یریجلوگ یبرا ییارهاکراه نبود

 یهمکاار  یشاورا  کارد یمرحلاه در تکامال رو   نیآخر ۀدهند نشان نامه موافقت نیا
 یهاا  موشک دیمقابله با تهد یمشتر، برا یدفاع موشک تیظرف کیبه  فار  جیخل

 DeBiaso). ,(90 :2016  باشد یم متحد  ا تیا یهمکار با رانیا کیبالست

 (2182) فارس جیخل ۀمنطق در ینظام یها گاهیپا. 2 جدول

 تیکو قطر عمان نیبحر
 متحده امارات

 یعرب

 عربستان
 یسعود

 ییهوا دانیم
 یسیع

 (متحده االتیا)

 بیالس

 (متحده االتیا)

 ییهوا گاهیپا
 دیالعد

 (متحده االتیا)

 ییایدر گاهیپا
کمپ /تیکو

 وتیپاتر
 (متحده االتیا)

 ییهوا گاهیپا
 هالظفر

 (متحده االتیا)

 ییهوا گاهیپا

 إسکانۀ یقر
 (متحده االتیا)

 پنجم ناوگان
 ییایدر یروین
 متحده االتیا

 العداله کمپ
 (متحده االتیا)

 ییهوا گاهیپا
 دیالعد

 (فرانسه)

 فجانیار کمپ
 (متحده االتیا)

 یعل جبل
 (متحده االتیا)

 ییهوا گاهیپا
 سلطان پرنس

 (متحده االتیا)

 ییهوا دانیم
 المحرق

 (متحده االتیا)

 ییهوا گاهیپا
 تیثمر

 متحده االتیا)

 ییهوا گاهیپا
 دیالعد

 (هیترک)

 ییهوا گاهیپا
 السالم یعل

 (متحده االتیا)

 ییایدر گاهیپا
 رهیفج

 (متحده االتیا)

 سلمان بن فهیخل
 (متحده االتیا)

 الدقم
 (فرانسه)
 توسعه حال در

 
 یوریب کمپ

 (متحده االتیا)

 ییهوا گاهیپا

 المنهاد
 (ایتانیبر)

 ریالجف اس ام اچ
 (فرانسه)

(Source: Aljazira, 2017) 
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 یینهادگرا تیتقو جهت در تالش .4-1-4

 یهاا  دولات  عارا ،  باا  یلا یتحم جناگ  و آن صادور  یبارا  تاال   ران،یا انقال 
 مهام  هادف  کیا  عناوان  به را یجمع تیامن ماهوم تا ساخت مجبور را فار  جیخل

 اقادام،  نینخسات  در شاورا  یاعضاا  ران،یا ا مهاار  اسات یس یراستا در. ندینما دنبال
 یینهاادگرا  جهات  در یاساسا  و مهم گام عنوان به را، فار  جیخل یهمکار یشورا
 .نمودند سیتمس فار ، جیخل در

 جهت در یگوناگون یها یهمکار به آن عضو یکشورها شورا، نیا سیتمس با
 آن مهام  ۀنکتا . پرداختناد  باود،  کارد  آنها  متوجه رانیا انقال  که ییها ینگران رف 
 ها ینگران یبرخ از یحاک حداقل آن، تداوم و یهمکار یشورا لیتشک ناس که است

 نیا ا باا . اسات  خااص  یموضاوع  یها حوز  در آن عضو یکشورها مشتر، مناف  و
 ت،یااامن ۀناایزم در فااار  جیخلاا یهمکااار یشااورا تااال  از یمهماا جاا   حااال 

 جهات  در فاار   جیخل یهمکار یشورا. است بود  یدفاع  یصنا در ناس اعتمادبه
 منظاور  باه  عضو یکشورها انیم یداخل گا یپا کی ۀتوسع و یتیامن شتریب گرایی هم
 و متعاارف  داتیا تهد از یعیوسا  فیا ط باه  پرداختن در منطقه یها تیقابل شیاف ا

 درواقا ، . اسات   کارد   تمرکا    یا ن رانیا یموشک یها یبلندپرواز ازجمله نامتقارن
 یشاورا  عضاو  یکشورها مانند کوچک یکشورها یبرا یجمع کردیرو و گرایی هم

 ریساا  مقابال  در راآنهاا   گاا  یجا و یزنا  چانه قدرت که دارد را تیم  نیا ،یهمکار
 نیا اهداف هرچند. داد خواهد شیاف ا یا فرامنطقه و یا منطقه یها گرو  و گرانیباز

 کیهر مصالح و مناف  براسا  تواند یم و ستین مشابه موارد از یاریبس در کشورها
 درآنهاا   گرایای  هام  باعاث  مشتر، یها یوگیو حال نیدرع اما باشد، متااوتآنها  از

