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بررسي هزينههاي نظامي كشورهاي عضو يك محيط امنيتي موضوع پژوهشهاي
بسياري بوده است .اين مقاله به موضوع هزينههاي نظامي جمهوري اسالمي و
مقايسه آن با كشورهاي عضو محيط امنيتي ميپردازد .فرضيه مقاله آن است
كه هزينههاي نظامي ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه كه خطري هم آنها را
تهديد نميكند بسيار اندك است و بايد متناسب با نيازهاي امنيتي افزايش يابد.
به داليل متعدد مانند لزوم بازسازي نظامي پس از جنگ تحميلي ،لزوم تبديل يا
از رده خارج كردن تجهيزات قديمي و فرسوده باقيمانده از زمان شاه ،تهديدهاي
بسياري كه متوجه نظام جمهوري اسالمي بوده است ،جنگ تحميلي هشت
ساله با عراق و تهديدهاي مشرف به جنگ طالبان در افغانستان ،حمالت نظامي
آمريكا به دو كشور همسايه و اشغال آنها توسط نيروهاي بينالمللي ،افزايش
چشمگير تهديدهاي رژيم صهيونيستي ،مسابقه تسليحاتي رايج در منطقه خليج
فارس و نگرانيهاي متعدد در محيط امنيتي هزينههاي نظامي ايران بسيار كمتر
از ميزان مورد نياز در موارد مشابه است.
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مقدمه
خاورميانه از ديرباز يكي از حساسترين مناطق جهان بوده است .پيدايش
تمدنهاي اوليه ،زمينه و ظرفيتهاي بسياري براي فراز و فرودهاي تمدني در
اين نقطه از جهان فراهم آورده است .بنا به گواهي تاريخ و مورخان برجسته،
هيچ دورهاي را نميتوان در نظر گرفت كه طي آن اين منطقه در حاشيه تاريخ
قرار گرفته باشد .در صد سال گذشته در پي كشف نفت ،اهميت اين منطقه به
تدريج فزوني گرفته و همواره در متن تحوالت سياسي ،اقتصادي و نظامي جهان
جايي ويژه به خود اختصاص داده است .موقعيت راهبردي منطقه كه به خوبي
ميتوان از آن به عنوان چهارراه جهاني يا به تعبيري ،نقطه اتصال قارهها ياد كرد،
به تدريج همپاي توسعه جهاني رشد و اهميتي ويژه يافت .در اين ميان ،نفت
نقش و كاركردي انحصاري يافت و به صورت روزافزون بر قدر و قيمت اين منطقه
افزود .اين سرمايه كه ميتوانست زمينه را براي رشد و توسعه كشورهاي عموماً
عقبمانده اما صاحب ثروت فراهم آورد ،به داليل و عوامل مختلف به مصارف
ديگري غير از رشد و توسعه پايدار در منطقه رسيد ) .(Rabasa, 2004: 15در
چهار دهه اخير ،عموم كشورهاي نفتخيز منطقه با تكيه بر اين منابع هنگفت،
به گونهاي غيرقابل تصور به سمت و سوي نظاميگرايي رفته و منابع بسياري در
اين راه به هدر دادهاند ).(Nordhaus and Others, 2009
پژوهشهاي بسياري در مورد علل صرف هزينههاي هنگفت نظامي در
جهان به خصوص در اين منطقه شده و زمينههاي آن مورد واكاوي بسياري
قرار گرفته است .در بسياري از اين پژوهشها نگراني اعضاي محيط امنيتي از
رقباي قدرتمندتر به عنوان مهمترين عامل بيان شده است ) .(Ibidبرخي ديگر
به شوك نفتي و تأثير آن بر سطح كشورهاي نفتخيز اشاره كردهاند و اينكه
سيل دالرهاي نفتي به منطقه سبب بروز مسابقه تسليحاتي و رشد بيسابقه
هزينههاي نظامي شده است ) .(Nitzan and Shimhon, 1995: 446- 515گروهي
ديگر بر اين باورند كه اختالفات ارضي و مرزي بيشمار ميان كشورهاي منطقه
باعث رشد هزينههاي نظامي شده است ) .(Sadowki, 1993پارهاي از محققان
نيز دخالتهاي عوامل فرامنطقهاي و قدرتهاي برتر جهان در اين منطقه و
تجهيز و تسليح طرفداران خود را مهمترين عامل هزينه نظامي دانستهاند
) .(Agha Husain and Others, 2003: 116نكته جالب اينكه تقريباً تمام موارد يادشده

سابقه
پژوهش در مورد هزينههاي نظامي كشورهاي جهان توسط مجموعههاي
متعددي انجام ميشود .سازمانهاي مختلفي نظير مؤسسه بينالمللي تحقيقات
صلح استكهلم ( ،)SIPRIآژانس آمريكايي كنترل تسليحات و خلع سالح
( ،)USACDAمؤسسه بينالمللي مطالعات استراتژيك ( ،)IISSبنياد بينالملل
پول ( ،)IMFسازمان ملل متحد ،بانك جهاني ( )WBحتي آژانس اطالعات
مركزي آمريكا ( )CIAساالنه اطالعات خام و البته دستهبنديشده در اين زمينه
را منتشر ميكنند .در كنار حجم انبوه منابع و مراكز مطالعاتي ،پژوهشهاي
موردي مناسبي تاكنون توسط مراكز انجام شده است .برخي صاحبنظران
سياسي نيز به اين موضوع از منظرهاي گوناگون پرداخته و علل كاهش يا
افزايش هزينههاي نظامي را كاويدهاند .نكته مهم آنكه به دليل فضاي رسانهاي
غالب و به رغم وجود اطالعات نقيض ،به داليلي كه شرح آن در اين مختصر
نميگنجد ،ايران همواره در معرض بيشترين انتقادات در مورد هزينههاي نظامي
قرار گرفته است .براي مثال ،در نوشتههاي آنتوني كردزمن ايران همواره متهم
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متكي بر استدالالت و مبتني بر آمار و ارقام مستند است.
اين مقاله قصد ندارد هزينههاي نظامي واحدهاي سياسي مختلف را بسنجد
و به علل كاهش يا افزايش اين هزينهها طي دو دهه اخير بپردازد .گر چه در
خالل بحث به آمار هزينههاي نظامي و معيارهاي مختلفي كه كشورها براي
ارزيابي تأمين امنيت خويش بدان توجه ميكنند پرداخت شده ،اما هدف اصلي
مقاله بررسي اين نكته است كه در قياس با محيطهاي امنيتي كه جمهوري
اسالمي عضو آنهاست ،آيا اين هزينهها متناسب است و براي تأمين امنيت
كفايت ميكند؟ بنابراين ،فرضيه مقاله اين است كه «هزينههاي نظامي ايران در
مقايسه با كشورهاي منطقه كه تهديدي جدي متوجه آنان نيست ،بسيار كمتر
از ميانگين اعضاي محيط امنيتي است و با توجه به تهديدهاي روزافزون بايد
افزايش يابد» .براساس دادههاي مختلف و در دسترس ،تقريباً تمام عناصر فعال
عضو محيطهاي امنيتي پيرامون جمهوري اسالمي (اعم از كشورهاي دوست،
رقيب يا دشمن) در قياس با تهديدها و نگرانيهاي امنيتي كه متوجه تهران
است ،بسيار بيشتر و گستردهتر در حوزههاي نظامي خود هزينه ميكنند.
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به نظاميگرايي شده است 1.در ساير كتب و مقاالتي كه در اين زمينه به چاپ
رسيده همين مفهوم به زباني ديگر بيان شده است .در اين زمينه ميتوان به
موارد مختلف ديگري اشاره كرد كه برخالف دادههاي مراكز معتبر جهاني ،روند
تخصيص هزينههاي نظامي ايران مورد نقد و اعتراض واقع و به صراحت از آن به
عنوان نظاميگرايي ايران ياد شده است ).(Schoenbaum, 2009: 321
مدل مفهومي يا چارچوب تئوريك
پيش از ورود به بحث اصلي ،ارائه مدل مفهومي يا چارچوب تئوريك براي اين
موضوع ضروري مينمايد .در بررسي موضوع امنيت طيفي گسترده از نظريهها
وجود دارد كه هريك در دورهاي مورد توجه قرار گرفتهاند .در دو سر اين طيف
ميتوان به آرمانگرايان و واقعگرايان اشاره كرد 2.بديهي است تفكرات قديم
و جديد ،توجه به واقعيات موجود طي نيمه دوم قرن بيستم ،ناكارامدي در
ارائه چارچوب نظري براي تأمين امنيت و رخداد حوادثي كه قابل توجيه و
تفسير توسط هيچيك از دو مكتب فكري فوق نبود و داليل و عوامل متعدد
ديگر زمينه را براي پيدايش مكاتب فكري جديد باز كرده است .در اين ميان
مكتب كپنهاگ 3كه در ميانه اين طيف گسترده قرار گرفته نقش و جايگاهي
ويژه در نظريهپردازي امنيتي ايفا كرده است .ويژگي برجسته اين مكتب نگاه
چندمحوري ،تاريخي و البته مبتني بر واقعيات و پرهيز از خيالپردازي است.
افزون بر آن ،سطوح تحليلي كه ارائه ميدهد و اليههاي متفاوتي كه براي تأمين
 .1کارشناسان مختلفی از خطر ایران به طور مکرر در نوشتههای خویش یاد میکنند .کاتزمن ،تیمرمن و کردزمن
در این زمینه گوی سبقت را از دیگران ربودهاند .براي مثال ،پیش از شروع جنگ با عراق ،کردزمن گزارشهای
بسیاری در مورد سالحهای کشتار جمعی موجود در عراق منتشر کرد که بسیار تحریککننده بود .پس از خاتمه
جنگ و اشغال عراق نادرستی گزارشهای وی به اثبات رسید .پس از عراق وی به طور مشخص چندین کتاب
درباره ایران به چاپ رسانده است که چهرهای بسیار غیرواقعی از ایران را به تصویر میکشد .برای اطالع بیشتر
به دو کتاب با مضمون و حتی تشابه بسیار عنوانهایش مراجعه كنيد:
Anthony Cordesman & Adam Sietz, Iranian Weapons of Mass Destruction,
Santa Barbara (CA): Greenwood Publishing Group, 2009.
Anthong Cordeman and Khalid Alrodham, Iran Weapens of Mass Destroction,
Washington: trategic Intitute and International Studies, 2006.
 .2یکی از مهمترین آثار در این زمینه بیگمان نوشتههای مارتین ویت است .برای اطالع بیشتر رک:
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Martin Wight, Gabriele Wight & Braian Porter, International Theory:
The Three Traditions, Eicester: Leicester University Press, 1991.
3 . Copenhagen School

