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 مقدمه

عوامل  ی ازتعداد جهینت ریاخ یهادر دههعضو شورای همکاری خلیج فارس  کشور شش بین در یمخارج نظام شیافزا

-یریبه آن توجه کرد، مانند درگ دیآنهاست که با تیامن یبرا ییدهایعوامل مطمئناً تهد نی. از جمله ابودهمرتبط با هم 

 این کشورها. اما غالباً رهبران انهیخاورم یکشورها ریسا یقدرت نظام شیو افزا یداخل یمسلحانه در منطقه، ناآرام یها

ممکن  نیمطابقت ندارد. ا تیشوند که لزوماً با واقعیم تیهدا دهایاز تهدی ، با درکیتیامن تیخود از وضع یابیدر ارز

 ای داتیتهد یسازیت، امنالمللیقوانین بین تیعدم رعا معمای امنیت، مشروع، داتیاست منجر به سوء برداشت از تهد

های عضو شورای همکاری خلیج ی دولتدر واقع رویه .شود ی تسلیحاتیآمار و نهایتا رقابت گسترده یدستکار یحت

های نظامی و به تبع آن افزایش ی بودجهجز مواردی خاص، بر افزایش ساالنه ی گذشته، بهفارس طی سه دهه

ها به طور خاص دهد که روند افزایشی آنمی خریدهای تسلیحاتی استوار بوده است. نگاهی تاریخی به این خریدها نشان

رسد روند افت شدید ه نظر میهای این کشورها قرار داشته است. اما بتابعی از قیمت نفت نبوده و همواره در اولویت

های بزرگ خلیج فارس که وابستگی های بحران کرونا در جهان حاصل شده است، برای دولتلرزهقیمت نفت که از پس

ی نظامی این ی بودجهتواند به عنوان چالشی بزرگ برای آیندهای به نفت دارند همچون عربستان سعودی، میگسترده

ی قیمت نفت با خریدهای تسلیحاتی شورای همکاری خلیج ارش در صدد بررسی رابطهکشورها مطرح باشد. این گز

 های نظامی این کشورها در دوران رکود نفتی پساکرونا است.ی بودجهفارس و آینده
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 خریدهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس

 

در بازار نفت  متیق ریاست که تحوالت چشمگ نیهر چند تصور بر ا؛ معتقد است ، تحلیلگر سوئیسیزفلوگیوا انیستیکر

وی . ببرند نیبزرگ را از ب یهایتوانند امپراطوریتحوالت م نیاوقات ا یشود، اما گاه یاسیمنجر به تحوالت س دینبا

داد، اما بدون نفت  حیتوض ۱۹۸۰ها در دهه متیتوان تنها با سقوط قیرا نم یشورو ریاتحاد جماه وطسقنویسد می

شده را که ناکارامد شده بود،  یزیرتوانست اقتصاد برنامهینم گریمسکو د در واقع .افتادیاتفاق نم نیا دیر شاتارزان

های میان دولتدر  ژهیتواند به ویم های نفتیدرآمد میعظمنبع  توان گفت از دست دادن یاوصاف م نیبا ا .کند مدریت

و  یعربستان سعود. منجر شود یاسید، به تحوالت سنکنیم نینفت را تأم یجهان یسوم تقاضا کیکه  انهیخاورمرانتی 

 ۹۵ نیبحر ودالر  ۷۰ یدالر، امارات متحده عرب ۸۷ یبشکه ا متیبودجه متعادل دولت به فروش نفت به ق یعمان برا

از نظر  .بودگسترده  یها شاهد کسربودجه آن ،هامتیق سقوط آزادقبل از  یحتاین در حالی است که . دارند ازیدالر ن

های غیردمکراتیک همواره بخش اعظمی از جریان انباشت ثروت را در کشور خود صرف بلند دیوید هاروی، دولت

کنند تا سازی در خارج از مرزهای خود میدهی به تهدیدات بیرونی، و دشمنهای ژئوپلیتیکی برای شکلپروازی

 تیک را در درون کشور خود به راحتی سرکوب نمایند. های اجتماعی دمکراوسیله بتوانند جریانبدین

 

های تواند بقای نظامهای نظامی خارج از مرزها، میدهی به درگیریگری و حتی شکلدر این میان افزایش نظامی

های ژئوپلیتیکی در هر منطقه های وجود بلند پروازیترین نشانهغیردمکراتیک خلیج فارس را تضمین کند. یکی از مهم

