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هوایــی و ســایبری در حــال تجهیــز و بــه روزســازی
امکانات خود هســتند .این به روزســازی به صورتی
اســت که میتوانــد در حوزههایی همچــون هوایی و
دریایــی موجب شــکاف گســترده تکنولوژیک میان
نیروهــای نظامــی ایــران و نیروهــای منطقــهای و
فرامنطقــهای حاضــر در غرب آســیا شــود .از اینرو
ســرمایهگذاری و افزایــش تــوان نظامــی بویــژه بــا
هوشمندســازی ظرفیــت نظامــی کشــور یــک امــر
اجتنابناپذیــر و ضروری اســت .ســرمایهگذاری در
این حوزه ،کشور را در برابر خطر ضعف بازدارندگی،
مصون میسازد و سرمایه انسانی و مادی موجود در
کشور را از آســیبپذیری حفظ میکند .این نکته در
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جمهوری اســامی ایــران در منطقهای واقع شــده
تهدید
بیثباتی اســت که پیرامون آن را کشــورهای بیثباتی احاطه
منطقهای کردهانــد .بیثباتــی در ایــن کشــورها تهدیــدات
متنوعی شــامل تروریســم ،خطر بروز درگیریهای
محــدود مــرزی ،قاچــاق و نفــوذ انــواع بیثباتیهــا در داخل کشــور را
برجسته میسازد .حفاظت گسترده از چنین مرزهایی نیازمند نیروی
انســانی حرفهای ،آموزش دیده و گسترده است .چنین نیروی انسانی
نیازمنــد بهرهگیــری از انــواع تجهیــزات روز دنیــا در وجــوه نظارتــی و
حفاظتی اســت تا بتواند وظایف خود را در پاســداری از مرزها بخوبی

به ســرانجام برســاند .بهصورت متوســط یک نیروی حرفهای نظامی
نیازمند هزینه کرد چندین هزار دالر در قالب تجهیزات فردی کارآمد و
همچنین پشتیبانی مؤثر است؛ تجهیزاتی شامل جلیقههای حفاظتی،
کالهخودهــای مناســب ،ســاح مــدرن ،تجهیــزات اوپتیکی مناســب
شرایط مختلف ،خودروی حفاظت شده و پشتیبانی مناسب عملیاتی
کــه بدون وجود هریــک از این اجزا ،انجام مأموریت بــرای این نیروها
دشوار و آنها در برابر تهدیدات آسیبپذیر خواهند بود .آسیبپذیری
این نیروها نیز به معنی آسیبپذیری امنیت ملی و ساکنان سرزمین
ایران است.

نیروی هوایی کشــورهای منطقه بویژه کشــورهای حاشــیه خلیج
کشورهای فــارس و همســایگان غربی ایــران در حال تســلیح
منطقه نیــروی هوایــی خــود هســتند .آنهــا بهصــورت ویژه
بهدنبال دستیابی به توانایی پنهانکاری هستند .این
توانایی پنهانکاری به آنها موقعیتی میدهد که در صورت لزوم بتوانند
بــه خاک کشــورهای مورد نظر خود نفــوذ کــرده و مأموریتهایی علیه

اهداف خود ،در عمق خاک کشور هدف اجرایی کنند .این در حالی است
کــه نیروی هوایــی ایران با وجود افســران قابل و توانمنــد در همه وجوه
تعمیر و نگهداری تا خلبانان از نظر ســطح تکنولوژیک قابلیت رقابت
باالیی با کشورهای مورد نظر ندارد .از اینرو تجهیز نیروی هوایی ایران به
تسلیحات مدرن و جنگندههای نسل جدید و پنهان رهگیر و بمبافکن
و همچنین هواپیماهای پشتیبانی نزدیک امری ضروری است.

