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مقدمه

بازیگران عرصه سیاست بین الملل است و هر  امنیت یکی از چالش های اساسی  تأمین 

بازیگر برای فائق آمدن بر این چالش درصدد استفاده از روش ها و رویکردهای متناسب است. 

این رویکردها متشکل از مجموعه عوامل متعددی است که یکی از مهم ترین آنها درک از منابع 

تهدید و روش های مواجه یا مقابله با آن است. در این میان، منطقه غرب آسیا به دلیل مجموعه ای 

بر  را  الزامات و محذورات خاصی  تاریخی و گفتمانی،  از ویژگی های ساختاری، ژئوپلیتیکی، 

کشورهای حاضر در آن از جمله جمهوری اسالمی ایران، عربستان سعودی و ترکیه وارد می کند 

که بسیاری از آن ها برای این کشورها مشترک است. بااین حال و با وجود چنین مشابهت هایی، 

کشورهای مذکور نسبت به مقوله تأمین امنیت در برابر تهدیدات بیرونی، مدل کنشگری متفاوتی 

را اتخاذ می کنند؛ به عبارت دیگر در دوران کنونی، این سه کشور هرکدام تهدیدات را به گونه ای 

تفسیر و اولویت بندی می  کنند و در مواجهه با آن ها نیز کنشگری سیاسی، امنیتی و نظامی متفاوتی 

از خود بروز می دهند. این کنشگری در موضوعاتی همچون ائتالف های منطقه ای و فرامنطقه ای، 

اساس  این  بر  می شود.  متمایز  دیگر  موارد  و  تسلیحات  خرید  برون مرزی،  تهدیدات  با  مواجه 

گونه شناسی کنشگری این کشورها در مقوالت مذکور از طریق تأمل در رفتار این سه کشور، 

می تواند به فهم عمیق تر موضوع کمک کند. در این نوشتار تالش می شود رویکردهای منطقه ای 

جمهوری اسالمی ایران، عربستان سعودی و ترکیه در قبال این مسائل مختلف مورد بررسی قرار 

گیرد.
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ائتالف های منطقه ای و فرامنطقه ای

منطقه غرب آسیا از زمان های گذشته دارای اهمیت ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک بوده 

که همچنان نیز تداوم دارد، با توجه به این امر، مهم ترین چالش  غرب آسیا مباحث امنیتی است. 

بخشی از این چالش ها برون منطقه ای بوده و به خاطر دخالت قدرت های بیرونی است و بخش 

دیگر منطقه ای بوده که ناشی از درک درست یا نادرست همسایگان از یکدیگر است؛ به طوری که 

هریک از بازیگران این منطقه دیگری را تهدیدی برای بقا و امنیت خود تلقی می کند. در این 

شرایط، نظم امنیتی منطقه همواره بر اساس نوعی نظام موازنه قوا بوده است. با توجه به ماهیت این 

نظم، همه بازیگران فعال در این عرصه همچون ایران، ترکیه و عربستان سعودی برای حفظ امنیت 

خود به سمت ائتالف سازی یا ورود به ائتالف های منطقه ای و فرا منطقه ای با پشتوانه های سیاسی، 

امنیتی و ایدئولوژیک پیش می روند. با نگاهی به ائتالف هایی که این سه کشور در آن حضور 

دارند، می توان رویکرد خاص هریک را مور بررسی قرار داد:

را  رویکردهایی  و  عمومًا روش ها  ائتالف سازی  قبال  در  این کشور  عربستان سعودی: 

در پیش گرفته است که مهم ترین آن ائتالف سازی با بازیگران رسمی منطقه ای و کشورهای 

اسالمی فرامنطقه ای با رهبری این کشور است. اگرچه در این ائتالف ها، بازیگران متعددی حضور 

دارند ولی عربستان سعودی به عنوان رهبر آن، هزینه های مالی ائتالف را متحمل می شود. برای 

مثال می توان به شورای همکاری خلیج فارس و یا ائتالف عربی ضد یمن به رهبری عربستان و 

یا ائتالف نظامی اسالمی مبارزه با تروریسم با حضور کشورهای مختلف عربی و اسالمی اشاره 

کرد که عماًل با حضور بازیگران متعدد رسمی شکل گرفته ولی خود عربستان سعودی در آن 

فعال است و هزینه های آن را تأمین می کند و باقی اعضای ائتالف حضور نه چندان جدی در 

این ائتالف دارند. گفتنی است این ائتالف ها بیشتر از آنکه کارکرد کیفی در مقابل تهدیدات 
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مالی گسترده  به هزینه های  توجه  با  نیز  نتیجه  دارد و در  باشد، کاربرد کمی و سیاسی  داشته 

فرامنطقه ای  قدرت های  با  سعودی  عربستان  اینکه،  دوم  است.  نداشته   قابل توجهی  دستاورد  آن 