1. Security Web
2. Security Complex
3. Balance of Threat
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امنيت برميشمارد ،به اين ديدگاه ارجحيت و ارجمندي مناسبي در فهم بهتر
روابط بينالملل ميبخشد .باري بوزان ،اوله ويور ،و جاپ وايلد چهرههاي شاخص
اين مكتباند (ر.ك .(Paul, 2008:
بدون شك ،باري بوزان را ميتوان مهمترين و مطرحترين چهره اين مكتب
دانست .تكيه و توجه ويژه او بر امنيت و روشهاي تأمين آن بدون كاربست
قدرت عريان (نقطه كانوني واقعگرايي) و گسترش حوزه امنيت از حوزه نظامي
به ساير عرصهها نظير سياست ،اجتماع ،اقتصاد و محيط زيست با هدف دستيابي
به صلحي پايدار و ماندگار (محور آرمانگرايي) اين ديدگاه را در تجزيه و تحليل
مسائل جهاني كاربرديتر كرده است .بوزان سه سطح تحليل فردي ،منطقهاي
و جهاني ارائه ميكند و در تحليل نهايي خود تأمين امنيت واحدهاي سياسي را
به اين سه سطح مرتبط ميسازد ) .(Buzan, 1983: 21مقاله حاضر با تكيه بر
اين ديدگاه و چارچوب مفهومي كه بوزان ارائه ميكند به تحليل محيط امنيت
ميپردازد و نقش كشورهاي عضو اين محيط امنيتي را در تأمين امنيت منطقه
مورد توجه قرار ميدهد.
اگرچه در اين زمينه «راش» پيشتر تالشهاي نظري خوبي انجام داده و
از شبكهاي امنيتي 1ياد ميكند كه تأثيري عميق بر امنيت همه واحدهاي
سياسي ميگذارد ،اما بوزان اين انديشه را در سير تاريخي خود قرار ميدهد و
از آن استنتاجات بهتري به دست ميدهد )« .(Rush, 1988: 671- 698محيط
امنيتي» 2و «موازنه تهديد» 3دو اصطالحي هستند كه نقش محوري در تبيين
وضعيت امنيت از منظر مكتب مذكور دارند .از نظر بوزان ،شناخت محيط امنيتي
بدون توجه به جغرافيا ،توزيع قدرت ميان كشورهاي عضو و كنش و واكنش
ميان دولتها ،بررسي ميزان حسن يا سوءنيت كشورها نسبت به يكديگر و
از همه مهمتر فناوري نظامي ميسر نميشود ) .(Tang, 2000: 1-39والت نيز
معتقد است كه بدون شناخت تهديدها و موازنهاي كه ميان اعضاي محيط
امنيتي شكل ميگيرد ،نميتوان از امنيت صحبت كرد ) .(Walt, 1987: 5بر
اين مبنا نميتوان امنيت يك واحد سياسي را منقطع و مجزا از ساير واحدهاي
عضو يك محيط امنيتي دانست و تلقي چنين امري غيرممكن است .البته عوامل
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فوق صرفاً درونزا نيستند ،بلكه هر محيطي به دليل وابستگيهاي بسياري كه
به محيطهاي ديگر و در سطح جهاني دارد به ميزان بهرهاي كه از قدرت و
ظرفيتهاي مختلف ميبرد ،تأثيرگذار يا متأثر از تحوالت بيروني خواهد بود
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).(Tang, 2000
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از نظر بوزان« ،آنارشي» در سطح بينالمللي امري واقع است .به عبارتي،
استقالل كشورها به آنان موقعيتي خاص ميبخشد كه بسته به توان و ظرفيتشان
ميتوانند در محيط بالفصل پيراموني ،منطقه امنيتي ،قارهاي يا سطح جهاني
كه نظمي بر آن حاكم نيست نقش ايفا كنند ) .(Buzan, 1983: 21از اين
منظر اقتدار سياسي جهاني كام ً
ال ميان كشورها اما نه به صورت متساوي ،بخش
بخش شده است .به دليل تعارضات معمول ميان كشورها و فقدان نهاد اثرگذار
بينالمللي و ذات مستقل حكومتها از سوي همگان اين آنارشي به رسميت
شناخته شده است .به رغم تالشهاي صد ساله براي واگذاري نقش برتر به
سازمانهاي جهاني نظير جامعه ملل و سپس سازمان ملل ،در اين زمينه توفيق
جدي حاصل نشده و مانعي براي ممانعت كشورها از توسل به زور و پرهيز از
ِ
آنارشيك
نظم
مانع مفهو ِم نهفته در اين ِ
جنگ به وجود نيامده است .مهمترين ْ
حاكم بر جامعه جهاني است كه در بطن خود ناامنيآفرين است و به همين
دليل ،كشورها براي تأمين نيازمنديهاي امنيتي خويش تمام رفتارهاي امنيتي
اعضاي محيط پيراموني را با بدبيني تفسير ميكنند و بر مبناي آن به كنش و
واكنش متقابل دست ميزنند ) .(Ibid, P. 146البته اين مجموعه فاقد نظم و
ساختار مشخص ارزشهاي قابل توجهي نظير فقدان قوه قاهره جهاني ،استقالل
ذاتي واحدهاي سياسي ،تفاوتهاي ايدئولوژيك ،اختالفات زباني ،تاريخ مشترك
و تمايزات فرهنگي را در خود مستتر دارد .در نتيجه ،هر واحد سياسي در جهت
حفظ و گسترش منافعش كه معموالً با سايرين مغاير يا متضاد است ،حداكثر
تالش خود را به كار ميبندد.
بوزان در تشريح وضعيت محيط امنيتي با وامگيري از ادبيات واقعگرايي،
متولي امنيت در سطح جهان را منحصرا ً دولت ميداند (با لحاظ شدت و ضعفي
كه از نظر قدرت و اقتدار ميان كشورها و حاكميتها قائل ميشود) .با توجه به
بينظمي و آنارشي حاكم بر نظام بينالملل ،مسئوليت تأمين امنيت شهروندان
و اعمال حاكميت بالمنازع و مصون نگهداشتن كشور از تعرضات احتمالي در
فضايي به شدت رقابتي و احتماالً خصمانه به طور كامل بر عهده دولتهاست
) .(Ibid, P. 119از اين رو ،مهمترين وظيفه دولتها تأمين امنيت كشور در
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گستردهترين مفهوم آن به شمار ميرود .اين مسئوليت آنان را موظف ميسازد
بر اساس واقعبينانهترين تفاسير از امنيت به رصد وضعيت كشورهاي همجوار
بپردازند و بر مبناي كنش و واكنشهاي موجود ميان اعضا همواره قدرت خود
را همسطح يا متوازن با ديگران قرار دهند ،به گونهاي كه رقبا حتي در صورت
تمايل به تعرض ،با برآورد هزينههاي سنگين احتمالي از انجام آن صرفنظر كنند
) .(Walt, 1987: 149موازنه تهديد دقيقاً به همين موضوع اشاره دارد و امنيت
جمعي كشورهاي عضو محيط امنيتي را در گرو نوع نگرش و برآورد مستمر آنان
از ميزان تهديدهاي موجود و تالش براي انطباق با آن (كاهش هزينههاي نظامي
به عنوان مهمترين شاخص در شرايط وجود اعتماد متقابل يا افزايش مستمر در
صورت وجود فضاي خصمانه و به شدت رقابتي) ميداند ).(Ibid, P. X
مبتني بر فضاي فكري پيشگفته ،شرايط امنيتي براي واحدهاي سياسي
در بطن و متن آن بسيار شكننده خواهد بود .بنابراين ،چنين وضعيت
نابساماني شرايط و لوازم و الزاماتي به شرح زير بر كشور وارد ميسازد:
ـ نميتواند بر تداوم رفتار سياسي همسايگانش اطمينان و روي همكاري با
آنها تكيه كند.
ـ نميتواند روابط سياسي بادوام ،مشترك و راهبردي با همسايگانش داشته
باشد.
ـ به دليل ضعف ساختار سياسي كشورهاي منطقه همواره در انتظار وقوع
حوادث داخلي در كشورهاي همسايه است.
ـ به دليل ضعف كشورهاي عضو محيط پيراموني ،دخالت خارجي همواره
متصور است.
ْ
غيردموكراتيك دفعي و سريع است
ـ تغيير نگرش حاكمان به دليل ماهيت
و حتي جابهجايي حكومتها به صورت خشن انتظار ميرود.
ـ فشار و تهديد خارجي گاه در تحكيم موقعيت داخلي استفاده ميشود.
ـ به دليل ناامني ائتالفهاي موقتي شكل ميگيرد.
ـ به دليل ناامني حكومتها به سوي تشكيل حكومتهاي توتاليتر يا نظاميگرا
سوق مييابند و همين خود موجب ناامن شدن بيشتر منطقه ميشود.
ـ بيثباتي درونزا قدرتهاي منطقه و فرامنطقهاي را به دخالت تحريك
ميكند و دور و تسلسل ميآفريند.
ـ اعمال زور و قدرت در تعامالت منطقهاي اهميت بيشتري مييابد و همين
دليل عمدهاي ميشود براي خريدهاي تسليحاتي به بهانه تأمين امنيت.
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ـ اين حركت در بطن خود به سمت مسابقه تسليحاتي به گمان تأمين امنيت
پيش ميرود و بازدارندگي مبتني بر تهديد و وحشت ميآفريند و در نهايت به
جنگ نيز ختم ميشود ،زيرا تملك تسليحات توهم قدرت ميآفريند و همين
توهم بر مشكالت امنيتي منطقه ميافزايد.
بر اساس اين چارچوب مفهومي ،وضعيت محيط امنيتي پيرامون جمهوري
اسالمي طي دو دهه اخير بررسي ميشود.

