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 چکیده 

ب   ران ی ا   یسالم ا   ی جمهور   کرد ی رو   ل ی دل   به  و  غرب  مقابل   متحده   االت ی ا   ژه ی و در 
باز   ران ی ا   کا، یآمر  عنوان  جا   دساز ی تهد   ی گر ی به  و  شده  رو   ی مهم  گاه ی شناخته   کردی در 
پ   ی ت ی امن  نگران   دا ی ناتو  است.  ا   ی نموده  نفوذ  گسترش  از  حوز   ران ی ناتو  که    ی عرب   ۀ در 

سور  ق ی مصاد  لبنان،  عراق،  در  نفوذ  را    به   نجرم   کنند، ی م  م اعال   ن ی لسط ف   و   منی   ه، ی آن 
و قفقاز   ی مرکز   ی ا ی آس  ، ی شرق  ی اروپا  ی گسترش ناتو به سو  جمله  از  یی ها است ی س  اتخاذ 

اقتصاد   ی اطالعات   ، ی ت ی امن   ک ی نزد   ی ها ی و همکار    لج ی خ   یۀ حاش   ی عرب   ی با کشورها   ی و 
ا  از روش تحل   کوشد ی م مقاله    ن ی فارس شده است.  استفاده  با    ن ی ا   به   ی ف ی توص ـ     ی لی تا 

  ۀدر منطق   ران ی ا   ی اسالم  ی مقابله با نقش جمهور   ی ناتو برا   کرد ی رو   که   د ی و گ   پاسخ   سوأل 
که گسترش ناتو به شرق، ضمن   از آن است   ی حاک   ق ی تحق   ی ها افته ی   ست؟ ی چ   انه ی خاورم 

تأث  ا   ی منف   رات ی داشتن  روابط  اتحاد   ران ی بر  و    ی مرکز   ی ا ی آس   ی ها ی اروپا، جمهور   یۀ با 
ب   فارس؛   ج ی خل   ی همکار   ی شورا   عضو   ی کشورها   و قفقاز   فشار  در    شتر ی باعث  و  غرب 

 کی . ناتو با هدف کنترل استراتژد ی خواهد گرد   ران ی به ا   کا ی آمر   ۀ متحد   االت ی رأس آن ا 
طر   ران ی ا  مس   طره یس   ق ی از  انرژ   ر یبر  قوم  ی عبور  تحرکات  کنترل  و  نقل  و  حمل   ، ی و 
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 مقدمه 
سرد با ارائه تفسیری جدید از نقش و    سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، بعد از جنگ

تداهمچنین   اتخاذ  و  خود  ساختار  تغییر  ازبا  گسترش    جمله  بیری  جدید،  اعضای  پذیرش 

ماموریت و  ایجاد چارچوبوظایف  برها،  مشارکت  ایهایی  و  بلوک    همکاری  با کشورهای 

و نه  شرق  بالکان،  بحران  در  مداخله  و  مدیترانه  واقع در جنوب  پشت کشورهای  به  موفق  تنها 

ورشو   پیمان  انحالل  و  شوروی  فروپاشی  از  ناشی  هویت  بحران  بلکه حوزسرگذاشتن    هشد، 

صورت سازمانی با کارکرد جهانی  ه و توانست خود را بهو قدرت خویش را ارتقا بخشید  نفوذ

ها و خطرات امنیتی، طیف وسیعی  این سازمان با ارائه تعریف جدیدی از چالش مطرح نماید.  

جمعی و ابزار حمل آنها، اختالفات    های کشتارجمله گسترش سالح  از موضوعات جهانی از

نژادی،  قو و  سازمانجمی  بین نایات  افراطیافته  تروریسم،  جریان  المللی،  قطع  اسالمی،  گرایی 

)از نفت  منابع حیاتی  بههایوگاز( و مهاجرت  جمله  منابع جدید تهدید علیه  گروهی را  عنوان 

امنیت  منافع نه  و  ایفای نقش خود،  برای  قرار داد و زمینه را  تنها در دو سوی  اعضای خویش 

.  جهان که منافع اعضای آن اقتضا کند، فراهم کرده است  ای درر منطقهه  یک، بلکه درآتالنت

گر اصلی  از سوی دیگر، از دید رهبران ایاالت متحده آمریکا، یکی از کشورهایی که چالش 

باشد، جمهوری اسالمی ایران است.  های راهبردی آمریکا در خاورمیانه میها و برنامهسیاست

این  ااز  با  را رو،  از  کشورهای  هستفاده  با  امنیتی  قراردادهای  انعقاد  جمله  از  مختلف  بردهای 

های نظامی در آسیای مرکزی و قفقاز درصدد مقابله  حاشیۀ جنوبی خلیج فارس و ایجاد پایگاه

می کشور  این  انزواکشاندن  به  )برژینسکی،  و  ناتو،  138:  1386باشد  جدید  رویکرد  در   .)

 هدیدساز شناخته شده است.تنوان بازیگر ع جمهوری اسالمی ایران به

ایران شامل چه  سؤال اصلی که این است   نفوذ  ناتو برای مقابله و تحدید  که رویکردهای 

به شرق   شود؟محورهایی می ناتو از طریق گسترش حوزۀ اقدامات خود  این است که  فرضیه 

در مهار    یین کشورها سع پیمانی با ااروپا و حضور در خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز و هم

خاورمیانه از طریق انعقاد   به قدرت و نفوذ کشورهای رقیب از جمله ایران دارد. گسترش ناتو

رزمایش  برقراری  و  امنیتی  اطالعات  تبادل  نظامی،  همکاری  با  قرادادهای  مشترک  های 

 کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، امنیت ملی ایران را مورد تهدید قرار داده است. 
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 نظري  وبچهارچ
بین   یکی روابط  در  مهم  مباحث  دولتاز  رفتار  فهم چگونگی  و  بحث درک  و الملل،  ها 

المللی است. این الگوهای رفتاری از دو حالت )تخاصم و تفاهم یا همکاری(  های بین سازمان

ها در عصر کنونی، در دستیابی بهتر به اهداف خود ناگزیر از ایجاد اتحاد  خارج نیستند. دولت

