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چكيده

به سبب قرابت و نزدیكی موجود بین آمریكا و عربستان سعودی از تعامالت میان این دو كشور اغلب به عنوان 

»رابطه خاص« یاد می كنند. این رابطه خاص در واقع چیزی نیست جز یك رابطه حامی-پیرو. موضوع این مقاله 

بعد نظامی این رابطه می باشد. به عبارت دقیق تر این مقاله به كندوكاو در پیامدهای اعالم دكترین كارتر برای رابطه 

دفاعی میان دو كشور در اثناء سال های بین 1979 تا 1989 می پردازد. در این نوشتار تالش بر آن است كه نشان 

داده شود كه مطرح شدن دكترین كارتر سبب تحوالت بنیادی در پیوندهای نظامی میان دو كشور شد، به نحوی 

كه سیاست های دفاعی عربستان سعودی از آن پس كامال تابع استراتژی نظامی آمریكا برای دفاع از جنوب غربی 

آسیا گشت. این نوشتار ابتدا بحثی اجمالی در مورد رابطه حامی-پیرو به عنوان یك رابطه امنیتی ارایه می دهد. 

سپس به بررسی پیامدهای دكترین كارتر برای همكاری نظامی دو كشور می پردازد و در خاتمه یك نتیجه گیری 

ارایه می دهد. 

واژگان كليدی: رابطه حامی-پيرو، آمريكا، عربستان، دكترين كارتر، نيروهای واكنش سريع، فرماندهی 

مركزی.
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مقدمه
سابقه همكاری های سیاسی و نظامی بین آمریكا و عربستان سعودی به سال های نخستین دهه 
1930 م باز می گردد. با این همه صاحب نظران روابط استراتژیك آمریكا و عربستان مانند آنتونی 
كردسمن، دوره گلد، و ناداو سفران همگی متفق القول هستند كه عصر طالیی همكاری های نظامی 
دوجانبه با اعالن دكترین كارتر در سال 1979 آغاز شد و از آن هنگام تا كنون بدون وقفه و اختالل 
ادامه داشته است. با توجه به این اجماع، نگارنده بر آن است كه به این سوال پاسخ دهد كه چه 
عواملی سبب شده است كه دوران پس از مطرح شدن دكترین كارتر را عصر طالیی روابط دفاعی 

دو كشور بخوانند. 
در این مقاله، نگارنده تالش می كند تا نشان دهد كه اعالم این دكترین سبب یك تحول بنیادین 
در روابط دفاعی میان دوكشور شد به نحوی كه عربستان به نقطه ثقل استراتژی نظامی آمریكا تبدیل 
شده و نقش محوری در برنامه های ارتش آمریكا برای دفاع از خلیج فارس پیدا كرد. علت این امر آن 
بود كه قوای مسلح آمریكا برای انجام عملیات نظامی در این منطقه احتیاج به پایگاه های نظامی در 
حول و حوش آن داشتند. بعد از دست دادن ایران به واسطه انقالب اسالمی، تنها كشور دیگری كه 
از وسعت كافی و موقعیت سوق الجیشی مناسب برای فراهم ساختن چنین پایگاه هایی برخوردار بود 
عربستان بود. لذا از دهه 1980 به بعد تمام تالش های دو كشور معطوف به آماده سازی تاسیسات 
عربستان برای استقرار نیروهای واكنش سریع آمریكا گردید كه برای عملیاتی كردن دكترین كارتر 

از سوی ارتش آمریكا تشكیل گردیده بودند. 
به  ابتدا  مقاله  این  عربستان  و  آمریكا  دفاعی  مساعی  تشریك  انگیزه های  و  علل  تشریح  برای 
تئوری  این  چارچوب  در  سپس  می دهد.  قرار  مورد بررسی  را  پیرو1  حامی-  رابطه  تئوری  اختصار 
به تجزیه و تحلیل پیامدهای دكترین كارتر و تشكیل نیروهای واكنش سریع برای روابط نظامی 
تبدیل  برای  واشنگتن  و  ریاض  مشترك  تالش های  به  بعد  گام  در  می پردازد.  ریاض  واشنگتن- 
یك  خاتمه  در  می شود.  پرداخته  سریع  واكنش  نیروهای  برای  مناسب  میزبان  یك  به  عربستان 

نتیجه گیری ارایه می گردد. 

1. Patron�Client Relationship.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

49خاورمیانه

چارچوب نظری
تئوری رابطه حامی_ پيرو 

روابط حامی-پیرو یكی از اشكال تاریخی روابط میان كشورها بوده است. هرگاه قدرت های بزرگ 
با یكدیگر برخاسته اند تالش نموده اند تا حمایت كشورها ضعیف را برای تغییر  به رقابت و ستیز 
توازن قوا به نفع خود كسب كنند. بلعكس، هرگاه كشورهای كوچك از درون یا برون مورد تهدید قرار 
گرفته اند سعی كرده اند تا حمایت یك قدرت بزرگ دوست را برای تضمین بقا خود به دست آورند. 
در دوران معاصر ظهور رقابت میان شرق و غرب بعد از پایان جنگ جهانی دوم و پیدایش بسیاری از 
كشورهای تازه استقالل یافته در عرصه روابط بین الملل كه خود حاصل سقوط قدرت  های استعماری 
 Shoemaker and( بود زمینه مناسبی را برای پیدایش روابط حامی-پیرو میان كشورها پدید آورد

 .)Spanier, 1984: 13�14

اما سوال اصلی این است كه چگونه یك حامی-پیرو تعریف شده و به چه نحو می توان آن را از 
سایر اقسام روابط میان كشورها تشخیص داد؟ رابطه حامی-پیرو دارای سه ویژه گی است كه سبب 
تمییز آن از سایر روابط بین الملل می گردد. ویژه گی اول عدم توازن شدید قدرت میان دو كشور 
است. كشور پیرو باید كشوری ضعیف باشد كه به تنهایي نتواند در مقابل تهدیدات داخلی یا خارجي 
كه با آن مواجه است به حیاتش ادامه دهد. ازسوي دیگر، كشور حامي باید یك قدرت نظامی بزرگ 
باشد كه هدفش از ورود به این رابطه نه تضمین ادامه حیات خود، بلكه كسب امتیاز نسبت به رقیب 
یا رقبایش   باشد. هرجا این عدم توازن قدرت میان دو كشور غایب باشد رابطه بین آن دو را نمي توان 
یك رابطه حامي- پیرو نامید. مثال رابطه بین آمریكا و انگلستان را نمی توان یك رابطه حامی-پیرو 

.)Ibid.: 13�14( دانست، زیرا این عدم توازن قدرت میان آن  دو به چشم نمی خورد
دوم اینكه رابطه حامي- پیرو اساسا یك رابطه امنیتي است؛ یعني اینكه مقصود اصلي از ورود 
به چنین رابطه اي بهبود امنیت طرفین است. در نتیجه، كاالها و خدماتي كه در این رابطه مبادله 
مي گردند كاالها و خدماتي هستند كه به افزایش امنیت طرفین كمك مي كنند. حامی بدین منظور 
وارد این رابطه می گردد تا خود را از تهدیدات داخلی و خارجی كه بقایش را تهدید می كنند در امان 
نگاه دارد. عالوه بر این كاالها و خدماتی كه در قالب این رابطه مبادله می گردند از نوعی هستند كه 
سبب افزایش امنیت طرفی می گردند. كمك هاي كشور حامي معموال به شكل كمك های اقتصادی 
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و   واردات،  سهمیه  مانند  غیر مستقیم  كمك های  و  فنی،  مشاوره  بالعوض،  كمك های  وام،  شامل 
كمك هاي امنیتي شامل آموزش نظامي و تجهیزات نظامي براي ارتش، پلیس و نیروهاي امنیتي 
كشور پیرو؛ توافقات امنیتي مانند معاهدات، اتحادها، و تعهدات غیررسمي براي حمایت از كشور 
 .)Gasiorowski, 1991: 2( پیرو و اغلب دخالت آشكار و پنهان كشور حامی در امور داخلی كشور پیرو
در مقابل كشور پیرو امتیازاتي در اختیار كشور حامي قرار مي دهد »كه به آساني سبب مزیت 
این كشور  نسبت به رقبایش مي گردند« )Shoemaker and Spanier, 1984: 13(. كشور پیرو ممكن 
است نقش ژندارم منافع كشور حامي در منطقه اي كه در آن واقع است را ایفا كند، عملیات نظامي 
و اطالعاتي مشترك با كشور حامي انجام دهد، یا پایگاه هایي براي فعالیت هاي نظامي و اطالعاتي 
در خاك خود در اختیار كشور حامي قرار دهد )Gasiorowski, 1991: 2(. در خاتمه آنكه كاالها و 
خدماتي كه كشور پیرو در اختیار كشور حامي قرار مي دهد باید مزیت هاي مهم و ملموسي به آن 
كشور در قبال رقابیش بدهد. در غیراین صورت این رابطه را نمي توان یك رابطه حامي– پیرو دانست. 
اگر یك كشور ضعیف نتواند كمك قابل مالحظه ای به یك قدرت بزرگ در مقابل رقیب یا رقبایش 
بكند آن رابطه را نمی توان یك رابطه حامی- پیرو دانست؛ بنابراین رابطه قدرت های بزرگ با بعضی 
از كشورهای غرب آفریقا یا حوزه اقیانوس آرام، مانند بنین و یا فیجی را نمی توان یك رابطه حامی-

.)Shoemaker and Spanier, 1984: 13( پیرو محسوب نمود
كشور حامی در رابطه با كشور پیرو معموال چند هدف را تعقیب می كند. این اهداف به ترتیب 
 .)Ibid.: 17, 18, 19( اهمیت عبارتند از مزیت استراتژیك، همبستگی بین المللی، و صدور ایدئولوژی
قدرت های بزرگ معموال با كشوری رابطه حامی-پیرو برقرار می كنند كه اهمیت استراتژیك داشته 
باشد. به عبارت دیگر، كشور پیرو یا در جوار كشور حامی قرار دارد، یا با كشورها متحد و یا رقیب آن 
هم مرز است، و یا دسترسی به خطوط مهم كشتیرانی را كنترل می كند و یا منبع مهمی از مواد اولیه 
استراتژیك را در اختیار دارد. یك  پله پایین تر همبستگی بین المللی قرار دارد كه به معنای آن است 
كه كشور حامی از كشور پیرو انتظار دارد كه در رابطه با مسایل مهم در سازمان های بین المللی، 
مانند سازمان ملل از او حمایت كند. صدور ایدئولوژی كه كمترین اهمیت را داراست به معنای آن 
است كه كشور پیرو تا آنجایی كه ممكن است كشور حامی را الگوی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

 .)Gasiorowski, 1991: 2�3( خود قرار دهد



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

51خاورمیانه

دولت حامی نیز اهداف متعددی را از تشكیل این رابطه تعقیب می كند. مهمترین آنها تامین 
امنیت رژیم حاكم در مقابل تهدیدات خطیر داخلی و خارجی است. ادبیات فزاینده ای در رشته علوم 
سیاسی شكل گرفته است كه نشان می دهد برای اكثر دولت های پیرو مهمترین این تهدیدات داخلی 
هستند تا خارجی. علمای علم سیاست این گونه بحث نموده اند كه اهمیت تهدیدات داخلی ناشی 
از بحران مشروعیتی است كه كشورهای پیرو با آن دست و پنجه نرم می كنند و لذا دولت های این 
كشورها به امید غلبه بر این تهدیدات است كه وارد روابط حامی- پیرو با قدرت های بزرگ می گردند 
)Job, 1992, Azar and Moon, 1988(. اهداف كم اهمیت تری هم هستند كه ممكن است سبب شوند 
به  می توان  دست  این  از  برآیند.  خود  برای  حامی  كشوری  یافتن  به دنبال  ضعیف  كشورهای  كه 
 دست یابی به توسعه اقتصادی، رهبری منطقه ای، و كسب پرستیژ از طریق ارتباط با قدرت حامی 

.)Shoemaker and Spanier, 1984: 21�22( اشاره كرد
چند  جنبه از اهداف حامی و پیرو شایسته توجه بیشتری هست. نخست آنكه ماهیت این رابطه 
بستگی دارد به اینكه اهداف طرفین رابطه چقدر اهمیت داشته و هریك فكر كند كه طرف مقابل 
چقدر می تواند به نیل به این اهداف كمك كند. اگر كشور پیرو بتواند مزیت مهمی در اختیار كشور 
حامی قرار دهد، احتمال اینكه كشور حامی نیازهای كشور پیرو را بیشتر مورد توجه قرار دهد زیاد تر 
به  قابل مالحظه ای  می تواند كمك  حامی  كه  باشد  معتقد  پیرو  كشور  اگر  منوال،  به همین  است. 
نیل آن به اهدافش بنماید، بیشتر تحت تاثیر كشور حامی قرار خواهد گرفت. همچنین مهم است 
كه به خاطر بسپاریم كه روابط حامی-  پیرو روابطی پویا و منعطف است و نه خشك و بال تغییر. هر 
فعالیت می كنند  ان  در چار چوب  كه كشور ها  بین المللی  و  داخلی  یا شرایط  و  دولت  در  تغییری 

می تواند بر نحوه تقسیم منافع حاصله از این رابطه، دوام آن و شدت و حدتش تاثیر بگذارد.