به خصوص ایاالت متحده آمریکا دست به ائتالف زده است تا به این وسیله جایگاه خود را نسبت 

به رقبای منطقه ای بهبود ببخشد. عربستان سعودی برای حفظ این ائتالف اقدام به اتخاذ سیاست های 

مختلف از جمله درگیر کردن آمریکا در مسائل منطقه ای، خریدهای تسلیحاتی با هدف حفظ 

حضور آمریکا در منطقه و همچنین همراهی و همسویی با سیاست های منطقه ای آمریکا در غرب 

آسیا می کند. سوم اینکه عربستان سعودی برای پیشبرد اهداف منطقه ای خود اقدام به ائتالف سازی 

غیررسمی از طریق حمایت مالی از برخی گروه های شبه نظامی و تکفیری با پشتوانه ایدئولوژی 

وهابی و سلفی می کند. این ائتالف سازی عمومًا به عنوان ابزاری برای جنگ های نیابتی و اطالعاتی 

برای ضربه زدن به رقبا مورد استفاده قرار می گیرد. چهارم اینکه عربستان سعودی برای جبران 

ضعف اطالعاتی و نظامی خود برابر رقبای منطقه ای به ویژه ایران، وارد ائتالف با رژیم صهیونیستی 

شده و به دلیل محذوریت های سیاسی، این ائتالف غیر آشکار و محدود است و ابعاد این ائتالف 

نیز بیشتر امنیتی برآورد می شود.

این  که  کرده  ائتالف سازی  به  اقدام  خود  امنیت  حفظ  برای  نیز  کشور  این  ترکیه: 

ائتالف سازی ها به چند شکل صورت گرفته است. نخستین شکل آن، ورود به ائتالف بین المللی 

است؛ به طوری که این کشور عضو رسمی ناتو است و سعی کرده بخشی از امینت خود را در 

چهارچوب این ائتالف نظامی چندجانبه حفظ کند. رویکرد دوم ترکیه، ائتالف های دوجانبه با 

کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای است؛ برای مثال ترکیه با آمریکا روابط استراتژیک دارد و به 

این کشور اجازه داده تا از برخی از پایگاه های نظامی همچون پایگاه هوایی اینجرلیک استفاده 

کند. گفتنی است در چند سال گذشته روابط آمریکا و ترکیه دچار چالش شده و اگرچه ائتالف 
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استراتژیک این دو کشور همچنان وجود دارد ولی به شدت تحت تأثیر این اختالفات قرارگرفته 

است. ازجمله ائتالف های دوجانبه منطقه ای و ایدئولوژیکی )مبتنی بر ایدئولوژی اخوان المسلمین( 

می توان به ائتالف استراتژیک ترکیه با کشور قطر نام برد که اهداف و کارکردهای سیاسی، 

امنیتی و دفاعی دارد و رویکرد جدیدی در سیاست خارجی ترکیه محسوب می شود. این ائتالف 

دوجانبه تا آنجا پیش رفت که ترکیه نیروی نظامی وارد قطر کرد و برای حفاظت از این کشور 

در مقابل تهدیدات کشورهای محاصره کننده قطر یعنی عربستان سعودی، مصر، امارات متحده 

عربی و بحرین، آن را نمود عینی بخشید. سوم اینکه، ترکیه ائتالف هایی را نیز با گروه های مخالف 

کشورهای رقیب نیز ایجاد کرده است و این امر سابقه طوالنی در سیاست امنیتی و دفاعی ترکیه 

دارد. برای مثال می توان به ائتالف ترکیه و ترک تباران قبرسی اشاره کرد که منجر به شکل گیری 

بخش ترک نشین قبرس شده و یا ائتالف رسمی با برخی از گروه های معارض سوریه و گروه های 

درگیر در بحران لیبی.

ایران: جمهوری اسالمی ایران نیز در ائتالف سازی خود رویکردهای متنوعی را اتخاذ کرده 

است. نخست ائتالف سازی با بازیگران فروملی است که این گروه های فروملی در کشورهای خود 

در چهارچوب ساختار سیاسی فعالیت می کنند و نقش گروه مخالف و یا معارض نظام را ندارند. 