ائ با دیگرو  با آن مواجه شدهها در عصر جهانین هستند. تهدیداتی که دولتاتالف  اند  شدن 

اتحاد میگونهبه و  با همکاری  است که صرفاً  تنها  ای  نه  امروزه  برطرف ساخت.  آنها را  توان 

 تر هم شده است. دنیای هرج و مرج و آنارشیک از بین نرفته، بلکه پیچیده

نظری از جمله  اتحاد  رئالیسهنظریۀ  بین تهای  روابط  میان  ی  روابط  تشریح  به  که  است  الملل 

میدولت جهانیها  عصر  در  نظریه  این  دولتپردازد.  که  ارتباطات  و  ایجاد  شدن  به  ملزم  ها 

های اتحاد به  ارتباط با یکدیگر به خصوص همسایگان خود هستند، بسیار راهگشا است. نظریه

مسئله می بهت   ها درپردازند که دولتاین  به    ردستیابی  ناگزیر  اهداف خود در عصر کنونی  به 

های امنیتی ـ سیاسی و اقتصادی  هایی که دغدغهاتحاد و ائتالف با دیگران هستند بویژه دولت

از مسائلی که در مورد اتحاد قابل توجه است، رابطه اتحاد با جنگ  مشترکی داشته باشند. یکی  

انجامد  که آیا اتحادها به جنگ میورد این مالملل در  ین پردازان روابط باست. هنوز بین نظریه

دارد. عده نظر عمیقی وجود  اختالف  به صلح،  نتیجه رسیدهیا  این  به  دانشمندان  از  اند که  ای 

این  نه  و  است  جنگ  از  مرحله  یک  دولتاتحاد  است.  داشته  صلح  در  سهمی  های  که 

دهند. همچنین  زایش میفمال جنگ را ادهندۀ اتحاد که در جنگ قبلی موفق بودند، احت تشکیل

میهنگامی اتحاد  وارد  بزرگ  کشورهای  میکه  بیشتر  را  احتمال جنگ  )شوند،   ,Chiuکنند 

126-2003: 125 .) 

والت این   استفن  را  میاتحاد  تعریف  غیررسمی  گونه  یا  رسمی  آرایش  اتحاد،  یک  کند: 

(. از نظر والت   :21Walt, 1987های امنیتی بین دو یا چند دولت مستقل است ) برای همکاری

اگرچه ترتیبات دقیق در هر اتحادی متفاوت از دیگری است اما اتحادها در کل تعهدی برای  

حمایت متقابل نظامی در مقابل برخی از بازیگران خارجی در بعضی از شرایط ویژه است. این  

صر  ح ا نهادهای من گیرد. اتحادهمسئله هم تعهدات رسمی و هم تعهدات غیررسمی را در برمی

از یک عضو در مقابل دیگر به پشتیبانی سایر اعضای اتحاد  به معنای  فرد هستند. تعهد در آن 
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 (.   Walt, 1997: 157-158های خارج از جامعه اتحاد است ) دولت

پردازد.  ای دیگر می گیری اتحادها از زاویه والت هم به بررسی علت شکل   1نظریه موازنۀ تهدید 

داند نه صرفًا افزایش قدرت یک کشور  پاسخی به تهدیدات خارجی می  کیل اتحاد را این نظریه تش 

بین  سطح  در  اتحادها  تشکیل  اساس  والت  دیگر.  قدرت.  توازن  نه  است  تهدید«  »توازن  الملل، 

  -3توزیع امکانات؛   -2نزدیکی جغرافیایی؛  -1داند : تهدیدات خارجی را وابسته به چهار متغیر می 

تهاج  برا Walt, 1985: 9یت تجاوز ) ن درک    -4می و  توانایی  باید دو  ی شکل (.  گیری یک اتحاد 

عامل اصلی یعنی تهدید مشترک و منافع مشترک وجود داشته باشد. بسیاری از اتحادها در جهان  

سوم به خاطر حفظ رژیم حاکم در مقابل مخالفان داخلی آنها هستند، یعنی اتحادهای خارجی الزامًا  

پاسخ به  افزایش  عنوان  به  نظر  ت ی  از  نیستند.  نسبی  قابلیت  با  افزایش  یا یک  ناحیۀ دیگری  از  هدید 

ادغام  والت، دولت  نیروهای خود را  بزرگ،  تهدیدات  علیه  موازنه  به  منظور رسیدن  به  معمواًل  ها 

که تغییرات مهمی در سطح تهدید علیه اعضای اتحاد صورت گیرد و اعضا  کنند. در صورتی می 

ت  که  کنند  یا حس  کاهش  می ف هدید  این  نیاز  ته،  اعضا  زیرا  گردد،  اتحاد  فروپاشی  به  منجر  تواند 

دهد که چرا اتحادهایی  کمتری به حمایت خارجی احساس خواهند کرد. این گرایش توضیح می 

(. یکی از سؤاالت در این  Walt, 1997: 198-199شوند ) اند، منحل می که در زمان جنگ پیروز شده 

که   است  این  اتحادهای زمینه  شکننده   چرا  تدافعی تهاجمی  اتحادهای  از  اتحادهای  تر  زیرا  اند؟ 

گیرند و بعد از شکست دشمن، انگیزۀ اعضا  تهاجمی به منظور حمله به یک هدف خاص شکل می 

 رود. برای مشارکت از بین می 

مکانیکی،   ترکیب  یک  از  بیش  که  است  مدونی  اتحادهای  جمله  از  ناتو  والت،  نظر  از 

م خودارایی  برای  نهادهای  دستقل  دارای  همچنین  و  کانال دارد  که  بوده  و اجتماعی  ها 

بین دولتتداخالت گسترده بهای  ناتو  با روش تصمیمهای عضو دارد.  گیری درست و  شدت 

نهادینه در  ماهرانه  اتحادها  نوع  این  است.  برخوردار  بروکراتیک  گسترده  حمایت  از  و  شده 