بر اساس ادعای انستیتو بینالمللی
پژوهشهای صلح استکهلم ،بودجه
نظامی ایران در سال  2021به  ۲۴.۶میلیارد
دالر رسیده و رتبه چهاردهم جهان را در
این زمینه دارد .جالب آن است که رژیم
صهیونیستی که از نظر قلمرو جغرافیایی و
جمعیت با ایران قابل مقایسه نیست و در
سطحی بسیار کوچکتر قرار دارد ،با ۲۴.۳
میلیارد دالر هزینه تنها یک رتبه پایینتر از
ایران و در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است
خصــوص بودجه نظامی ایران بایســتی مورد توجه
قرار بگیرد که ابداً نمیتوان امنیت نظامی را از سایر
ارکان امنیت و حیات یک کشــور جدا کرد بلکه آن را
بایستی اساسیترین بخش از امنیت ملی دانست که
در فقدان آن سایر ارکان نیز با ناتوانی و ضعف رو به
رو خواهند شد .از اینرو بودجه نظامی ایران تاکنون
نه تنها بودجه گزافی نبوده اســت بلکه در مقایســه
بــا تهدیــدات منطقــهای و فرامنطقــهای بودجهای
متعــادل و حتــی کــم بــوده و عملکــرد درخشــان
نیروهــای مســلح در این حوزه موجب شــده اســت
کــه تاکنون امنیت مــرزی و امنیت داخلــی ایران به
بهترین شکل ممکن در برابر تهدیدات چند بعدی
حفظ شود .از اینرو نمیتوان کاستیهای موجود در
ســایر بخشها را به حساب بودجه نظامی نوشت و
انتقــام آن را از نیروهای مســلح فداکار گرفت ،بلکه
اتفاقاً بهعنوان یکی از بخشهای پردستاورد ملی که
تاکنون امنیت کشــور را حفظ کردهاند بایســتی برای
تقویت این بخش تالش بیشتری شود.

«3/6درصد» هند

نمایی از ناوشكن بومي جمهوري اسالمي ايران با عنوان«جماران»

وضعیت در حــال حاضر نــاوگان پنجــم امریکا بهعنــوان یکی از
آبهای ناوگانهــای دریایــی برجســته جهان در خلیــج فارس
پیرامون ایران مســتقر اســت .همچنیــن کشــورهای منطقــه و بویــژه
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بســرعت در حــال
توانمندسازی نیروی دریایی خود با کمک همپیمانان نظامی غربی هستند.
در چنین شــرایطی که آبهای منطقه بشــدت تحت تأثیر حضور نیروهای
فرامنطقهای اســت و از ســوی دیگر بازیگران منطقــهای نیز بهدنبال تجهیز

خود هستند ،امنیت دریایی ایران چه در خلیج فارس و دریای عمان و چه در
خارج از آن بویژه در دریای سرخ میتواند مورد تهدید قرار بگیرد .این مسأله
در جایی اهمیت دارد که درک کنیم دریای ســرخ نقطهای بسیار پر اهمیت
در نقش و انتقال دریایی است که تسلط بر آن میتواند بهصورت ویژه فشار
امنیتــی در خلیج فــارس برای نیــروی دریایی ایــران را کاهــش دهد .چنین
اقدامی نیازمند گسترش یک نیروی دریایی کارآمد و ضربتی است که بتواند
در اقیانوسها نیز قابلیت اجرای عملیاتهای چندمنظوره را داشته باشد.

با گســترش تکنولــوژی حوزه ســایبری به یک حــوزه جدی
تهدیدات
عملیــات نظامــی و تهدید امنیتی تبدیل شــده اســت .در
حوزه
سایبری همیــن راســتا در طــول ســالهای اخیــر شــاهد گســترش
قراردادهای امنیت سایبری کشورهای حاشیه خلیج فارس
با رژیم صهیونیســتی هســتیم .به صورتی که اکنون رژیم صهیونیستی مدیریت
فضای سایبری در حوزه ضد حمله و حمالت سایبری را در کشورهای عربستان،
امارات ،قطر و بحرین در کنترل خود دارد .این مسأله نشان دهنده سرمایهگذاری
گســترده این کشــورها در حوزه عملیات سایبری و تشــکیل ائتالف سایبری علیه

ایــران در منطقــه اســت .امری که خطر جــدی را متوجه زیرســاختهای امنیتی
کشــور میســازد و با توجه به نگرانی این کشورها در برابر بروز درگیری مستقیم با
جمهوری اســامی ایران ســناریوی اقدامات امنیتی ســایبری علیه ایران و مردم
ایران توســط این کشــورها بســیار پررنگ شــده اســت .ســرمایهگذاری جمهوری
اسالمی ایران در این حوزه نیازمند جذب متخصصان ،آموزش آکادمیک ،تجهیز
فنی و حرکت همگام با دانش جهانی در این حوزه است .عدم سرمایهگذاری در
این حوزه و سهلانگاری در آن با توجه به شبکه محور بودن زیرساختهای کشور
میتواند نتیجهای برابر با درگیر شدن در یک جنگ اتمی را در پی داشته باشد.