پيش زمينه روابط دفاعی دوجانبه
سال های دهه 1930 میالدی شاهد شكل گیری یك رابطه حامی- پیرو میان واشنگتن و ریاض 
بود كه بر  اساس آن عربستان پذیرفت نیازهای نفتی آمریكا و متحدانش را در دوران جنگ سرد 
تامین نماید و آمریكا هم متقابال قبول كرد كه امنیت خاندان آل سعود را در برابر تهدیدات داخلی 
و خارجی تضمین نماید. در این راستا در طول سال های 1940 تا 1970 دولت آمریكا هیات های 
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نظامی متعددی را به عربستان اعزام نمود. این هیات ها پس از بررسی تهدیدات نظامی كه متوجه 
امنیت نظام آل سعود بود و با در نظر گرفتن وضعیت دفاعی كشور از حیث قلمرو، جمعیت، منابع 
در چارچوب  و  بعد  مرحله  در  نمودند.  تدوین  از كشور  دفاع  برای  نظامی  استراتژی  غیره  و  مالی 
تسلیحات  تامین  آنها،  نظامی  آموزش  مسلح،  نیروهای  به گسترش  هیات ها  این  استراتژی،  همان 
ارتش و احداث زیر ساخت های نظامی الزم، مانند پادگان ها نیروی زمینی، پایگاه های نیروی دریایی، 

پایگاه هایی برای نیروی هوایی و نیز آموزشگاه های نظامی همت گماشتند. 
گرچه به خاطر كمك های نظامی آمریكا، به مرور زمان ارتش عربستان توانست از قدرت كافی 
سوی  از  شده  انجام  مطالعات  ولی  برآید؛  آل سعود  رژیم  علیه  بر  داخلی  تهدایدات  سركوب  برای 
هیات های مستشاری آمریكا این واقعیت را روشن و مبرهن ساخت كه با توجه به جمعیت اندك 
اتحاد  از سوی  كه  تهدیدات خارجی  با  توانست  نخواهد  آل سعود  رژیم  وسعت كشور،  و  عربستان 
شوروی و متحدان منطقه ای آن متوجه آن كشور بود مقابله كند. برای حل این مشكل، از زمان 
پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 دولت آمریكا مسئولیت حفظ امنیت كشورهای خلیج فارس 
من جمله عربستان را در مقابل تهدیدات خارجی بر عهده دولت انگلستان گذاشت كه به عنوان قدرت 

استعماری غالب در منطقه خاورمیانه حضور نظامی گسترده ای در این نقطه از جهان داشت. 
سال  تا  كه  كرد  اعالم   1968 سال  در  انگلستان  دولت  مالی  مشكالت  به علت  آنكه  از  بعد 
كه  بر آمد  در صدد  آمریكا  دولت  از خلیج فارس عقب خواهد كشید،  را  نظامی اش  1971نیروهای 
ترتیبات امنیتی جدیدی برای منطقه وضع كند )Noyes, 1982: 16(؛ اما یك چیز روشن بود و آن 
اینكه با توجه به تجربه تلخ مداخله آمریكا در ویتنام و مخالفت مردم آمریكا با اتخاذ یك سیاست 
را  منطقه  این  از  انگلستان  از عقب نشیني  ناشي  نمي توانست خود خال  آمریكا  مداخله گرانه دولت 
پركند )Gamlen, 1993: 215(. به جاي آن دولت هاي آمریكا و انگلیس در مذاكرات قبلي با رژیم شاه 
در ایران به توافق رسیدند كه ایران نقش سابق انگلستان را پس از خروج نیروهاي انگلیسي از این 
منطقه ایفا كند )Alaolmolki, 1977: 172(. به این نظم امنیتی جدید اصطالحا »استراتژی دو پایه« 
را  از منطقه  و عربستان سعودی وظیفه حراست  ایران  بر  اساس آن می بایست  اطالق می شد كه 
به عهده می گرفتند؛ ولی همان طور كه پیشتر نیز گفته شد به علت اینكه ارتش عربستان كوچك بود 

 .)Safran, 1988: 134( عمال این مسئولیت به حكومت شاه سپرده شد
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ایران به  انقالب اسالمی در فوریه 1979 و  روی كار آمدن یك حكومت اسالم گرا در  پیروزی 
رهبری امام خمینی سبب شد كه دیگر دولت ایران نپذیرد كه به ایفای نقش ژاندارمی خلیج فارس 
امنیت  حفظ  برای  دهه  یك  به  نزدیك  به مدت  آمریكا  كه  پایه«  دو  »استراتژی  لذا  دهد.  ادامه 
به دنبال  ناچار شد  این رو دولت آمریكا  از  به یك باره فرو ریخت.  بود  اتكا كرده  به آن  خلیج فارس 
ایجاد نظم جدید امنیتی در خلیج فارس باشد. در این راستا، در 23 ژانویه سال 1980 جیمی كارتر 
بنام  اقدام به مطرح نمودن دكترین جدیدی نمود كه  )1977-1981( رییس جمهور وقت آمریكا 

دكترین كارتر معروف شد. این دكترین اشعار می داشت كه:
تهاجمی  به مثابه  منطقه خلیج فارس  كنترل  برای كسب  نیروهای خارجی  به وسیله  تالشی  هر 
انگاشته شده و این چنین تهاجمی به هر وسیله ممكن  ایالت متحده آمریكا  بر علیه منافع حیاتی 

من جمله توسل به نیروی نظامی دفع خواهد شد. 
در عمل دكترین كارتر به این معنا بود كه با توجه به اینكه خلیج فارس تبدیل به یك منطقه 
حیاتی برای ایاالت متحده آمریكا گشته است از این به بعد دولت آمریكا خود راسا مسئولیت حفظ 

امنیت این منطقه را بر دوش خواهد گرفت. 

نيروهای واكنش سريع
استعداد، ساختار، دكترين نظامی و ضرورت دسترسی به پايگاه های محلی 
همان طور كه پیشتر نیز ذكر آن رفت اعالم دكترین كارتر وظیفه دفاع از منافع حیاتی آمریكا در 
خلیج فارس را به عهده ارتش آمریكا گذاشت. برای اینكه نیروهای مسلح آمریكا بتوانند از عهده انجام 
نیروی نظامی جدیدی را تشكیل  برآیند مسئوالن وزارت دفاع آمریكا الزم دیدند كه  این وظیفه 
دهند كه از حیث نفرات، تجهیزات و آموزش ها نظامی آمادگی كافی برای انجام این ماموریت جدید 

را داشت. نامی كه برای این یگان ها در نظر گرفته شد نیروهای واكنش سریع1 بود. 
جنوب  در  آمریكا  حیاتي  منافع  از  محافظت  سریع  واكنش  نیروهاي  ماموریت  رسمي  به طور 
غرب آسیا بود )MacDonald:1984: 65; Gold, 1988: 33(؛ اما در اصل وظیفه این نیرو حفظ امنیت 
كشورهاي نفت خیز و محافظه كار عرب در منطقه خلیج فارس در مقابل تهدیدات داخلي، منطقه اي، 
1. Rapid Deployment Forces (RDF).



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

خاورمیانه 54

و فرامنطقه اي )از جانب اتحاد شوروي( بود . نیروهاي واكنش سریع یك نیروي كار مشترك1 بود 
 Acharya, 1989:( »كه زماني شكل مي گرفت كه »لزوم انجام ماموریتي با اهدافي خاص ضروري بود
123(؛ به عبارت دیگر، هیچ واحد مشخصي از ارتش ایاالت متحده تحت امر نیروهاي واكنش سریع 

نبود بلكه یك ذخیره مركزي به وجود آورده شده بود كه وزارت دفاع آمریكا واحدهاي نظامي را كه 
توانایي استقرار سریع در منطقه عملیاتي را داشتند در آن قرار مي داد. در مواقع بروز بحران در حوزه 
استحفاظي نیروهاي واكنش سریع، فرمانده این نیرو مي توانست به تناسب ماموریت محوله نیروهاي 
الزم را از این ذخیره مركزي انتخاب كرده و براي انجام ماموریت به منطقه عملیاتي اعزام كند. در 
ابتدا، استعداد نیروهایي كه در این ذخیره مركزي قرار گرفته بودند به یكصد هزار نفر مي رسید؛ اما 
با روي كار آمدن دولت ریگان )1989-1981( كه منجر به گسترش طیف بحران هایي كه نیروهاي 
واكنش سریع باید با آن مقابله مي كردند گشت، شمار این نیروها به دویست هزار افزایش پیدا كرد. 
واحدهایي كه تحت امر فرمانده نیروهاي واكنش سریع قرار داشتند شامل حداقل »سه لشگر نیروي 
زمیني، سه تیپ آبي- خاكي تفنگداران دریایي، سه گروه ناو هواپیما بر و تعداد اعالم نشده اي از 
اسكادران هاي نیروي هوایي ارتش آمریكا بود« )Gold, 1988: 33(. در مواقع بروز بحران، به تناسب 
نوع ماموریت محوله فرمانده نیروهاي واكنش سریع مي توانست واحدهاي متناسب را انتخاب كرده و 
به منطقه اعزام كند. بر طبق طرح هاي تهیه شده توسط وزارت دفاع آمریكا، نیروهاي واكنش سریع 
در ایاالت متحده مستقر شده و در مواقع مقتضي به وسیله كشتي و هواپیما به محل ماموریت فرستاده 
مي شدند. دولت كارتر از این نظر استقرار نیروهاي واكنش سریع در آمریكا را نسبت به استقرارشان 
در حوزه استحفاظي مربوطه ترجیح مي داد كه در این حالت نیازي به كسب پایگاه هاي نظامي دایمي 
كه حفظ آنها از لحاظ سیاسي و اقتصادي پرهزینه بود وجود نداشت. دكترین استراتژیك نیروهاي 
واكنش سریع مبتنی بر »پیش دستی«2 بود. الزمه پیش دستی سبقت گرفتن از دشمن در استقرار 
نیروها در منطقه بحران و فراهم كردن حداكثر قدرت آتش ممكن براي این نیرو در صورت بروز 

