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استادیار روابط بینالملل و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.

چکیده
کشیده شدن تدریجی طرح سپر دفاع موشکی ایاالت متحده از اروپا به منطقه خلیج فارس ،در طول
یک دهه گذشته و استقرار اجزای راداری و پدافندی این طرح ،در جای جای منطقه خلیج فارس چهه در
پهنه خشکی و چه در پهنه شناوری آن ،آثار و پیامدهای متنابهی را نیز برای نهظامهای منطقهای و بهین
المللی به همراه داشته و امنیت شکننده منطقه خلیج فارس را بیش از پیش متهاثر از خهود نمهوده اسهت.
مورادی از قبیل شروع مسابقه تسلیحاتی ،برهم خوردن موازنه قدرت ،تیرگی روابط و بیثباتی منطقههای
و از همه مهمتر اتحاد سه جانبه اعراب ،اسرائیل و آمریکا را میتوان از پیامهدهای امنیتهی اسهتقرار ایهن
طرح در منطقه خلیج فارس دانست .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر این است تا با روش توصهیفی-
تحلیلی و گردآوری دادهها با روش کتابخانهای ،پس از بررسی دالئل شکلگیهری سهپر دفهاع موشهکی،
گسترش آن به منطقه خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت این منطقه نیز مورد تحلیل و واکاوی دقیق قهرار
دهد .اجرای این طرح در منطقه خلیج فارس آثار و پیامدهای متنابهی را برای نظام بینالملهل و در راس
آن منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به همراه خواهد داشت و بر امنیت این منطقه تاثیر گذار خواهد بود و
در مقابل حساسیت بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران را نهسبت بهه سرشت و سرنوشت نههایی
این طرح بر می انگیزد.
واژگان کلیدی :سپر دفاع موشکی ،خلیج فارس ،خاورمیانه ،امنیت ،آمریکا
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 -1مقدمه
تسلیحات موشکی به عنوان سالحی کارآمد برای حمله به دشمن و یا با هدف بازدارندگی ،از
جنﮓ جهانی دوم به بﻌد در زرادخانههای نظامی کشورهای جهان جایگاه مهمی پیدا کرده است.
در مقابل تالش برای ایجاد سپر دفاع موشکی رسوخ ناپذیر جهت ردیابی و مقابلهه بها انهواع
موشکهای بالستیک شلیک شده از زمین و دریا و نابود کردن آنهها در طهول مسهیر و قبهل از
اصابت به هدف ،یکی از دغدغههای طوالنی مدت و از جمله برنامههههای پهر هزینهه نظهامی و
دفاعی و یکی از کلیدیترین بخشهای استراتژی نظهامی ایهاالت متحهده در طهول سهالههای
متمادی بوده است .با روی کار آمدن جرج دبلیو بوش به عنوان ریاست جمهوری ایاالت متحهده
در سال  2000میالدی و متﻌاقب آن حمالت تروریستی به برجهای تجهارت جههانی در آمریکها،
زمینهها برای عملی سازی رویای رونالد ریگان که در سال  1983مطرح شده ،به مرحله اجهرا در
آمد و متﻌاقبا با خروج ایاالت متحده از پیمان ضد موشکی بالستیک ،گام نخست بهرای اسهتقرار
سپر دفاع موشکی برداشته شد.
تصمیم آ مریکا برای اجرا و پیگیری چنین طرحی به بروز مجادالت و مناظرات گستردهای در
جهان منجر گردید .به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی ،اجرای این طهرح ،بههر
مهﻌادالت امنیتی حاکم بر جهان تأثیر فزاینده و دگرگهونسهازی گههذاشته اسهت .ایهن تهأثیرات
زمینهساز تغییرات بنیادینی در نظام بینالملل و محرکی برای شکلگیری ترتیبهات امنیتهی تهازه
گردیده است.
از طرفی تحوالت مربوط به سپر دفاع موشکی و کشیده شدن دامنه ایهن طهرح از اروپها بهه
منطقه خاورمیانه و در راس آن منطقه خلیج فارس ،بیش از پیش بر مناسبات کشورهای منطقهه
خلیج فارس با یکدیگر و همچنین مناسبات این کشورها با آمریکا سهایه انداختهه اسهت .ایهاالت
متحده اصرار میورزد که تهدیدات موشکی برخی دولتهای سهرکش و گهروهههای خهاب بهه
خصوب در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس ،الزام قاطﻌی را برای گسترش و تکمیل ایهن برنامهه
در این منطقه ایجاد میکند.
استقرار تدریجی سپر دفاع موشکی در منطقه خلهیج فهارس بها گذشهت بهیش از یهک دههه
همچنان در حال اجرا میباشد .ظهور مولفههای جدید تاثیرگذار در گسترش این طرح در منطقه،
با گذشت زمان و نصب و استقرار سامانههای جدید وابسته به این طرح در جای جای منطقه ،نیاز
به یک پژوهش با در نظر گرفتن تمامی مولفههای نوظهور تاثیرگذار بر گسترش و اسهتقرار ایهن
طرح در منطقه خلیج فارس دارد .لذا این پژوهش قصد دارد با درنظر گرفتن مولفههای تاثیرگهذار
بر این طرح ،به این پرسش پاسخ دهد که :استقرار سپر دفاع موشکی خلیج فارس چه تاثیری بهر
امنیت این منطقه دارد؟
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فرضیهای که در این راستا مطرح میگردد این است اجرای برنامه سپر دفاع موشکی آمریکها
در منطقه خلیج فارس بر مﻌادالت امنیتی حاکم بر منطقه تاثیر فزاینده و دگرگون سازی خواههد
داشت و زمینهساز شکلگیری ترتیبات امنیتی جدید در این منطقه میگردد .از طرفی اجرای ایهن
طرح نه تنها باعث ایجاد ثبات و امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس نمیگردد ،بلکه عاملی منفی
در جهت بر هم زدن نظم طبیﻌی منطقه و همچنهین بهرهم زدن تهوازن قهدرت و شهکلگیهری
مسابقه تسلیحاتی جدید در این منطقه میگردد.
 -2چارچوب نظری :رئالیسم تهاجمی
نظریههای رئالیستی از آغاز شکلگیری رشته روابط بینالملل نظریه غالب سیاسهت جههانی
بودهاند .در قرن بیستم پس از ناکامی نظریههای ایهده الیسهتی در تبیهین و تحلیهل رویهدادها و
تحوالت نظام بینالملل ،تئوریهای رئالیستی حضور چشم گیهری در عرصههی تئوریهک روابهط
بینالملل یافتند .اگرچه میتوان خط مشی این نظریهها را تا دوران باستان نیز مشاهده نمود ،امها
استفاده از این رویکرد به صورت یک رویکرد نظری برای تجزیه و تحلیل سیاست بهینالملهل از
اواخر دهه  1930و اوایل دهه  1940وارد عرصهی روابط بینالملل شد( .قوام)79 :1384 ،
در کنار دو نوع نظریه رئالیسم فطری ( )Natural Realismکهه نظریههپهردازان کالسهیک
مانند مورگنتا به آن اعتقاد دارند و رئالیسم تدافﻌی ( )Defensive Realismمورد نظهر اسهتفان
والت و جک اسنایدر ،نوع دیگری از رئالیست توسط جان مرشایمر مورد بحث قرار میگیرد که از
آن تحت عنوان رئالیسم تهاجمی ( )Offensive realismیاد میکنند .در رئالیسم تههاجمی نهیز
ساختار نظام بینالملل نقش اصلی و تﻌیین کننده دارد ،اما برخالف نظر والتز دولتها همهواره در
راسهتای حهفظ وضع موجود نمیکوشند و خصلتی تدافﻌی ندارند ،بلکه دولتها به دنبال افهزایش
قدرت ،خصلتی تهاجمی به خهود مهیگیرنهد .رئالیسهم کالسهیک ( )Classical Realismعلهت
تهاجمی بودن دولتهها را فهطرت و ذات شرور انسان میداند ،در صورتی کهه مهرشایمر مﻌتقهد
است علت اساسی تهاجمی بودن دولتها ساختار نظام بینالملل میباشد .مهرشایمر میگوید کهه
دولتهای طهرفدار حفظ وضع موجود ،به ندرت در عرصه سیاست جهانی یافت میشوند .چرا که
ساختار نظام بینالمهلل انهگیزهای قهوی برای افزایش قدرت به بهای کاهش قههدرت دیگههری
داده اسهت .در رئالیسهم تههاجمی نیز قدرتهای بزرگ نقش تﻌیین کننده و اصلی دارند و تﻌیین
کنندگان اصلی در سیاست بینالملل قدرتهای بزرگ میباشند( .مرشایمر)188-5 :1388 ،
رئالیستهای تهاجمی همانند رئالیستهای سنتی بر این باورند که به علت آنارشهیک بهودن
ماهیت نظام بینالملل ،مخاصمه در نظام بینالملل اجتنابناپذیر است .به عبارت دیگهر در نگهاه
آنها «آنارشی» از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .این آنارشی عموما وضﻌیتی هابزی اسهت
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که در آن امنیت امری کمیاب است و دولتها میکوشند با به حداکثر رسهاندن امتیهازات نسهبی
خود به آن نائل شوند .رئالیستهای تهاجمی ،دولتها را بازیگرانی خردورز و کارگزارانِ اصلی در
نظام بینالملل میدانند که عمده هدفشان کسب قدرت بهه منظهور دسهتیابی بهه امنیهت بهرای
تضمین بقای خود میباشد .به عبارت دیگر آنها بر این باورنهد کهه تههاجم امهری ذاتهی بهرای
دولتها به شمار میرود( .مشیرزاده)130-133 :1386 ،
به باور مرشایمر ،پنج فرض بنیادین انگیزه رفتار تهاجمی قدرتهای بزرگ را تبیین مینماید.