 و یوجاود  یباا   تیا اهم یداراآنهاا   یبارا  کاه  شاود  یما  مهم مسازل یبرخ مورد
 (.91: 0931،یاسد) است کیاستراتو

 رواباط  قیا طر از ،یخیتاار  ازلحاا   یهمکاار  یشورا یکشورها اکنر اگرچه
 و تیا حاکم دادن دست از تر  از و هستند، یمتک یرونیب یها ضمانت به دوجانبه
 یروهاا ین و یخاارج  متحدان ۀلیوس به تیامن حا  هموار  اعضا، ریسا به یوابستگ

 یهمااهنگ  متعادد  مشاکالت  وجاود  باا  ر،یا اخ یها دهه در اند، داد  حیترج را یمل
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 ۀتوساع  مانناد  موجاود  یهاا  چاالش  از یوبرخا  اند کرد  دنبال را یشتریب یا منطقه
 . دهد گستر  انشانیم در را یینهادگرا تیتقو توانسته رانیا یموشک

 فاار   جیخلا  یهمکاار  یشورا لیتشک به منجر گام نینخست در رانیا انقال 
 ینظاام  _ یاسا یس متعادد  یها دستورالعمل و شرفتیپ یبرا رانیا اقدامات اما ،شد

 گرایای  هام  یبرا ها تال  شیاف ا به منجر کشور، نیا کیبالست یها موشک ازجمله
 ۀناما توافاق  .است شد  یهمکار یشورا دل در دیجد یها یینهادگرا جادیا و شتریب

 دهاه  دو که ینظام مشتر، یهمکار یبرا تال  و شورا یاعضا انیم مشتر، دفاع
از ایان رو  . شاد  یمنتها  مشاتر،  دفاع ۀمرحل به ها یکاست ۀهم باوجود د،یکش طول

 محسو  یمهم یجمع دستاورد ،"ر یج  سپر" جادیا چون مشتر، ینظام اقدامات
 مطارح  یجمعا  طور به گریکدی از دفاع بر یمبن را خود قصد نیهمچنآنها  شود؛ یم

 هیا عل یا حملاه  عضو، کشور هر به حمله که کنند یم استناد اسا  نیا بر. اند نمود 
  شود یم محسو  مشتر، دیتهد کی عنوان به کشور هر به دیتهد و هاست آن ۀهم

(Cordesman, 2015: 59) 
اعضاا باا    انیا اختالفاات م  لیا کشورها عموماً باه دل  نیباوجود آنکه ا امروز 

 یهاا  در برابار ادغاام   یلا یاند و به د  رو بود  روبه یفراوان یها و شکست ها یسخت
و  یهمااهنگ  جااد یا یاعضا برا انیم یا گسترد  یها اند؛ تال  مقاومت کرد  یتیامن

 دیا اعضاا در برابار تهد   نیا ا. در حاال انجاام اسات    ران،یدر برابر ا شتریب یهمکار
و  رانیا ا یموشک یها شیاز آزما یمشتر، و ابراز نگران ییها هیانیبا ب رانیا یا منطقه

 یبارا  ییساازوکارها  جااد یو ا شاتر یب یخاود بار همکاار    نیم اکرات متعادد مااب  
باا   «دیویکم  د»م اکرات  نهیزم نیدر ا یمنال مهم. اند کرد  دیتمک شتریب یهماهنگ

م کشورهاست که بر ل وم کاهش اختالفاات و فاراه   نیا ۀهم یحضور مقامات عال
 یسپر دفاع موشک یساز کپارچهی یبرا شتریب یکپارچگیو  یهماهنگ طیآوردن شرا

 دیا تمک ران،یا ا دیا تهد مقابال  در یموشاک  هشادار  ۀکپارچا ی یهاا  و استقرار سامانه
 .اند نمود 

باه   یچنادان  ۀکاه اصاو ً عالقا    یهمکاار  یشاورا  یکشاورها  یبرا واق  در
در برابار   شاتر یب گرایای  هام  یبارا  یاقادام تاال  ب رگا    نیا نداشتند، ا یکپارچگی
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مرکا  مطالعاات    لگار ی، تحل«محماد  عمار »کاه   ییتاا جاا  . اسات  رانیا یها موشک
در  میآنچه ما شاهد آن هست: است هگات نهیزم نیا در ن،یدر بحر یو انرژ الملل نیب

باا   یو همااهنگ  یهمکاار  یبارا  دیا جد را   کیا دوسال گ شته،  ایسال  کیطول 
 عوامال  کاه  ندیگو یاز ناظران م یبرخ نیهمچن. است یهمکار یدر شورا گریکدی

 تواناد  یشد  که ما  یهمکار یشورا یاعضاتراز کردن  مهم، منجر به هم کیاستراتو
 .((Thenational, 2015د در شورا را کاهش ده یاسیاز موان  س یبرخ