در واقع باید توجه داشت که در بین کشورهای  ها در آن منطقه است.از جهان، شدت رشد خرید سالح از سوی دولت

 یاز ابزار شیب یزیمسلح چ یروهاین عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان،

 نییتع متغیری مهم و ها به عنوانو مخارج آن زاتیتجهبه روز بودن ، وسعت و بزرگی. ستندهکشور  از دفاع یصرف برا

. شودمیحاکمان  یهایبردن اعتبار و برآوردن جاه طلب باال سبب شود وکشورها محسوب می تیقدرت و موقع در کننده

و درآمد ملی کشورها باال رود، درآمدی که  یابد که ثروتسرانجام تمایل برای افزایش خریدهای نظامی زمانی افزایش می

های های زمانی، با افزایش قیمت نفت به اوج رسید. در واقع قیمتبرای کشورهای حوزه خلیج فارس در برخی برهه

های نظامی ی جنوبی خلیج فارس این امکان را داد که با افزایش بودجههای تمرکزگرای حاشیهباالی نفت، به دولت

 های تسلیحاتی را خریداری کنند.های تسلیحاتی عظیم منعقد، و جدیدترین فناوریخود، قرارداد

 

 



 44گزارش ویژه شماره 

  4  

 

 

 

 یآغاز شد و روند رو به رشد ۱۹۸۰فارس از اواسط دهه  جیخل هیحاش یکشورها ینظام یهانهیدر هز ریچشمگ شیافزا 

در سال  به کویت حمله عراق .اشتادامه د زین 2۰۱۹تا پایان سال ، یانوسانات دوره یکه با وجود برخ ختیرا برانگ

 ینظام یهانهیهز یقابل توجه زانیبه م زین یو امارات متحده عرب یبلکه عربستان سعود تیباعث شد نه تنها کو ۱۹۹۰

 یهانهیهز یفارس اندک جیحوزه خل یاکثر کشورها ۱۹۹2روند اما کوتاه مدت بود و بعد از  نیدهند. ا شیخود را افزا

 جیخل در ییکایو حضور مداوم سربازان آمر نیصدام حس یروهای. بدون شک، شکست ندادندخود را کاهش  ینظام

 ی. عربستان سعودکاهش داد یاخود را به طور قابل مالحظه گانی، ترس پادشاهان از همسا۱۹۹۱پس از سال  فارس

داد، در  شیافزا 2۰۰۱دالر در سال  اردیلیم 32از  شیبه ب ۱۹۹۷دالر در سال  اردیلیم 26.۵ساالنه خود را از  یهانهیهز

این کشور کرد.  یساالنه خود بازنگر ی تسلیحاتیهانهیهز خیلی زود در بودجه نظامی و ،یربامارات متحده ع که یحال

، یزمان یبازه نیداد. در هم شیافزاساالنه دالر در مدت مشابه  اردیلیم ۱۰ بایدالر به تقر اردیلیم 6خود را از  یهانهیهز

 یسطح باق هماندر  شیو عمان کم و ب تیکه مخارج کو ی، در حالکرددو برابر  مخارج نظامی خود را باًیتقر نیبحر

 .افتی کمی قطر کاهش یدفاع یهانهیحال، هز نیماند. در هم

 

  ینظام رجاخی مروند صعود

 

 شعار سپتامبر و متعاقب آن ازدهی حمالتی ی خلیج فارس، در بحبوحههای نظامی کشورهای حاشیهبررسی بودجه

، به جز 2۰۰3تا  2۰۰۱های دهد و حتی در بین سالجورج بوش، افزایش ناگهانی را نشان نمی "یسمجنگ با ترور"

در . ی سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس کاهش داشته استعربستان سعودی و امارات متحده عربی، بودجه

 2۰۰3در سال  نیحسصدام  میرژ یمتحده و سرنگون االتیا یبه رهبر یالمللنیمقابل، حمله به عراق توسط ائتالف ب

های شورای همکاری خلیج فارس شیخ نشین ینظام یهانهیهز یصعود سیردر  یاسابقهیب و عیباعث شد روند سر

 ۵2 به 3۱از  2۰۱۰تا  2۰۰4از سال  یعربستان سعود ی، بودجه نظامنیصدام حس میرژ یپس از سرنگون. ایجاد شود