برای مثال جنبش های حزب اهلل لبنان، انصاراهلل یمن، حشدالشعبی عراق، حماس و جهاد اسالمی 

فلسطین، بخشی از پارلمان و دولت کشورهای متبوع خود محسوب می شوند و به عنوان بازیگر 

رسمی شناخته می شوند. این ائتالف بر مبنای ارزش ها و گفتمان های نهضتی در چهارچوب انقالب 

اسالمی با هدف مبارزه با تهدیدات داخلی و خارجی جهان اسالم شکل گرفته است که نمود آن 

مبارزه با رژیم صهیونیستی در قالب محور مقاومت است. گفتنی است اگرچه دولت های حاکم 

بر این کشورها را نمی توان در چارچوب متحدان استراتژیک ایران دسته بندی کرد ولی آنها سعی 
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دارند مالحظات منطقه ای و بین المللی ایران را در نظر بگیرند. دوم، ائتالف سازی های سیاسی، امنیتی 

و نظامی ایران با کشورهایی را می توان اشاره کرد که هیئت حاکمه آنها با توجه به ضرورت های 

ژئوپلیتیکی و همسویی اهداف و تهدیدات پیش رو، با ایران همسو هستند؛ برای مثال می توان به 

دولت  سوریه اشاره کرد که جزو متحدان استراتژیک ایران و محور مقاومت محسوب می شود. 

این کشور اگرچه در چهارچوب دقیق نهضتی ائتالف محور مقاومت نمی گنجند، ولی در بخشی 

از اهداف همچون مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و همچنین دفع تهدیدات رژیم صهیونیستی 

با جمهوری اسالمی ایران در عرصه سیاست بین الملل همسو است. سوم، جمهوری اسالمی ایران 

قدرت های  با  دائمی  ائتالف های  از  منطقه غرب آسیا  در  امنیت درون زا  راهبرد  اتخاذ  دلیل  به 

فرامنطقه ای پرهیز دارد ولی در صورت لزوم در سطحی که منجر به حضور دائمی در کشور 

یا منطقه نباشد، سعی دارد از کمک قدرت های فرامنطقه ای همچون روسیه برای حفظ ثبات و 

جلوگیری از دخالت سایر قدرت های فرامنطقه ای استفاده کند.

مقابله با تهدیدات برون مرزی

کشورهای عربستان سعودی، ترکیه و جمهوری اسالمی ایران با توجه وسعت و قدرت و 

همین طور تصور از جایگاه سیاسی، امنیتی و نظامی، برای خود جایگاه یک قدرت منطقه ای را قائل 

هستند. این جایگاه نیز الزاماتی دارد که مهم ترین آنها توان ایجاد بازدارندگی در سطح پیرامونی 

و منطقه ای است. این بازدارندگی چون نیازمند اقدام متناسب در قبال تهدیدات در سطوح سیاسی، 

اطالعاتی و نظامی است، سه کشور مذکور ابایی از کاربرد قدرت سخت و نرم در این زمینه ندارند. 

به همین دلیل هر سه کشور در مقابل مسائلی که درک تهدید از آن ها داشته اند، حتی از قدرت 
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نظامی خود نیز استفاده کرده اند. برای مثال عربستان سعودی در یمن و بحرین، ترکیه در سوریه، 

عراق، قبرس و یونان و جمهوری اسالمی ایران در عراق، سوریه و خلیج فارس تحرکات نظامی و 

امنیتی داشته اند. با نگاهی به رویکرد مقابله با تهدیدات سه کشور می توان گفت ترکیه و عربستان 

اگر تحرکاتی انجام داده اند، پیرامون مرزهای خود بوده است. برای مثال تحرکات نظامی عربستان 

و ترکیه در کشورهای هم مرز انجام شده، اما ایران تحرکات نظامی خود را هم در مناطق پیرامونی 

و کشورهای هم مرز همچون خلیج فارس و عراق و هم در مناطقی فراتر از مرزهایش مانند سوریه 

انجام داده است. دراین باره می توان گفت ابعاد پاسخگویی جمهوری اسالمی ایران به تهدیداتش 

منطقه ای است و ابعاد پاسخگویی به تهدیدات کشورهای ترکیه و عربستان سعودی پیرامونی است.

رویکردهای تأمین تسلیحات

با توجه به راهبردهای دفاعی خود  ایران  عربستان سعودی، ترکیه و جمهوری اسالمی 

درصدد تأمین تسلیحات مورد نیازشان برای حفظ موازنه قدرت هستند اما هریک رویکرد خاصی 

را در این زمینه در پیش گرفته اند.

عربستان سعودی: این کشور که از توان اقتصادی باالیی برای خرید تسلیحاتی برخوردار 

است و همچنین سطح پایینی از توانمندی فنی و مهندسی تولید تسلیحات دارد، سعی کرده نیازهای 

تسلیحاتی خود را از کشورهای مختلف همچون آمریکا، روسیه و چین تأمین کند. به همین دلیل 

عربستان سعودی در رتبه دوم خریداران تسلیحات جهان بعد از هند محسوب می شود. گفتنی است 

بیشترین خریدهای عربستان سعودی در بخش تقویت نیروی هوایی، سامانه های دفاعی و نیروی 

زمینی است. همان طور که اشاره شد بخشی از خریدهای تسلیحاتی عربستان سعودی از آمریکا 
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در راستای درگیر کردن این کشور در منطقه و یا همان راهبرد خرید امنیت است. البته عربستان 

سعودی بر اساس سند چشم انداز 20۳0 تالش دارد تولید تسلیحات داخلی خود را از دو درصد 

به پنجاه درصد نیاز تسلیحاتی خود برساند اما سطح خریدهای تسلیحاتی در سال های اخیر نشان 

می دهد تاکنون موفقیت چندانی در این امر نداشته است.