104

محيط امنيتي جمهوري اسالمي
وقوع انقالب اسالمي در ايران نه تنها گفتمان امنيتي منطقه را از اساس دچار
تغييرات بنيادين كرد ،بلكه تأثيرات آن تقريباً تمام جهان را دربرگرفت .اگر پيش
از انقالب محيط امنيتي ايران ذيل گفتمان دو بلوك شرق و غرب قابل توجيه
و تفسير بود ،واقعيت آن است كه خارج از اين گفتمان و جدا از نوع پيوند رژيم
سلطنتي با غرب ،محيط امنيتي ايران چندان معنايي نمييافت .تغيير رژيم
حاكم ،وقوع جنگ هشت ساله با عراق ،فروپاشي نظام دوقطبي ،اضمحالل اتحاد
جماهير شوروي و پيدايش كشورهاي جديد در مرزهاي شمالي در ساختار
امنيتي منطقه تغييراتي اساسي به وجود آورد .حمالت يازدهم سپتامبر و واكنش
شديد آمريكا به آن ،سپس تغيير گفتمان جهاني مبارزه با تروريسم و پيامد آن
كه جنگ با دو كشور عراق و افغانستان و اشغال اين دو كشور توسط اياالت
متحده و همپيمانانش بود ،محيط امنيتي جمهوري اسالمي را به شدت تغيير داد
) .(Afrasiabi and Maleki, 2003: 245- 256اين تغييرات امنيتي كه هريك
ميتوانست هر واحد سياسي را دچار تنش و بحرانهاي امنيتي كند ،سبب شد
جمهوري اسالمي بنيانهاي امنيتي متفاوتي براي هر حوزه در نظر بگيرد و در
مجموع با تكيه بر رصد تغيير و تحوالت حوزههاي چندگانه امنيتي ،راهبردهاي
متفاوتي اتخاذ كند ).(Ibid
بررسي ژئواستراتژيك منطقه نشان ميدهد كه جمهوري اسالمي پس از
جنگ با عراق و طي دو دهه اخير محيط امنيتي متالطم و پر فراز و نشيبي
داشته است .ناپايداري امنيتي تقريباً در تمام كشورهاي پيراموني وجود داشته
و همه كشورهاي همجوار در بحرانهاي داخلي شديد يا جنگ و درگيريهاي
كوتاه و درازمدت منطقه به نحوي نقش ايفا ميكردهاند .صرف نظر از دخالت