تا  4.3دالر، عمان از  اردیلیم ۱۸.۵تا  ۱۰.۵از  ی نظامی خود رای هم بودجهامارات متحده عرب ،افتی شیدالر افزا اردیلیم

 یهانهیهز افزایش دادند و تنها دالر ونیلیم ۹۱۵به  6۷۷از  نیدالر و بحر اردیلیم 2.۱تا  ۱.3دالر، قطر از  اردیلیم ۵.3

اوضاع در  شدنثبات  یب به دنبال آن، و 2۰۱۱در سال  یعربیداری بمرتبط با  عیوقا .افتیکاهش  اندکی تیکو ینظام

 .کرد عیرا تسرنظامی در بین اعضای شورای همکاری  یهانهیرشد هزروند ، یبیو ل منی، یهسور عراق،
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 اردیلیم ۸۵به  2۰۱۱دالر در سال  اردیلیم ۵3خود را از  ینظام یهانهیهز ی، عربستان سعود2۰۱۱ هایناآرامی یدر پ 

به  ۱۸.۵خود را از  یهانهیهزمارات متحده عربی نیز ا. دهدای را نشان میسابقهرساند که رشد بی 2۰۱۵دالر در سال 

 نیبحر: قابل توجه است زیدوره ن نیفارس در ا جیخل یکشورها ریسا یمخارج نظام شیافزا. داد شیدالر افزا اردیلیم 23

 کیبا البته )داد  شیدالر افزا اردیلیم ۱۰به  ۷دالر ، عمان از  اردیلیم ۱.4دالر به میلیارد  ۱.۱خود را از  یهانهیهز

 دالر اردیلیم ۵تا  3.۵، و قطر از (کردند ی نظامینهیدالر هز اردیلیم ۱2از  شیب یکه مقامات عمان 2۰۱2سال  در جهش

 یداخل یهایناآرام رسدبه نظر نمی وجود، نیبا ا .دالر نوسان داشته است اردیلیم 6ها در حدود نهیهز تیدر کو رسید و

 یادیتا حد ز ،حاتیتسل دیبخش عمده خر رایباشد، ز ینظام یهانهیهز فوران نیعلت ا نیتریاصل سمیترور دیو تهد

که  این. بوده است یموشک یهاستمیزره پوش و س هینقل لیوسا ی،جنگ یماهایمانند هواپ و پیشرفته نیسنگ یهاسالح

 سودمندهای داخلی های تروریستی شبه نظامی، یا آرام کردن ناآرامیادوات نظامی از این دست، برای مبارزه با گروه

 .باشد، سوال برانگیز است

 

به  برای خود متصور هستند و همواره یعربستان سعود ژهیفارس، به و جیحوزه خل یکه کشورها یدیتهد نیبزرگتر 

شود، چیزی است که سعود الفیصل وزیرخارجه یاد میها متعارف آن خریدهای نظامی عیرشد سر یبرا یهیتوجعنوان 

شورای همکاری خلیج  یمخارج نظام سهیمقا. "داندمی رانیا یقدرت نظامطلبی و مقابله با جاه"وقت عربستان آن را 

ی نکته .رقابت کم و بیش آشکار را به عهده دارداین مسلم  یرهبر یدهد که عربستان سعودی، نشان مرانیا و فارس

 با ،تیو جمع وسعتبا وجود تفاوت قابل توجه در مارات متحده عربی ای نظامی جالب توجه این است که بودجه

از  شیب تیجمع با رانیکمتر از ا یسرباز فعال تنها کم 62۰۰۰ حدودمسلح  یروین با نفر و ونیلیم 6 ی کمتر ازتیجمع

ی ارتش جمعیت و نفر ونیلیم 3.2به طور مشابه عمان با . رسدینفر م ۵23۰۰۰ نظامیان بالغ برنفر و تعداد  ونیلیم ۸۰

 یادیقابل ذکر است تعداد ز .کندیم هزینهمسلح خود  یروهاین یدالر برا اردیلیم ۱۰ ،سرباز 42۰۰۰ متشکل از

ی عضو شورای رش داده شده توسط کشورهاسفا ایشده و  یداریخر ییدفاع هوا یهاستمیجنگنده و س یمایهواپ

 دیخر. دهدینشان منیز را  رانیا یو موشک یاهسته یبرنامهاین کشورها از  ینگران زانیم همکاری خلیج فارس نشان از