 یکشاورها  یبارا  یآنارشا  طیشارا  اسا  بر که ساخت عنوان دیبااز این رو 
 نیا ا ،یتا یامن و یاسا یس متعادد  تناقضاات  بااوجود  فاار ،  جیخل یهمکار یشورا

 جباران  و تیا تقو باا  واحاد  جبهاه  کیا  جااد یا ،آشکارا کامالً صورت  به کشورها
 را یموشاک  دفااع  سپر در یهماهنگ و ینظام ناتیتمر انجام ر ،یج  سپر مشکالت

 مقابلاه  یبرا متحد یروین کی عنوان به که کنند یم یسع  یترت  نیا  به و کرد  دنبال
 یهاا  دولات . کنناد  عمال  کشاور  نیا ا یموشاک  قدرت برابر در جمله از و رانیا با

 و گریکاد ی یهمااهنگ  باا  یدفااع  چتر جادیا یبرا یترشیب لیتما یهمکار یشورا
 و رانیا ا مهاار  و یبازدارندگ استیس جادیا یبرا فار  جیخل در وساز ساخت روند
 یها گرایی هم روند که یاقدامات اند، داد  انجام کشور نیا با مقابله به کمک نیهمچن
 .است کرد  تیتقو را ینهاد

 یریگ جهینت

 ساطح  در یتا یامن و یدفااع  یهاا  اسات یدر س یگ شته، تحو ت مهم ۀچند ده در
 ۀناایزم در تااال  آن از یمهماا بخااش کااه اساات جادشااد یا انااهیخاورم ۀمنطقاا
 نیااا. اساات بااود  یموشااک یهااا ییتوانااا شیافاا ا یباارا هااا یگاا ار هیساارما
 یو نظاام  یتا یامن یهاا  هیا پا تر شیهر چه ب تیتقو یگسترد  برا یها یگ ار هیسرما
 تیا و تقو یکاه گساتر  کمّا    شاود  یانجام م چرا و  چون  یب یحصول برتر یبرا
 کیدزولوژیا و ا کیبه اهداف اساتراتو  یابیدست یدر راستا یعنوان اب ار آن به یایک

 . بود  است
 و داتیا تهد باا  یاساالم  انقاال   از بعد که رانیا یاسالم یجمهور نیب  نیا در
 رو روباه  یالملل نیب یها میتحر با را  نیدر ا و بود  مواجه یاریبس یا منطقه یها بحران
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 نیا ا در .برآماد  مدرن حاتیتسل یبوم دیتول درصدد ،ییخوداتکا راهبرد بر اتکا با شد،
و امکاناات   داتیا تهد تیماه به توجه با توانست یم که بود یسالح تنها موشک ان،یم
 جااد یا رانیا ا یبارا  را یکاامل  یبازدارندگ و  زم قدرت شد ، کس  اتیتجربو  رانیا

 شاد  رانیا ا یاساس یدفاع یراهبردها جمله از ،یموشک  یصنا ۀتوسعاز این رو . کند
در  رانیا یموشک ۀدر برنام تحو ت. است کرد  تجربه  ین را یریگ چشم شرفتیپ که

باا وجاود آنکاه    . را باه خاود اختصااص داد  اسات     یادیا گ شته توجه ز یها سال
خاود را بارهاا دفااع از کشاور و بازدارناد        یموشک ییتوانا رانیا یاسالم یجمهور

باا   یالمللا  نیعاد با  در بُ در آن وجاود نادارد،   یاعالم نمود  است کاه قصاد تجااوز   
  یا ن گرید یاز منظر. مواجه شد  است یغرب یاز جان  کشورها یعیوس یها ینگران

 رانیا تاا ا  شاد   لیتباد  شماناان یپ و هام  متحاد   ا تیا یراهبرد ۀبرنام  به یهراس رانیا
شاود   یتلقا  یجهان تیصلح و امن یبرا یدیتهد نیب رگ در منطقه و همچن یدیتهد

 باه  رانیا ا قباال  در الملال  نیبا  نظام گرانیباز رفتار رییتغ و هرا  جادیا استیو با س
 .باشند یاسالم یجمهور راندن هیحاش به و  یتخر و فیتضع دنبال

 یموشاک  ییگساتر  تواناا   فار ، جیخل یتیامن ۀدر مجموع یطیشرا نیدرچن
کشورها در  نیمتحدان ا یاز سو یالملل نیب ۀبه وجود آمد یها ینگران لیبه دل رانیا

آنهاا در   یسانت  یو ضاعف سااختار   رانیمهم ا یا منطقه گا یسو و جا کیغر  از 
نظام   یفارارو  یتا یامن یچالشاها  نیتار  از عمد  یکیسو، به  گریاز د رانیمقابله با ا
 _ یراهبرد دفاع تیشد  است که با ماه لیموردنظر آنها در منطقه تبد ۀانیاقتدارگرا