نخست ،نظام بینالملل آنارشیک است .دوم ،دولتها دارای قابلیهتههایی تههاجمی و در نتیجهه
توان صدمهزدن به یکدیگر را دارند .سوم ،دولتها نسهبت بهه نیهات واقﻌهی یکهدیگر نهامطمئن
هستند .چهارم ،اولین هدف دولتها تضمین بقاست و پنجم اینکه قدرتههای بهزرگ بهازیگرانی
عقالئی هستند .آنها برای بقای خود رفتار استراتژِیک مناسب را برگزیده ،به اولویتههای دیگهر
دولتها و تاثیر سیاستهای آنها توجه داشته و به عواقب کوتاه مهدت و پیامهدهای بلنهد مهدت
رفتار خود نیز توجه دارند .هنگامی که فرضیات مزبور به هم پیوند میخورند ،انگیهزهههای رفتهار
تهاجمی قدرتهای بزرگ را به وجود میآورند( .مرشایمر )36-33 :1388 ،رهبران کشورها بایهد
آن دسته از سیاستهای امنیتی را دنبال کنند که دشمنان بهالقوهی آنهان را تضهﻌیم مهیکنهد و
قدرت آنها را نسبت به بقیه کشورها افزایش میدهد( .بیلیس و اسمیت)425-442 :1383 ،
آنها مﻌتقدند آنارشی دولتها را وادار میکنهد کهه قدرت نسبی خود را به حهداکثر رسههانند
زیرا امهنیت و بقها در درون نظهام بهینالملهل ،هیچ گاه قطﻌی نیست و دولتها میکوشند قدرت
خهود را بههه حههداکثر برسهانند .البتهه اکثر دولتها همواره درگیر توسﻌهگرایی نامحدود نیسهتند
و در مواردی که منافع ایهن امر بهیش از ههزینهای آن باشد ،به آن مبهادرت مهینماینهد( .قهوام،
 )89: 1384رئالیسم تهاجمی پیشبینی میکند که دولتها نسبت به مهسأله مههوازنه قهوا کهامال
حساس بوده و مترصد فرصتهایی جهت افزایش قدرت خود یا تضهﻌیم رقبها خواهنهد بهود .در
عمل این امر بدان مﻌناست که دولتها نوعی اسهتراتژیهای دیپلماتیک اتخاذ خواهند کهرد کهه
مهنﻌکسکننده فرصتها و محدودیتهایی است که توسط توزیع خاب قدرت ایجاد شده اسهت.
(موسوی )308:1383،مطابق آموزههای نظریه واقعگرایی تهاجمی ،ایاالت متحده به عنوان تنهها
هژمون منطقههای ،با پیگیری راهبرد تهاجمی سﻌی در ایجهاد سیطره خهود در سطوح منطقههای
و جهانی دارد و از راهبردهای متنوعی برای تثبیت توازن مطلوب در مقابل کشهورهای بهه زعهم
خود تهدیدکننده بهرهبرداری میکند .ایاالت متحده به منطقه خلیج فارس که بخشهی از محهیط
فوری امنیتی ایران اسهت ،از حهیث وجود نفت و گاز که تغذیه کننده اقتصاد آسهیا و اروپاسهت و
سایر ویژگیهای ژئوپلیتیکی ،توجه خاصی دارد و بخشی از ارتش خهود را مخصهوب جنهﮓ در
ایهن منطقه طراحی کرده است( .مرشایمر1388 ،؛)133
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برای دولت تهاجم گرا ،منطق و ضرورت میانه روی و خویشتن داری قابل درک نیسهت و در
ههر شرایطی به دنبال به حداکثر رساندن قدرت نسهبی خود و تضﻌیم دیگران است .برای دولت
تهاجم گرا ،قاعده بازی در وهله اول بازدارندگی است و در این بازی ،مسابقه تسلیحاتی و احتمال
جنﮓ شدت دارد .آمریکا در تحلیل راهبردی خهود پس از حوادث  11سپتامبر ،بهه ایههن نتیجهه
رسیده که تهدیدهای متنوعی علیه امنیت ملی آمریکا در حال شکلگیهری اسهت کههه بایهد بها
فرآیندهای دفاعی و راهبردی به گونهای سازماندهی و عملیاتی شود که منجر به تحقق «امنیهت
جامع و یکجانبه» برای آمریکا گردد .این امر بهه مﻌنی طراحی ساختار و پروژههای نظامی ماننهد
گسترش سپر دفاع موشکی است که بتواند امنیت آمریکا را فراتر از الگهوی مﻌمهول بازدارنهدگی
تأمین نماید .جالب توجه است در مراحل استقرار و گسترش سپر دفاع موشکی ،مخصوصا بخهش
مربوط به خاورمیانه و خلیج فارس ،روسیه ،چین و اتحادیه اروپا بهه عنهوان اصهلیتهرین رقبهای
آمریکا ،واکنش شدیدی از خود نشان ندادهاند و تنها مخالفتهای ضمنی خود را ابراز داشهتهانهد.
این امر نشان میدههد ،در فضای موازنه قوا ،بازیگران مؤثر تمایل چندانی بهه مقابلهه بها قهدرت
هژمون آمریکا ندارند( .حیدری)107:1393،
در این پژوهش با بررسی تالشهای ایاالت متحده در زمینه استقرار و گسهترش سهپر دفهاع
موشکی به خصوب در منطقه خلیج فارس نشان خواهیم داد که چگونه رهبهران ایهن کشهور در
یک دهه اخیر بر پایه نظریههای رئالیسم تهاجمی در پی کاهش آسهیب پهذیری خهود در مقابهل
تهدیدات احتمالی آینده و بازداشتن مخالفان و دشمنان از ایجهاد هرگونهه مخهاطره و تهدیهد بها
استفاده از توان نظامی و به ویژه موشکی بر علیه ایاالت متحده و منافع این کشور و هم پیمانان
آن و از طرفی تغییر در موازنه قدرت و حداکثرسازی امنیت و هژمونی جهانی میباشند.