.)Acharya, 1989: 63, 150( درگیري نظامي بود
چگونگي ماموریت نیروهاي واكنش سریع، ساختار و دكترین آن و نیز مشكالتي كه آمریكا در 

1. Joint Task Force.
2. Preemption.
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كه  ایجاب مي كرد   )Cordesman, 1984: Chap. 19( بود  مواجه  ان  با  استراتژیك  زمینه حمل و نقل 
این نیرو به شبكه اي از پایگاه ها در سر راه منطقه عملیاتي و به خصوص در خود منطقه عملیاتي 
دسترسي داشته باشد. دسترسي به این پایگاه ها از چند جهت واجب بود: »براي اعزام نیروي كمكي 
به منطقه عملیاتي، تدارك نیروها، برخورداري از پایگاه هاي عملیاتي در منطقه، پشتیباني از عملیات 

.)Acharya, 1989: 90( »براي كنترل دریا و كسب برتري هوایي بر فراز منطقه عملیاتي
در اواخر سال 1979، دولت كارتر تصمیم گرفت تا مذاكراتي را با دولت هاي دوست آمریكا در 
 Stivers, 1986:( منطقه، به خصوص عربستان سعودي، براي دستیابي به پایگاه هاي نظامي آغاز نماید
87(. نمایندگان دولت آمریكا در اعالمیه هاي رسمي و مالقات هایشان با رهبران سعودي تاكید زیادي 

داشتند كه آنها خواهان پایگاه هاي دایمي نیستند؛ بلكه تنها عالقمند به »دسترسي به تسهیالت«1 
مي باشند. آنها مي دانستند كه جو سیاسي منطقه به دولت عربستان اجازه نمي دهد كه پایگاه هاي 
دایمي در اختیار آمریكا قرار دهد. هر رژیمي كه اقدام به چنین عملي مي نمود از سوي دولت هاي 
چپ گراي منطقه متهم به ارتجاعي  بودن، نوكري امپریالیزم آمریكا و مشاركت پنهاني با صهیونیزم 

.)Cordesman, 1987: 66( مي گشت
دسترسي  و  دایمي  پایگاه هاي  بین  ظاهري  و  ساختگي  تفاوت  بر  آمریكایي  مقامات  بنابراین، 
به تسهیالت تاكید مي كردند. از دیدگاه آنها این تفاوت ها عبارت بودند از: 1( پرچم آمریكا برفراز 
این پایگاه ها افراشته نمي شد و تعداد زیادي از پرسنل ارتش آمریكا در خاك كشور دوست مستقر 
نمي شدند؛ 2( تاسیسات نظامي مورد استفاده نیروهاي واكنش سریع هم چنان تحت حاكمیت دولت 
آمریكایي ساخته مي شد  نیروهاي  استفاده  براي  بناهایي كه  تمام  باقي مي ماند كه شامل  میزبان 
با  نیروهاي آمریكایي  از استقرار  نیز مي گردید؛ 3( دولت آمریكا هم چنین تعهد مي نمود كه قبل 
پایگاه هاي نظامي كشور میزبان براي مانور یا عملیات با دولت میزبان مشاوره نموده و براي این امر 
كسب اجازه نماید )United States Congress, US Interests in, 1980: 75, 76(. گرچه ممكن است 
از نظر حقوقی تفاوت هایی بین پایگاه های دایمی و دسترسی به تسهیالت موجود باشد؛ اما از نظر 
امكانات فراهم شده توسط دولت میزبان تسهیالت همان كاری را انجام می داد كه پایگاه هاي نظامي 

.)Acharya, 1989: 91, 92( دایمي
1. Facilities Access.
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این سطح جدید همكاري میان دو كشور، هیچگاه با عقد یك پیمان دفاعي حالت رسمي بخود 
و  یكسو  از  عربستان  میان حكومت  غیررسمي  توافق  یك  بر  مبتني  این همكاري ها  بلكه  نگرفت؛ 
دولت كارتر و جانشینان آینده آن از سوي دیگر بود )Armstrong, 1981: A1(. به این ترتیب دولت 
آمریكا هیچ گاه یك »موافقتنامه دسترسي به تسهیالت« با عربستان امضا ننمود. در واقع هر دو كشور 
به طور مكرر وجود یك موافقتنامه رسمي یا غیررسمي بین واشنگتن و ریاض براي استفاده آمریكا 
 Saudis Reject the Idea of a( از تاسیسات نظامي عربستان را رسما و با پافشاري زیاد انكار مي كردند
,US Base(. سه دلیل براي این امر وجود داشت. نخست آنكه از نظر كنگره آمریكا موافقتنامه رسمي 

تنها زماني الزم بود كه از كنگره درخواست مي شد بودجه الزم براي ساخت تاسیسات مورد نیاز 
نیروهاي واكنش سریع و سایر ملزومات این نیرو را تصویب كند. اما در مورد عربستان سعودي لزومي 
به تصویب بودجه توسط كنگره وجود نداشت زیرا كه دولت عربستان تمام مخارج مربوط به ساخت 
تاسیسات نظامي، خرید اسلحه و تجهیزات، و مهمات و قطعات یدكي براي نیروهاي واكنش سریع 
را خود تقبل نمود )Armstrong, 1981: A1, A12(. دیگر آنكه، عقد هرگونه موافقتنامه رسمي بین دو 
كشور در این زمینه با واكنش منفي كشورهاي همسایه عربستان روبه رو مي شد و تاثیرات سویي بر 
امنیت عربستان مي گذاشت )Cordesman, 1984 : 253(. آخر آنكه، دولت كارتر از این امر آگاه بود 
كه هر نوع موافقتنامه رسمي بین دو كشور با مخالفت شدید گروه هاي یهودي طرفدار اسراییل در 

.)Armstrong, 1981: A12( آمریكا مواجه مي گردد
بنابراین هر دو كشور تمایل داشتند كه همكاري هاي نظامي شان در این زمینه پنهان باقي بماند. 
در توصیف رابطه نهاني دو كشور آنتوني كردسمن1 مي گوید تشكیل نیروهاي واكنش سریع »زمینه 
الزم را براي ایجاد یك همكاري منحصر بفرد استراتژیك ]میان عربستان و آمریكا[ به وجود آورد: 
همكاري كه نیازمند عهدنامه،  نیروهاي نظامي یا حتي تایید وجود چنین همكاري هنگامي كه این 

.)Cordesman, 1984 : 633( .»...امر سبب شرمساري طرفین مي گردد نداشت
خود  استراتژیك  شریك  به عنوان  را  سعودي  عربستان  آمریكا،  كه  شد  سبب  مختلفي  عوامل 
در خلیج فارس انتخاب نماید. ذخایر عظیمي نفتي عربستان به این معني بود كه عربستان هدف 
نماید.  كنترل  را  نفت خلیج  بخواهد  كه  بود  فرامنطقه اي  یا  منطقه اي  نیروي  هر  اصلي  و  طبیعي 
1. Anthony Cordesman.
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عالوه بر این، همان طور كه جنگ دوم خلیج در سال 91-1990 نشان داد، بدون دسترسي كامل به 
تاسیسات نظامي عربستان، آمریكا نمي توانست از كشورهاي طرفدار غرب درمنطقه خلیج فارس دفاع 
كند. مسئله جغرافیا نیز در این تصمیم گیري نقش مهمي ایفا مي كرد. عربستان سعودي در قلب 
منطقه خلیج فارس قرار گرفته است. این كشور در مركز حوزه استحفاظي نیروهاي واكنش سریع 
قرار داشت. عالوه بر این، در میان كشورهاي محافظه كار عرب منطقه خلیج فارس تنها كشوري بود 
كه تركیب جغرافیایي، جمعیت، ثروت و ثبات سیاسي آن اجازه مي داد كه به عنوان پایگاه مناسبي 
اندك  مساحت  مقایسه،  در   .)Cordesman, 1987: 13, 14) كند عمل  واكنش سریع  نیروهاي  براي 
سایر كشورهاي خلیج فارس به این معني بود كه آنها از عمق استراتژیك كافي برخوردار نبودند و 
نمي توانستند پایگاهي مناسب براي نیروهاي واكنش سریع باشند. گذشته از اینها، سایر پایگاه هاي 
لذا نیروهاي  از خلیج فارس داشتند  این كشور در عمان، فاصله زیادي  پایگاه هاي  از جمله  آمریكا 
را  و كویت  بحرین، قطر  از عربستان سعودي،  موثر  دفاع  توانایي  آنها  از  استفاده  با  واكنش سریع 
نداشتند )Cordesman, 1987: 129(؛ براي مثال، هواپیماهاي جنگنده آمریكا كه از عمان نزدیكترین 
پایگاهشان به سمت عربستان به پرواز درمي آمدند شعاع پرواز كافي براي دفاع از تاسیسات حیات 
نفتي واقع در شمال و مركز خلیج فارس را نداشتند. طي سخناني كه  آنتوني كردسمن از مقامات 
ارشد وزارت دفاع آمریكا به هنگام اداي شهادت در سناي آمریكا در این رابطه ابراز داشت، گفت: 
»گسترش و تجهیز پایگاه هاي استراتژیك آمریكا در مصر، تركیه، عمان، سومالي یا كنیا نمي تواند 
 United States Congress,( باشد«  پایگاه هاي مشابه در عربستان سعودي  براي  جایگزیني مناسب 

 .)Arms Sales Package, 1981: 232

ضعف ارتش آمریكا در زمینه حمل و نقل استراتژیك1 بر اهمیت عربستان به مثابه پایگاهي براي 
نیروهاي واكنش سریع در خلیج فارس مي افزود. طي شهادتش در مجلس سناي آمریكا، ژنرال كلي2، 
توانایي هاي  باشیم كه  به خاطر داشته  »باید همیشه  واكنش سریع، گفت:  نیروهاي  فرمانده  اولین 
فعلي و آینده ]تاكید اضافه شده است[ ارتش آمریكا در زمینه حمل و نقل دریایي و هوایي اجازه 
منطقه  به  را  نیروهاي خود  مایحتاج  به موقع  اضطراري  بروز یك وضعیت  در صورت  كه  نمي دهد 

1. Strategic Lift.
2. General Kelley.
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 .)United States Congress, Military and Technical Implications, 1981: 61( »عملیاتي منتقل كنیم
در توصیف اهمیت عربستان براي استراتژي آمریكا در خلیج  فارس ژنرال كلي چنین گفت: »... در 
ذهن من هیچ شكي وجود ندارد كه ... اگر قرار باشد ایاالت متحده نیروهاي رزمي خود را تحت هر 
سناریوي، خواه تهدید ضعیف باشد یا قوي، به طور موثر بكار گیرد، در آن صورت الزم خواهد بود ما 
دسترسي آزاد و بي قید و شرط- این دو كلمه را تاكید مي كنم،  آزاد و بي قید شرط- به پایگاه هاي 
عربستان، بنادر عربستان، پشتیباني دولت عربستان و نیروهاي انساني قابل مالحظه عربستان داشته 

.)Ibid.: 38, 39( »باشیم
ژنرال كلي در تاكید اهمیت عربستان سعودي اضافه كرد: »احساس مي كنم از نظر ژئوپلیتیك 
و استراتژیك هیچ كشوري در جهان براي دنیاي آزاد و آینده ما ]ایالت متحده[ مهمتر از عربستان 
سعودي نیست. تا آنجایي كه به من مربوط مي شود بدون هیچ تردیدي عربستان سعودي نقشي 
محوري در استراتژي آمریكا در منطقه دارد. ما باید با كشورهاي این منطقه داراي رابطه اي هدفدار 
باشیم. پیامدهاي فقدان این چنین رابطه اي با عربستان سعودي، ریسكي عظیم و بسیار جدي را 