پرواضح است كه نقش ايران در بسياري از اين محيطها تعيينكننده و
محوري است .از سوي ديگر ،اين نكته نيز آشكار است كه در همه اين محيطها
ايران رقبا و دشمنان سرسختي دارد كه براي تأمين منافع ملي يا تضمين امنيت
خود حاضر به رويارويي و جنگ هستند .جز محيط امنيتي آسياي مركزي كه
براي ايران كمخطرترين حوزه محسوب ميشود و اعضاي اين محيط تجربه جنگ
و درگيري با يكديگر را ندارند ،تقريباً تمام رقباي ايران در محيطهاي پيراموني
سابقه و تجربه جنگ و تالش جدي براي كاربرد سالحهاي كشتارجمعي را
دارند .صرف نظر از اين محيط ،طي دو دهه گذشته مستقيم يا غيرمستقيم
تمام اعضاي محيط امنيتي پيرامون ايران در جنگهاي كوتاهمدت يا درازمدت
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قدرتهاي فرامنطقهاي كه محيط امنيتي را به شدت تحت تأثير قرار ميداد،
طي دو دهه اخير جمهوري اسالمي بايد در قضايا و تحوالت جاري و منطقهاي
و محيطهاي امنيتي پيرامون خويش نقش ايفا و بسته به توان نظامي و امنيتي
خود در تأمين امنيت پيراموني كشور تالش ميكرد .با توجه به مشاركت ساير
كشورها در محيطهاي امنيتي مشترك با ايران ،از ميان بازيگران مختلف در هر
حوزه مهمترينها انتخاب و هزينههاي نظامي كشور متناسب با توان كشورهاي
مؤثر در اين حوزه (كشورهاي برتر رقيب يا دشمن) در نظر گرفته شده و بر
مبناي هزينههاي نظامي كشورهاي مختلف مقايسه صورت گرفته است .بر اين
اساس محيطهاي امنيتي پيراموني را كه در مجموع محيط امنيتي جمهوري
اسالمي را شكل ميدهند ،ميتوان چنين ترسيم كرد:
ـ محيط امنيتي حوزه درياي خزر (روسيه ،تركمنستان ،قزاقستان ،آذربايجان)؛
ـ محيط امنيتي حوزه آسياي مركزي (شامل كشورهاي تركمنستان،
تاجيكستان ،ازبكستان ،قزاقستان و قرقيزستان)؛
ـ محيط امنيتي حوزه قفقاز و تركيه (تركيه ،آذربايجان ،ارمنستان ،گرجستان)؛
ـ محيط امنيتي حوزه مشرق عربي و هالل خصيب (عراق ،فلسطين اشغالي،
اردن ،سوريه ،لبنان و مصر)؛
ـ محيط امنيتي حوزه خليج فارس (عربستان ،عمان ،امارات ،كويت ،بحرين،
قطر ،عراق و يمن)؛
ـ محيط امنيتي غرب آسيا (پاكستان ،افغانستان ،هند).
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درگير بودهاند .روسيه در درگيريهاي ميان آذربايجان و ارمنستان ،افغانستان،
چچن ،گرجستان ،تاجيكستان ،داغستان ،يوگسالوي سابق (بوسني و صربستان)
و هر دو جنگ خليج فارس مشاركت فعال داشته است .تركيه خود را يك طرف
درگيري ميان آذربايجان و ارمنستان ميداند و در جنگ با عراق نيز مشاركت
فعال داشته است .عربستان در دو جنگ عليه عراق مشاركت داشته است و تجربه
جنگ در يمن نيز دارد .پاكستان از ديرباز در مسئله كشمير با هند درگير بوده
و به همين دليل و علل ديگر ،چندين جنگ كمشدت با هند داشته است .البته
رقابت هستهاي آنان بيتأثير بر منطقه نبوده است .بر اين موضوع بايد مداخله
جدي و جنگ نيابتي هر دو طرف در افغانستان را افزود .رژيم صهيونيستي نيز
تجربه جنگهاي متعدد با كشورهاي همجوار را داشته و در دوره مورد بحث با
لبنان و سوريهوارد درگيريهاي متعدد شده است .جمهوري اسالمي نيز تجربه
تحمل جنگ هشت ساله و تهديدهاي مكر ِر طالبان ،القاعده ،اسرائيل و آمريكا به
جنگ مجدد را داشته است.
1
غالب اعضاي مهم محيطهاي امنيتي پيرامون ايران در باشگاه اتمي عضوند.
اين نكته بر ثقل قدرت آنان در محيط امنيتي ميافزايد و كشورهاي رقيب را
وادار ميكند در اين زمينه اقدام مشابهي انجام دهند يا دستكم ظرفيتهاي
دفاعي خود را به نحوي بازدارنده باال ببرند .قزاقستان مدتهاي مديد زرادخانهاي
از انواع سالحهاي اتمي داشت و به عنوان انبار مهمات شوروي در شرق محسوب
ميشد .اين كشور به رغم تخليه سالحهاي اتمي برجايمانده از شوروي سابق
همچنان به صورت غيررسمي با داشتن تعداد قابل توجهي سالح عضو باشگاه
اتمي است ) .(Lugar, 1999روسيه نيز با داشتن دومين جايگاه ميان كشورهاي
دارنده سالح هستهاي و به عنوان دومين قدرت اتمي جهاني بيش از 2000
كالهك اتمي در اختيار دارد ) .(Hackett, 2010: 222تركيه با عضويت در
پيمان ناتو براي مدتها به عنوان خط مقدم درگيري اتمي ميزبان بيش از نود
كالهك اتمي بلوك غرب بود ).(Kristensen, 2005: 8
در دو دهه اخير نه تنها اين تعداد كاهش نيافته بلكه بيشتر شده است.
اسرائيل نيز به صورت غيررسمي عضو باشگاه اتمي است و به رغم سياست
 . 1جز جمهوری اسالمی ایران و عربستان تمام کشورهای همجوار محیط امنیتی ایران عضو باشگاه اتمی و تولیدکننده
یا دارنده سالحهای اتمی هستند .عراق نیز همین مسیر را طی میکرد که با حمله رژیم صهیونیستی به این کشور این

روند متوقف شد.
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ابهامي كه پيش گرفته ،بر اساس كمترين برآوردهاي انجامشده ،حدود 1001
كالهك هستهاي دارد ) .(Noriss and Kristensen, 2010: 77-83پاكستان
پس از انجام آزمايشهاي اتمي اثبات كرد كه قادر به توليد بمب اتمي و در
صورت لزوم كاربست آن در درگيري با هند است ).(Dittmer, 2005: 110-112
عراق تالش بسياري براي دستيابي به بمب انجام ميداد اما در ميانه راه براثر
اقدام اسرائيل در بمباران تأسيسات اتمي اين كشور دست از اين كار كشيد
) .(Cordesman, 1999: 605-606عربستان و جمهوري اسالمي تنها دو عضو
امنيتي اين مجموعه به شمار ميروند كه فاقد اين تجهيزاتاند؛ با اين تفاوت
كه وابستگيها و پيوندهاي عربستان با آمريكا براي اين كشور سپر حفاظتي و
امنيتي مناسبي ايجاد و برخي گزارشها از دفاع همهجانبه واشنگتن از عربستان
حكايت ميكند ).(Wilson, 1994: 123-124
روابط و پيوندهاي خارج از محيط امنيتي چنان كه اشاره شد ،نقشي مهم در
افزايش نقشآفريني و ايجاد ثقل در محيط ايفا ميكند .اين پيوندها (در هر شكل
آن خواه روابط راهبردي ،رابطه فرادست و فرودست ،منافع مشترك ،دشمنان
مشترك و ساير زمينههاي دوستي يا همكاري) سبب ميشود كه واحدهاي
سياسي عضو از اعتماد به نفس بيشتري در پيگيري منافع ملي برخوردار شوند
و نيازهاي امنيتي خود را با اقتدار بيشتر و هزينهاي كمتر تأمين كنند .اگرچه
احتمال دارد اين پيوندها به ايجاد روابط راهبردي ختم نشود ،اما در متن و بطن
خود موجد امنيت افزونتر ،قدرت بيشتر ،افزايش رقابت و توان مقاومت در برابر
اعضاي ديگر و در نهايت تضمينكننده برتري رقيب در محيط خواهد شد .در
چهار محيط امنيتي بسيار مهم پيرامون ،تركيه ،عربستان ،پاكستان و اسرائيل
روابط سياسي و نظامي بسيار عميقي با آمريكا دارند .رقابت منطقهاي ايران با
كشورهاي محيط امنيتي با رقابت جهاني آمريكا براي كنترل اين محيط درهم
آميخته است .افزون بر اين ،پيوندهاي آمريكا با اعضاي محيط امنيتي هزينههاي
امنيتي منطقه را عموماً و هزينههاي امنيتي ايران را به ويژه باال برده است .اين
 . 1البته برخی منابع این رقم را نادرست خواندهاند و به ارقامی بیش از این توجه دارند .براي مثال در این منبع زير به