 -3روند شکلگیری سپر دفاع موشکی
طرح استقرار سامانههای دفاع ضد مهوشکی حدود هفت دهه است که در قلههب مﻌماهههای
سیاست بینالملل قرار دارد .رهبهران ایهاالت متحده در دورههای مختلم بها توجیهات گوناگون،
همواره ادعای تهدید موشهکی بهازیگران مختلفهی را مطهرح نمهوده و اعالم کهردهانهد کههه در
مهقابل تهدید موشکی کشهورهای دارنهده موشهکههای دوربهرد بالسهتیک ،اقهدام بهه اسهتقرار
سامانههای دفاعی خواهنهد نمهود کهه بتواننهد از شههروندان ،سهرزمین ،نیروهای فهرا قهارهای و
نیز متحدین این کشور محافظت نمایند ،در این راسهتا ،دولتمهردان و نهخبگان امهنیتی و نظامی
واشنگتن از اواخر جنﮓ جههانی دوم شهروع بهه سههرمایهگههذاری در زمینهه پهژوهش در مهورد
چگونگی استقرار سپر دفاع موشکی نمودند( .کاظمی و حسین زاده)30:1392،
رونالد ریگان (رئیس جمهور وقت ایاالت متحده) نگرش استراتژیک را در دهه هشتاد با طرح
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"ابتکار دفاع استراتژیک" به شدت متحول سهاخت .او اعهالم کهرد کهه مهردم احسهاس امنیهت
بیشتری خواهند داشت اگر بدانند که امنیهت آنهها مبتنهی بهر تهدیهد تالفهی فهوری بهر علیهه
حملهکننده نخواهد بود ،بلکه ناشی از توانایی دفاعی آنها خواهد بود و این آغاز حرکت به سوی
جایگزینی خط مشی برتری سالحهای تهاجمی به وسیله خط مشی برتری سهالحههای دفهاعی
برای حفظ امنیت به عنوان محور اصلی صلح هستهای میباشد .که بوش (پسهر) آن را سهرلوحه
سیاست انتخابی خود قرار داده بود .دفاع ضد موشکی به مفهوم کنارهگیهری اسهتراتژیک و فهرو
رفتن در الک دفاعی نمیباشد ،بلکه به مفهوم افزایش قدرت مانور برای دفاع مهوثرتر از خهود و
متحدین میباشد( .دهشیار )184-185 :1383،طهرح ریگهان میهزان فشهارهای ناشهی از رقابهت
تسلیحاتی با آمریکا را بهرای شهوروی افهزایش میداد و هزینهای سنگین مالی بر ایاالت متحده
تحمیل مهینهمود ،لذا با روی کار آمدن گورباچم و کاهش تنش در روابط دو ابرقدرت ،پیشهبرد
طرح سهامانه جامع دفاع ملی ایاالت متحده نیز متوقم شد .سپس واشنگتن و مسکو موافقتنامهه
منع گسترش موشکهای بالستیک را امضاء نهمودند( .مرشایمر .)345 :1388 ،در پهی فروپاشهی
شوروی ،جنهﮓ سرد خاتمه یافت ،اما تمنای آمریکا برای هژمونی جهانی ،به مثابه یهک قههدرت
بهزرگ نهه تنها فروکش نکرد ،بلکه فرصتی برای بروز یافهته و در صدد برآمهده کهه شهکاف در
میزان قدرت خود و رقبای احتمالیاش را افزایش دهد ،عدم قطﻌیتی که در سیستم بههینالمللهی
وجود داشت ،آمریکا را نیز ناگزیر از جستجوی همیشگی قدرت بیشتر سهاخته بود .لهذا بها پایهان
جنﮓ سرد و کاهش تهدیهدات موشهکی شهوروی ،بهرای مشهروع نمهودن پیشهبرد طهرحههای
سامانههای دفاع ضد موشکی ،تهدیدات قدرتهای نوظههور مهوشکی را بهرجسته نمود( .کاظمی
و حسین زاده )41:1392 ،در این بین مهمترین وجه سیاست دولت بهوش کهه در توسهﻌهء طهرح
دفاع موشکی تأثیر گذاشت تصمیم این کشور به خروج از مﻌاهدهء موشکی ضد بالستیک در سال
 2001بوده است .تا اینزمان ،مﻌاهدهء مهوشکی ضد بالستیک یهک مهانع مههم بهرای توسهﻌهء
سیستم دفاع موشکی بالستیک محسوب میشد( .امیری )131:1386،سپر دفاع موشکی ،آمریکها
را بی نیاز از این خواهد ساخت که نگران دستیابی کشورهای غیر غربی به تکنولوژی هستهای و
موشکی باشد که ثروتهای ملی خود را در بطن فقر وسیع و بیعدالتی اجتماعی صرف به دست
آوردن تکنولوژی هستهای و موشکی برای حمله احتمالی به آمریکا میکنند .دکترین استراتژیک
آمریکا در چارچوب استقرار دفاع موشکی بر این اساس شکل گرفته است کهه اوال میهزان ثبهات
سازی در سیستم بینالملل را در بطن کاهش آسیبپذیری در قبال حمله منتظره و یا غیرمنتظره
افزایش دهد .ثانیا میزان بقاپذیری بﻌد از پذیرش تهاجم را افزایش دهد .ثالثا میزان هزینهه مهالی
دفاع را به میزان کمتر از هزینه مالی که مهاجم برای حمله میپردازد برسهاند( .دهشهیار:1383 ،
)82-81
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 -4استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه خلیج فارس
در هر نقطه از دنیا ،دولت آمریکا در حال پیگیری رویهای مرحله به مرحله و زمان بندیشده
می باشد ،ت ا سیاست دفاع موشکی بالستیک خود را در صورت ظهور تهدیدات موشکی ،به شکلی
انﻌطاف پذیر محقق نماید .رویه واشنگتن در زمینه دفاع موشکی در هر منطقه ،بسته به تهدیهدات
ویژه آن منطقه و نیز سطح همکاریهای منطقهای که با آن روبهروست ،تفهاوت دارد .واشهنگتن
پس از جنﮓ جهانی دوم به عنوان قدرتی فرامنطقهای وارد مﻌادالت خاورمیانهه شهده اسهت ،در
عصر جنﮓ سهرد یکی از اهداف ایاالت متحهده ،ممانﻌت از گسترش نفهوذ شوروی در خاورمیانه
بود .پس از جنﮓ سرد نیز ایاالت متحده نسبت به مﻌادالت توازن قوای منطقهای در خاورمیانهه
با حساسیت نگریسته است .هژمونی یک قدرت منطقهای بر خاورمیانه میتوانهد ،منهافع امنیتهی
ایاالت متحده را در این منطقه با چالش مواجه نماید .بر این اساس ایاالت متحهده در راسههتای
حفاظت از نظم منطقهای مطلوب خود در خاورمیانه ،در حال تجهیز متحدین منطقهای خهود بهه
سامانههای دفاع ضهد مهوشکی میباشد ،تا مهانع از برتههری موشهکی ایهران و متحههدینش در
موازنه راهبردی تسهلیحاتی در خاورمیانهه شهود .بهر ایهن اسهاس ایهاالت متحهده از گسههترش
سامانههای دفاع موشکی در حوزه کشورهای عربی خلیج فارس ،اسراییل و ترکیهه حمایت نموده
است( .کاظمی و حسین زاده )49:1392،پس از حمالت  11سهپتامبر ،ایهاالت متحده با توجه بهه
ضربه سهمگینی که مهتحمل شهد و با وقوف به ماهیت متفاوت تهدیدهای تروریستی نوین ،بهه
بازسازی سیاست ها و الگوی امنیتی خود در خلیج فارس مبادرت نمود .از ایهن رو مهنطقه خههلیج
فارس بیش از پیش در اولویتهای امنیتی آمریکا قرار گرفت .عراق و ایران کماکهان بهه عنهوان
چالشگرانی مهم در برابر سیاستهای آمریکا در منطقه و حتهی خهارج از منطقهه مطهرح شهدند.