.)Ibid.: 40( »متوجه این كشور ]ایاالت متحده[ مي كند
كمیته اي  مقابل  در  آمریكا،  ارتش  مشترك  ستاد  رییس  جونز1،  دیوید  ژنرال  ترتیب  به همین 
تمام  اساسي عربستان سعودي است.  و  اصلي  این كشور هشدار داد كه »كشور  از مجلس سناي 
بررسي ها و برنامه ها و هر چیزي دیگر نشان مي دهد كه عربستان محور همه عملیات  ما در منطقه 

 .)United States Congress, Arms Sales Package, 1981:73( »خلیج  ]فارس[ است
بیشتر اطالعات مربوط به همكاري هاي آمریكا و عربستان سعودي در چارچوب نیروهاي واكنش 
سریع محرمانه است. با این همه برمبناي اطالعات موجود هر چند كه ناقص مي باشند مي توان تصویر 
كلي از ماهیت روابط امنیتي بین دو كشور در غالب نیروهاي واكنش سریع ترسیم كرد. برمبناي 
اطالعات در دسترس، مي توان به این نتیجه رسید كه براي آماده كردن عربستان به عنوان پایگاه 
اصلي نیروهاي واكنش سریع در منطقه خلیج فارس مقامات آمریكا و عربستان سعودي در سه زمینه 
بسیار  ایجاد یك سیستم  از طریق  یكپارچه  توافق رسیدند: 1. ساخت یك شبكه دفاع هوایي  به 
پیشرفته فرماندهي، كنترل، ارتباطات و اطالعات كه پیچیده تر از تمام سیستم هایي بود كه پیمان 
1. David Jones.
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ناتو در اختیار داشت؛ 2. توسعه تاسیسات نظامي عربستان و تجهیز آن به تمام امكانات و وسایل و 
ابزار مورد نیاز نیروهاي واكنش سریع جهت دخالت نظامي در منطقه خلیج فارس، مانند پایگاه هاي 
هوایي، اشیانه هاي بتوني هواپیما، تاسیسات تعمیر و نگهداري؛ 3. انبار كردن قطعات یدكي و مهمات 

براي استفاده از نیروهاي واكنش سریع در خاك عربستان.

شبكه دفاع هوايي يكپارچه1 
سیستم فرماندهي، كنترل ارتباط و اطالعاتي كه از آن به عنوان »شبكه دفاع هوایي یكپارچه« 
نام برده مي شد از دو بخش هوایي و زمیني تشكیل مي شد كه آنها را به ترتیب »نگهبان صلح«2 و 
»سپر صلح«3 مي خواندند. »نگهبان صلح« خود داراي دو جز بود: هواپیماهاي آواكس و هواپیماهاي 
سوخت رسان كی سی-7074 ساخت شركت بوئینگ. براساس برنامه »نگهبان صلح«، دولت عربستان 
اقدام به خرید 5 فروند هواپیماي آواكس و قطعات یدكي مورد نیاز براي مدت 3 سال پرواز هواپیماها، 
همراه با تجهیزات پشتیباني و لجستیك براي هواپیماها، خدمات فني براي تعمیر و نگهداري آنها و 
آموزش پرسنل نمود. هزینه كل خرید هواپیماهاي آواكس و خدمات و تجهیزات الزم 3/7 میلیارد 
دالر شد. عالوه بر آن، در چارچوب همین برنامه عربستان 6 فروند هواپیماي سوخت رسان )با امكان 
خرید 2 فروند دیگر( به اضافه 2 سال قطعات یدكي الزم براي پرواز این هواپیماها، آموزش پرسنل 
و خدمات تعمیر و نگهداري كال به ارزش 2/4 میلیارد دالر از آمریكا خریداري كرد. هواپیماهاي 
هواپیما بر  ناوهاي  در  مستقر  هواپیماهاي  به  سوخت رساني  براي  الزم  تجهیزات  به  سوخت رسان 
آمریكا و نیز هواپیماهاي نیروي هوایي این كشور از جمله آواكس هاي آمریكایي مجهز بودند. دولت 
سعودي از این جهت اقدام به خرید هواپیماهاي سوخت رسان كی سی-707 نمود كه هواپیماهاي 
به  هوایي  براي سوخت رساني  قبال  كه  این كشور   1305 نوع كی سی-  از  هر كولس  سوخت رسان 
انتقال  براي  الزم  تجهیزات  فاقد  بود  شده  خریداري  عربستان  هوایي  نیروهاي   F�5 جنگنده هاي 
 Cordesman, 1984:( سوخت به هواپیماهاي آواكس و جنگنده نیروي هوایي و دریایي آمریكا بودند
1. The Integrated Air Defense Network.
2. Peace Sentinel.
3. Peace Shield.
4. KC�707.
5. KC�130.
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.)306, 321, 354, 355

هدف برنامه »سپر صلح« مدرنیزه  كردن محیط زمیني دفاعي عربستان سعودي بود. این برنامه 
شامل ساخت 32 مركز فرماندهي و كنترل از بتون تقویت شده و سیستم هاي كامپیوتري پردازش 
اطالعات و دستگاه هاي نمایشگر1 همراه آنها بود. عالوه بر این، سپر صلح منجر به ارتقا كیفي سیستم 
United States Congress, Military and Technical Impli� )رادارهاي زمیني عربستان سعودي گردید 

cations, 1981:15(. به این شكل رادارهاي قبلي عربستان كه از نوع ماركني 40-تی2 2 ساخت انگلیس 

بوده و در اواخر دهه 1960 نصب شده و قدیمي شده بودند توسط 17 دستگاه رادار تجسسي3 بسیار 
جدید از نوع جی یی- اف پی اس-117 4 یكپارچه و سه بعدي كه توسط شركت جنرال الكتریك 
ساخته شده بودند جایگزین شدند. این رادارها مشابه رادارهایي بودند كه در سیستم اخطار دفاع 
هوایي ناتو در آمریكاي شمالي مورد استفاده قرار مي گرفت. تخمین زده مي شود این رادارها كه در 
حاشیه مرزهاي عربستان سعودي نصب شده بودند هزینه اي معادل 3/8 میلیارد دالر براي عربستان 
به همراه داشتند )Robinson, 1983: 48(. عربستان همچنین 5 دستگاه رادار متحرك از نوع تی پی 
اس -43 5 براي پوشش  دادن نقاط كور در سیستم راداري این كشور از ایاالت متحده خریداري كرد 
و به دنبال آن 13 فروند رادار دیگر از همین نوع جهت تقویت پوشش هوایي این كشور به آمریكا 

.)Cordesman, 1984: 354, 355; Cordesman, 1988: 262, 263( سفارش داد
اما مهمتر ازهمه این بود كه دو دولت تصمیم گرفتند در چارچوب برنامه »سپر صلح« حریم 
هوایي عربستان و مناطق مجاور آن را به 5 بخش تقسیم كنند. هر یك از بخش هاي پنج گانه توسط 
یكي از 5 پایگاه اصلی نیروی هوایی عربستان كنترل می شد. پایگاه هوایی ظهران منطقه خلیج فارس، 
پایگاه هوایي طائف دریاي سرخ و مراكز مذهبي و صنعتي مجاور آن، یعني مكه، مدینه و دمام، 
پایگاه هوایي تابوك، حریم هوایي عربستان در مناطق مرزي مجاور اردن، سوریه و اسراییل و پایگاه 
هوایی خامس مشیت منطقه یمن و پایگاه هوایی الخرج منطقه مركزي عربستان شامل پایتخت و 
مناطق مجاور آن را تحت پوشش قرار مي داد. به هر یك از این بخش هاي پنج گانه، »مركز فرماندهي 
1. Display Equipment.
2. Marconi 40 T2.
3. Surveillance Radar.
4. GE�FPS�117.
5. TPS�43.
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و عملیات بخشي«1 اطالق مي شد. هر »مركز فرماندهي و عملیات بخشي« مجهز به یك سیستم 
كامپیوتري كامال اتوماتیك بود و به هواپیماهاي آواكس،  سیستم رادارهاي زمیني، سیستم پدافند 
هوایي هاگ2 و شاهین 2، 3 و نیز »مراكز فرماندهي و عملیات بخشي« دیگر از طریق مركز ارتباطات 
 Cordesman,( مستقر در هر پایگاه هوایي كه آن را »ایستگاه  ورودي زمیني«4 مي نامیدند متصل بود
Cordesman, 1984: 355 ;303 ,302 ,263 :1988(. این »ایستگاه هاي ورودي زمیني« داراي تجهیزات 

الزم براي تبادل اطالعات بین هواپیماهاي آواكس و سیستم هاي كامپیوتري پردازش اطالعات در 
 The United States Congress,( پایگاه هاي هوایی و سایر پایگاه هاي نیروهاي مسلح عربستان بودند
پایتخت  ریاض  شهر  در  سیستم  این  فرماندهي  اصلي  مركز   .)The Proposed AWACS/F�15: 61

عربستان قرار داشت كه آن را »مركز فرماندهي كل«5 مي خواندند )Robinson, 1983: 52(. تمامي 
این سیستم نه تنها از ریاض، بلكه از هر »مركز فرماندهي و عملیات بخشي« دیگر نیز قابل كنترل و 
هدایت بود. هر كدام از »مراكز فرماندهي و عملیات بخشي« از طریق سیستم ارتباط دیجیتال و یك 
شبكه ارتباطات رادیویي از طریق یك ماهواره با هم در تماس بودند. هر كدام از »مراكز فرماندهي 
و عملیات بخشي« مي توانستند در صورت لزوم جاي »مركز فرماندهي كل« درریاض را بگیرند و 
به طور مستقل عمل كنند و در شرایط اضطراري نبردهاي هوایي را در منطقه اي كه وسعت آن از 
 Armstrong,( مصر به پاكستان و از جنوب شوروي به اقیانوس هند مي رسید هدایت و رهبري كنند
43 :1991(. هزینه تجهیز این 5 پایگاه هوایي و گسترش آنها كه در ذیل در مورد آن بحث خواهد 

. (Robinson, 1983: 48) شد به 23 میلیارد دالر مي رسید
پایگاه هاي ثابت و دایمي موشك هاي هاگ و شاهین 2 كه در جوار »مراكز فرماندهي و عملیات 
بخشي« قرار داشتند »مركز كنترل دفاع هوایي ارتش«6 خوانده مي شدند. هر »مركز كنترل دفاع 
هوایي ارتش« داراي سیستم هاي كامپیوتري پردازش اطالعات و تجهیزات الزم براي به صورت كد 
و عملیات  فرماندهي  با هر »مراكز  زمیني  ایستگاه هاي ورودي  از طریق  و  بود  اطالعات  درآوردن 

1. Sector Command and Operations Centre.
2. I�Hawk.
3. Shahine 2.
4. Ground Entry Station.
5. General Operations Centre.
6. Army Air Defense Control Centers, ADC.
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قرار داشت. اطالعات الزم در مورد موقعیت هواپیماهاي دشمن توسط شبكه  بخشي« در تماس 
سیستم هاي  اختیار  در  زمینی  ورودی  مراكز  طریق  از  آواكس  هواپیماهاي  و  زمیني  رادارهاي 
موشكي ضد هوایی هاگ و شاهین 2 قرار مي گرفت. از این طریق اطالعات مربوط به كشف و ردیابي 
هواپیماهاي دشمن سریع تر از آنچه از طریق رادارهاي خود سیستم هاي هاگ  و شاهین 2 میسر بود 
در اختیار این واحدها قرار مي گرفت )Cordesman, 1988:261; Cordesman, 1984: 322(. ماموریت 
واحدهاي موشك انداز هاگ و شاهین 2 ترتیب فراهم  آوردن پوشش هوایي در ارتفاع متوسط و كم 
برعلیه هواپیماهایي بود كه توانسته بودند از رهگیري توسط هواپیماهاي نیروهاي واكنش سریع و 