تعداد  500کالهک اتمی اشاره شده است.
Khondakar Golam Mowla, The Judgment Against Imperialism, Fascism and
Racism Against Khalifate and Islam, Bloomington (Indiana): Author House,
2008, p.135.
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پيوندها به حضور بیشتر آمريكا در منطقه انجامیده و به تعبيري به همسايگي
اين كشور و طبعاً افزايش ميزان مداخله منجر شده است .در محيط امنيتي
شمال و شمال شرق نيز روسيه نقش محوري ايفا ميكند و ميكوشد با تكيه بر
سابقه ابرقدرتي در گذشته نزديك ،كنترل شديدتري بر اين محيطها اعمال كند.
بنابراين به نظر ميرسد نوعي گفتمان دوقطبي نوكالسيك همچنان پيرامون
جمهوري اسالمي ايران پايدار است .طبيعتاً در چنين فضايي براي جمهوري
اسالمي كه تمايلي به شركت در دستهبنديهاي سياسي رايج و قرار گرفتن ذيل
گفتمانهاي قدرت فرامنطقهاي ندارد و سياست نه شرقي و نه غربي را اتخاذ
كرده كار را سختتر ميكند.
منابع تهديد در محيط پيراموني ايران كه تأثير مستقيم بر امنيت و منافع
ملي جمهوري اسالمي ميگذارد بسيار متعدد و متنوع است .در شرق عالوه بر
خطر جنگ و تعرض جدي ،طالبان براي دو دهه تهديدي مستقيم بود .خطر
گسيل آوارگان ،حضور صدها هزار پناهنده ،نقل و انتقال تروريستهاي القاعده
و نيز انتقال مواد مخدر به جامعه جوان ايراني خطرهايي قابل توجه به شمار
ميرفتند .در جنوب مزاحمتهاي امارات بر سر جزاير سهگانه ایرانی دستكم
دو خطر را در بطن خود داشت :نخست ،ايجاد مشكل امنيتي براي جمهوري
اسالمي ایران و بينالمللي كردن موضوع؛ دوم ،جلب حمايتهاي بيروني براي
ثقيل كردن كفه ترازو به نفع امارات از طريق اتحاديه عرب و آمريكا .در همين
منطقه تهديد مهمتر دولت عربستان بود كه طي چهار دهه گذشته همواره
بر سر ايفاي نقش با ايران به رقابت برخاسته و بر اين رقابت صبغه ديني نيز
بخشيده بود .عراق با ايجاد مشكل براي تمام اعضاي محيط امنيتي به ويژه جنگ
درازمدت با ايران و سپس حمله ناكام به كويت و عربستان ،مهمترين تهديد
عيني طي دهه  1980بود .اگرچه اين تهديد در ابتداي دهه اول مورد بحث
خاتمه يافت ،اما با اشغال اين كشور توسط آمريكا مجددا ً به بستري براي تهديد
ايران تبديل شد .جنگ سرد و جدال آشكار ايران با رژيم صهيونيستي تأثيرات
بسيار مهمي در محيط امنيتي ايران و راهبردهايش بر جاي گذاشت و طي سه
دهه به مهمترين تهديد ثابت جمهوري اسالمي بدل شده است.
با روي كار آمدن اسالمگرايان در تركيه گرچه اندكي از دغدغههاي امنيتي
ايران كاسته شد ،اما نگراني قدرت گرفتن نظاميان در اين كشور و ارتباطات ويژه
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تركيه با اسرائيل و ناتو همواره ايران را انديشناك ميكند .تركها نيز همواره به
ايران به چشم رقيب مينگريستهاند 1.وضعيت نامشخص حقوق ايران در درياي
خزر و اختالفات بين اعضا و منازعه بر سر منابع نفتي كه ايران نيز در آن سهم
دارد ،بر نگرانيهاي كشورمان ميافزايد (كاظمپور اردبيلي .)1377 ،نگرانيها و
تهديدهايي كه همواره از سوي اعضاي محيطهاي امنيتي متوجه ايران است نه
تنها رنگ نباخته بلكه در پيوندهاي نو ميان اعضا با قديميترين دشمن ايران
(آمريكا) عمق و گستره بيشتري يافته است ،به گونهاي كه جمهوري اسالمي
بايد با تكيه بر منابع اندك در دو عرصه محيطهاي امنيتي پيراموني و بينالمللي
براي تأمين امنيت خويش اقدام كند .به نظر ميرسد متغير سبد هزينههاي
نظامي كه ايران براي مقابله با حوادث و بحرانهاي مختلف فراهم آورده به حد
الزم و كافي نيست .الزم است مبتني بر تهديدهاي بالقوه و بالفعلي كه جمهوري
اسالمي را هدف قرار داده ،ع ِّده و ُع ّده مناسبتري فراهم آيد و هزينههاي نظامي
ايران دستكم متناسب با متوسط هزينههاي نظامي كشورهاي عضو محيط
امنيتي افزايش يابد .اين نكته بدان علت حائز اهميت است كه به رغم فقدان
تهديدهايي مشابه ،آنچه جمهوري اسالمي را هدف گرفته ،هزينههاي نظامي
اختصاصيافته از سوي واحدهاي سياسي عضو است كه در قياس با ايران بسيار
بيشتر بوده است .اين موضوع به دليل تهديدهاي بسياري كه در ادامه بحث به
آنها اشاره ميشود ،اهميتي ويژه مييابد.
تعريف هزينههاي نظامي
براي ورود به بحث اصلي الزم است تعريفي پيراسته از هزينههاي نظامي ارائه
شود .اين نكته بديهي است كه هر كشور بر مبناي دريافت خود از محيط
امنيتي پيرامونش و با تكيه بر نيازمنديهاي امنيتي خود و البته با لحاظ
دستيابي به حداكثر سطح منافع ملي و توجه به تهديدهايي كه متوجه آن
است ،تعريفي خاص از هزينههاي نظامي خود ارائه ميدهد ).(Remy, 1994: 14
به همين دليل نميتوان از وجود يك استاندارد در اين زمينه سخن گفت
 .1در این زمینه مقاله خواندنی هنری برکی در مجموعه مقاالت زیر اطالعات خوبی به دست میدهد:
Alvin Z. Rubinstein, Oles M. Smolansky, Regional Power Rivalries in the New
Eurasia: Russia, Turkey, and Iran, New York: M E Sharpe, 1995, PP.147-168.
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) .(Brzoska, 1998با توجه به دشواريهاي مختلفي كه ارائه تعريفي مشخص
براي تعيين شاخصهاي هزينههاي نظامي ميان كارشناسان مختلف وجود دارد،
ارائه مفهومي واحد و مورد قبول همگان ميسر نيست .اين معضل به داليلي
نظير حساسيت افشاي اطالعات نظامي توسط كشورها ،وجود طيفي گسترده
از شاخصها براي هزينههاي نظامي ،ناهمساني سطح اقتصادي كشورها ،وجود
تورم و مشكالت اقتصادي پنهان ،گستره شمول واحدهاي تأمينكننده امنيت
در كشورهاي مختلف ،و تعاريف مختلف از واحدهاي نظامي و نهادهاي وابسته،
عم ً
ال امكان ايجاد وحدت نظر را به حداقل رساند است ) .(Ian, 1994: 38ميان
تعاريف ارائهشده از سوي سازمانهاي پيشگفته و ساير صاحبنظران ،با توجه
به تعريف شفافي كه مؤسسه تحقيقات صلح استكهلم از هزينههاي نظامي ارائه
كرده و مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است و نيز نظر به اينكه آمار
و استنادات مورد استفاده در اين تحقيق از منبع سيپري است ،تعريف اين
مؤسسه مبناي عمل تحقيق قرار ميگيرد .بنابراين ،هزينههاي نظامي عبارت
است از« :تمام هزينههاي مصرفي و سرمايهاي در نيروهاي نظامي ،وزارت دفاع
و ساير نهادهاي حكومتي درگير در موضوعات دفاعي نيروهاي شبهنظامي كه
آموزشديده و در مواقع لزوم قادر به مشاركت در عملياتهاي نظامي هستند
و نيز فعاليتهاي نظامي فضايي اطالق ميشود .اين هزينهها شامل هزينههاي
پرسنلي (پرداختهاي جاري ،هزينههاي بازنشستگان و هزينههاي خدمات
اجتماعي خانوادههاي آنان) ،عملياتهاي نظامي و هزينههاي تعمير و نگهداري،
تهيه سالح ،تحقيق و توسعه امور نظامي ،ابنيه و اماكن نظامي و كمكهاي
نظامي ميشود» ).(Institute Stockholm International Peace Research, 2010
در بررسي وضعيت نظامي كشورها شاخصهاي مختلفي در نظر گرفته
ميشود .به مجموع اين شاخصها سبد هزينههاي نظامي گفته ميشود .سرجمع
هزينههاي نظامي هر كشور با معيارها و شاخصهاي مختلف سنجيده ميشود
و با مقياس كشورهاي همجوار مورد مقايسه قرار ميگيرد .از ميان مهمترين
شاخصهاي مذكور ميتوان به اين موارد اشاره كرد :سرانه هزينههاي نظامي،
سرانه سرباز ،هزينههاي نظامي به كيلومتر مربع ،هزينههاي نظامي به نسبت هر
سرباز ،نسبت جمعيت به سرباز ،درصد هزينههاي نظامي از توليد ناخالص ملي،
و درصد هزينههاي نظامي از هزينههاي حكومت .در راستاي اثبات اين فرضيه
كه هزينههاي نظامي ايران بايد متناسب با هزينههاي نظامي محيط امنيتي
پيراموني باشد ،جدول زير با تكيه بر مستندات و آمارهاي ارائهشده از سوي