اشغال عراق در سال  ،2003تقویت ترتیبات نظامی دو جانبه با کشورهای عربهی خلهیج فهارس و
انزوای کامل ایران ،سه بﻌد اسهاسی سههیاست سهیطره آمریکها در منطقهه خلهیج فهارس بﻌهد از
11سپتامبر محسوب میشد( .واعظی)21 :1389 ،
براساس اسناد راهبردی آمریکا ،منتشر شده در سال  ،2010خاورمیانه یکی از مناطق اصهلی
جغرافیایی ،موجد تهدید برای منافع آمریکا مﻌرفی شده است .که شهامل دو زیهر سیسهتم خلهیج
فارس و شرق مدیترانه میشود .در این منطقه ،تنها قدرتی که سیاست بازدارندگی بایهد در قبهال
آن صورت پذیرد ،جمهوری اسالمی ایران است .در خاورمیانه که اتحاد چند جانبههای مثهل نهاتو
وجود ندارد ،آمریکا بازدارندگی خود را از طریق ایجاد اتحادهای دو جانبه ،روابط امنیتی و حضهور
نظامی مستقیم و ارائه ضمانتهای امنیتی به کشورهای منطقه بسط مهیدههد .دو بﻌهد اساسهی
استراتژی دفاعی آمریکا در خاورمیانه عبارت است از؛ حفهظ برتهری نظهامی کیفهی اسهرائیل در
منطقه ،که مشتمل بر کمکهای مالی سالیانه ،تجهیزات نظامی ،رزمایشهای مشهترک و غیهره
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میباشد و دیگری تقویت مولفههای متﻌارف سیاست بازدارندگی آمریکا و متحدان او در منطقهه،
در مقابل ایران است( .جمشیدی)136-135 :1391 ،
باراک اوباما بﻌد از تهصدی ریاسهت جمهوری آمریکها ،در نطهق مﻌهروف خهود در سههپتامبر
 2009بهها امنیتی کردن بهرنامه مهوشکههای بالستیک ایران به عهنوان عامل کلیدی مؤثر بهر
تصمیم دولهت وی برای تغییر طرح بوش پسر ،توان دفاع موشکی ایران را تهدیهد خوانهده و بهه
صهراحت گفهت :زرادخانه موشکی تهران اکهنون قهادر بهه زدن اروپاست( .حیدری)110 :1393 ،
یکی از مؤلفههای استراتژی ایاالت متحده در امور مهنطقهای ،تهأکید بهر حضور پایدار در منطقه
است .آمریکا حضور در مناطق را به منظهور ایجهاد ثبهات کوتهاه و بههلندمدت ضههروری تصهور
مینماید؛ چرا که از نظر این کشور حضور در مناطق میتوانهد خهود بهه خهود ارزش بازدارنهدگی
داشته باشد .ایاالت متحده در راستای بازدارندگی خههود در بههرابر کشهورهای چالشهگر ،تهالش
نموده تا توان دفاعی کشورهای حوزه خلیج فارس را تقویت نهماید ،کهه ایجاد سپر دفاع موشکی
و اسهتقرار آن در کهشورهای خلیج فهارس ،درصهدر اولویهتههای ایهن کشهور قهرار مهیگیهرد.
(میرزاخانی و زواری )43:1395 ،روند استقرار و شکلگیری سپر دفاع موشهکی در منطقهه خلهیج
فارس در حال حاضر در فاز میانی خود میباشد .سپر دفاع موشکی از سه بخش مهم شامل؛
 -1رادارهای مراقبت اولیه برد بلند و ماهوارههای مراقبتی و نظامی -2 ،بخش پرتابی سپر دفهاع
موشکی شامل سامانه سپر موشهکی  ،GMDسهامانه دفهاع ضهد موشهکی بالسهتیک ،AEGIS
سامانه ضد موشکی  THAADو سامانه ضد موشکی پاتریوت و سومین و مهمترین بخش سهپر
دفاع موشکی یﻌنی بخش فرماندهی و کنترل این سامانه ( )C2BMCمیباشد.
در منطقه خاورمیانه و در راس آن منطقه خلیج فارس ،بخش رادارهای مراقبتهی بهرد بلنهد و
بخش پرتابی سپر دفاع موشکی به تدریج در حال نصب و بهرهبرداری میباشد .استقرار رادارهای
مراقبت اولیه برد بلند و ماهوارههای مراقبتی و نظامی پوششدهنده منطقه خلیج فارس از قبیهل
استقرار رادارهای برد بلند ایکس باند در اسرائیل و ترکیه با برد حدود  5ههزار کیلهومتر ،خریهد و
استقرار رادارهای  AN/TPY-2توسط امارات متحده عربی با برد  1000کیلومتر  ،خرید این رادار
توسط کشور عربستان و تحویل آن در آیندهای نزدیک بهه ایهن کشهور ،اسهتقرار رادار بهرد بلنهد
 AN/TPS-59با برد  740کیلومتر مستقر در بحرین و از همه مهمتر خرید سهامانه راداری بهرد
بلند  AN/FPS-132توسط کشور قطر با برد  5000کیلومتر و استقرار آن در آیندهای نزدیهک در
این کشور ،همگی حاکی از شتاب فزاینده ایاالت متحده در استقرار بخهش مراقبتهی سهپر دفهاع
موشکی در این منطقه ،جهت رصد موشک های بالستیک پرتهابی از طهرف کشهورهای دشهمن
آمریکا میباشد.
خرید ،نصب و بهره برداری گسترده کشورهای امارات متحده عربی ،عربستان ،قطر ،بحرین و
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کویت از حجم باالیی از سامانه ضد موشکی پاتریوت در مدلههای  PAC2و  PAC3و اسهتقرار
آنها در مناطق حساس و حیاتی و حتهی اسهتقرار تﻌهدادی از آنهها در منهاطق محهل اسهتقرار
نیروهای فرامنطقهای در راس آن آمریکها در یهک دههه گذشهته ،حضهور گسهترده و چشهمگیر
شناورهای رزمی ایاالت متحده اعم از ناوشکنها و رزم ناوههای مجههز بهه سهامانه دفهاع ضهد
موشکی بالستیک  AEGISدر منطقه خلیج فارس و دریای عمان ،خرید و استقرار چندین آتشبار
سامانه ضد موشکی  THAADتوسط امارات متحده عربی و همچنین خرید این سهامانه توسهط
عربستان و تحویل آن در آیندهای نه چندان دور ،نمایانگر این واقﻌیت میباشد که بخش پرتهابی
سپر دفاع موشکی ایهاالت متحهده آمریکها بهه غیهر از سهامانه  GMDکهه مخهتم مقابلهه بها
موشکهای قاره پیما بوده و در مرزهای آمریکا مستقر میباشد ،مابقی سامانههای موشهکی نیهز
با سرعتی فزاینده در حال استقرار در جای جای منطقه خلیج فارس میباشند.