نیروي هوایی عربستان بگریزند.
نیروي  و  سریع  واكنش  نیروهاي  دریایي  واحدهاي  با  یكپارچه«  هوایي  دفاع  همچنین»شبكه 
اجازه  امر  این  پیوند داشت.  و دریاي سرخ  دریایي عربستان مستقر در خلیج فارس،  دریاي عمان 
مي داد تا اطالعات مربوط به هواپیماها و كشتي هاي دشمن در اختیار واحدهاي دریایي نیروهاي 
واكنش سریع قرار گیرد تا بتوانند با استفاده از موشك هاي هوا به زمین، سطح به سطح و نیز ساحل 
به دریا با آنها درگیر شوند. به همین ترتیب، رادارهاي مستقر در كشتی هاي نیروهاي واكنش سریع 
و كشتي هاي نیروي دریایي آمریكا و نیز رادارهاي پرنده یی2- سی هاوك ای 1 كه از روي ناوهاي 
هواپیما بر آمریكا به پرواز درمي آمدند مي توانستند اطالعات مربوط به شناورها و هواپیماهاي دشمن 
و  تا هواپیماها  اجازه مي دهد  توانایي  این  قرار دهند.  یكپارچه«  دفاع هوایي  اختیار »شبكه  را در 
انجام  به  قادر  با واحدهاي هوایي و دریایي عربستان سعودي  نیروي واكنش سریع همراه  ناوهاي 
United States Congress, The Military and Tech� )عملیات مشترك در حوزه دفاعي خود باشند 

از كشتي هاي  نیمه دهه 1980، یكي  nical Implications, 1981:15; Cordesman, 1984: 323(. در 

نیروي دریایي آمریكا مستقر در خلیج فارس موسوم به كرونادو 2 كه ناو سرفرماندهي نیروي موسوم 
به نیروي خاورمیانه بود و به عنوان یك مركز فرماندهي، كنترل و ارتباطات شناور عمل مي كرد به 
تجهیزات الزم براي ارتباط با »شبكه دفاع هوایي یكپارچه« مجهز شد و قادر بود اطالعات مربوط 
به اهداف دریایی و هوایی را به »مركز فرماندهي و عملیات بخشي« مستقر در ظهران منتقل نماید 

1. E�2C Hawk Eye.
2. USS Coronado.
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.)Robinson, 1983: 52(
پایگاه هاي نیروي دریایی عربستان در جبیل )در سواحل خلیج فارس( و جده )در كنار دریاي 
سرخ( از طریق ایستگاه هاي ورودي زمیني در هر پایگاه با هواپیماهاي آواكس و مركز فرماندهي 
كل در ریاض در تماس بودند. این امر به كشتي هاي نیروي دریایی عربستان سعودي امكان مي داد 
تا هنگامي كه هواپیماهاي آواكس در وضعیت تجسس دریایی بودند از آنها اطالعات دریافت كنند 
و نیز اطالعات حاصله از رادارهاي خود را در اختیار »مركز فرماندهي كل« در ریاض قرار دهند 

.)Cordesman, 1988: 362(
»مركز فرماندهي كل« در ریاض كه به مثابه مركز فرماندهي براي تمامي این شبكه عمل مي كرد 
با تمام »مراكز فرماندهي و عملیات بخشي«، »مراكز كنترل دفاع هوایی ارتش«،  پایگاه هاي نیروي 
در  عربستان  و  آمریكا  دریایي  نیروي  وكشتي هاي  زمیني  رادارهاي  آواكس،  هواپیماهاي  دریایی، 
منطقه در تماس بود. این تماس از طریق یك سیستم متشكل از دو ماهواره مخابراتي نظامي برقرار 
مي شد. هزینه ساخت ماهواره ها، ایستگاه هاي زمیني مربوطه و سایر تجهیزات متعلقه به 1 میلیارد 

.)Robinson, 1983: 52( مي رسد كه توسط دولت عربستان پرداخت شده بود
هدف اصلي از تشكیل »شبكه دفاع هوایي یكپارچه« این بود كه نیروهاي واكنش سریع از توانایي 
كافي براي نظارت هوایی و دریایی و نیز فرماندهي، كنترل و ارتباطات برخوردار گرداند. درصورت 
وقوع جنگ، این توانایي براي كسب برتري هوایی برفراز منطقه نبرد توسط هواپیماهاي وابسته به 
نیروهاي واكنش سریع حیاتي بود. در زمان صلح، وجود این شبكه به نظامیان آمریكا و عربستان 
اجازه مي داد تا عربستان و نواحي و جوانب آن از شمال خلیج فارس تا دریاي عمان و دریاي سرخ 
را تحت نظارت مداوم قرار دهند و وقت كافي براي واكنش مناسب نسبت به بروز خطرات احتمالي 
Cordes� )را داشته باشند. عالوه بر آن صرف وجود این شبكه عامل بازدارنده اي براي متجاوزین بود 

man, 1984 : 323, 325, 327(. یكي از خصایص ویژه »شبكه دفاع هوایي یكپارچه« كه براي نیروهاي 

واكنش سریع بسیار مهم بود كه این شبكه به نحوي طراحي شده بود كه توانایي هاي آن با استقرار 
 United States Congress, Arms( بود افزایش  قابل  به آساني  هواپیماهاي جنگنده و سوخت رسان 

 .)Sales Package, 1981: 57

دفاع  سیستم  »یك  نمود:  توصیف  چنین  را  شبكه  این  آمریكا  هوایی  نیروي  افسران  از  یكي 
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منطقه اي است كه تمام عناصر نیروي زمیني، دفاع هوایی و نیروي دریایی را در برمي گیرد. نیروي 
هوایی آمریكا هیچ گاه از بودجه كافي براي ایجاد این چنین سیستم مدیریت فراگیر نبرد كه تمام 

.)Robinson, 1983: 52( »امكانات كشور را براي دفاع هوایی به یكدیگر مي پیوندد نداشته است
در  یكپارچه  هوایی  دفاع  شبكه  اصلي  هسته  گرچه  كه  است  اهمیت  حایز  نكته  این  به  توجه 
سایر  تا  نمود  تالش  شدیدا  ایاالت متحده  حمایت  با  عربستان  دولت  معهذا  داشت  قرار  عربستان 
شیخ نشین هاي خلیج فارس را متقاعد نماید تا سیستم هاي راداري و تجهیزات نظامي را خریداري 
نمایند كه قابل اتصال به این شبكه باشد )Armstrong, 1981: A1(. دولت عربستان امیدوار بود تا 
از این طریق پوشش این شبكه را گسترش داده و نقاط كور این شبكه را در بعضي مناطق مرزي 
عربستان برطرف نماید. از این رو در ماه مي سال 1980 دولت عربستان بخش اعظم 700 میلیون 
دالري را كه بحرین جهت خرید یك سیستم پیشرفته راداري، تجهیزات الكترونیك و هزینه هاي 
آموزش و نگهداري از فرانسه مي  شد را پرداخت كرد. این معامله شامل خرید ناوچه هاي موشك انداز 
و ناوهاي مجهز به سیستم هاي جنگ ضد زیردریایي نیز مي شد. همچنین با حمایت مالي عربستان 
دولت بحرین فرودگاه بین المللي این شیخ نشین و پایگاه هوایی سابق نیروي هوایی انگلیس در این 
كشور را براي استفاده یگان هاي هوایی نیروهاي واكنش سریع بسط و گسترش داد. عالوه بر این، در 
ماه آوریل سال 1982 دولت آمریكا موافقت نمود كه 114 میلیون دالر سالح در اختیار بحرین قرار 
دهد. این قرارداد شامل فروش 6 فروند جنگنده اف -5 از مدل های یی و اف1 و 60 عدد موشك هوا 
به هواي برد كوتاه ای ای ام-9-پی32 براي هواپیماهاي مزبور بود و به نیروي هوایی كوچك بحرین 
 Cordesman, 1984:( این امكان را مي داد كه به شبكه دفاع هوایي یكپارچه عربستان متصل گردد
584(. همچنین در اوایل دهه 1980 قطر با تشویق عربستان اقدام به خرید موشك هاي ضد هوایی 

برد متوسط هاگ نمود به این منظور كه این سیستم موشكي به »شبكه دفاع هوایي یكپارچه« متصل 
گردد. در همین سنوات عربستان هم شبكه اي از رادارهاي مراقبتي ساخت شركت تامسون سي اس 
به  اتصال  نمود و جهت  فرانسه خریداري  از  برد كوتاه شاهین 2  به هوا  اف3 و موشك هاي زمین 
شبكه دفاع هوایي یكپارچه در اختیار قطر قرار داد. در همین رابطه كویت و امارات متحده عربي نیز 
1. F�5�E/F.
2. AIM�9�p3.
3. Thomson CSF.
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اقدام به خرید تجهیزات مشابه نمودند )Ibid.: 591(. در سپتامبر سال 1979 دولت كویت از آمریكا 
سیستم موشكي زمین به هوای برد متوسط هاگ را خریداري نمود. این معامله شامل سیستم هاي 
رادار، قطعات یدكي، تجهیزات پشتیباني، آموزش و 2 سال كمك فني براي نگهداري این سیستم 
مي شد. به همین ترتیب، در نوامبر 1981 امارات متحده عربي با دولت آمریكا قراردادي براي خرید 
آتشبارهاي ضد هوایی هاگ و 343 فروند موشك منعقد كرد. این خریدها به كشورهاي مزبور امكان 

.)Acharya, 1989:137, 138( مي داد تا به »شبكه دفاع ضد هوایی یكپارچه« متصل گردند

گسترش تاسيسات نظامي عربستان سعودي
بخش دیگري از اقدامات آمریكا براي آماده نمودن عربستان براي پذیرش نیروهاي واكنش سریع 
در خاك این كشور گسترش تاسیسات نظامي عربستان بود. این تاسیسات شامل پایگاه هاي هوایی، 
پادگان هاي نیروي زمیني، بنادر نیروي دریایي و سایر تاسیسات دفاعي عربستان مي شد. نظامیان 
آمریكا این اقدام را »بزرگ سازي«1 می نامیدند. ذكر این نكته ضروري است كه »بزرگ سازي« یكي 
از ویژگي هاي قدیمي دكترین دفاعي عربستان سعودي است كه مبتني بر پذیرش نیروهاي نظامي 
 Safran, 1988:( تهدیدات گسترده خارجي است  با  مقابله  براي  خارجي در داخل خاك عربستان 
209(. تشكیل نیروهاي واكنش سریع تنها سبب تسریع فرآیند »بزرگ سازي« شده و ابعاد آن را در 

مقایسه با گذشته به مراتب افزایش داد.
در این جا ذكر این نكته ضروري است كه یكي از خصوصیات مهم تاسیسات دفاعي موجود در 
عربستان این بود كه این تاسیسات از ابتدا بر اساس ضوابط و معیارهاي مهندسي آمریكا طراحي و 
ساخته شده و به تجهیزات آمریكایي نیز مجهز شده بودند كه نیروهاي واكنش سریع مي توانستند 
لزوم مستقیما مورد استفاده قرار دهند )1979 : 3  این تاسیسات را در مواقع  تغییر  به  نیاز  بدون 
Activities of the United States Army United States Congress,(. بكارگیري استانداردهاي مهندسي 

ساختمان آمریكایي از این جهت بود كه از ابتدا ساخت و ساز نظامي در عربستان تحت هدایت ارتش 
آمریكا انجام شده بود كه نقش اساسي در مدرنیزه كردن ارتش سعودي بعد از جنگ جهاني دوم 