نهادهاي معتبر بينالمللي ،موضوع را از وجوه مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار
ميدهد:1
ميانگين سبد هزينههاي نظامي كشورهاي عضو محيط امنيتي ايران (2009ـ )1989
اسرائيل
181117

619730

ايران

پاكستان
789550

تركيه
716360

روسيه
2901256

عربستان
191360

قزاقستان
79769

درصد پرسنل نظامي
به نسبت نيروي كار

7/9

3

2

3/1

3

2/9

1

هزينههاي نظامي
(به ميليون دالر )2008

12/757

5/643

4321

17600

67200

24222

722

9/2

2/7

5/3

3/4

5/1

10/6

1

سرانه توليد ناخالص
داخلي (به دالر)

18454

1648/4

544

3994

2151

10008

1547

سرانه هزينه نظامي
(به دالر)

2096

77/4

31/8

270

461

1194

46

597

درصد هزينههاي نظامي از

17/7

14/9

29/9

10

17/6

6/9

16

سرانه هزينه هر سرباز (به دالر)

70435

9106

5473

24569

23162

126578

9051

38339

هزينه نظامي به ازاي هر

614203

3424

5375

22868

3935

12354

265

94632

نسبت جمعيت به
سرباز (به نفر)

33/6

117/6

172

91

50

106

195

109

پرسنل نظامي

درصد هزينههاي نظامي

هزينههاي حكومت

كيلومتر مربع

3/3

5/3

Source: Stockholm International Peace Research Institute(SIPRI), The
SIPRI Military Expenditures Data Base, at: www. Sipri.org/databases/
;miles
World Bank, World Development Indicator, at: www. data. worldbank.
org/data-catalog/world-development-indicators
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(از توليد ناخالص داخلي)

ميانگين

 . 1بر این اساس نویسنده صرفاً به بیان هزینهها به ارقام معمولی که در منابع اولیه بدان اشاره میشود ،بسنده نکرده و
با انتخاب معیارهای دقیقتر و نگاه چندوجهی به موضوع از منظرهای مختلف نگریسته است .بیان رقم هزینههای نظامی

به میلیون دالر واقعیت را بیان میکند ،اما نه همه آن را .سرانه هزینه نظامی بیانکننده این است که از سوی حکومت

به هر شهروند چه میزان هزینه نظامی تحمیل میشود .سرانه هزینههای سرباز بیانگر این نکته است که چه میزان هزینه برای
هر نیروی نظامی مصرف میشود .درصد پکارکنان نظامی به نیروی کار از اختصاص منابع انسانی فعال به حوزه نظامی و
در نتيجه ،میزان کارآفرینی نظامی و تفوق یا بهرهمندی این حوزه از نیروی کار را نشان میدهد .هزینههای نظامی به نسبت

هر کیلومتر نیز میزان توجه و اهتمام دولتها به سرزمین و هزینههای تأمین امنیت کشور به ازای هر کیلومتر مربع را نشان
میدهد .نسبت جمعیت به سرباز نیز بیانکننده تعداد سرباز الزم برای حمایت از شهروندان است .معیارهای دیگری هم

هست که در این فرصت اندک نمیتوان به همه آنها پرداخت .بدون شک توجه به عموم این معیارها میتواند تصویر مناسبی
از امر واقع میزان نظامیگرایی در یک کشور ارائه كند .صرف ًا ارائه آمارهای کالن بدون توجه به بازنمایی این هزینهها در
زندگی عمومی جامعه و شهروندانش و توجه سادهانگارانه به کاستی یا فزونی هزینههای نظامی واحد سیاسی خاص بدون

دقت نظر به مصارف واقعی آن ،راهزن اندیشه خواهد شد.
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پيش از ورود به بحث اصلي ذكر چند نكته ضروري است :نخست ،در مورد
آمار مندرج در جدول سبد هزينههاي نظامي كشورهاي عضو محيط امنيتي
پيراموني ايران بايد گفت اطالعات فوق برگرفته از آمار ارائهشده توسط بانك
جهاني و سيپري در سال  2010است .بر اساس آمار مذكور ،هزينههاي بيست
ساله اخير از پايان جنگ ايران و عراق در  1989آغاز و تا پايان سال  2008مورد
بررسي قرار گرفته است .در گام نخست آمارهاي هر كشور بهطور جداگانه تهيه
ِ
بيست سال مورد بحث استخراج شده است.
و سپس ميانگين هر مورد طي
دوم ،هزينههاي نظامي به طور معمول متغير مستقل محسوب نميشوند
و عموماً به عنوان متغيري وابسته به سياستهاي كالن حكومت و تحت تأثير
علل و عوامل مختلف مورد توجه واقع ميشوند .به عبارت ديگر ،اين هزينهها
تابعي از تحوالت منطقهاي ،سياستهاي كالن بينالمللي ،ائتالفها و انفكاك
قدرتهاي بومي ،مداخله قدرتهاي تأثيرگذار خارجي ،توان اقتصادي كشور،
عوامل تهديدكننده امنيتي و نظاير آن هستند .در حقيقت ،هزينههاي نظامي
واكنش كشور هدف به محيط امنيتي پيراموني است و مستمرا ً در حال تغيير
است.
سوم ،براي بررسي دقيق وضعيت هزينههاي نظامي نميتوان و نبايد صرفاً به
يك عامل و در يك بازه زماني كوتاه بسنده كرد .بررسي سبد هزينههاي نظامي
شامل معيارهاي عمومي و اختصاصي هر كشور كه در جدول و نمودارهاي تحقيق
حاضر بيان شده ،نگاهي شامل و جامع به ابعاد مختلف آشكار و نهان هزينههاي
نظامي يك كشور در طول دو دهه است كه در قياس با ساير واحدهاي سياسي
همجوار يا عضو محيط امنيتي ،تصويري واقعيتر از شرايط نظامي و امنيتي
منطقه ارائه ميكند.
چهارم ،كشورها معموالً بدبينانهترين شرايط امنيتي محيط پيراموني خود
را در تخصيص هزينههاي امنيتي لحاظ ميكنند .در چنين وضعي ،توجه به
شرايط عيني محيط و نگرانيهاي موجود و انطباق آن با نيازمنديهاي امنيتي
و امكانات موجود يا در اختيار ،فاصلهاي ميان بايدهاي و هستهاي نظامي و
امنيتي رخ ميدهد .اين حفرههاي امنيتي و نظامي در رقابت تنگاتنگ براي
بهرهبرداري از منابع معموالً اندك موجود ،به طور معمول به ساير كشورها فرصت
اعمال نفوذ ،مداخله ،بحرانسازي و حتي جنگ ميدهند.