 یبه رهبر یبوده است و از زمان آغاز اقدامات نظام ادیز یریدهه به طرز چشمگ یمهمات، بمب و موشک از ابتدا

ها شناور ی خود برای خریداری دهامارات متحده عربی همچنین از برنامه. شده است عیتسر در یمنی عربستان سعود

 یهاسالح یتمام باًیالزم به ذکر است که تقر. سطحی کوچک و متوسط و بهبود ناوگان دریایی خود خبر داده است

 .ود هستند که در بازار موجود استدر کالس خ ادوات نیترو مدرن دیجدخریداری شده توسط اعضای شورای همکاری 

 



 44گزارش ویژه شماره 

  6  

 

 

 

 نفت متیو ق ینظام یها نهیهز

 

و تولید ناخالص ملی این کشورها، به خوبی بیانگر این شورای همکاری خلیج فارس  های نظامی اعضایی هزینهمقایسه

باالتری را تنظیم های نظامی دارا هستند، بودجهاز تولید ناخالص ملی را  یدرصد باالتریی که کشورهاموضوع است که 

ی مستقیمی با قیمت نفت و فروش مشتقات نفتی این در واقع تولید ناخالص ملی کشورهای خلیج فارس رابطه. اندکرده

درصد در  2.3) یجهان نیانگیاز م های نظامی بسته شده توسط اعضا،ی بودجهنکته جالب آنست که همه. کشورها دارد

عمان ه است، خرج کردهای نظامی برای هزینهدرصد از تولید ناخالص ملی را  4.4 نیبحر. باال تر است (2۰۱4سال 

 ۱۰.۷ یسعود نعربستاهمچنین درصد و  ۵.۷. یدرصد، امارات متحده عرب 2.۵درصد، قطر  3.4 تیدرصد، کو ۱3.۹

کند، سطح یبه طور مطلق رشد م این کشورها ینظام یهانهیکه هزنیبا وجود ا نکته حائز اهمیت آن است که .درصد

است که تولید ناخالص ملی  لیدل نیبه ا نیا. اندثابت مانده شیبه درصد تولید ناخالص ملی کم و ب نسبت هاآن

 .رشد کردند عیسر اریبس یدوره با سرعت نیصادرات نفت و گاز در ا ریفارس، تحت تأث جیخل هیحاش یکشورها

 

از طرف  .شتندا ازین مضاعفی یتالش مال چیشد و به هیم نیتأمرو به رشد از مازاد بودجه  ی، مخارج نظامنیبنابرا 

در دهه . گذاردیم کشورهای خلیج فارسبر اقتصاد  یریچشمگ رینفت تأث متیق ایدر تقاضا، عرضه  رییهرگونه تغ گرید

در  هاقیمت این. ه استدالر در هر بشکه بود 4۰تا  2۰ نیب( تورم لیتعدبا )نفت خام  متی، ق2۰۰۰دهه  لیتا اوا ۱۹۹۰

از  شیبه ب ،در همان سال یبحران مال یواسطهقبل از سقوط به  و 2۰۰۸و در سال  افتهی شیبه شدت افزا 2۰۰3سال 

 2۰۱4در اواسط سال و ، افتی شیافزا 2۰۱3و  2۰۰۹ یهاسال نیها دوباره بمتیق نیا. دیدالر در هر بشکه رس ۱۰۰

تا قبل از وقوع بحران کرونا در جهان، و اختالفات عربستان سعودی و  سقوط کرد و از آن زمان یریبه طرز چشمگدوباره 

طبق . بودمانده  یباق ینییدر سطح پا ها جهش چندانی نداشت وروسیه بر سر میزان تولید، و سقوط آزاد قیمت

 یدر سطح 2۰2۰سال  تا اواخراقل مدت است و حد ینفت طوالن متیق یفعل افت،  یانرژ یالملل نیآژانس ب یبرآوردها

 ی کشورهاینفت و مخارج نظام متیق نیبها، ارتباط مستقیم بررسی .داشتدالر در هر بشکه ثبات خواهد  ۵۰ کمتر از

مانند عربستان  یینفت، کشورها متیق شیبا استفاده از افزا. کندرا به خوبی تایید می شورای همکاری خلیج فارس

 ند،داد شیخود را افزا ینظام یهانهیهز یبه طور ناگهان ،قطر به بعد 2۰۱۱، عمان و از سال یعرب، امارات متحده یسعود