تسنیم

ëëنتیجه گیری
آنچه مورد بحث قرار گرفت نشان دهنده این است
کــه در وضعیت حاضر نیروهــای نظامی حاضر در
پیرامون ایران بهصــورت ویژه در حوزههای دریایی،

ایاالت متحده

استرالیا

ایران؛ طراح پازل امنیت در خاورمیانه

ëëبودجــه نظامــی ایــران نســبت بــه ســطح باالی
تهدیدها بسیار کم است
باید توجه داشــت کشــورهای دیگر بویژه کشورهای
اروپایی در مقایســه بــا جمهوری اســامی ایران در
معــرض تهدیــدات بســیار کمتــری در برخــورد بــا
همســایگان خــود هســتند و با توجــه بــه دادههای
بیــان شــده ،مقــدار بودجــه نظامــی جمهــوری
اســامی ایران در مقایســه با تهدیدات موجود یک
بودجه متوســط و حتی ضعیف اســت .حجم باال و
روزافــزون تهدیداتی که متوجه جمهوری اســامی
ایــران اســت و همچنین ضرورت آمــوزش و جذب
نیروی انســانی باال جهت حفاظت از امنیت مرزی
و داخلــی ایــن ضــرورت را پررنــگ میســازد کــه
بودجه نظامــی بهصورت گســتردهای افزایش پیدا
کنــد و صــرف تقویــت بخشهای مختلــف امنیتی
شــود ،امــا همزمــان بــا نــگاه به ایــن ضــرورت ها و
بخشهای نیازمنــد تقویت باید نگاهی منطقی به
این تهدیدات داشــته باشــیم و آنها را مورد ارزیابی
قرار دهیم .چهارنمونه از این تهدیدها ،در کادرهای
سمت چپ آورده شدهاند.

«1/2درصد» رژیم صهیونیستی

ایتالیا

نگاهی به ضرورتها و الزامات تقویت بودجه نظامی کشور

صرف امور نظامی کنند.
در ســال  2022نیــز جو بایدن رئیسجمهــور امریکا
الیحه بودجه نظامی  768میلیارد دالری این کشور
را امضــا و آن را بــه قانــون تبدیل کــرد .این در حالی
است که بودجه نظامی امریکا در سال 740.5 ،2021
میلیارد دالر و در سال  738 ،2020میلیارد دالر بوده
و لذا بودجه  2022این کشور با افزایش قابل توجهی
نسبت به سالهای قبل همراه است.
آلمان ســومین کشــور با باالترین بودجــه نظامی در
اروپای مرکزی و غربی اســت که در سال  ۲۰۲۱بیش
از  ۵۶میلیــارد دالر صــرف هزینههــای نظامی خود
کرده که ۱.۳درصد تولید ناخالص داخلی این کشور
را تشــکیل داده بود .گفتنی اســت دولــت آلمان در
 ۲۷فوریــه  ۱۰۰ ،2022میلیــارد یــورو ( ۷/۱۱۲میلیارد
دالر) از بودجــه ایــن ســال را به تســلیحات و تقویت
بنیــه نظامی اختصــاص داد و به این ترتیب ،از نظر
بودجه نظامی در ســال  ،2022پس از امریکا و چین
و در رده ســوم جهــان قرار گرفــت .در دنیای پس از
جنــگ جهانــی دوم ایــن حادثه تاریخی اســت و بار
دیگر آلمان را بهعنوان یک کشــور نظامیگر مطرح
یکند.
م 

« 38درصد»