 .1سرانه هزينه نظامي
يكي از شاخصهاي مهم تعيين ميزان نظاميگرايي در كشورها بررسي سرانه
هزينههاي نظامي يك كشور است .اين معيار نشان ميدهد كه چه ميزان بودجه
نظامي براي هر نفر در طول دوره مورد توجه در هر كشور در نظر گرفته شده
است .در دوره مورد بررسي ميانگين هزينههاي كشورهاي مختلف به دالر ثابت
سال  2008استخراج و بر ميانگين جمعيت طي همين دوره تقسيم شده است.
از تقسيم اين دو عدد بر يكديگر رقم متوسط سرانه هزينه نظامي به دست آمده
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ميان واحدهاي حوزه امنيتي بالفصل جمهوری اسالمی ایران ،آسياي مركزي
با محوريت قزاقستان كمترين دغدغه براي جمهوری اسالمی ایران محسوب
ميشود .هيچيك از اعضاي اين محيط امنيتي رفتار خصمانه با ايران ندارند
و مزاحمت امنيتي خاصي براي جمهوري اسالمي ایران ايجاد نكردهاند .عمده
نگراني شامل پيوندهاي نزديك اين كشورها با رقباي نزديك و تهديدآفرين براي
ايران است كه به آنان وزن و جايگاهي نسبتاً مهم در حوزه امنيتي ميدهد.
افزون بر آن ،قزاقستان در حوزه امنيتي درياي مازندران در قامت رقيب ظاهر
شده و از توان هستهاي فوقالعادهاي برخوردار است ،لذا در محاسبات مرتبط
با اين حوزه به عنوان يك واحد سياسي شاخص (و البته ضعيفترين) در نظر
گرفته شده است.
امنيت موضوعي ذهني و سيال است و احساس آن از وجودش مهمتر جلوه
ميكند .بنابراين ،افزايش معمول و متناسب هزينههاي نظامي در محيط امن و
قابل اعتماد ،معموالً به مسابقه تسليحاتي و نظامي نميانجامد .ايجاد كشورهاي
قدرتمند و داراي گفتمان مشترك امنيتي (و نه الزاماً سياسي) به كاهش
هزينههاي امنيتي كمك ميكند .كمك به ثبات كشورهاي ضعيف و تقويت آنان
به كاهش حضور قدرتهاي بيگانه ميانجامد .افزايش دامنه خودآگاهي و رواج و
ترويج استقالل عمل و اعمال حاكميت و بسط دموكراسي درونزا و بوميشده و
منطبق بر خواست ملي به اين روند كمك ميكند .با توجه به توضيحات پيشين،
اينك وقت آن است كه فرضيه مورد آزمون قرار گيرد و صحت و سقم آن
مشخص شود .در اين بخش از مقاله شاخصهاي مختلف از چند منظر متفاوت
مورد توجه قرار ميگيرند.
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است .اين رقم براي اسرائيل به ازاي هر نفر  2096دالر تخصيص يافته است كه
بيشترين رقم در خاورميانه و جهان محسوب ميشود .مرحله بعد ،عربستان با
اختصاص  1194دالر در رتبه دوم قرار ميگيرد .روسيه و تركيه نيز به ترتيب
با  461و  270دالر مراتب بعدي را اشغال كردهاند .در سه مرحله آخر ايران
با حدود  77دالر ،قزاقستان  46و پاكستان  32دالر قرار دارند و سرانه هزينه
نظامي اين كشورها بسيار كمتر از رقبا در منطقه بوده است .در مقايسهاي كوتاه
با ساير كشورهاي عضو محيط امنيتي به خوبي ميتوان دريافت كه ايران از اين
نظر در زمره كمترين هزينهكنندگان در منطقه بوده است.

Source: Stockholm International Peace Research
Institute(SIPRI). the SIPRI Military Expenditures Data Base, at:
.www. sipri. org/databases/milex
World Bank, World Development Indicator. at: www. data. worldbank.

.org/data-catalog/world-development-indicators
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 .2نسبت جمعيت به سرباز
يكي ديگر از شاخصهاي نشاندهنده ميزان اهتمام كشورها به امور نظامي بررسي
نسبت جمعيت به سرباز است .به طور معمول كشورهايي كه به نظاميگرايي

شهرهاند تعداد پرسنل نظاميشان به نسبت جمعيت بيشتر از كشورهايي است
كه به اين مسئله توجه كمتري دارند .در مورد مقياس مورد نظر ،آمار ذيل به
خوبي گواه است كه جمهوري اسالمي به ازاي هر  117نفر يك کارکنان نظامي
در اختيار داشته است و همانند گزينه قبلي در اين بخش نيز پس از قزاقستان
و پاكستان در مرتبه سوم قرار ميگيرد .عربستان به ازاي هر  106نفر ،تركيه
به ازاي هر  91نفر و روسيه نيز به ازاي هر  50نفر يك نيروي نظامي در اختيار
دارند .اين رقم براي اسرائيل به ازاي هر  34نفر يك نيروي نظامي است كه از
اين نظر هم در منطقه و جهان رتبه اول را دارد.
افزايش هزينههاي نظامي ايران؛ ضرورتي انكارناپذير  /دكترجواد شعرباف

Source: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), The SIPRI

Military Expenditures Data Base, at:
.www. sipri. org/databases/milex
World Bank, World Development Indicator, at: www. data. worldbank

.org/data-catalog/world-development-indicators

 .3هزينههاي نظامي به ميليون دالر
يكي ديگر از شاخصهاي بررسي ميزان اهتمام كشورهاي عضو محيط امنيتي
به امور نظامي و ميزان تهديدآفريني آنها اختصاص بودجههاي هنگفت به
بخش نظامي است .در اين زمينه روسيه با توجه به تالش براي كنترل منطقه،
همچنان يكهتازي ميكند و به طور متوسط ساالنه بيش از  67ميليارد دالر
هزينه نظامي دارد .عربستان با تخصيص متوسط ساالنه بيش از  24ميليارد
دالر ميان كشورهاي توسعهنيافته براي ساليان دراز حايز رتبه اول بوده است.
تركيه نيز در ادامه سياستهاي نظاميان حتي زماني كه غيرنظاميان در رأس
قدرت بودهاند ،همچنان با اختصاص متوسط ساالنه بيش از  17ميليارد دالر رقم
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شگفتآوري به هزينههاي نظامي خود تخصيص داده است .اسرائيل هم به طور
متوسط ساالنه حدود  13ميليارد دالر بودجه به امور نظامي اختصاص ميداد
كه با توجه به فقدان تهديد جدي ،اين رقم بسيار زياد به نظر ميرسد .جمهوري
اسالمي ساالنه به طور متوسط با تخصيص حدود  5/6ميليارد دالر در رتبه پنجم
قرار ميگيرد .بخش اعظم هزينههاي انجامشده تحت تأثير جنگ هشت ساله با
عراق و بازسازي بخش نظامي پس از جنگ بوده است .در مراحل بعدي پاكستان
 4/3ميليارد دالر و قزاقستان  700ميليون دالر در اين حوزه هزينهكردهاند.

Source: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the

.SIPRI Military Expenditures Data Base, at: www. sipri. org/databases/milex

World Bank, World Development Indicator, at: www. data. worldbank.
org/data-catalog/world-development-indicators
.
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 .4نسبت هزينههاي نظامي از توليد ناخالص داخلي
از شاخصهاي مهم براي بررسي ميزان اهتمام كشورها به امور نظامي درصد
هزينههاي نظامي از توليد ناخالص داخلي است .اين شاخص به خوبي نشان
ميدهد چه درصدي از توليد ناخالص داخلي صرف هزينههاي نظامي و تأمين
امنيت ميشود .بر اساس شواهد موجود ،عربستان طي دو دهه گذشته ،حدود
 10/6درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به اين امر اختصاص داده است
كه در تمام اين مدت در جهان نميتوان براي آن نمونه ديگري در نظر گرفت.
با فاصلهاي اندك از اين كشور اسرائيل قرار دارد كه رقمي معادل  9/2درصد
اختصاص داده است .از اين رو ،ميان رژيم صهيونيستي و عربستان مشابهت
رفتاري ويژهاي طي اين دو دهه مشاهده ميشود .پاكستان با اختصاص 5/3

درصد در مرتبه سوم و روسيه با  5/1درصد و تركيه با  3/4درصد در مراحل
بعدي قرار ميگيرند .ميان كشورهاي مطرح منطقه ،تنها ايران است كه به رغم
وجود تهديدهاي عيني و گذران جنگ و لزوم بازسازي ،رقمي معادل  2/7درصد
را صرف هزينههاي نظامي كرده است كه تقريباً معادل نيمي از ميانگين درصد
كشورهاي مهم عضو محيط امنيتي ( )5/3است.