 نیجالب است که بحر. درکینم هیرا توج کالنی یهانهیهز نیها لزوماً چنآن یواقع یتیامن یازهاین در حالی که یحت

صورت  های ناگهانیجهشو بدون  وستهیو پ جیه تدرکار را ب نیدهد، اما ایم شیخود را افزا ینظام یهانهیهر سال هز

 .کرده است ظدالر در سال حف اردیلیم 6تا  4خود را در سطح ثابت  یمخارج نظام تیکه کو ی، در حالدهدمی
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 یحفظ بودجه نظام یدولت برا یها نهیکردن هز محدود 

 

شورای اعضای  رب ینیبار سنگ همواره است، داشته شیافزا فروش نفت رونق یها، که در طول سالیمخارج نظام نای 

 یکشورها برا نیا ایکند که آیم جادیسؤال را ا نیا ، و در شرایط کسری بودجهاست تحمیل کردههمکاری خلیج فارس 

مجبور به محدود کردن  ایبودجه خواهند شد  یهانهیهز ریخود حاضر به فدا کردن سا ینظامهای هزینهحفظ سطح 

-هیها و کاهش سرماارانهیها، قطع اتیمال شیراه حل اول افزا. شوندمی ندهیآ یهادر سال ی نظامیبودجه قابل توجه

-می که( های گذشته در پیش گرفته استراهی که عربستان سعودی طی هفته)است دولت  یهابرنامه ریها و سایگذار

واقعیت آنست که مردم . این کشورها شود یو برهم زدن ثبات داخل یاجتماعهای و افزایش نارضایتیباعث التهاب تواند 

 گانیبه صورت را با قیمت پایین و یا حتی و خدمات کاالخرید عادت به ی جنوبی خلیج فارس، در کشورهای حاشیه

، ونا در جهانگیری ویروس کرالبته تا پیش از همه. ای منجر شودتواند به اعتراضات گستردهها میافزایش قیمتو  دارند

با  به اقتصاد خود ادامه دهند، اما دنیتنوع بخش جهت ییهابرنامه هفارس قصد دارند ب جیخل یهاد دولتیرسیبه نظر م

های عربستان در راستای های هواپیمایی قطر و امارات گرفته، تا طرحها، از شرکتگسترش این بحران، بقای این طرح

  .ای از ابهام قرار گرفته استر هالهاین کشور، د 2۰3۰انداز سند چشم

 

و  منیو  هی، سوریبیدر عراق، ل یجار یهای اول دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه، به خصوص درگیریدر وهله

عالوه بر افزایش ، ی حضور و مشارکت در فرایندهای امنیتی خارمیانهمتحده برا االتیاکمتر شدن تمایل  نیهمچن

های امنیتی و نظامی این کشورها نیز برای اعضای شورای همکاری خلیج فارس، به افزایش هزینه ایهای منطقهچالش

ی خلیج فارس را کشورهاگیر خاورمیانه بوده است، هاست گریبانای که سالهای منطقهدر واقع بحران. شده استمنجر 

ژه یبه وی جنوبی خلیج فارس؛ حاشیه کشورهای، از آن گذشته .به افزایش خریدهای نظامی خود ترغیب کرده است

در واقع شورای همکاری خلیج . اندهای اخیر پیدا کردهی از ایران به ویژه در سالقابل توجه هراس، یعربستان سعود

کما اینکه ذات ایجاد . برده استفارس از بدو تاسیس در نوعی تردید امنیتی و معمای امنیت نسبت به ایران به سر می

این ترس بر . های اقتصادی و در راستای تقابل با ایران بوده استز بر خالف ادعای اعضای آن، ورای انگیزهاین شورا نی

های عرب خلیج فارس، به نشیناساس واقعیات است یا نه، به هر حال وجود دارد، حتی اگر اشتباه باشد، به هر حال شیخ

 یهانهیهزهمین امر از دالیل اصلی باال نگاه داشتن و  نگرندایران به عنوان یک رقیب جدی و اگر نگویم دشمن می

شده است، که  یزیربلند مدت برنامه اندازهایچشم بر اساس ینظام یهاودجه، بنیعالوه بر ا  .این کشورهاست ینظام

 یروهاین یبرا یو خدمات نظام زاتیتجه دیخر ی، قراردادهاهمچنین. کندیها را دشوار مآندر  ینظر ناگهان دیتجد

طرف مقابل  تیها مستلزم رضاآن خروج ناگهانی از ایمذاکره مجدد  یتالش برا. هستندبلند مدت  یمعامالت زیمسلح ن