وزارت دفاع آمریکا ،پنتاگون ،روز جمﻌهه  14مهرمهاه  1396اعهالم کهرد کهه وزارت خارجهه
آمریکا فروش سامانه های پیشرفته ضد موشکی  THAADبه عربستان سﻌودی را تاییهد کهرده
است .آژانس همکاریهای دفاع امنیتی وابسته به پنتاگون در بیانیهای اعالم کرده است :فهروش
این سامانه ضدموشک بالستیک در راستای منهافع ملهی آمریکها و سیاسهت خهارجی آن اسهت و
همچنین از امنیت عربستان و حوزه خلیج فارس در برابر تهدیهدهای منطقههای از جملهه ایهران
حمایت میکند( .رادیو فردا)96/07/15 ،
آمریکا و کشورهای خلیج فارس در خاتمه سال  2016یک رشته مﻌامالت کهالن در بخهش
همکاری نظامی و فنی را نهایی کردند .در مﻌامالت اخیر نظامی صورت گرفتهه میهان آمریکها و
کشورهای حاشیه خلیج فارس مسایلی فراتر از فروش سالح به این کشورها رخ داده اسهت .بهین
انبوه این مﻌامالت یک مﻌامله بالقوه جالهب و دارای اثهر مسهتقیم بهر منهافع روسهیه بهه چشهم
میخورد .این مﻌامله به فروش رادار استراتژیک و بهرد بلنهد ( AN/FPS-132 Block 5بها بهرد
 5000کیلومتر) ساخت شرکت آمریکایی  Raytheonبه قطر اختصهاب داشهت .بها توجهه بهه
مشخصات فنی (و برد باالی) این رادار ابهاماتی در رابطه با چرایی استقرار این سامانه در کشهور
قطر مطرح میگردد .در واقع این رادار نه بخشی از پدافند ضد موشکی منطقهای ،بلکهه یکهی از
اجزاء سامانه جهانی هشدار اولیه حمله موشکی برای آمریکا است .دوم اینکه توان ایهن ایسهتگاه
راداری بطور محسوس از توان الزم برای نظارت بر فﻌالیتهای نظامی ایران فراتر مهیرود .ایهن
ایستگاه میتواند اهداف فضایی را در شﻌاع  5000کیلومتر پیگیری کند .اما ایران در شﻌاع 1500
کیلومتری قطر تمام میشود .از این رو این سامانه نمیتواند باعهث نهاراحتی روسهیه نشهود زیهرا
رادارپیش اخطار اولیه  AN/FPS-132قطر تقریباً همه بخش اروپایی روسیه را تحت پوشش قرار
داده و اجازه میدهد پرتاب موشکهای این کشور را از نواحی کلیدی چون کوزلسهک ،تییکهوو و
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تاتیشچوو فوراً مشاهده شود( .خبر آنالین)1395 ،
 -5تاثیر استقرار سپر دفاع موشکی خلیج فارس بر امنیت این منطقه
طرح سپر دفاع موشکی ایاالت متحده و اجرای آن در دنیا به ویژه منطقه خاورمیانه و خلهیج
فارس ،به دلیل دامنهء وسیع تأثیرگذاری آن و نیهز پیامهدهای مسهتقیم و غیرمسهتقیم آن بهرای
نهظامهای منطقهای و بهینالمهللی به ویژه در ابﻌهاد امنیتهی ،همهواره واکهنش اعضهای جامﻌههء
بهینالمهلل و تﻌدادی از کشورهای منطقه را بهه همهراه داشهته اسهت .و مههناظرات دیپلماتیهک
شدیدی را در سطح منطقه و نظام بینالملل برانگیخته است .اما به رغهم آنکهه ههدف محهوری
راهبرد برتری طلبی تهاجمی دفهاع موشکی آمریکا ،تسهلط بر خاورمیانه و خلیج فارس است ،امها
مجادلهه چندانی در مورد آثار و تبﻌهات امنیتی گسهترش و استقرار دفاع موشکی آمریکها در ایهن
منطقه صورت نگرفتهه و گهویی نظهرات و مصالح امنیتی کشورهای عربی حاشیه ای این منطقه
در محاسبات و مالحظات آمریکا محلی از اعراب ندارد .هر چند هواداران برپهایی سهامانهء دفهاع
موشکی در آمریکا ،بها تهأکید بر مهاهیت تدافﻌی ایهن طهرح ،موضهوع افهزایش ضهریب امنیتهی
ایاالت متحده و شرکای آن را رهاورد اصلی اجرای این طرح مهیدانند و از ارتقای ثبات جههانی
در صورت استقرار سپر موشکی سخن میرانند ،اما نمیتوان کتمان کرد که برپایی چنهین طهرح
عظیمی محرک بروز تغییرات امنیتی بنیادینی در نظام بینالملل خواهد بود که لزوما مههالزم بهها
حفظ ثبات استراتژیک جهانی نخواهد بود .منتقدان طرح آمریکا عمدتا با استناد بههه پیههامدهای
مهنفی این طرح بهرای امنیهت جههانی بهه مخالفهت بها آن مهیپردازنهد( .امیهری)143 :1386 ،
کهشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه بﻌد از تحوالت عراق ،رونهد مقابلهه جویانههای را بها
ایران در دستور کار قرار دادهاند .بهدین تهرتیب مهقابله با توانمندیهای ایهران از جملههه تههوان
موشکی تبدیل به هدف فهوری آنها شده است .متأسفانه به رغم اشتراکات فرهنگهی و دینهی و
منافع مشترک در زمینه حفظ امنیت منطقهای و تضمین تجارت نهفت و گاز ،نوع ادراک و رفتهار
سیاسی آنها نسبت به رژیم صهیونیستی در حال دگرکونی است و در سالهای اخیهر ،ایههران و
توانایی موشکی و نظامی آن را اصلیترین تهدید امنیتی خود میدانند .اجرای طرح سپر موشهکی
به ویژه به میزبانی (کشورهای عرب حاشیه) جنوبی خلیج فارس ،نه تنها تهدید مستقیم (بر علیه)
امنیت جهمههوری اسهالمی ایران اسهت ،بلکه آثار و عواقب وخیمی نیز در حوزه منطقهای ایجاد
میکند .به هرحهال آنچه مسلم اسهت ،رویکهرد تههاجمی بها اسهتفاده از گسهترش سهامانه سهپر
موشکی در اطراف ایهران ،جمهوری اسالمی ایهران را در مﻌهرض چهالشههای نهوین امنیتهی و
نظهامی قهرارداده اسهت .این چالشهای نوین ،مﻌمای امنیتی منطقهای را برای ایران پیچیدهتهر
از گهذشهته میکند و محتاج سهطوح نهوینی از بازدارنهدگی اسهت( .حیهدری1393،؛ )108-109
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"استفن والت" نظریهپرداز واقع گرایی تدافﻌی ،براساس اصل توازن تهدید مﻌتقد اسهت؛ هرگونهه
رفتار راهبردی کشورها میتواند منجر به پیامدهای غیرقابل مهار گهردد .وی تهأکید میکنهد که
استقرار و گسترش سپر دفاع موشکی یا تالش آمریکا برای سیطره و بهرتری طلبهی ،منجهر بهه
شرایط غیرقابل پیشبینی میگردد .در این شرایط ،سهایر کشهورهای رقیهب و مخهالم ،سهختتر
خواهند کوشید مراقب خود بهاشند( .ایکنبری)103 :1388 ،
از طرفی در شرایط جدید حاکم بر نظام بین الملهل ،رقابهت بهر سهر کنتهرل منهابع قهدرت و
بازارهای اقتصادی میهان قطبهای اقتصادی مطرح جهان تشهدید گردیهده اسهت ،بهه اعتقههاد
جفری هارت کنترل بر منابع ،کنتهرل بر بازیگران را در پی دارد و کسی که بهازیگران را کنتهرل
کند نتایج بازی را تﻌیین می کند( .دوئرتی و فالتزگراف .)153:1383،بر همین اساس مسأله خلیج
فارس یک مسهأله جهانی است و بیثبهاتی در امنیهت انرژی ،ثبات جهانی را تهدیهد مهی کنهد.
بنابراین مبالغه نیست که بگوییم الگوهای امنیت منطقهای که ارائه مهیگردد اگرچهه بهه ظهاهر
منطقهای هستند اما پایههای امنیت جهانی را تشکیل میدهنهد و مکانیسهمههای امنیتی موجود
در منطقه که دیروز طراحی شدهاند امروز پاسخگوی مسائل نیستند .بها توجهه بهه جههتگیهری
مشخم استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه خاورمیانه و در راس آن منطقه خلیج فهارس بایهد
انتظار داشت که این امر اثرات نامطلوبی بر امنیت این منطقه بر جای گذارد که میتوان آن را در
قالب گزارههای ذیل مورد اشاره قرار داد:
 -1-5شکلگیری مسابقه تسلیحاتی جدید
براساس نظریات رئالیستی روابط بینالملل ،وقتی کشوری اقدام به افزایش و نمهایش قهدرت
خود میکند ،باعث میشود سایر کشورها احساس ناامنی کنند و در نتیجه دست به اقدام متقابهل
زده و رفتار یکسانی را که همان افزایش قدرت است را تکرار میکنند( .والتز )84:1395 ،اسهتقرار
طرح دفاع موشکی آمریکا مسابقه تسلیحاتی گستردهای را در (منطقه) به راه خواهد انداخت .این
طرح ،توان دیگر کهشورها را بهرای وارد آوردن ضربه تالفیجویانه به آمریکا کاهش خواههد داد.