اعما نگرش اعضا  رفتارهای  و  میها  نفوذ  )ن کنل  دارند  بیشتری  ماندگاری  احتمال  و   ,Waltد 

دادن شورای همکاری آتالنتیک  (. ناتو برنامۀ گسترش به سوی شرق را پس از شکل15 :1997

ادامه داد. این برنامه به کشورهای اروپای شرقی فرصت    2شمالی با برنامۀ »مشارکت برای صلح« 

 
1. Balance of Threat 
2. Partnership for Peace 
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تا همکاری ناتو شکل دداد  با  را  مانعهای خود  اما  آنها در  عضویت کوتاه  هند  یا کامل  مدت 

 (. 68ـ  77: 1395ناتو بود )میرفخرایی، 

نه   با  ناتو  توانست  بلکه  نماید،  بازتر  را  خود  گسترش حوزه جغرافیایی  زمینۀ  توانست  تنها 

های گذشته در مفهوم نوین، استراتژیک خود را برای قرن بندی مصوبات نشستتصویب جمع

، در عمل  2010در لیسبون پرتغال در سال  1فعال؛ دفاع مدرن«  ت عنوان »مشارک بیست ویکم با  

 (. Price, 2011: 46-Hyde-51موجودیت ناتوی جهانی اعالم نماید )

استانبول« همکاری  »ابتکار  طرح  تصویب  ژوئن    2با  در  ناتو  سران  گسترش 2004توسط   ،

نک  دو  گرفت.  صورت  بزرگ  خاورمیانۀ  منطقۀ  باکشورهای  نشهمکاری  این  در  از  سته  ت 

ای ناتو را  اهمیت خاصی برخوردار است. نخست؛ سران ناتو موافقت کردند گفتگوی مدیترانه

بهتقویت کنند و آن بیرا  از  یک مشارکت  ناتو موافقت کردند  تبدیل کنند. دوم؛ سران  نظیر 

عالقه همکاری  کشورهای  شورای  عضو  کشورهای  از  شروع  با  و  بزرگ  خاورمیانه  در  مند 

امارات  مخلیج فارس شا   متحدۀ ل کشورهای بحرین، کویت، قطر، عمان، عربستان سعودی و 

به دعوت  ابتکار  این  به  الحاق  برای  بهعربی  غرب  در  مسلط  نگاه  آید.  ایاالت  عمل  خصوص 

در    3متحدۀ امریکا، علت اصلی کوشش ایران برای افزایش نقش خود، افزایش »قدرت نسبی«

روسای جمهور امریکا مانند جورج دبلیو بوش در منطقه و    هاییز سیاستداند و نخاورمیانه می

جمهور ایاالت متحده، در قبال جمهوری اسالمی ایران   رفتارهای نامنسجم دانلد ترامپ، رئیس 

منطقه نقش  افزایش  اصلی  علت  میرا  نظر  در  ایران  و  ای  اهداف  نگاه؛  این  نهایت،  در  گیرد. 

داند. از  طلبانه و گاهی ایدئولوژیک میه، فرصتن خواهاگسترش  راهبردهای ایران را تهاجمی،

برخی صاحب به ویژگینظران، ریشهنظر  ایران  نقش  افزایش  طبیعی ساخت قدرت،  های  های 

ایدئولوژی و جغرافیای فرهنگی ایران بازمیمنابع تصمیم گردد و قبل  گیری سیاست خارجی، 

ت جدید سیاسی ـ امنیتی در منطقه  از بروز تحوالهای امنیتی ناشی  از هر چیز سعی دارد چالش 

تغییر   روند  و  امریکا در خاورمیانه  نظامی  نیروهای  شامل حضور  این تحوالت  ببرد.  بین  از  را 

 باشند. نظم منطقه می

 
1. Active Engagement, Modern Defence 
2. Istanbul Cooperation Initiative (ICI) 
3. Relative Power 
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 دالیل گسترش و توسعۀ ناتو به شرق و خاورمیانه

 مقابله با روسیه  -الف

پ امنیتی  بیمان ورشو و  کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در پی انحالل  روز نوعی خالء 

بینی روسیه را  در منطقه با نوعی احساس ناامنی مواجه شدند. این کشورها آینده غیرقابل پیش 

نموده عنوان  ناامنی  احساس  چنین  قدرتعامل  شرایطی  چنین  در  آن  اند.  پی  در  غربی  های 

ناتو، کشورهایی را که ممکن است در  بوده به عضواند تا از طریق گسترش  ت مجدد  یآینده 

بلوک روسیه درآیند، بیش از پیش از مدار مسکو دور و ادغام آنها را در بلوک خود تضمین  

 نمایند. 

اوت   جنگ  در  که  روسیه  تهاجمی  باعث    2008رفتار  رسید  خود  اوج  به  گرجستان  با 

  ساز است گیری این نگرش در میان اعضای اتحادیۀ اروپا شد که روسیه کشوری مشکلشکل

بر این، اتحادیۀ    وابط و مشارکت را با این کشور به حداقل ممکن رساند. عالوهرو باید سطح  

های آسیای  اروپا روابط خود را با همسایگان روسیه از جمله اوکراین، گرجستان و حتی دولت

پاره با اختالل مواجه ساخته  مرکزی ارتقا بخشیده و روند همکاری دو طرف را در  موارد  ای 

 (. 1140Antonenko, 2 :10است )

مأموریت با گسترش  بحرانناتو  منظور مدیریت  به  نظامی  مداخلۀ  از جمله:  های  های خود 

بین منطقه و  جمعی ای  دسته  فشار  اعمال  و  1المللی؛  دموکراسی  از  حمایت  هدف  با  مداخله  ؛ 

ای  هبانی در جریان منازعات داخلی، منطقسازی و صلح حقوق بشر؛ مشارکت در عملیات صلح

بین  بر  لاو  نظارت  بازدارنده؛  دیپلماسی  پیگیری  آنها؛  فصل  و  حل  به  مربوط  ترتیبات  و  مللی 

تحریم نظارت  اعمال  و  کنترل  و  متجاوز  نیروهای  علیه  اقتصادی  محاصره  و  نظامی  های 

ای خود از جمله چین، روسیه  ( سعی در کنترل رقبای منطقه68ـ    86:  1384تسلیحاتی )منوری،  

ات ناتو در این زمینه متمرکز بر عضویت کشورهای بالکان غربی در این  من دارد. اقداو نیز ایرا

ناتو در سال   مونتگرو در  این راستا عضویت  نارضایتی شدید   2017سازمان است. در  موجب 

مونته هدف  است.  شده  سال  کرملین  تا  اروپا  اتحادیۀ  در  عضویت  اقدام،  این  از   2025نگرو 

در بروکسل نیز، آغاز روند عضویت مقدونیه مورد    8201و در سال  است. در نشست سران نات

 تصویب قرار گرفت.  
 