 .به همراه خواهد داشت را یقراردادهای مالی و جریمه میعظ یهاو احتماالً مجازات است
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 اهکاهش تنش ایها ییتوانا شیافزا

 

 کهبه خصوص زمانی شورای همکاری خلیج فارس باشد یبرا یممکن است چالش یدر سطح فعل یدفاع یهانهیهز حفظ

ذکر است که  انیشا. کنند اقتصاد خود را از اتکا به نفت دور کنندیهمزمان تالش م های خلیج فارسنشینشیخکه 

 ٪۱۷و  یسعود عربستان در ٪26 به عنوان مثال) های دولتبینی شدهپیش از مخارج ینه تنها سهم بزرگ یمخارج دفاع

از بودجه خود را به طور نامتناسب و  یکشورها بخش بزرگ دهد، اینرا به خود اختصاص می( عربی متحده امارات در

بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات صلح استکهلم در سال  .دهندیاختصاص م یو خدمات نظام سالح دیبه خر ویژه

، رتبه اول را در خرید تسلیحات نظامی را به خود اختصاص داده است و بعد از آن %36، ایاالت متحده آمریکا با 2۰۱۵

این آمارها نشان دهنده آن است که عربستان سعودی حتی از . در رتبه دوم این جدول قرار گرفته است %۱3چین با  

. ین جدول قرار گرفته استدر رتبه سوم ا %2/۵کند و با کسب های نظامی خود میروسیه مبلغ بیشتری را صرف هزینه

این آمارها حاکی از بلندپروازهای . اندقرار گرفته.. و بعد از آن به کشورهایی چون روسیه، انگلستان، هند، فرانسه و 

های سالیانه اکو، رشد ناخالص چنین بر اساس گزارشهم. و ژئوپلیتیکی این کشور در منطقه خاورمیانه است نظامی

دهد و به تبع این رشد چشمگیر، درآمد بیشتری را روند رو به رشدی را از خود نشان می 2۰۱۰داخلی این کشور از 

از کل واردات  یدرصد ۷با سهم  یعربستان سعود، 2۰۱۸ تا 2۰۱۱ یهاسال نیب .برای این کشور رقم زده است

 4.6با سهم  کایمتحده آمر االتیکه ا یوارد کننده بزرگ اسلحه در جهان بود، در حال نی، دومیالملل نیب حاتیتسل

 .داشتدر رده چهارم قرار  یدرصد

های گذشته، رقابت تسلیحاتی بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس هم به شدت محسوس بوده به عالوه طی سال

بحران خلیج "ها بین عربستان سعودی و قطر که به گیری تنشبا نمایان شدن بیشتر اختالفات اعضا پس از اوج. است

های دیخراز این دیدگاه . معروف است؛ این تردید امنیتی و خریدهای نظامی بیش از پیش گسترش یافت "رسقا

ی نکته. شورای همکاری خلیج فارس قابل درک است نیب یتعادل نظام نوعی به یابیدست تسلیحاتی در این سطح برای

تر نظامی، وده و دارای قدمت و ساختار قویکار آزم یانسان یروین تیاز مز ی ایراناسالم یجمهوردیگر اینست که 

شورای همکاری خلیج کشورهای که  یدر حال .های نظامی بومی برخوردار استتر و تواناییوسعت سرزمینی گسترده

مسابقه  جای پیگیریبه نیگزیجا ینهیگزرسد به نظر می. ها از محدودیت برخوردارندی این زمینه، در همهفارس

-به هاشروع گفتگو یبرا طرحی یافته است،عمق شورای همکاری خلیج فارس ادامه تا که همچنان  رانیبا ا یحاتیتسل

 االتیکه ا یحال، هنگام نیبا ا. نخواهد بودآنچه گفته شده  گیسادبه البته  نیا. با تهران است هاکاهش تنش منظور

توانند به یم – نیو چ هیاز جمله روس -رگ جهان بز یهاکنند، قدرتیم رانیمتحده و اروپا شروع به توسعه روابط با ا

 .زدایی وارد عمل شوندروند تنش کننده لیعنوان تسه
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 بندی جمع

. رودترین کاال به شمار میشک، نفت دارای نقش مهمی در فرایندهای جهانی است و در عین حال سیاسی و اقتصادیبی