نتیجه آن است که بسهیاری از کشهورهایی کهه از اجهرای طهرح دفهاع موشهکی آمریکها تصهور
تهدیدآمیزی دارند به سمت ارتقای تواناییهای نظامی خود برای بیاثر ساختن این سامانه دفاعی
پیش خواهند رفت .به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و مقامات سیاسی در کشورهای مختلم
اجرای طرح واشینگتن را نقطهء آغازی برای به راه افتادن یهک مسهابقه تسهلیحاتی گسهترده در
جهان قلمداد میکنند( .امیری )145 :1386 ،یک تناقض اساسی در کهاری کهه ایهاالت متحهده
انجام می دهد و چیزی که حاصل آن خواهد بود وجود دارد .در زبان چینی یک عبارت مختصر و
زیبا برای تناقض وجود دارد و آن "مائودون" میباشد که مﻌنی ادبی آن "سهپر و نیهزه" اسهت.
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چیزی که ایاالت متحده طراحی کرده است عبارت است از تﻌبیه و تدبیر یک سپر برای خهودش.
بدین مﻌنی که آسیب پذیریاش در برابر تیرها و نیزههای دشهمنانش در زمهانی کهه پیشهرفت و
تفوق او کماکان ادامه دارد ،کمتر گردد .البته این طرح خوبی نیست و نهاامنی را بهه همهراه دارد،
طوری که به صورت خودکار یک عدم موازنه را به وجود خواهد آورد .کشورهای دیگهر مشهغول
تیز کردن نیزههایشان برای یک هدف هستند و آن توانایی رخنهه در ایهن سهپر جههت بازیهابی
موازنه است( .محمدی1379 ،؛ )93
 -2-5کاهش توان بازدارندگی ایران
استقرار سپر دفاع موشکی به طور کلی در هر یک از کشورهای همسایه جمهوری اسهالمی،
نوعی تهدید برای منافع و امنیت ملی جمهوری اسالمی تلقی میشود ،زیرا که هدف آن کاسهتن
از قدرت بازدارندگی این کشور است .سپر دفاع موشهکی بخشهی از راهبهرد کلهی آمریکها بهرای
مدیریت منطقه غرب آسیا است که البته جهتگیری اصلی آن به سوی جمهوری اسالمی ایهران
خواهد بود .با اجرای این سیاست ،توانایی ایران در ایجاد ضهربه دوم در پاسهخ بهه تههاجم اولیهه
دشمن کاهش مییابد و این ،هدف و پیامد اصلی این طرح میباشد .چنانچه ژنرال پترائوس کهه
پیشتر مقام سرفرماندهی کل ارتش ایاالت متحده آمریکا در منطقه غرب آسهیا ،شهرق آفریقها و
آسیای مرکزی را بر عهده داشت ،در هنگام اعالم استقرار سپر موشکی آمریکا در خلهیج فهارس
مدعی شد این سیستم برای بازدارندگی و ارتقای توان دفاعی کشورهای منطقه در برابهر قهدرت
موشکی ایران است )McGreal,2010( .آنچه که در صحنه خاورمیانهه در جریهان اسهت یهک
برنامه کامال مشخم و هدف دار ،برای توقم و در نهایت کاهش قابل توجهه تهوان موشهکی و
دفاعی کشور ایران است .خریدهای گسترده اعم سامانههای ضد موشکی از قبیل پاتریوت و تهاد
و سامانههای راداری برد بلند از قبیل رادار  AN/TPS-59مستقر در بحهرین و خریهد رادار بهرد
بلند و راهبردی  ،AN/FPS-132شاید در نگاه اول برای کسی مﻌنی خاصی نداشهته باشهد ،امها
زمانی که قطﻌات این پازل در کنار هم چیده مهیشهود ،مشخصها بها یهک سهناریوی پیچیهده و
خطرناک بر علیه برنامه موشکی ایران رو به رو خواهیم شد .به ایهن ترتیهب بهه نظهر مهیرسهد،
غربیها در طراحی خود ،قرار است ضمن اعمال تحهریمههای جدیهد بهه بهانهه تهوان موشهکی
کشورمان ،تالشهای فنی و نظامی الزم را برای ایجاد یک زنجیره سامانههای پدافنهد موشهکی
آمریکایی در اطراف ایهران کامهل کننهد و در نهایهت ،یکهی از مهمتهرین اههرمههای دفهاعی و
بازدارندگی کشورمان را خنثی سازند.
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 -3-5تغییر موازنه نظامی و کاهش مزیت ژئوپلتیک ایران:
اثر دیگر استقرار سامانه دفهاع موشهکی در خلهیج فهارس ،تغییهر موازنهه نظهامی و کهاهش
مزیتهای ژئوپلتیک ایران در منطقه است .جمهوری اسالمی با طوالنیتهرین سهاحل در شهمال
خلیج فارس و نیروی دریایی و پایگاه های هوایی مستقر در جزایر و همچنهین در اختیهار داشهتن
جزایر راهبردی در دهانه خلیج فارس به عنوان یک سهد دفهاعی مسهتحکم ،عمهالً اراده برتهر در
خلیج فارس را در اختیار دارد .لذا هرگونه تجهیز نظامی کشورهای حاشیه جنوبی خلهیج فهارس و
به ویژه طرح سامانه دفاع موشکی باعث میشود مزیتهای ژئوپلتیک ایران در خلیج فهارس کهه
موجب برتری مطلق نظامی ایران است ،دچار کاهش شود( .مرادی)1394 ،
 -4-5تیرگی روابط و بیثباتی منطقهای:
تأثیر دیگر (استقرار سپر دفهاع موشهکی در منطقهه خلهیج فهارس) تهداوم خصهومت میهان
کشورهای حوزه خلیج فارس و تداوم ناامنی و بی ثبهاتی در ایهن منطقهه اسهت .در واقهع آمریکها
همواره تالش کرده است تا یک نظام امنیتی با تکیه بر رویکردههای «مههار»« ،تهدیهد خیهالی
جمهوری اسالمی ایران» و عمدتاً بر محور «نظام امنیت وارداتهی» مبتنهی بهر منهافع بهازیگران
فرامنطقهای یا طرف سوم در خلیج فارس ایجاد نماید( .کرمی )1385 ،نقش عوامهل بههیرونی در
افهزایش بهیاعتمادی بین کشورهای عربی و ایران و به طور خهاب ،گسهترش ایهرانهراسهی و
شیﻌههراسی از سوی قدرتهای غربی ،عامل کهلیدی در گهسترش تهﻌارضات منطقههای اسهت.