.)Cordesman, 1988: 149( بعهده داشت
1. Overbuilding.
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پایگاه هاي  واكنش سریع  نیروهاي  از تشكیل  بیش  آمریكایي ها  از »بزرگ سازي«  نمونه خوبي 
نیروي دریایي عربستان در جبیل در كنار خلیج فارس و جده در كنار دریاي سرخ است. ساخت این 
دو پایگاه دریایی بسیار مدرن در نیمه دهه 1970 تحت نظارت سپاه مهندسي ارتش آمریكا1 آغاز 
 United( شده بود. ساخت پایگاه اول 1/2 میلیارد و دومی 970 میلیون دالر هزینه در بر داشت
را  جبیل  دریایی  پایگاه   .)States Congress, Activities of the United States Army, 1979: 4, 10

پایگاه 12  این  مي نمودند.  توصیف  در سواحل خلیج  فارس«  دریایي  نیروي  بزرگ  پایگاه  »دومین 
كیلومتر از سواحل عربستان در كنار خلیج فارس را دربر مي گرفت و آنچنان طراحي شده بود كه 
دولت عربستان مي توانست هرگاه در آینده الزم باشد ظرفیت آن را به راحتي به دو برابر افزایش 
دهد. این پایگاه به امكانات الزم براي تعمیر موشك هاي ضد كشتي  هارپون2 و اژدرهاي مارك 463 
مجهز بود. هر دو پایگاه به اندازه نیازهاي پنج سال جنگ افزار و برابر نیازهاي دو سال مهمات در 
پایگاه گنجایش  دو  این  كه  است  معتقد  انتوني كردسمن   .)Robinson, 1983: 76( داشتند  اختیار 
»حداقل 10/000 پرسنل و احتماال نزدیك به 20/000 را داشتند«. در سال 1980 كه كار ساخت 
این دو پایگاه دریایی به پایان رسید تعداد كل پرسنل نیروهاي دریایی عربستان 2/200 نفر بود 
و اعتقاد بر این بود كه تا سال 1990 تعدادپرسنل این نیرو به بیش از 4/000 نفر نخواهد رسید 

 .)Cordesman, 1984: 361, 362, 363(
یكي از نمونه هاي مهم »بزرگ سازي« براي استفاده نیروهاي واكنش سریع شهر نظامي ملك 
خالد بود كه در جوار حفرالباطن در نزدیكي خلیج فارس و مرزهاي عربستان با كویت و عراق قرار 
داد. در ماه آوریل سال 1975، وزارت دفاع و هوانوردي عربستان سعودي از سپاه مهندسي ارتش 
آمریكا خواست كه امر طراحي و نظارت بر ساختمان یك پادگان نظامي كه گنجایش یك تیپ را 
داشت به عهده گیرد. در آن هنگام هزینه ساخت این شهر نظامي 3/5 میلیارد دالر تخمین زده شده 
بود. هم زمان، سپاه مهندسي ارتش آمریكا اقدام به ساخت بندري در مصحب در سواحل خلیج فارس 
براي وزارت دفاع و هوانوردي عربستان سعودي نمود. هزینه ساخت این بندر 173 میلیون دالر بود 
و هدف از احداث آن صرفا وارد كردن مصالح ساختماني الزم براي احداث شهر نظامي ملك خالد 
1. US Army Corps of Engineers.
2. Harpoon.
3. Mark�46 Torpedos.
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بود. اما در سال 1979، با توجه به نیازهاي نیروهاي واكنش سریع، دامنه ساخت و ساز در این شهر 
نظامي به شدت توسعه یافت و درنتیجه، هزینه احداث این شهر نظامي از 3/5 میلیارد دالر به 8/5 
میلیارد دالر رسید. بر اساس طرح جدید، مقرر شد كه این شهر نظامي گنجایش 3 تیپ را داشته 
و داراي یك پایگاه هوایی باشد كه بتواند عالوه بر پذیرش هواپیماهاي نیروي هوایی سعودي تعداد 
70 فروند هواپیماي نیروي واكنش سریع را نیز در خود جاي دهد و آشیانه هاي بتوني و امكانات 
تعمیر و نگهداري الزم براي این تعداد هواپیما را نیز داشته باشد. در نتیجه طرح توسعه شهر نظامي 
ملك خالد الزم شد تا ظرفیت بندر مصحب نیز دو برابر گردد. این امر از طریق ساخت چهار لنگرگاه 
اضافي در این بندر انجام گردید. هنگامي كه كار ساخت این شهر نظامي به پایان رسید، این شهر 
 States Army, United States( به راحتي مي توانست ده ها هزار نیروي نظامي را در خود جاي دهد

 .)Congress, Activities of ;1979: 19, 20, 48) (Bin Sultan, 1995: 8

بزرگترین مزیتي كه شهر نظامي ملك خالد در اختیار نیروهاي واكنش سریع مي گذاشت این بود 
كه به سبب نزدیكي این شهر نظامي به سواحل عربستان در كنار خلیج فارس و مرزهاي آن با كویت 
و عراق این امكان را براي جنگنده هاي تاكتیكي نیروهاي واكنش سریع به وجود مي آورد كه تمام 
منطقه خلیج  فارس من جمله عراق را تحت پوشش قرا دهند. موقعیت استراتژیك این شهر نظامي 
همچنین این امكان را فراهم مي نمود تا جلوي هر حمله از سوي شمال سد گردد و سكوي پرش 
مناسبي براي عملیات پدافندي بر علیه عراق بود )Bin Sultan, 1995: 8, 9(. پایگاه هوایی موجود 
در این شهر نظامي نیز مي توانست درصورت از بین رفتن پایگاه هوایی ظهران بر اثر حمله دشمن 

به عنوان جایگزین مناسبي براي آن عمل كند.
بود  سریع  واكنش  نیروهاي  نیازهاي  با  مرتبط  كه  عربستان  نظامي  پروژه هاي  از  دیگر  یكي 
ساخت و ساز  است.  ریاض  جنوب  كیلومتري   60 در  واقع  الخرج  در  اسد  ملك  نظامي  شهر  پروژه 
نظامي در الخرج براي اولین بار در اوایل دهه 1950 آغاز شد. در آن هنگام دولت عربستان قصد 
داشت یك پادگان نظامي بزرگ كه شامل یك كارخانه تسلیحاتي كوچك براي ساخت سالح هاي 
سبك و مهمات، انبارها، فضاي آموزشي، و خوابگاه هاي نظامي بود در این محل احداث نماید. اما 
سوء مدیریت مانع از تكمیل این پروژه شد )Safran, 1991: 68(. اما در اوایل دهه 1980، به دنبال 
تشكیل نیروهاي واكنش سریع، دولت عربستان تصمیم گرفت كه یك شهر نظامي بسیار عظیم كه 
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در مقابل آن شهر نظامي ملك خالد كوچك مي نمود احداث نماید )Cordesman, 1984: 217(. هزینه 
ساخت این شهر 15 میلیارد دالر برآورد شده بود. پایگاه هوایی كه قرار بود در این شهر نظامي 
احداث شود داراي 5 الي 7 باند بود كه هر كدام از آنها 5 كیلومتر از یكدیگر فاصله داشتند. پایگاه 
فروند  از 140  پشتیبانی  و  پذیرش  توانایی  عربستان  هوایی  نیروی  هواپیماهاي  بجز  مزبور  هوایی 
از هواپیماهای نیروهای واكنش سریع را داشت. این پایگاه داراي ذخیره سوخت كافي براي »30 
روز پرواز این هواپیماها به میزان 2 ماموریت در روز براي هر هواپیما بود«. عالوه بر این، توانایي 
پذیرش هواپیماهاي سوخت رسان آواكس عربستان سعودي كه در چارچوب برنامه »نگهبان صلح« 
واكنش  نیروهاي  را داشت و مي توانست در صورت حضور واحدهاي هوایی  بودند  خریداري شده 
سریع هواپیماهاي آواكس و سوخت رسان این واحدها را نیز بپذیرد )Robinson, 1983: 45, 52(. این 
پایگاه هوایی قطعات یدكي و تجهیزات نگهداي كافي براي پشتیباني از هواپیماهاي مزبور را نیز 
در اختیار داشت. دولت عربستان همچنین یك ایستگاه ورودي زمیني در این پایگاه احداث نمود 
به »شبكه دفاع هوایی یكپارچه«  تاسیسات مربوط  از  پایگاه مزبور بخشي  بیانگر ان است كه  كه 

.(Cordesman, 1984: 962) است
از  بخشي  آنها  مهمترین  كه  بود  عربستان  اصلي  هوایی  پایگاه هاي  »بزرگ سازي«  سوم  محور 
شهرهاي نظامي هستند.1 پس از پیروزي انقالب اسالمي، تحت نظارت سپاه مهندسي ارتش آمریكا، 
تابوك، طائف و  پایگاه ها كه در ظهران،  این  به گسترش  اقدام  وزارت دفاع و هوانوردي عربستان 
خامس مشیت قرار داشتند نمود. )پایگاه هوایی شهر نظامي ملك خالد در حفرالباطن از ابتدا بزرگ 
كه  زیرزمیني  فرماندهي  مقرهاي  و  هواپیما،  آشیانه  ساخت  شامل  برنامه  این  بود(.  شده  ساخته 
پیشرفته تر از تاسیسات مشابه در كشورهاي عضو ناتو بود مي گشت. هدف از این برنامه آماده نمودن 
هر یك از پایگاه هاي فوق الذكر براي پذیرفتن 70 فروند هواپیماهاي نیروهاي واكنش سریع عالوه بر 
هواپیماهاي نیروي هوایی عربستان سعودي بود كه به طور عادي در این پایگاه ها مستقر بودند. هر 
كدام از آشیانه هاي بتوني تقویت شده كه در این پایگاه احداث مي شد گنجایش 5 فروند هواپیما را 
Cordes� )داشت و امكانات الزم براي تعمیر و نگهداري چهار هواپیما در آن واحد را در خود داشت 

1. این شهرهای نظامی عبارت بودند از: شهر نظامی ملك فهد در ظهران، شهر نظامی ملك خالد در حفر الباطن، شهر نظامی ملك 
عبدالعزیز در تابوك، شهر نظامی ملك فیصل در خامس مشیت و شهر نظامی ملك اسد در الخرج.
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man, 1984: 303(. این آشیانه ها داراي قطعات یدكي،  مهمات و سوخت كافي براي پرواز هواپیماها 

در شرایط جنگي براي مدت 30 روز در ازاي دو ماموریت براي هر هواپیما بود. هر آشیانه نیز داراي 
دستگاه ها و لوازم ضروري براي تعمیر و نگهداري هواپیما و امكانات خواب و استراحت براي خلبانان، 
تاكسي كردن1  این، هر آشیانه داراي چهار مسیر  بر  بود. عالوه  تكنسین ها و سایر خدمه پروازي 
بود كه به اندازه كافي طویل بودند كه هواپیماها مي توانستند در شرایط اضطراري از آنها به عنوان 
باند پرواز استفاده كنند. انبارهاي سوخت، مهمات و قطعات یدكي موجود براي حفاظت بیشتر با 
الیه هاي قطوري از بتون پوشیده شده بود. درواقع، این پایگاه ها و آشیانه هاي موجود در آن آنقدر 
محكم ساخته شده بود كه »براي از كار انداختن هر یك از آنها احتیاج به یك بمباران عظیم با 
بمب هاي متعارف2 توسط بمب افكن هاي ب-523 بود«. در این برنامه گسترش، اولویت به پایگاه هاي 
نزدیك به خلیج فارس داده شد كه در صورت ورود نیروهاي واكنش سریع بیش از همه پایگاه ها 
مورد احتیاج بودند. از این رو، پایگاه هوایی ظهران در شهر نظامي ملك فهد واقع در كنار خلیج فارس 
اولین پایگاه هوایی بود كه طرح گسترش در مورد آن به اجرا گذاشته شد. در نتیجه، در سال 1981، 
هنگامي كه كار گسترش پایگاه خاتمه یافت این پایگاه هوایی به بزرگترین پایگاه هوایی خاورمیانه 

.)Cordesman, 1984:240; Bin Sultan, 1995: 240( تبدیل شد
در همین اثنا، دولت عربستان اقدام به جداسازي پایگاه هاي هوایی كه با تاسیسات هواپیمایي 
فرودگاه هاي  نه تنها  امر  :Cordesman, 1984(. این   303( نمود  داشتند،  قرار  مكان  در یك  كشوري 
بلكه  آورد؛  به وجود  نیروهاي واكنش سریع  و  نمودن جنگنده هاي سعودي  پراكنده  براي  بیشتري 

امنیت بیشتري نیز براي پروازهاي نظامي ایجاد كرد.