ترین آن نقش نفت در اقتصاد و بر زندگی بشر تأثیر گذاشته که مهمهای گوناگونی نفت از ابتدای کشف تا امروز، از جنبه

تجربه تاریخی نشان داده است که داشتن منابع عظیم نفتی و درآمدهای دوران سرخوشی نفت، به . سیاست بوده است

اقتصادی  یاز یک سو، نفت عامل پیوند دهنده .هیچ وجه با داشتن امکانات رفاهی و دولت رفاهی هم معنی نبوده است

آید که هر کشوری با ای نیز بشمار میای دیگر، عامل قدرت دهنده و متمایزکنندهکشورها با یکدیگر بوده؛ اما از جنبه

نفت در . کنداستای قدرتمندی سیاسی و نظامی خود در مقابل دیگر کشورها استفاده میتوجه به توان خود از آن در ر

الملل کنونی مبتنی بر زی و نظامی کشورها و در نتیجه در ماهیت روابط بینتمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، کشاور

ها و رویدادهای سیاسی کالنی در مناطق داری، نقش حیاتی ایفا نموده است و تاکنون باعث بروز کودتاها، جنگسرمایه

 .مختلف و کشورهای نفت خیز شده است

 

اخیر قیمتی شوک  نی، احتماالً قادر به مقابله با اگسترده یارز ریفارس به لطف ذخا جیکه پادشاهان کوچک خل یحال در

، 2۰۱4سال  تا .دشوارتر خواهد بود هیعراق قض ای یمانند عربستان سعود تیپرجمع یکشورها یهستند، اما برانفت 

دالر در  ۵۰دالر به حدود  ۱۰۰از  شینفت از ب متیق کهاما پس از آن. نداشت یدولت یبده چیعمالً ه یسعود یپادشاه

خود  یهایها و بدهارانهی، کاهش اتیمال شیمجبور به افزا ریاض رسید،به نصف  اضیو درآمد ر افتیهر بشکه کاهش 

به اقتصاد،  دنیدر صورت تنوع بخش اینفت  متیق شیفقط در صورت افزا یعربستان سعود طیشرا نیا در .شده بودند

 شیها رو به افزااتیو مال یبده نیاتفاق نخواهد افتاد بنابرا عیسر یلیامر خ نیها خواهد بود و اوام نیقادربه بازپرداخت ا

باشند همواره از وقوع ها دچار ایستایی سیاسی میکشورهایی که اغلب به دلیل اقتدارگرایی رژیم حاکم بر آن .خواهد بود

 -به شکل انقالب و یا قیام مردمی-تغییر از پایین به باال  هر گونه تغییر گسترده در محیط پیرامونی خویش، به ویژه

ها به شمار ای آنبسیار هراسناک بوده و بیشتر طالب حفظ وضع موجود حتی در کشورهایی هستند که از رقبای منطقه

 . رود چنین تغییری به درون مرزهای آنان تسری یابدروند؛ زیرا بیم آن میمی

 

رسد قیمت نفت شود، و به نظر میکه ابعاد اقتصادی شیوع ویروس کرونا روز به روز بیشتر از گذشته نمایان میدر حالی

با همسایگان،  گیری باشد، کاهش تنشتا چند ماهی آتی همچنان تابعی از رکود اقتصادی جهانی ناشی از این همه

تر برای اعضای شورای هزینهتر و کمای به مراتب منطقیتواند گزینهای میهای منطقهتالش برای کاهش رقابت و گفتگو

نفت قابل توجه است،  متیو ق ینظام یهانهیهز ،شورای همکاری خلیج فارس نیبی رابطه .همکاری خلیج فارس باشد

های ی بودجهی تاریخی و نگاهی به گذشتهتجربه چهاگر. خطرناک است یطرفه کی اتوبان کیرسد یاما به نظر م
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ها به خصوص طی سه کند که روند رو به رشد این هزینهنظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ثابت می

ها با افزایش قیمت نفت که این بودجهدر واقع در حالی. ی گذشته، از نوسانات قیمت نفت تاثیر نپذیرفته استدهه

 کینزد ندهی، در آنیبنابرا. فته استاین یریکاهش چشمگ، نفت متیق با سقوطرسد یبه نظر مباال رفته است، اما همواره 

کندتر  آن سرعت رشد دیبماند، اما شا یباق یفارس در سطح فعل جیخل هیحاش یکشورها یرود مخارج نظامیانتظار م

.شود
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