1. Collective Enforcement 
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و   داخلی  تحوالت  شرایط،  حسب  بر  و  نبوده  پایدار  و  ثابت  ناتو  قبال  در  روسیه  راهبرد 

المللی تغییر کرده است. مطالعه روند روابط ناتو با روسیه بیانگر این مهم است که  وضعیت بین 

که  بیند، رفتارش نسبت به زمانییم، طرف مذاکره با ناتو می ق طور مستا بهمسکو هرگاه خود ر

بیان دیگر، روسیه تمایل کند، متفاوت بوده است. به  ناتو با کشورهای پیرامونی آن مذاکره می

مناطق   به  ناتو  آنکه  به  مشروط  دهد،  گسترش  محدودیت  بدون  ناتو  با  را  خود  روابط  دارد 

های نظامی روسیه، استقرار نیروهای بیگانه  طبق دکترین  ه کطورید؛ بهپیرامونی مسکو وارد نشو

بلوک گسترش  و  مسکو  مرزهای  مجاورت  بهدر  آن،  ملی  امنیت  مرز  به  نظامی  منزلۀ  های 

این  با  است.  شده  تعیین  کشور  این  علیه  نظامی  ناتو    تهدیدات  گسترش  برابر  در  روسیه  همه 

ب دیپلماتیک داشته و درکنارآن برای  وهایی در چارچواکنشی تندی نشان نداده، بلکه واکنش 

 (. 198: 1395سازی روابط با غرب کوشیده است )میرفخرایی، به

مؤلفهبه وجود  زمینهدلیل  و  و  ها  روسیه  روابط  متناقض،  موارد  برخی  در  و  گوناگون  های 

احت  یافته و تحلیل شرایط موجود و رویدادهای  پیچیدگی روزافزونی  اروپا  با  اتحادیه  را  مالی 

شده  واریشد باعث  آمریکا  متحده  ایاالت  نام  به  کشوری  وجود  است.  کرده  مواجه  هایی 

های خود در حوزۀ نظامی با احتیاط حرکت کنند. اتحادیۀ اروپا و روسیه در تقویت همکاری

با روسیه، از دست دادن  مقام آنها  نیستند بهای مشارکت راهبردی  نیز مایل  های اتحادیه اروپا 

 (. Danilov, 2010ازمان ناتو از آنها باشد )سیت آمریکا و حما
 

 تروریسم و تسلیحات کشتارجمعی  -ب

افزارهای کشتار  جلوگیری از دستیابی آنها به جنگ  های بنیادگرا ورویارویی با تروریست

تروریست ازسوی  آن  استفاده  احتمال  و  دولتجمعی  معضل  فروپاشیده ها،  امکان    1های  و 

عنوان تهدیدات  ها، موادمخدر و تروریسم سایبری بهای تروریسترمکان امنی ب  تبدیل آنها به 

دغدغه جزء  که  هستند  خلیج  نوینی  منطقه  در  نفوذ  و  حضور  گسترش  برای  ناتو  اصلی  های 

بار  باشد و این منطبق با رویکردی است که در »سند نوین استراتژیک« ناتو، نخستین فارس می

بازبینیدشنسخۀ تکمیلمنتشر شد و سپس    1991درسال در نشست   1999در سال  شده آن  ه و 

به واشنگتن  در  ناتو  نوین،  سران  تهدیدات  دیگر  و  تروریسم  با  مبارزه  بنابراین  رسید.  تصویب 
 

1. Failed States  
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بین چالش  امنیت  و  اصلی  بحران  از  پیشگیری  دیدگاه  از  ناتو  اساس  براین  که  بوده  المللی 

 برآمده است.  مدیریت آن درصدد همکاری با کشورهای منطقه

چهارشنبه   از  که  ناتو  عضو  کشورهای  سران  نشست  نهمین  و  بیست  در    20/4/97در 

بروکسل برگزار شد، رهبران کشورهای عضو ناتو در بیانیۀ پایانی روز نخست خود از تشدید 

فعالیتفعالیت و  ایران  موشکی  بیهای  نمودههای  نگرانی  ابراز  منطقه  کنندۀ  دراین  ثبات  اند. 

»مبیانیه   است:  موشک  اآمده  آزمایش  تشدید  فعالیتاز  و  ایران  بالستیک  های  های 

خواهیم که از تمام  کنندۀ این کشور در سراسر منطقۀ خاورمیانه نگرانیم. ما از ایران میثباتبی

با قطعنامۀ  فعالیت های آن مطابقت  شورای امنیت سازمان ملل متحد و پیوست  2231هایی که 

 (. 97/ 21/4 )افکارنیوز: ندارد، خودداری کنند
 

 هاي کشورهاي حوزه خلیج فارس انگیزه  -پ

ها، به هم  ای جمهوری اسالمی ایران توسط غربیطور کلی ایجاد ترس از قدرت منطقهبه

ثباتی در عراق و تروریسم به عنوان تهدیدهای پیش روی  خوردن موازنه قدرت در منطقه، بی

می تلقی  کشورها  بهاین  که  آنشوند  وزعم  کمک  با  می  ها  کنترل  قابل  ناتو  باشند. همکاری 

دسامبر    12نشست امنیتی مشترک ناتو و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در  