خريد اضافي اسلحه، مهمات و تجهيزات
»خرید  شد،  انجام  عربستان  در  نظامي  تاسیسات  »بزرگ سازي«  موازات  به  كه  دیگري  اقدام 
اضافي«4 نام داشت كه براساس آن دولت عربستان به هزینه خود خرید اسلحه و مهمات، قطعات 

1. Taxiway.
2. Conventional Hard Bombs.
3. B�52.
4. Overbuying.
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یدكي و تجهیزات تعمیر و نگهداري مورد نیاز نیروهاي واكنش سریع براي عملیات در منطقه را 
از آمریكا خریداري مي نمود. براي مثال، براي هر 70 فروند هواپیماي اف-15 نیروي هوایی آمریكا 
معموال یك »سیستم میانه اي دستگاه هاي ناوبري هوایی«1 خریداري مي كند كه یك دستگاه تست 
سیستم هاي الكترونیك ناوبري هواپیماي اف-15 است. از سوي دیگر، عربستان سعودي براي تنها 
60 فروند هواپیماي اف-15 كه در اوایل دهه 1970 از آمریكا خریداري نموده بود چهار دستگاه 
»سیستم میانه اي دستگاه هاي ناوبري هوایی« خریداري كرد. در صورت استقرار هواپیماهاي اف- 
15نیروهاي واكنش سریع این »سیستم های میانه اي دستگاه هاي ناوبري هوایی« به عربستان اجازه 
مي دادند كه بدون كوچكترین مشكلي كار تعمیر 280 فروند از این هواپیماها را انجام دهد و به 
این ترتیب مشكل انتقال این دستگاه ها از آمریكا یا اروپا با امكانات محدود حمل و نقل نیروي هوایی 

.)The United States Congress, 1981, The Proposed AWACS/F�15: 13( آمریكا برطرف مي شد
هواپیماهاي  براي  یدكي  قطعات  سال  سه  سفارش  اضافي«  »خرید  از  دیگر  واضح  نمونه  یك 
F�15، هواپیماهاي آواكس و دو سال قطعات یدكی براي هواپیماهاي سوخت رسان كی سی 707 

بود )United States Congress, Arms Sales Package, 1981:264(. به همین ترتیب، گرچه در سال 
1978 عربستان سعودي سفارش خرید تنها 60 فروند هواپیماي اف-15را به آمریكا داده بود، دو 
سال بعد، یعني درسال 1980 دولت این كشورسفارش خرید 101 جفت )202 عدد( مخزن سوخت 
خارجي به آمریكا داد. قابل توجه است كه این مخزن های سوخت دایمي بودند و نه یكبار مصرف و 
هر هواپیماي اف -15 تنها توانایي حمل دو عدد از این نوع مخزن را داشت. به همین نحو، عربستان 
دست به »خرید اضافي« موشك هاي هوا به هوا زد. درسال 1981، دولت عربستان 1/777 فروند 
موشك هاي هوا به هوا از نوع ای ای ام -9 ال ساید وایندر2 براي هواپیماهاي اف-15 خود از آمریكا 
خریداري نمود؛ یعني به ازاي هر هواپیما تقریبا 20 فروند موشك خریداري شد )Ibid.: 246(. در 
همان سال )1981(، نیروي هوایی آمریكا كه داراي 2851 هواپیماهي جنگنده تاكتیكي با توانایي 
شلیك موشك هاي ای ای ام -9 ال ساید وایندر بود تنها 4000 فروند از این موشك ها در اختیار 
United States Congress, 1981. US Security Inter�( 1/4 موشك در ازاي هر هواپیما  داشت؛ یعنی

1. Avionics Intermediate System, AIS.
2. AIM�9L Sidewinder.
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ests: 62(. اداره حسابداري عمومي آمریكا1 »خریداضافي« سعودي ها و »فروش اضافي« آمریكا را 

با عباراتي بي پرده اینگونه توصیف كرد: »دولت ]ریگان[ فروش ]تسلیحات به عربستان[ را به عنوان 
راهي براي انبار كردن قطعات یدكي آواكس و تجهیزات تخصصي مي بیند تا در صورت بروز بحران 
 United States Congress, Arms Sales( »در منطقه نیروهاي آمریكایي به آنها دسترسي داشته باشند

.)Package, 1981: 122

فروش  داشت  ارزش  آمریكا  براي  عربستان  در  نظامي  تجهیزات  انبار كردن  كه  اندازه  به همان 
تسلیحات نظامي نیز مهم بود؛ چرا كه این امر سبب تربیت نیروهاي فني و متخصص عربستان مي شد 
كه براي تعمیر و نگهداري این تجهیزات الزم بودند. در كنار این نیروها، متخصصین شركت هاي 
نیز حضور  ثالث استخدام مي شدند  از كشورهاي  آمریكایي و مستشاران فني كه توسط عربستان 
منطقه  در  جنگ  در  سریع  واكنش  نیروهاي  درگیر شدن  صورت  در  متخصص  افراد  این  داشتند. 

خلیج فارس مي توانستند كمك پشتیباني مهمي در اختیار این نیروها قرار مي دهند.
تا زمان اشغال كویت توسط عراق در اگوست 1990، دولت عربستان در ارتباط با فعالیت هاي 
آماده سازي براي پذیرش نیروهاي واكنش سریع در خاك این كشور مبلغ 154 میلیارد دالر براي 
ساختمان  براي  میلیارد   34 نظامي،  زیر بنایي  تاسیسات  سایر  و  جدید  نظامي  پایگاه هاي  ساختن 
 Armstrong,( بنادر، تاسیسات ارتباطي، جاده هاي نظامي، انبارهاي سوخت اضطراري خرج نموده بود
34 :1991(. صرف این مخارج از سوي عربستان سبب شد كه یكي از مقامات دولت آمریكا بگوید: »ما 

 Armstron, 1981:( »تاكنون تا این حد از نظر سیاسي و مالي از سوي هیچ ملتي پشتیباني نشده ایم
A12(. اما براي اینكه تصویر كامل تري از مخارج صرف شده به دست آوریم، باید مبلغ 21 میلیارد 

دالر دیگر كه از سوي سایر كشورهاي عضو شوراي همكاري كه براي خرید تجهیزات نظامي براي 
نیروهاي واكنش سریع و احداث تاسیسات نظامي در همین رابطه صرف شده است نیز منظور كنیم 

.)Armstrong, 1991: 34, 35(
استراتژي تبدیل عربستان به یك پایگاه نظامي عظیم براي نیروهاي واكنش سریع مزیت هاي 
نیروهاي  كارآیي  شد  ساخته  عربستان  در  كه  تاسیساتي  داشت.  به دنبال  آمریكا  براي  گوناگوني 
واكنش سریع را در خلیج فارس و دریاي عمان چند برابر نمودند. در زمان صلح »شبكه دفاع هوایي 
1. US General Accounting Office.
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یكپارچه« مستقر در عربستان براي كنترل هوایی و اعالم خطر1 به ناوگان آمریكا در منطقه مورد 
استفاده قرار مي گرفت. در زمان جنگ این سیستم به واحدهاي هوایی و دریایی آمریكا در منطقه 
امكان مي داد تا بر فراز منطقه نبرد، برتري هوایي كسب كند كه براي استقرار موفقیت آمیز نیروهاي 
واكنش سریع در منطقه عملیات حیاتي بود. همان طور كه ژنرال كلي اولین فرمانده نیروهاي واكنش 
سریع اشاره كرد، »عنصر حیاتي برتري هوایي است«. سپس اضافه نمود، »... به عنوان یك فرمانده، 
بدون آن شكل حمایت ]برتري هوایي[ من به نیروهایم هیچ گاه اجازه ورود به منطقه ]عملیاتي[ 
را نمي دهم. آن ]برتري هوایي[ الزمه اصلي استقرار نیروهاي واكنش سریع در آن بخش از جهان 
United States Congress, (Arms Sales Package, 1981:73; United States Congress, Mili� )است« 

 .)tary and Technical Implications, 1981:40

و  اسلحه،  نگهداري، قطعات یدكي  و  تعمیر  پایگاه ها، تجهیزات  »شبكه دفاع هوایي یكپارچه« 
مهمات مستقر در عربستان امكانات عالي براي نیروهاي واكنش سریع به وجود مي آورد، به خصوص 
بدهند   افزایش  به سرعت  را  موجود  امكانات  بودند  قادر  نیروها  این  وقوع جنگ  در صورت  اینكه 
)United States Congress, Military and Technical Implications, 1981:189, 190(. همچنین، وجود 
این تسهیالت به نیروي هوایی و دریایي آمریكا اجازه مي داد كه با نیروي هوایی عربستان در محیطي 
مناسب دست به تمرین و مانورهاي مشترك بزنند. داشتن این قبیل تجربیات براي دخالت موثر 
 United States Congress, Arms Sales Package,( نیروهاي واكنش سریع در خلیج فارس حیاتی بود

.)1981:229, 230

عالوه بر این، فروش مقادیر هنگفتي تسلیحات و سایر تجهیزات نظامي به عربستان رابطه استراتژیك 
میان دو كشور را پیوسته تقویت مي نمود و باعث استحكام پیوندهاي نظامي میان پرسنل نیروهاي 
مسلح دو كشور مي گردید كه در مشاركت موفقیت آمیز طرفین براي دفاع از خلیج فارس نقش حیاتي 
داشت )United States Congress, Military and Technical Implications, 1981: 6(. عالوه بر این، وجود 
این تسهیالت »توانایي آمریكا را براي استقرار نیروهایش در محدوده شرق مدیترانه تا پاكستان افزایش 
مي داد« )United States Congress, 1981 Arms Sales Package: 231, 232(. موافقتنامه هاي فیمابین به 
آمریكا اجازه مي داد تا پیوسته كلیه اطالعاتي را كه هواپیماهاي آواكس و رادارهاي زمیني این كشور 
1. Air Control and Warning.
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كسب مي نمودند در اختیار نیروهاي آمریكا در منطقه قرار گیرد و به این صورت نیروهاي آمریكایي 
پیش از بروز هر حمله هوایی یا دریایي از سوي دشمن زمان كافي براي عكس العمل ضروري پیدا 
مي كردند )Ibid.: 228, 229(. این توافقات همچنین مشكل حاد تامین هزینه هاي الزم براي دفاع از 
خلیج فارس را از شانه آمریكا برمي داشت؛ زیرا عربستان تمام مخارج مربوطه را متحمل مي گردید 