و  ینظاام  نیمنطقاه در دکتار   یکشاورها  لیدل نیبه هم. ندارد یسازگارآنها  یتیامن
کاه   گردناد  یما  رانیا ا یمقابله با قدرت موشک یبرا ییخود به دنبال اب ارها یدفاع
 یهاا  تاال   ریدر چند سال اخاز این رو . کنند دایپ  یضربه دوم را ن ییتوانا و یو به
 تیا اند کاه تقو  انجام داد  رانیا یموشک  یصنا ۀتوسع ۀمقابله با برنام یبرا یاریبس

 نیتاار بااه باا رگ شاادن لیو تبااد یحاتیتساال ۀگسااترد یدهایاابااا خر یتااوان نظااام
و اساتقرار ساپر دفااع     دیا ازجمله خر ؛یالملل نیب ۀدر عرص حاتیواردکنندگان تسل

قارار دادن   اریا در اخت ،یالمللا  نیبا  گرانیباا بااز   یتا یامن یسااز  و ازاتالف  یموشک
متعادد در   یهاا  شیرزما یکشورها در خا، خود، برگ ار نیبه ا ینظام یها گا یپا
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 تیا و تقو جااد یا، رانیا ها در مقابل ا قدرت نیا گا یاستااد  از جا یبرا فار  جیخل
عمادتاً   یها یریگ و موض  فار  جیخل یهمکار یشورا یاعضا انیدر م یینهادگرا

از  ن،یمااب  یفا  یا شاه یبااوجود اختالفاات ر   ران،یا ا یدر مقابل توان موشاک  کسانی
 . بود  استآنها  ۀویاقدامات و
 یهمکاار  یو شاورا  رانیا ا انیا عماد  م  یگاات کاه تضاادها    دیبا یکل طور  به

ناوع نگاا  باه     ت،یبحاران مشاروع    ،یمتماا  یاسیس یازجمله ساختارها ؛فار  جیخل
مکمال نباودن    ،یهمکاار  یشورا یاعضا و رانیا یاسیمتااوت نظام س تیغر ، ماه

 یهنجارهاا  یریا گ و نخبگان کشورها، عدم شاکل  رندگانیگ میاقتصاد، نوع نگا  تصم
و عادم   یاعتمااد  یبا  ،یمتعارض و متضاد، فرهنگ رقاابت  یها تیمشتر،، وجود هو

مواجاه   دیبا تهد داًیمنطقه را شد یتیو امن یساختار دفاع ،یا منطقه یآگاه یریگ شکل
 یهمکاار  یدر شاورا  یا منطقه دیعنوان چالش و تهد به رانیکه ا یینمود  است تا جا

هام  شاورا  نیا ا ی یر هیپا مهم عوامل از ودخ که یاصل شود، یانگاشته م فار  جیخل
 ۀتوساع  ریا اخ یهاا  در سال حال  نیا با. بود  است رانیا یبا آغاز انقال  اسالم زمان

کاه شااهد آن    ییجاا  تاا ها و تضادها اف ود  اسات   چالش نیبر ا رانیا یروند موشک
 نیو همچنا  فاار   جیخلا  تیو امن یا منطقه ،یالملل نیدر مورد مسازل متعدد ب میهست
 کاا، یآمر و یا و با غر  به یهمکار یشورا یاعضا کین د اریبس یها استیس لیبه دل

 یبارا  یخود و ارتباط با غر  و اقادامات مشاتر، نظاام    انیم یکشورها همکار نیا
 یای عماالً موجا  واگرا   طیشرا نیا. دانند یم دیما یکنون طیرا در شرا رانیمقابله با ا

 ۀگسسات  طیدرواقا  در شارا  . شد  اسات  رانیبا ا فار  جیخل یهمکار یشورا شتریب
اساتنباط   تاوان  یما  گوناه  نیدر منطقه، ا کیدزولوژیا شیرو به اف ا یو تضادها یکنون

 تواناد  یم گرانی، اقدامات بازبازنگردد منطقهبه  یتیو امن یکه ثبات نسب یزمان تانمود 
باه    یودر جهات آسا   یا قادرت و نااوذ منطقاه    شیدر جهت افا ا  یعنوان عامل به
 هیا عل یتا یامن ریا فراگ ۀکنناد  اقدامات مقابله یتیموقع نیشود که در چن یابیارز نیریسا
 و یمناا  جاوّ  تاداوم  یبارا  طیشارا  و باشاد  موجاود  یها حل را  از تواند یم گریکدی

 باا  اماروز   کاه  یطیشرا بماند، یبحران همچنان منطقه و ابدی گستر  ینگران شیاف ا
 .لمس است قابل رانیا یموشک ۀبرنام با یا مقابله یها استیس
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