کشورهای حوزۀ جنوبی خلیج  در کویت برگزار شد، در چارچوب روابط دوجانبه ناتوـ  2006

 (. 26: 1386زاده، باشد )سلطانفارس می

کشورها و  ناتو  خروابط  حوزۀ  عرب  ساللی  طی  فارس  قابل  یج  گسترش  گذشته  های 

برگزاری  و  ناتو  و  مذکور  کشورهای  ارشد  مقامات  متقابل  دیدارهای  است.  یافته  توجهی 

سمینارهای متعدد در منطقه و خارج از آن گویای این تحرک جدی و آشکار است. برخی از  

 توان مورد اشاره قرار داد: این تحوالت را می

ابت • همکارتصویب  اکار  ژوئن  س ی  در  قطر،   2004تانبول  سپس  و  کویت  ورود  و 

 ؛ 2005این ابتکار در سال بحرین و امارات به 

خلیج   • و  ناتو  مناسبات  تقویت  و  همکاری  »ارتقای  کنفرانس  در  برگزاری  فارس 

 ؛ 2005 استانبول« در دبی در سال چارچوب ابتکار همکاری

و کشورهای خلیج   • »ناتو  مقابلهبرگزاری کنفرانس  از با چالش   فارس:  مشترک  های 
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دسامبر   در  کویت  در  استانبول«  همکاری  ابتکار  موافقت  2006طریق  امضای  تبادل  و  نامۀ 

 اطالعات امنیتی بین ناتو و کویت؛

چارچوب   • در  همکاری  فارس:  خلیج  همکاری  شورای  و  »ناتو  کنفرانس  برگزاری 

 ؛2007ابتکار همکاری استانبول« در ریاض عربستان در سال 

در    یبرگزار • منامه  در  استانبول«  همکاری  ابتکار  و  بحرین  و  ناتو  »روابط  کنفرانس 

 ؛ 2008سال 

پیش  • : راه  امارات  و  ناتو  »روابط  ابتکار همکاری  برگزاری کنفرانس  رو درخصوص 

اکتبر   در  موافقت  2009استانبول  امضای  امارات  و  و  ناتو  بین  امنیتی  اطالعات  تبادل  نامۀ 

 (؛ 8: 8913یار، دولت)

ری نشست بروکسل میان مقامات ناتو و کویت در مورد تأسیس مرکزی نظامی ابرگز •

 ( و ... . www.acus.org) 2011دسامبر  6در کویت در 

امارات متحدۀ عربی و قطر پیش از این خواستار مشارکت در مأموریت ناتو در افغانستان  

ای  با درخواست  بروکسل  ناتو در نشست  بودند که سران  برشده  به  ان دو کشور  نیرو  اعزام  ی 

  1افغانستان و مشارکت در مأموریت جنگی ناتو در افغانستان موافقت کردند.

»خالدبن   بود.  نموده  را  ناتو  سازمان  در  عضویت  درخواست  قطر  نیز  این  از  پیش 

سخن   ناتو  در  برای عضویت  دوحه  درخواست  از  سخنانی  طی  قطر  دفاع  وزیر  محمدالعطیه« 

  2گفته است. 

میهب نشست  رسدنظر  چنین  برگزاری  راه  از  است  امیدوار  با  ناتو  امنیتی  همکاری  هایی، 

با   باشند  قادر  کشورها  این  تا  یابد  گسترش  فارس  خلیج  همکاری  شورای  عضو  کشورهای 

رزمایش  در  مشارکت  راه  از  خود  نظامی  نیروهای  تمرین تقویت  و  با ها  مشترک  نظامی  های 

 یارویی کنند. ها و خطرات احتمالی روچالش 

 

 فارس خلیج منطقه انرژي منابع -ت

موضوع »قطع جریان منابع  است و  مسألۀ امنیت انرژی یکی دیگر از مسائل مورد توجه ناتو  

 
1. www.nato.int/12 July 2018 
2. www.thetimes.co.uk/ June 7 2018 
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 روی ناتو در سند مفهوم راهبردی نوین بوده است.  حیاتی« نیز از زمره تهدیدات پیش 

فعلی،   برآوردهای  اثبات شده در ج  81.89طبق  از ذخایر  ی عضو  اهان در کشورهدرصد 

میزان   به  خاورمیانه  در  اوپک  نفت  ذخایر  اکثریت  و  دارد  قرار  کل   65.36اوپک  از  درصد 

  1اوپک است.

از کشورهای منطقه خلیج    2011درصد نفت خام مورد نیاز آمریکا در سال    22بق آمار  ط

تأمین است.    فارس  پیش ر  بشده  سال  بینیاساس  تا  نفتد  15از    بیش   2030ها  خام    رصد 

ش  شمالی  یریکاآم خواهد  تأمین  خاورمیانه  منطقه  در  از کشورهای  نفت  مصرف  همچنین  د. 

نسبت   %9،   2016( در سال  OECDهای اقتصادی و توسعه )کشورهای عضو سازمان همکاری

دهد که حدود  به سال گذشته افزایش یافت. مقایسۀ آمار تولید و مصرف این گروه نشان می

  2از طریق واردات تامین شده است.  2016در سال  درصد از مصرف آنها 50

بین  و  استراتژیک  مطالعات  مرکز  پژوهشی  پایه گزارش گروه  نیاز  بر  واشنگتن،  در  المللی 

از   فارس  خلیج  انرژی  به  ناتو  به  50اعضای  در    80درصد کنونی  خواهد رسید.   2035درصد 

گذرد  ور آسیا میایج فارس تا خهمچنین خطوط انتقال انرژی نیز از مناطقی چون مدیترانه، خل

پاکستان می پهنه عربستان، عراق و  این  مناطق است. در  ناتو خواهان حضور در آن  توانند  که 

 :CSIS, 2006ای بویژه در زمینه تولید و انتقال انرژی برای اعضای ناتو بازی کنند )نقش منطقه

 است.  طور مستقیم به امنیت ناتو گره خورده(. امنیت انرژی به11-2

تضمین دسترسی به نفت یک اصل در سیاست    1970های نفتی دهه  بل از شوکق اگرچه  

اولین  برای  ولی  بود،  آمریکا  اواخر دهۀاعالمی  در  نظامی    1970بار  مداخله آشکار  از  آمریکا 