)Gold, 1988: 76; United States Congress, Arms Sales Package, 1981:144(
نظر به اهمیت حیاتي منابع نفتي عربستان براي آمریكا، نقش حساس این كشور به عنوان محور 
استراتژي آمریكا در منطقه خلیج فارس، و حمایت همه جانبه عربستان از نیروهاي واكنش سریع، 
آمریكا متعهد شد كه از عربستان در مقابل تمامي تهدیدات داخلي و خارجي دفاع كند. چنانكه 
قبال نیز اشاره شد، این وظیفه نیروهاي واكنش سریع بود كه از عربستان در مقابل تمامي تهدیدات 
مقابل  در  آل سعود  رژیم  حفظ  براي  نیروها  این  دست  از  چندان  كمكي  اما  كنند؛  دفاع  خارجي 
تهدیدات جدي داخلي از قبیل قیام هاي مردمي، شورش هاي فرقه اي یا قبیله اي یا كودتاي نظامي 
به جای رفع مشكل  نیروهاي واكنش سریع  از سوي  این شرایط، هرگونه تالشي  برنمي آمد. تحت 
سبب وخیم تر شدن اوضاع مي گردید. هر دولتي كه در مقابله با تهدیدات داخلي از نیروهاي واكنش 
سریع درخواست كمك مي نمود از سوي اتباع خود به چشم دست نشانده غرب نگریسته مي شد و 
 .)Gold, 1988: 76( به این صورت مشروعیت خود را در چشم مردم بیش از پیش از دست مي داد
عالوه بر این، گرچه نیروهاي واكنش سریع از ساختار انعطاف پذیري برخوردار بودند، با این همه این 
نیروها نمي توانستند براي جلوگیري از تظاهرات خیاباني یا جهت سركوب حركت هاي چریكي كه 
محتاج حضور درازمدت بود و احتماال سبب وارد  شدن تلفات سنگین به این نیروها مي گردید بكار 
گرفته شوند. حداكثر كاري كه نیروهاي واكنش سریع در این شرایط مي توانستند انجام دهند ارایه 

پشتیباني لجستیك و در اختیار دادن تجربیات خود بود.
لذا، براي حفظ رژیم آل سعود در قبال این قبیل تهدیدات، دولت آمریكا از متحدین خود در 
منطقه، اردن و پاكستان، درخواست كمك نمود. هر دو كشور در گذشته نقش هاي مشابهي به عهده 
گرفته بودند. در اوایل دهه 1970، نظامیان اردني نقش قابل توجهي در سركوب جبهه خلق براي 
آزادي عمان بازي كرده بودند. پاكستاني ها نیز به نوبه خود رابطه اي طوالني با ارتش هاي كشورهاي 
فني،  تكنسین  خلبان،  به عنوان  اغلب  پاكستاني  نیروهاي  ارتش ها  این  در  داشتند.  خلیج  حاشیه 
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افسر، درجه دار و سرباز خدمت مي كردند. مزیتي كه نیروهاي پاكستاني و اردني نسبت به نیروهاي 
نه یك  نگریسته می شد  آنها  به  به عنوان مسلمان  بود كه در كشور میزبان  این  آمریكایي داشتند 
غیرمسلمان )Acharya, 1989: 144(. اردني ها این مزیت را نیز داشتند كه عرب محسوب مي شدند 
و به زبان مردم منطقه سخن مي  گفتند و به این ترتیب به عنوان نظامیان مزدور بهتر مي توانستند 

عمل كنند.
مذاكرات با دولت شاه حسین پادشاه اردن در زمان ریاست جمهوري جیمي كارتر آغاز گشت؛ 
ولي در زمان جانشین او ریگان بود كه این مذاكرات به نتیجه قطعي رسید. با موافقت شاه حسین، 
وزارت دفاع آمریكا موسوم به پنتاگون اقدام به سازماندهي و تشكیل نیرویي به نام »نیروهاي واكنش 
سریع اردني«1 نمود. تعداد این نیروها 8000 نفر بود كه در قالب دو تیپ سازماندهي شده و به 
موشك هاي  به  مسلح  اردني«  سریع  واكنش  »نیروي  بودند.  مسلح شده  آمریكایي  جنگ افزارهاي 
هدایت شونده ضد تانك تاو، موشك هاي ضد هوایی استینگر2 ، توپ هاي ضد هوایی دیواد3  و تجهیزات 
مخابراتي ماهواره اي بودند. دولت آمریكا وظیفه فراهم نمودن هواپیماهاي حمل و نقل سی-130 را 
براي نقل و انتقال این نیروها در مواقع لزوم به عهده گرفت. گرچه این نیروها در درجه اول براي 
مقابله با بحران هاي احتمالي در عربستان تشكیل شده بود؛ ولي از سه كشور بحرین، یمن شمالي 
و قطر نیز به عنوان سایر محل هایي كه این نیروها مي توانستند در صورت بروز بحران براي سركوب 
 .)Acharya, 1989: 144; Gold, 1988: 76( حركات مردمي مورد استفاده قرار گیرند نام برده مي شد
اگرچه گفته مي شد در سال 1983، به علت فشار وارده از سوي سازمان هاي یهودي طرفدار اسراییل 
بر كنگره آمریكا، كنگره از فراهم كردن بودجه الزم براي این نیروها خودداري نمود؛ اما به احتمال 

قوي در عوض هزینه هاي مربوط توسط دولت عربستان تقبل گردید.
همچنین، بر طبق موافقتنامه اي كه در سال 1981 میان واشنگتن و اسالم آباد به امضا رسید، 
دولت پاكستان با استقرار نیروهاي این كشور در عربستان به منظور كمك به دولت این كشور جهت 
پاكستان  نظامیان  گروه  اولین  ترتیب،  این  به  نمود.  موافقت  و خارجي  داخلي  تهدیدات  با  مقابله 
مشتمل بر 10/000 نفر كه دو تیپ را تشكیل مي دادند بعد از آغاز جنگ ایران و عراق وارد عربستان 
1. Jordanian Rapid Deployment Force.
2. Stinger.
3. DIVAD.
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گردیدند و تحت امر وزارت دفاع و هوانوري عربستان قرار گرفتند. این نیروها در تابوك و خامس 
 .)Safran, 1988: 440( مشیت در نواحي مرزي عربستان استقرار یافتند

نتيجه گيري
سابقه روابط نظامی میان آمریكا و عربستان به دهه 1940 میالدی باز می گردد. در طی این برهه 
بود كه دولت آمریكا پذیرفت تا در قبال تامین نیازهای نفتی آن كشور و متحدینش در ناتو توسط 
عربستان امنیت رژیم آل سعود را تضمین نماید. در این چار چوب، واشنگتن نقش مهمی در تدوین 
استراتژی نظامی عربستان و به دنبال آن مدرنیزه كردن ارتش آن كشور ایفا نمود، به نحوی كه در 
طی دهه های پس از آن آمریكا تبدیل به مهمترین شریك نظامی عربستان و حامی سیاسی اصلی 
خاندان  آل سعود شد؛ اما، علی رغم شكل گیری این پیوندهای نظامی، به علت سایر تعهداتی كه آمریكا 
در عرصه جهانی به دوش می كشید این كشور ناچار بود كه مسئولیت دفاع از عربستان در مقابل 
تهدیدات نظامی خارجی را بر عهده متحدین این كشور، یعنی ابتدا انگلستان و سپس ایران عصر 

پهلوی قرار دهد. 
پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 1979 این وضعیت را از اساس متحول ساخت. از یكسو، 
سقوط حكومت شاه فروپاشی دكترین نیكسون و استراتژی دوپایه را به همراه آورد. از سوی دیگر 
فراوان  نگرانی  بازارهای جهانی،  نفت در  افزایش شدید قیمت  ایران،  نفتی  كاهش شدید صادرات 
نسبت به وضعیت آینده بازار نفت، از دست  دادن امكانات نظامی ایران برای دفاع از منطقه و اشغال 
افغانستان توسط شوروی در همان سال همه و همه نگرانی های عظیمی در واشنگتن نسبت به اینكه 
این  تمام  ایجاد كرد. حاصل جمع  نه؟  یا  آینده در دسترس خواهد داشت  نفت كافی در  آیا غرب 
تحوالت آن بود كه عربستان با ذخایر نفتی عظیمش اهمیت حیاتی برای ثبات اقتصادی آمریكا و 

متحدینش پیدا كرد. 
به  را  تهدیدات خارجی  از عربستان در مقابل  این دفاع  از  تا پیش  ایاالت متحده كه  درنتیجه، 
متحدین خود سپرده بود ناچار شد خود این مسئولیت را بپذیرد تا اطمینان حاصل نماید كه نفت 
توانست  خواهد  گذشته  چون  عربستان  و  ماند  خواهد  باقی  غرب  سلطه  تحت  كماكان  عربستان 
نیازهای نفتی غرب را برآورده سازد. دكترین كارتر در واقع تبلور سیاسی- نظامی اهمیت حیاتی بود 
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كه نفت عربستان برای غرب پیدا كرده بود. این دكترین به اتحاد شوروی و سایر دشمنان آمریكا 
اعالم می داشت كه عربستان تحت الحمایه آمریكاست و آمریكا از هیچ اقدامی ولو توسل به قوه قهریه 

برای تضمین اینكه شیرهای نفتی عربستان بر روی غرب باز بماند ابا نخواهد داشت. 
برای اینكه آمریكا بتواند از پس تعهدات جدیدش در خلیج فارس برآید الزم بود كه استراتژی 
نظامی جدیدی شكل بگیرد. این استراتژی نظامی جدید منجر به شكل گیری نیروهای واكنش سریع 
گردید؛ اما دكترین نظامی این نیروها، مشكالتی كه ارتش آمریكا از حیث حمل و نقل جنگ افزارها، 
پایگاه هایی  به  نیروهای واكنش سریع  نیاز  از همه  بود و مهمتر  با آن روبه رو  تجهیزات و مهمات 
در منطقه عملیاتی شان یعنی خلیج فارس برای دفاع از این حوزه كلیدی سبب شد كه بر اساس 
یك توافق نانوشته میان واشنگتن و ریاض رژیم عربستان از یك طرف حق دسترسی به پایگاه های 
نظامی این كشور در مواقع بحرانی را در اختیار آمریكا قرار دهد و ازطرف دیگر با نظارت و كمك 
آمریكا دولت عربستان دست به ساخت یك شبكه دفاع هوایی یكپارچه زد و زیر ساخت های نظامی 
سعودی را گسترش داد، جنگ افزارهای آمریكایی و مهمات و قطعات یدكی الزم را خریداری نمود 
تا زمینه برای دخالت نظامی موثر نیروهای واكنش سریع در منطقه به هنگام بروز تهدیدات خارجی 
بر علیه عربستان فراهم گردد. به این ترتیب، تشكیل نیروهای واكنش سریع سبب شد كه عربستان 
پیدا كند و سیاست  از خلیج فارس  برای دفاع  آمریكا  نظامی  استراتژی  سعودی نقش محوری در 
نظامی عربستان تقریبا به طور كامل در خدمت اهداف نظامی آمریكا در خاورمیانه قرار گیرد. به این 
ترتیب پیوند تنگا تنگ و بی سابقه ای از حیث نظامی بین دو كشور به وجود آمد كه در هیچ كشور 
دیگری نمونه آن را نمی توان یافت. عالوه بر اینها، آمریكا و عربستان تالش كردند سایر كشورهای 
واكنش سریع  نیروهای  پذیرش  برای  آماده سازی منطقه  را در  عضو شورای همكاری خلیج فارس 
سهیم نمایند. حضور نظامی آمریكا در عربستان و مقابله موثر آن با عراق درواقعه اشغال كویت در 
سال 1990و در سال 2003 به منظور سرنگون سازی رژیم صدام حسین مبین موفقیت آمیز بودن 

یك دهه همكاری گسترده و پر هزینه آمریكا و عربستان سعودی بود.
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