آلمان
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«1/2درصد» ایران

فرانسه

عربستان سعودی

32

برای داشــتن درک درســت از میزان بودجه نظامی
کشــورها الزم اســت کــه نگاهی بــه بودجه دو ســال
اخیــر آنهــا بیندازیــم .به گــزارش نشــریه میلیتاری
باالنس بودجه نظامی بازیگران مهم خاورمیانه در
ســال  2020عبارت بوده است از ایران  8.20میلیارد
دالر ،عــراق  10میلیارد دالر ،رژیم صهیونیســتی 17
میلیارد دالر ،کویت  7میلیارد دالر ،عمان  7میلیارد
دالر ،قطر  6.7میلیارد دالر ،عربســتان سعودی 48
میلیارد دالر و امارات  19.8میلیارد دالر .این دادهها
نشــان میدهد که بودجــه نظامی ایران با وســعت
و نیــروی نظامــی چندین برابر بیشــتر از کشــورهای
دیگــر منطقه ،هم ردیف کشــورهایی چــون کویت و
قطر بوده اســت .در حالی که تنها در مقام مقایسه،
ایران به گفته این نشــریه دارای بیش از نیم میلیون
نیــروی نظامی فعال اســت در حالی که عــراق 190
هزار ،رژیم صهیونیســتی  169هــزار ،کویت ،17500
عمان  ،42600قطر  16500و عربستان  227هزار نفر
پرســنل نظامی فعــال دارند .در حالی این کشــورها
بودجه نظامی برابر با ایران را برای رشــد و توســعه
امنیــت خود در نظــر گرفتهاند که مســاحت آنها به
غیــر از عربســتان تنها به انــدازه یک اســتان ایران و
حتی کوچکتر از آن است.
بر اســاس ادعای انســتیتو بینالمللی پژوهشهای
صلــح اســتکهلم ،بودجــه نظامــی ایــران در ســال
 2021به  ۲۴.۶میلیارد دالر رســیده و رتبه چهاردهم
جهــان را در ایــن زمینــه دارد .جالــب آن اســت کــه
رژیم صهیونیســتی کــه از نظر قلمــرو جغرافیایی و
جمعیت با ایران قابل مقایسه نیست و در سطحی
بسیار کوچکتر قرار دارد ،با  ۲۴.۳میلیارد دالر هزینه
تنها یک رتبه پایینتــر از ایران و در جایگاه پانزدهم
قرار گرفته است.
همچنیــن در ســال  ،۲۰۲۱هزینههــای نظامــی قطر
بیــش از  ۱۱.۶میلیــارد دالر بــوده کــه ایــن کشــور را
بــه پنجمیــن کشــور بــا بیشــترین هزینه نظامــی در
خاورمیانــه تبدیــل میکنــد .هزینه نظامــی قطر در
سال  ۲۰۲۱نسبت به ســال  ۲۰۱۰با  ۴۳۴درصد رشد
همــراه بوده اســت .هنــد نیز بــا  ۷۶.۶میلیــارد دالر
هزینه بعد از ایاالت متحده و چین سومین کشور در
زمینه بیشــترین مقدار بودجه نظامی در سال 2021
بوده است .انگلیس نیز در جایگاه چهارم رتبهبندی
 2021قرار داشته و با سه درصد هزینه بیشتر نسبت
به ســال  ،۲۰۲۰بودجه نظامی خود را در ســال ۲۰۲۱
به بیش از  ۶۸.۴میلیارد دالر رسانده بود .کشورهای
اروپایی عضو ناتو نیز در ســال  ۲۰۲۱تصمیم گرفتند
کــه حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی خود را
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بودجه نظامی ایران تاکنون نه تنها بودجه گزافی نبوده است بلکه در مقایسه با تهدیدات
منطقهای و فرامنطقهای بودجهای متعادل و حتی کم بوده و عملکرد درخشان نیروهای مسلح
در این حوزه موجب شده است که تاکنون امنیت مرزی و امنیت داخلی ایران به بهترین شکل
ممکن در برابر تهدیدات چند بعدی حفظ شود .از اینرو نمیتوان کاستیهای موجود در سایر
بخشها را به حساب بودجه نظامی نوشت

گروه سیاست  -سالها است که این سخن بهصورت عامیانه شنیده میشود که بخش عمدهای از درآمدهای ملی ایران صرف بخش نظامی میشود ،در حالی که
به نیازهای سایر بخشها توجهی نشده و همین مسأله موجب ضعف عملکرد در سایر بخشها شده است .بخشی از این نتیجهگیری ناشی از تفاوت عملکرد و
نتیجه بین بخش نظامی و سایر بخشهای کشور است که موجب میشود موفقیت این بخش صرفاً به مقدار بودجه تخصیص یافته به آن نسبت داده شود .در
حالی که موفقیتها در این بخش بهصورت ویژهای ناشــی از طرحریزی هوشــمندانه سیاستهای نظامی ،هوشمندی وزارت دفاع در حرکت همگام با تکنولوژی
جهانی و روحیه ویژه نیروهای مسلح است .با این حال این بهانه موضوعی مناسب برای پرداختن و نتیجهگیری در این خصوص است که آیا واقعاً بودجه نظامی
ایران غیر ضروری اســت یا بایســتی حتی به فکر افزایش این بودجه بود؟ نمودارهای پایین بخوبی نشــان میدهند که اوالً امریکا باالترین ســطح نظامیگری در
جهان را به خود اختصاص داده است و ثانیاً ایران در میان کشورهای جهان و بازیگران منطقه در نسبت با سطح باالی تهدیدات ،بودجه نظامی بسیار پایینی دارد.
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