میان   به  منطقه خلیج فارس سخن  انرژی  منابع  برای  قدرت دیگر  از سلطه هر  برای جلوگیری 

اسمی بر  که  کاآورد  رهنامه  ژانویه  راس  در  خارجی    1980تر  قدرت  هر  توسط  تالشی  هر 

به گیرد،  انجام  فارس  خلیج  منطقه  نفتی  منابع  بر  تسلط  برای  شوروی(  جماهیر  منزله    )اتحاد 

استفاده   نظامی  ابزار  از جمله  ممکن  ابزار  هر  از  این کشور  و  آمریکاست  حیاتی  منافع  تهدید 

(. امری مورد تاکید رویکرد نوین امنیتی  ,Keukeleire & Others  62 :2009- 36خواهد کرد )

لیسبون   در سند  ناتو    2010ناتو  برای  را  فوق  موارد  تمامی  اهمیت  اصلی  دلیل  است.  بوده  نیز 

 
1. www.opec.org/opec, Annual Statistical Bulletin 2018 
2. www.bp.com/ BP Statistical Review of World Energy 2017 

http://www.opec.org/opec
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توان اینگونه بیان نمود که هر چند بیشترین نرخ رشد تقاضای گاز طبیعی در کشورهای رو  می

و خاور بویژه چین، هند  آسیا  توسعه در  افزایش حجم مصرف  بمیانه خواهد  به  بیشترین  و  ود 

این در سال با وجود  اما  نیز در خاورمیانه رخ خواهد داد  ، کشورهای عضو  2030گاز طبیعی 

بزرگترین مصرف باز هم  بهناتو  )بهروزیکنندگان گاز طبیعی جهان  فر و  شمار خواهند رفت 

 (.  233: 1389کوکبی، 

قابل   سطح  و  تولید  روند  به  توجه  من با  از  نفتابرداشت  طبق   1نامتعارف   بع  آمریکا،  در 

انجامبینیپیش  سال    های  تا  متحده  ایاالت  نفت  تولید  روز    6  به  2040شده  در  بشکه  میلیون 

کشور این  و  یافت  خواهد  کرد.    34افزایش  خواهد  وارد  را  خود  نیاز  مورد  نفت  از  درصد 

فت اما این افزایش  اکاهش خواهد یدلیل افزایش تولید، واردات نفت خام این کشور  هرچند به

اندازه بهبه  مناطق جهان  سایر  نفت  به  این کشور  وابستگی  قطع  بود که سبب  نخواهد  ویژه ای 

گردد خاورمیانه  دلیل    از.  منطقه  به  تنها  خاورمیانه  خام  نفت  به  آمریکا  وابستگی  دیگر  سوى 

  نفت خام های و ویژگی افزایش مصرف نفت نسبت به تولید آن در آمریکا نیست؛ بلکه کیفیت

ای است که برای ترکیب با نفت خام حاصل از منابع نامتعارف  گونهبه  اورمیانهخ  2سبک   ۀفشرد

به پاالیشگاهآمریکا  در  استفاده  میمنظور  مناسب  کشور  این  صورت  های  در  حتی  و  باشد 

  عنوان خوراکگونه منابع بهافزایش تولیدات میادین نامتعارف نفت و استفاده از تولیدات این 

بهپاالیشگاه ویژگیها،  تولیداتدلیل  این  خام    ،های  نفت  واردات  به  ناچار  متحده  ایاالت 

بهبه بنابراین  بود.  نامتعارف خواهد  منابع  از  نفت خام حاصل  با  نمیمنظور ترکیب  تا  نظر  رسد 

  3.واردات نفت خام آمریکا از خاورمیانه قطع گردد 2030 پیش از سال

یگر  د  سویاز  .  م در اختیار کشورهای منطقه خاورمیانه استاختجارت نفت    بیشترین سهم

افزایش می بویژه چین و هند در حال  بازارهای شرق آسیا  انرژی در  این موارد  .  باشدمصرف 

نیازی این کشور از نفت  حتی در صورت بی  ،دالیل تداوم حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه

گف  به  است.  منطقه  این  عاملکشورهای  مدیر  میبه  شل  داچ  رویالشرکت    ته  توان  سختی 

  4ند.سناریویی متصور شد که ایاالت متحده از منافع خود در خاورمیانه صرف نظر ک

 
1. Shale Oil 
2. Light Tight Crude 
3. www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm 
4. Benigni, Johannes, JBC Energy, Dec 2012 



 (62)پیاپی  99 بهار،  32شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 104
 

 

 اي ایران افزایش نقش منطقه
منطقه تحوالت  برخی  تثبیت  بروز  یمن،  و  سوریه  لبنان،  عراق،  افغانستان،  بحران  مانند  ای 

( و پیگیری  Worth & Bakri: 2008ای )هق و سیاست منط   نقش عنصر شیعی در ساخت قدرت

ایران، توانایی نقش برنامۀ هسته ایران را در مسائل سیاسی ـ امنیتی خاورمیانه افزایش  ای  سازی 

ای آن  پیمانان منطقهزیان منافع امریکا و همداده و این مسئله توازن نسبی قوا را در منطقه، به  

اعراب ومحافظه  مانند  صهیونی   کار  افزایش  س رژیم  برداشتی،  چنین  است.  انداخته  خطر  به  تی 

منطقه گسترشنقش  را  ایران  فرصتای  میطلبانه،  نظر  در  غیرسازنده  و  سعی  طلبانه  که  گیرد 

دارد خأل قدرت ایجاد شده در منطقه را در پی حوادث یازده سپتامبر و بحران عراق و سوریه  

 پرکند.
 