ترکیه: این کشور برای تأمین تسلیحات متناسب با راهبردهای دفاعی خود دو شیوه را 

اتخاذ کرده است. شیوه نخست خرید تسلیحات پیشرفته از کشورهای صاحب تکنولوژی نظامی 

است. ترکیه در شیوه سعی دارد به نیازهای تسلیحاتی خود تنوع نیز ببخشد. به همین دلیل شاهدیم 

به غیراز خرید تسلیحات مورد نیاز خود از آمریکا، تسلیحات دفاعی کارآمد را از روسیه نیز تأمین 

می کند که خرید سامانه دفاع موشکی اس ۴00 در این راستا قابل تحلیل است. شیوه دوم اینکه 

ترک ها در سال های اخیر سرمایه گذاری در بومی سازی تسلیحات مورد نیاز خود انجام داده و 

حتی صادرات تسلیحات نظامی داشته اند. بر اساس اعالم موسسه بین المللی صلح استکهلم )سیپری( 

صادرات تسلیحاتی ترکیه در سال 2018 نسبت به پنج سال پیش از آن 170 درصد افزایش یافته 

و به چهاردهمین صادرکننده تسلیحات در جهان و دومین صادرکننده در غرب آسیا بعد از رژیم 

صهیونیستی تبدیل شده است.

جمهوری اسالمی ایران: ایران نیز در خریدهای تسلیحاتی خود دو شیوه را در پیش گرفته 

است؛ شیوه نخست راهبرد بومی سازی تولید تسلیحات است که این امر ناشی از چند عامل اساسی 

است: الف( راهبرد خودکفایی در امور نظامی و تسلیحاتی؛ ب( تحریم های بین المللی تسلیحاتی 

که بعد از انقالب اسالمی اعمال شده است؛ پ( ایران به دلیل اینکه تهدیدات پیش روی خود 

پیشرفته همچون  به عرصه تسلیحات دفاعی  فرامنطقه ای می داند، سعی در ورود  را منطقه ای و 

موشک های دوربرد و میان برد و سیستم های پهپادی دارد که این تسلیحات عمومًا به دلیل ابعاد 
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قدرت آفرینی، از سوی کشورهای دیگر تأمین نمی شود؛ ت( کشورهای تولیدکننده تسلیحات 

از مهندسی معکوس ایران واهمه دارند؛ زیرا ایران در سال های اخیر توان فنی و مهندسی خود 

برای تولید تسلیحات را افزایش داده و از این امکان به طور نسبی برخوردار شده است. این راهبرد 

خودکفایی و محدودیت های فوق الذکر موجب پیشرفت بومی تسلیحات در صنایعی همچون هوا 

و فضا، مهمات سازی و قایق های تندرو شده تا بازدارندگی دفاعی ایران را در سطح منطقه ای تأمین 

کند. شیوه دوم، خرید تسلیحات دفاعی مورد نیاز از خارج است که این امر در سال های اخیر از 

طریق کشورهای دیگر به خصوص روسیه تأمین شده است. برای مثال می توان به خرید سامانه دفاع 

موشکی اس ۳00 اشاره کرد. گفتنی است بخش عمده خریدهای تسلیحاتی ایران در حوزه تأمین 

قطعات برای تولید تسلیحات در داخل بوده است.
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نتیجه گیری

سه کشور جمهوری اسالمی ایران، ترکیه و عربستان سعودی در راستای تأمین امنیت خود 

سعی دارند از تمام ابزارهای متناسب برای ایجاد بازدارندگی پیرامونی استفاده کنند ولی جمهوری 

بازدارندگی  ایجاد  کرده ضمن  تالش  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  تهدیدات  دلیل  به  ایران  اسالمی 

پیرامونی، بازدارندگی منطقه ای و فرامنطقه ای خویش را تقویت کند. این امر موجب برتری نسبی 

ایران در معادالت منطقه ای شده است به طوری که در چند سال اخیر ترکیه و عربستان سعودی حتی 

در مناطق پیرامون خود یعنی شمال سوریه و یمن، موفق به ایجاد بازدارندگی مؤثر نشده اند ولی 

ایران نه تنها در ایجاد بازدارندگی منطقه ای در برابر رژیم صهیونیستی و محور محافظه کار موفق 

عمل کرده بلکه با هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی و عدم پاسخ این کشور، نشان داد تا حدودی 

نیز موفق به ایجاد بازدارندگی در قبال آمریکا شده است.