بررسی موضع گیریها و اقدامات کشورهای عربی خاورمیانه ،درمورد برنامهی هستهای صلحآمیز
ایران ،نهشان مهی دهد که کشورهای عربی در فضای توهمی «ایرانهراسی» که از سوی غهرب
ساخته شده است ،افتادهاند .ازایهن مهنظر ،وارونهه نمایی ،تهدید نمایی و حتی قریب الوقوع بودن
تهدید از سوی ایران ،در چارچوب پیگیری برنامهی هستهای صلحآمیز ،نهسبت بهه حاکمیت ملی
دولتهای غربی ،سبب برخی اقدامات واکنشی بحرانساز از سوی آنهها شهده اسههت .اقهدامات
دولت های عربی را در قالهب خریهد تسهلیحات نههظامی مههتﻌارف ،هههمکاریههای نظهامی بها
قدرتهای غربی برای مهقابله بها تههوهم تهدیهد ایهران ،در ایهن زمهرهانهد( .جوکهار و طوسهی،
)196:1389
 -5-5سپر دفاع موشکی زمینه ساز تهاجم و ضربه اول
اصطالح «پدافند موشکی» نباید گمراه کننده باشد .ما شهاهد سهامانه تههاجمی هسهتیم کهه
هدف آن دستیابی به برتری جنگی و جان سالم به در بردن متجاوز در صورت وارد کردن ضهربه
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اول است .نه تنها بیانات جنﮓ جویانه اسراییل که همه بدان عهادت کهردهانهد بلکهه گهامههای
مشخم نظامی و سیاسی ریاست پادشاهیهای خلیج فارس حاکی از آن است که پیشدستی در
زمینه وارد کردن ضربه به ایران ،عنصر کلیهدی دکتهرین نظهامی تالویهو و ریهاض ،نزدیکتهرین
متحدان ایاالت متحده در خاورمیانه را تشکیل میدهد .ائتالف ضد ایرانی مجبور است یکپارچهه
شود که به این منظور به پایههای جدی نیاز دارد .سپر ضد موشکی خلیج فارس که در آن منافع
سیاسی و مالی نخبگان حاکم بر واشنگتن ،تالویو و کشورهای خلیج فارس به ههم تنیهده شهده
است ،میتوان نقش بهترین مبنای اتحاد آنها را ایفا کند .ولی تاریخ جدید نشان داده اسهت کهه
تهدید به تجاوز از نظر کارآیی از تجاوز مستقیم دست کمی ندارد .ائتالف ضهد ایرانهی بها وجهود
جنگجویی خود خوب میفهمد که مناقشه جنگی با ایران نه تنها برای پادشاهیههای عربسهتانی
بلکه برای اسراییل و در نهایت امر برای حضور آمریکا در خاورمیانه عواقب فاجﻌه باری به دنبال
خواهد داشت .لذا ضمن بحث درباره جنبه نظامی سپر ضهد موشهکی خلهیج فهارس نبایهد جنبهه
سیاسی آن را هم نادیده گرفت( .نیکوالیم)2013 ،
هیای

 -6-5باز داشتن کشورهای عربی از حرکت در مسییر سیاخت سی
اتمی
بزرگنمایی توهم تهدید از س وی ایران سبب شهده اسهت کههه کههشورهای عههربی درصهدد
پیگیری کسب سالحهای بیولوژیکی ،شیمیایی و هستهای برآیند .به دلیل ضهﻌم بنیهه علمهی و
فقدان زیرسهاختارهای سهختافهزاری الزم ،امکهان ایههجاد تههأسیسات هسهتهای ،بهه منظهور
غنی سازی سطح باال و بازفرآوری اورانیوم ،برای آنها وجود ندارد .ولی برخهی گزارشهات مههثل
گهزارش سفیر سابق ایاالت متحده در عربستان سﻌودی« چاسفریمن» مبنهی بهر تهالش ایهن
کشور به منظور خریداری سهالح از پاکستان ،بدلیل ضﻌم سیستم کنترلی این کشور بر انبارهای
هستهای خود ،زنﮓ خهطر گسترش سالح هستهای را در منطقه بهه صدا درآورده است( .جوکار و
طوسی )198:1389 ،ایاالت متحده آمریکا در تالش برای حفظ اعتماد کشورهای عربهی منطقهه
خلیج فارس به خود و رفع نگرانیهای آنها نسبت به رویهههای کنهونی سیاسهت خهارجی ایهن
کشور در خصوب برنامه اتمی ایران ،طرح سیستم دفاع هوایی مشترک را مطرح کرده است .اما
در این زمینه اهداف دیگری را دنبال میکند این کشور با اجرای چنین طرحی انگیزه کشهورهای
حاشیه جنوبی خلیج فارس را برای دنبال کردن برنامههای اتمی بهه شهدت کهاهش خواههد داد.
چنین سیستمی عاملی بازدارنده در مقابل حمالت موشکی اتمی و غیراتمی خواههد بهود و بهدین
نحو احساس ناامنی این کشورها را به شدت تقلیل داده و آنها را از دنبهال کهردن برنامههههای
احتمالی ساخت سالح اتمی باز خواهد داشت( .جﻌفری)1394،
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 -7-5فروش تسلیحات در راستای تکمیل کننیده تسیلیحات آمریکیایی در
منطقه
کشورهای عربی حوزه خلیجفارس بهدلیل فقدان تجربه نظامی ،ژئوپلیتیک محدود و جمﻌیت
کم ،توانایی اتکا بهه قهدرت داخلی برای پیگیری اهداف خود را ندارند .به همیندلیهل بها بهزرگ
نمایی توهم تهدید از سوی ایران ،زمینه برای حضور قدرتهای غربی به منظهور تهأمین امنیهت
نظامی خارجی فراهم میشود .کشورهای عربی خهلیج فارس نهیز متأثر از این القائات بهه چنهین
همکاری هایی دست میزننهد .از نههظر کههلی ،در سیاسهت اعالمهی کشهورهای عربهی ،خریهد
تسلیحاتی ،به عنوان نوعی سیاست متﻌارف و مﻌمول در برنامه استراتژیک این کشورها خهصوصا
کهشورهای شورای همکاری خلیج فارس بیان شده است ،ولی تحلیل دقیهقتهر نهوع تسهلیحات
خریداری شده حهکایت از آن دارد کهه گزینش و تأکید بر نوع خاصی از تسلیحات حاکی از نهگاه
حهرفهای بهه اهداف نظامی خاصی است( .جوکار و طوسی )198-196 :1389 ،بهر اساس نهوع و
تقسیمبندی سالحها ،مهیتهوان دریافهت کهه سیاسهت تسهلیحاتی ایهاالت متحهده بهر مبنهای«
هماهنﮓسازی» یا «یکسانسازی» تسلیحات طراحی شده است .در این رویکرد تالش مهیشود
تها تسلیحات هماهنﮓ با سهیاست تهسلیحاتی ایاالت متحده در منطقه توزیع شود تا در صهورت
نیاز ،تکمیلکننده تسلیحات آمریکایی باشد( .قربانی)69:1391 ،
 -8-5دفاع از خاک اسرائیل
هدف آمریکا از تالش برای ایجاد سامانهههای دفهاعی در پیرامهون ایهران (ترکیهه و خلهیج
فارس) ،مهار ایران و کاهش توان موشکی جمهوری اسالمی است .در واقع آمریکها قصهد دارد از
رژیم صهیونیستی در برابر حملههای موشکی ایران در آینده حفاظت کند و با پیوند سامانه دفاعی
کشورهای حوزه خلیج فارس با ترکیه و رژیم صهیونیستی ،یک سامانه دفاعی قدرتمند را بوجهود
آورد .هدف این سامانه نزدیکتر کردن هرچه بیشتر کشورهای حوزه خلیج فهارس بهه یکهدیگر و
فاصلهگیری بیشتر از ایران میباشد .تالش میشود تا ترتیبات امنیتی جدیدی که در خلیج فارس
برپا میشود براساس "ایران هراسی" باشد و ایران را به جای رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن
اصلی جلوه دهد( .قربانی )28:1391،در واقع ،تقویت کشهورهای عضهو شهورای همکهاری خلهیج
فارس با سامانه های دفاعی بیشتر از آنکه در راستای دفاع از این کشورها باشد ،با هدف تکمیهل
سپر دفاع ضد موشکی صورت میگیرد که در درجه نخست هدف آن میتواند حفاظت از اسرائیل
با هزینه کشور های عربی باشد .به بیان دیگر ،هدف غایی آنها ایجاد سپری بازدارنده در مقابهل
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حمالت احتمالی ایران به اسرائیل است( .خبرگزاری فارس )1391 ،سیاسهت تسهلیحاتی ایهاالت
متحده در منطقه ،همواره بر توجه به برتری نظامی اسرائیل صحه گذاشهته اسهت .در ایههن چهار
چوب ،ایاالت متحده با فروش تسلیحات پیشرفتهتر به اسرائیل ،همهواره تهالش کهرده اسهت تها
برتری این رژیم را نیز حفظ کند( .قربانی )69:1391 ،با وجود اینکه (مقامات آمریکهایی) مهدعی
شدهاند سپر دفاع موشکی برای بازدارندگی و ارتقای تهوان دفهاعی کشهورهای منطقهه در برابهر
قدرت موشکی ایران است .اما کارشناسان بر این باورنهد ،ههدف اصهلی آمریکها نهه پشهتیبانی از
اعراب خلیج فارس ،بلکه حمایت از اسرائیل است و در واقع سیستم ضدموشکی آمریکا در خلهیج
فارس میتواند در ص ورت هرگونه حمله به اسرائیل ،در همان مرحله نخسهت وارد عمهل شهده و
خاک این رژیم را مصون نگه دارد .از سوی دیگر اتحاد استراتژیک واشنگتن با کشورهای عربهی
همسایه ایران ،حرکتی نظامی و بازدارنده تلقی میشود و ایهن نخسهتین بهار اسهت کهه آمریکها،
اعراب و رژیم صهیونیستی ،یک حلقه تصمیمسازی مشترک در قالب اتحاد اسهتراتژیک تشهکیل
دادهاند( .پوررشیدی )1391،بدون شک تالش ایاالت متحده این است تا تمامی سامانههای ضهد
موشکی منطقه را با یکدیگر مرتبط و تحت کنترل و هدایت شبکه یکپارچه فرمانهدهی و کنتهرل
سپر موشکی قرار دهد .در واقع سیستم دفاع موشکی مورد نظر آمریکا که اخیرا مطرح شده است
یک سیستم دفهاع ههوایی مشهترک را دنبهال مهیکنهد کهه در آن بایهد سیسهتمههای راداری و
سامانههای موشکی این کشورها با هم ترکیب شده و سیستمی آمریکایی و با مدیریت این کشور
در منطقه مستقر شود .اما با توجه عدم اطمینان کشورهای عربی بهه یکهدیگر و از همهه مهمتهر
هراسی که کشورهای عربی از قدرت طلبی عربستان سﻌودی دارند ،حتی تحت بهتهرین شهرایط
سیاسی ،چالشهای بسیاری در برابر ایجاد یک سامانه یکپاچه دفاع در منطقه وجهود دارد .بهدون
شک این کشورها رقابتهای دیرینهای در مسائل مختلم و از همه مهمتر رقابت بر سر کشوری
که باید فرماندهی سامانه دفاع مشترک را برعهده بگیرد با ههم دارنهد .لهذا تها زمهانی کهه ایهن
کشورها رقابتها را کنار نگذاشته ،اطالعات را با هم تقسیم نکرده و سامانههای خهود را نیهز بها
یکدیگر هماهنﮓ نکنند نمی توان انتظار بهرهبرداری کامل از تمام قابلیتهای سپر دفاع موشکی
واحد در منطقه خلیج فارس ،آن هم تحت فرماندهی ایاالت متحده را داشت.