 یغرب  يهادگاهید  -الف

های متفاوتی  پذیرند، اما راه ای را مینای پیدایش افزایش نقش منطقهب غربی م  هایهدیدگا

ارائه می با آن  برخورد  برخی دیدگاهرا در  زیان  دهند.  به  منطقه،  ایران را در  نقش  افزایش  ها 

هم و  امریکا  ملی  امنیت  و  منطقهمنافع  میپیمانان  آن  جمله  ای  از  ممکن،  راه  هر  از  که  دانند 

ها همانند سیاست  درت باید ازآن جلوگیری شود. راهبرد اصلی این دیدگاهقده از زور و  استفا

(. برخی Rubin: 2007است )   2و »تقابل«  1سرد بر اساس »مهار«خارجی امریکا در دوران جنگ  

دیدگاه افراطیاز  خاورمیانه  های  در  آمریکا  جدید«  سرد  جنگ  »دشمن  را  ایران  حتی  تر، 

 .  (iedman: 2008Frکنند )تعریف می

میانهدیدگاه منطقههای  نقش  افزایش  که  دارد  وجود  هم  از  روتری  ناشی  را  ایران  ای 

مییک منطقه  ژئوپلتیک  جدید  تحوالت  بهسری  موضوع  این  که  اما  داند  است،  امریکا  زیان 

  ای ایران جدید منطقه  وگو، مهار و پذیرش نقش را بیشتر از راه گفتدرعین حال برخورد با آن

 (. Kissinger: 2006, & Brzezinski: 2006, & Porter: 2007د )ن دانمیسر می

منطقه  کی س  یگر نقش  پذیرش  این ای و گفتاز طرفداران  پذیرش  ایران، ضمن  با  وگو 

منطقه قدرت  و  بازیگر  نقش  در  سیاستکشور  که  است  باور  این  بر  در  ای،  آمریکا  های 

ایران در شرق و غرب آن، سیاسی این کشور را رها کرده و    ی انرژی امنیت   سرنگونی دشمنان 
 

1. Containment 
2. Confrontation 
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پیمانان سنتی آمریکا در جهان  امر، توازن سنتی قوا را در منطقه به سود ایران و به زیان هم  این 

گوید که در آن،  هم زده است. او از »راهبردی در حال پیدایش« سخن میعرب و اسرائیل به

های سنی عرب  صهیونیستی و دولت ممتحده، رژی  اتحادی غیر رسمی در برابر ایران بین ایاالت 

شکل حال  در  میزان  منطقه  افزایش  از  جلوگیری  نیز  اتحاد  این  ایجاد  انگیزۀ  است.  گیری 

تأثیرگذاری ایران در مسائل امنیتی مربوط به جهان عرب، از جمله عراق، تحوالت لبنان بعد از  

 . (2007Sick :) اهلل و اسرائیل استبین حزب 2006جنگ تابستان 

تحل  یاری بس »آناپول  یحت  ییکایآمر  گرانلی از  و   س« ی اجالس  اعراب  صلح  مورد  در  را 

 (. Bruno: 2007) دانندیدر حال ظهور م رانیاز ترس از ا  یناش ییگردهما ل،ی اسرائ

 

 عرب  جهان  در یسن  نخبگان  يهادگاه ید  -ب

است مطرح  دو جهت  از  عرب  جهان  در  ایران  نقش  بیشترشدن  از  خأل  نگرانی  نخست،   :

درت در عراق و برهم خوردن توازن سنتی قوا در منطقه؛ دوم، ظهور »هالل شیعی«. در درجۀ  ق

نقش   افزایش  در  ایران  اصلی  ابزار  گروهمنطقهاول  طرفای،  شیعی  منطقه  های  در  دار 

 (. Nawar: 2007اند ) خصوص در عراق و لبنانبه

احتمال شکل نگیری هالل شیعی در  در درجۀ دوم،  برای  بگان سنی جهان عرب  خمنطقه 

نگران سال  بسیار  در  اردن،  شاه  عبداهلل دوم،  از سوی  بار  اولین  برای  نگرانی  این  است.  کننده 

جنبه    2004 نگرانی سه  این  آنان  نظر  از  دنبال کردند.  را  آن  سایر رهبران عرب  و  مطرح شد 

( دارد  ایدئولوژیک  ماهیت  نخست،  بدوم(؛  Wright & Baker: 2004دارد:  مبتنی  بسیج   ر، 

بهرهتوده پایۀ  بر  سوم،  و  است  ایران  به  آنها  وفاداری  و  عرب  جهان  شیعی  برداری های 

ایران از ظرفیتطلبانه و گسترشفرصت افزایش نقش خود  خواهانۀ  با هدف  های جهان عرب 

 (.Edward Gnehem: 2006)است 

 

 يا ههست  فناوري  و  دئولوژيیا انرژي،  ک، یتیژئوپل  هايمؤلفه  -پ

المللى  یتیک انرژى جهان، ایران از دو جهت در کانون توجه و مرکز تعامالت بین لدر ژئوپ

 قرار دارد: 

شدن در کانون هارتلند انرژی جهان، از جایگاهی  واقع  دلیلبه  ایران موقعیت ژئوپلیتیک؛    *
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در پرتو  ممتاز برخوردار است؛ چرا که افزایش سهم ایران در تولید، تجارت و ترانزیت انرژی  

لولهمدیپل منطقهاسی  و همگرایی  توسعه  برای  را  مناسبی  بستر  آنکه  انرژی، ضمن  این  های  ای 

نیز در  ایران را  اقتصاد  با  اقتصاد جهان  پیوند میان  این بخش ایجاد    کشور فراهم خواهد کرد، 

ارتقای سطوح  می و  مسیر توسعه  برای حرکت در  نیز  را  کند و در پی خود شرایط مساعدی 

 (. 49: 1394 آورد )صادقی،کشور فراهم می  ییت و قدرت ملامن 

امنیت  * در  حیاتى  نقش  و  انرژى  انتقال  مسیرهاى  لحاظ  از  ایران  انرژى    موقعیت  جهانی 

بینی سازمان اطالعات انرژی امریکا، ایران قادر است  بنابر پیش عنوان یکی از اعضای اوپک؛  به

 2015  مکعب در روز در سال  یون مترلمی   500  را ازعرضه در بازار    نرخ تولید گاز طبیعی قابل

 :Stanford Iran 2040 Project, 2017)  برساند  2040  مکعب در روز در سال  میلیون مترهزار    به