.SIPRI Military Expenditures Data Base, at: www. sipri. org/databases/milex

World Bank, World Development Indicator. at: www. data. worldbank.
.org/data-catalog/world-development-indicators

 .5سرانه هزينه نظامي
يكي ديگر از شاخصهاي هزينههاي نظامي سرانه هزينههاي نظامي است .بر
اين اساس مجموع هزينههاي نظامي يك كشور طي دورهاي خاص بر جمعيت
آن كشور طي همان دوره تقسيم ميشود و مبلغ بهدستآمده ،هزينه نظامي
اختصاصيافته به هر فرد به حساب ميآيد .بر اساس آمار موجود ،رقابت ميان
اسرائيل و عربستان در اين زمينه نيز كام ً
ال مشهود است .سرانه هزينههاي نظامي
رژيم صهيونيستي با اختصاص  2096دالر و عربستان با اندكي كمتر (1194
دالر) بيشترين رقم ميان كشورهاي منطقه است .با فاصله بسيار بيشتر از اين
دو ،روسيه با تخصيص  461دالر رتبه سوم را به خود اختصاص ميدهد .تركيه
نيز رقمي معادل  270دالر به اين امر تخصيص داده است .در مرتبه آخر ايران،
پاكستان و قزاقستان قرار دارند كه كمترين هزينهها را كردهاند .هزينههاي
تخصيصيافته از سوي ايران با ميانگين موجود ،هشت برابر فاصله دارد.

افزايش هزينههاي نظامي ايران؛ ضرورتي انكارناپذير  /دكترجواد شعرباف

Source: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the
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Source: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the

.SIPRI Military Expenditures Data Base, at: www. sipri. org/databases/milex

World Bank, World Development Indicator, at: www. data. worldbank.
.org/data-catalog/world-development-indicators

 .6سرانه هزينه هر سرباز
شاخص مهم ديگر سرانه هزينههاي هر سرباز است .اين شاخص در پي تقسيم
هزينههاي نظامي بر تعداد افراد شاغل در نيروي نظامي به دست ميآيد و در
زمره شاخصهاي معتبر محسوب ميشود .طي دوره مورد بحث عربستان با
تخصيص  126/578دالر بيشترين هزينهها را انجام داده و از اين بابت در سطح
جهان ركورددار محسوب ميشود .اسرائيل با هزينه  70435دالر در مرتبه دوم
ايستاده و تركيه با  24569و روسيه با  23162دالر در مرتبههاي سوم و چهارم
قرار دارند .در مرتبه پنجم ايران قرار ميگيرد كه رقمي حدود  9106دالر هزينه
كرده است .در مرحله بعد پاكستان و سپس قزاقستان هستند .شايان ذكر است
متوسط هزينهها در اين شاخص براي كشورهاي منطقه رقم  38339دالر بوده
است كه از اين نظر ايران بسيار كمتر از ميانگين هزينهكرده است.

.org/data-catalog/world-development-indicators

 .7هزينه نظامي به ازاي هر كيلومتر مربع
از شاخصهاي مورد توجه ديگر اختصاص هزينههاي نظامي به ازاي هر كيلومتر
مربع است .با تقسيم هزينههاي نظامي بر مساحت كشور ،ميزان توجه كشور به
امور نظامي به دست ميآيد .بر اين اساس ميانگين هزينههاي نظامي كشورها
طي دو دهه بر مساحت كشورها تقسيم شده و ارقام زير به دست آمده است.
اسرائيل با تخصيص بيشترين هزينه ( 614/203دالر) به ازاي هر كيلومتر مربع
براي بيش از دو دهه ركورددار بوده است .تركيه با اختصاص رقمي حدود
 22868دالر در مرتبه دوم و عربستان با تخصيص  12354دالر در جايگاه سوم
قرار گرفته است .پاكستان با  5375دالر و روسيه با  3935دالر موقعيتهاي
بعدي را به خود اختصاص دادهاند .جمهوري اسالمي با تخصيص كمترين رقم
( 3424دالر) در قياس با رقباي منطقهاي خود كه بسيار كمتر از رقم ميانگين
( )94632است ،جايگاه ماقبل آخر را به خود اختصاص داده است .كمترين
هزينهها از آن قزاقستان است كه به دليل پهناور بودن اين كشور هزينهها به
حداقل ممكن تنزل يافته است.

افزايش هزينههاي نظامي ايران؛ ضرورتي انكارناپذير  /دكترجواد شعرباف

Source: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the
.SIPRI Military Expenditures Data Base, at: www. sipri. org/databases/milex
World Bank, World Development Indicator, at: www. data. worldbank.
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Source: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the

.SIPRI Military Expenditures Data Base, at: www. sipri. org/databases/milex

World Bank, World Development Indicator, at: www. data. worldbank.
.org/data-catalog/world-development-indicators

نتيجهگيري
بررسي شاخصهاي ارائهشده و تجزيه و تحليل سبد هزينههاي نظامي از
منظرهاي مختلف حاكي است كه جمهوري اسالمي ایران طي دو دهه مورد
بحث به رغم تهديدهاي بسياري كه متوجه آن بوده ،در قياس با همه كشورهايي
كه مشكالت امنيتي مشابه نداشتهاند ،ميزان كمتري هزينه به امور نظامي
تخصيص داده است .با اينكه در دو دهه گذشته منطقه و جمهوری اسالمی
ایران شاهد بحرانهاي عظيم امنيتي نظير جنگ با مشاركت كشورهاي متعدد
و در ابعاد بينالمللي در دو كشور همسايه بودهاند و تالطم امنيتي بسياري
متوجه ايران شده بود ،اما بر اساس آمار و ارقام ارائهشده ،جمهوري اسالمي
در تمام حوزههاي مختلف كمترين حد ممكن را به امور نظامي اختصاص داده
است .سابقه درگيريهاي امنيتي در منطقه و تجارب كشورهاي همجوار و رصد
هزينههاي نظامي بيست ساله آنان ،افزون بر داليلي كه در زير به آنها اشاره
ميشود ،مؤيد آن است كه جمهوري اسالمي بايد حجم بيشتري از امكانات مادي
را به امور نظامي و تأمين امنيت اختصاص دهد .مهمترين اين داليل را ميتوان
چنين برشمرد:
ـ لزوم تأمين امنيت و حفظ تماميت ارضي كشور و ممانعت از تكرار تجاوز
خارجي؛

افزايش هزينههاي نظامي ايران؛ ضرورتي انكارناپذير  /دكترجواد شعرباف

ـ مقابله با تهديدهاي صريح كشورهاي عضو محيط امنيتي (اسرائيل )؛
ـ به روز رساندن تجهيزات نظامي پس از گذشت سه ،چهار دهه از خريد آنان؛
ـ ضرورت تقويت و بازسازي مستمر نظامي پس از جنگ هشت ساله؛
ـ تضمين امنيت شهروندان از تهديدهاي مختلف نظير تروريسم ،مواد مخدر
و نظاير آن؛
ـ ايجاد هم طرازي نظامي در جهت تخصيص منابع با كشورهاي رقيب؛
ـ برقراري تعادل (تجهيزات و ساير امكانات) در توازن نظامي با كشورهاي
رقيب؛
ـ توسعه امكانات و زيرساختهاي الزم براي ايفاي نقش برتر منطقهاي مورد
انتظار؛
ـ ايجاد امنيت پايدار از طريق سياست موازنه (تهديد يا قوا) با رقباي ديگر؛
ـ مقابله با تهديدهاي فرامنطقهاي (بهطور مشخص آمريكا).
با توجه به موارد يادشده به نظر ميرسد در قياس با ساير اعضاي محيط
امنيتي ،نظام اسالمي بايد توجه و تأمل بيشتري در اين خصوص نشان دهد و
متناسب با نيازمنديهاي امنيتي و نظامي موجود ،توجهي شايسته به اين حوزه
كند .بدون شك كمتوجهي به وضعيت نظامي كنوني كشورهاي پيراموني و
بسنده كردن به روال جاري كه تشريح واقعي آن در تخصيص هزينههاي نظامي
طي دو دهه مشهود است ،می تواند ضربات جبرانناپذيري به ساختار نظامي
و امنيتي كشور وارد نماید .تهديدهاي رو به افزايش در محيط امنیتی نسبتاً
خصمانه و روند نسبتاً محتوم درگيري با ايران و تهديد مستمر و همهجانبه
آمريكا و همپيمانان جهاني و منطقهاي به ویژه رژیم صهیونیستی تجديد نظر در
اين زمينه را ناگزير ميكند.
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