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نتیجه گیری
تحوالت مربوط به سپر دفاع موشکی و کشیده شدن دامنهه ایهن طهرح از اروپها بهه منطقهه
خاورمیانه و در راس آن منطقه خلیج فارس ،بیش از پیش بر مناسبات کشهورهای منطقهه خلهیج
فارس با یکدیگر و همچنین مناسبات این کشورها با آمریکا سایه انداخته است .از طرفی اجهرای
این طرح آثار و پیامدهای متنابهی را نیز برای نهظام بهینالملل به همراه داشته است.
رهبران ایاالت متحده در یک دهه اخیر بر پایه نظریههای رئالیسم تهاجمی در پهی کهاهش
آسیبپذیری خود در مقابل تهدیدات احتمالی آینهده و بازداشهتن مخالفهان و دشهمنان از ایجهاد
هرگونه مخاطره و تهدید با استفاده از توان نظامی و به ویژه موشکی بر علیهه ایهاالت متحهده و
منافع این کشور و همپیمانان آن و از طرفی تغییهر در موازنهه قهدرت و حداکثرسهازی امنیهت و
هژمونی جهانی بودهاند .پس از تهدید و واکنش روسیه نسبت به استقرار سهپر دفهاع موشهکی در
اروپا ،واشینگتن در دوره ریاست جمهوری اوباما ،گسترش این طرح را به منطقهه خاورمیانهه و در
راس آن خلیج فارس شروع نموده که با گذشت بیش از یک دهه همچنان در حال اجرا میباشد.
با توجه به جهتگیری مشخم استقرار سپر دفاع موشکی در منطقهه خاورمیانهه و در راس
آن منطقه خلیج فارس این امر اثرات نامطلوبی را بر امنیت این منطقه بر جای گذاشته است کهه
مهمترین آن شروع یک مسابقه تسلیحاتی گسترده در سطح منطقه بوده است .زیرا آن دسهته از
کشورهایی کهه از اجهرای این طرح در منطقه تصور تهدیدآمیزی داشهتهانهد بهه سهمت ارتقهای
تواناییهای نظامی خهود برای بیاثر ساختن این سامانه دفاعی پیش رفتهاند .از مهمترین اهداف
این طرح نیز کاهش توان بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران و ارتقای توان دفهاعی کشهورهای
منطقه در برابر قدرت موشکی ایران است.
اثر دیگر استقرار سامانه دفهاع موشهکی در خلهیج فهارس ،تغییهر موازنهه نظهامی و کهاهش
مزیت های ژئوپلتیک ایران در منطقه است .هرگونه تجهیز نظامی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج
فارس و به ویژه طرح سامانه دفاع موشکی باعث میشود مزیتهای ژئوپلتیهک ایهران در خلهیج
فارس که موجب برتری مطلق نظامی ایران است ،دچار کهاهش شهود .تهداوم خصهومت میهان
کشورهای حوزه خلیج فارس و تداوم ناامنی و بیثباتی در این منطقه از دیگهر آثهار و پیامهدهای
منفی استقرار این طرح در منطقه میباشد .و اصلیترین عامهل نهاامنی و شهکاف سیاسهی در دو
سوی خلیج فارس گردیده است .در حالیکه ایران همواره بر ایجاد یک نظام امنیت مشهارکتی بها
حضور همه قدرتهای منطقهای تأکید دارد ،اما در مقابل آمریکا با طرح موضوعاتی چون سامانه
سپر دفاع موشکی ،تضاد بین ایران و همسایگانش را افهزایش داده و نهاامنی و بهیثبهاتی را در
منطقه نهادینه میکند .سپر دفاع موشکی یک سامانه تدافﻌی نیسهت بلکهه سهامانهای تههاجمی
میباشد که هدف اصلی آن دستیابی به برتری جنگی و جان سالم به در بردن متجاوز در صورت
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وارد کردن ضربه اول است .اما ائتالف ضد ایرانی با وجود جنﮓ جویی خود خوب میفهمهد کهه
مناقشه جنگی با ایران نه تنها برای پادشاهیهای عربستانی بلکه برای اسراییل و در نهایت امهر
برای حضور آمریکا در خاورمیانه عواقب فاجﻌه باری به دنبال خواههد داشهت .لهذا ضهمن بحهث
درباره جنبه نظامی سپر ضد موشکی خلیج فارس نباید جنبه سیاسی آن را هم نادیده گرفت.
اجرای چنین طرحی وابستگی امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه را به ایاالت متحده بیش از
پیش نهادینه کرده و خطر دور شدن آنها را از آمریکا کاهش خواههد داده اسهت .و از آنجها کهه
موجبات بهر هم خوردن نظام مهوازنه جههانی قدرت به نفع ایاالت متحده را فراهم ساخته است،
گامی نیز در جهت تقویت روند تکقطبیسازی در نظام بینالملل برداشته است .هر چند به گفته
مقامات آمریکایی اجرای سپر دفاع موشکی برای بازدارندگی و ارتقای تهوان دفهاعی کشهورهای
منطقه در برابر قدرت موشکی ایران است .اما کارشناسان بر این باورند ،ههدف اصهلی آمریکها از
اجرای این طرح حمایت از اسرائیل است و در واقع سیستم ضدموشکی آمریکها در خلهیج فهارس
می تواند در صورت هرگونه حمله به اسرائیل ،در همان مرحله نخست وارد عمل شده و خاک این
رژیم را مصون نگهدارد.
نکته آخر این که گسترش و عملیاتی شدن سپر دفاع موشکی یکپارچه در منطقه خلیج فارس بها
چالشهای عمدهای مواجه میباشد که از مهمترین آنها میتوان به عهدم اطمینهان کشهورهای
عربی به یکدیگر و هراسهی کهه کشهورهای عربهی از قهدرت طلبهی عربسهتان سهﻌودی دارنهد،
رقابتهای دیرینه بر سر مسائل مختلم و از همه مهمتر اختالف و رقابت بر سر کشوری که باید
فرماندهی سامانه دفاع مشترک را برعهده بگیرد را نام برد .لذا تا زمانی که این کشورها رقابتها
را کنار نگذاشته ،اطالعات را با هم تقسیم نکرده و سامانههای خود را نیز بها یکهدیگر هماهنهﮓ
نکنند ،عملیاتی شدن کامل سپر دفاع موشکی بدان شکلی که مورد انتظار ایاالت متحده میباشد
دور از انتظار است.
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