با  ،نظراین    از(.  8 ایران  نفت    157  نفت  شده  شناخته  ذخایر  بشکه  کل    13میلیارد  از  درصد 

دی و کانادا، جایگاه دوم در  و، عربستان سعشده جهان را دارد که پس از ونزوئال   ذخایر اثبات

 (. OPEC, 2016)  خود اختصاص دهد کشورهای عضو اوپک و چهارم جهان را به 

که    * دارد  وجود  نیز  دیگری  مهم  بسیار  عامل  انرژی،  منابع  و  ژئوپلیتیک  عامل  کنار  در 

  نوعیت که بهخصوص ناتو دانسرا عامل اصلی در تضاد منافع ایران با غرب و بهشاید بتوان آن

سیاست دارد.  را  انرژی  و  ژئوپلتیک  عوامل  راندن  حاشیه  به  منطقهتوان  همواره  های  ایران  ای 

های جغرافیای سیاسی و ایدئولوژی بوده و این عناصر،  تاثیر دو عنصر مهم، یعنی واقعیت  تحت

ه شکی  اند. اگرچ گرایانه و ایدئولوژیک هدایت کردهصورت عملسیاست خارجی ایران را به

چنان استوار باقی  ارد که این عوامل با درجاتی متفاوت در سیاست خارجی ایران همدوجود ن

 (.  16:  1391خواهند ماند )قالیباف و قدسی،  

آنچه که سبب برجستگی ایدئولوژی انقالب اسالمی و اهمیت مطالعه و توجه مضاعف به  

را    1یت سیاسی وو اصطالح معن شود، »معنویت سیاسی« حاکم بر گفتمان آن است. فوک آن می

این  و  تعریف  ایران  میبرای  »ارادهگونه  بهگوید:  معطوف  و ای  میان حق  تفکیک جدید  خلق 

تنها در دنیای  باطل از طریق روش جدیدی در حکمرانی بر خود و دیگران.« معنویت سیاسی نه

ایده بلکه  است  نداشته  تمنایی  ن متجدد  در  و  بوده  سنت  جهان  از  برآمده  اای  چالشی    ز هایت 

گرایانه است که درآن،  سوی سنت است. نگاه ما در اینجا به مفهوم سنت و تجدد، نگاهی ذات
 

1. Political Spirituality 
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انگاره واجد  »خدامحوری«  مقابل  در  را  تجدد  و  دانسته  دین  را  سنت  که  محور  دیگر  ای 

گیریم. اگر یک ایدئولوژی یافت شود که ریشه در معرفت  محوری« است، در نظر می»انسان

اگر مفهوم معنویت سیاسی را مفهومی محصور در دین بدانیم و دین را نیز    داشته باشد ودینی  

انسان هسته  با  تضاد  در  و  سنت  که  محور  پذیرفت  باید  نهایت  در  متجدد،  دنیای  محور 

  (.6: 1387مدنی، ایدئولوژی مذکور چالشی است برای دنیای متجدد )هاشمی

مجموعه انقالبی«  کم»ایدئولوژی  سی وبای  هماهنگ  ارزشا یش  و  اقتصادی  های  سی، 

می ترغیب  اقدام  به  را  مردم  که  اعتقادات  اولویتاجتماعی  ضروریات،  و  ایدهکند  و  های  ها 

وجودآوردن یک تغییر اساسی از  منظور بهمرتبط با مسائل اجتماعی و ارتباطات اجتماعی را به

  ایدئولوژی  گفتمان  چهنچنادهد.  می  سطوحی از اقدام تغییرساختار در دورۀ کوتاهی از زمان به

  فرهنگ   هایگزاره  به   بایستی  ،شود   ممیزی  و  مشخص  هاگفتمان  دیگر  از  اسالمی  انقالب

  هایگزاره  این شود.    اشاره  است،   قرارگرفته  استفاده  مورد  غالب   بطور  که  نخبگان  سیاسی

  شده،   ریدابربهره  ایران  اسالمی  جمهوری   نظام  رسمی   مراجع  سوی   از   بیشتر  که  گفتمانی 

  هایگزاره  ترینمهم  از  برخی.  باشدمی  ملی  هویت  به   نسبت  ویژه  رویکرد  نوعی  نگرانش

  دفاع  رمزگان  خوب،  و  بد  و  شر  و  خیر   گفتمانیۀ  گزار:  از  عبارتند  بررسی  تحت  مقطع  گفتمانی 

  به   اعتنایی بی  و  زیستی ساده  رمزگان  منکر،   از   نهی   و  معروف  به  امر  رمزگان  جهان،   نامظلوم  از

  شکل   دلیلبه  انقالب   از   بعد  دوره  در  البته   که  اسالمی  سنت  باالخره  و  طلبی دتاشه  تشریفات،

پیدا    نمود  بیشتر  و  شدهتقویت  مذهبی   هایرمزگان  تا  گردیده  تالش   همواره   حاکمیت  اصخ

 (. 11ـ 18: 1380زاده، کند )نقیب

برای افزایش  نگاه مسلط در غرب به خصوص ایاالت متحده، علت اصلی کوشش ایران را  

داند. این نگاه اهداف و راهبردهای ایران را  قش خود، افزایش »قدرت نسبی« در خاورمیانه مین

داند. در تبیین اصول سیاست  طلبانه وگاهی ایدئولوژیک میخواهانه، فرصتتهاجمی، گسترش

در   خصوص  به  منطقه  تحوالت  در  آن  نقش  به  توجه  با  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی 

به نظر می  ،ی یمن، سوریهکشورها لبنان،  و  افزایش قدرت خود در  عراق  دنبال  به  ایران  رسد 

ای است. این فرضیه در چارچوب اهداف و افق سال  عنوان قدرت منطقهمنطقه و اثبات خود به

ای  نیز بیان گردیده که ایران باید در خاورمیانه قدرت اول و تبدیل به یک قدرت منطقه  1404
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 گردد.

مق   * سن در  لیسبدمه  جهان   آمده  2010ن  ود  یک  برای  شرایط  ایجاد  ناتو،  »هدف  است: 

سالح گسترش  هستهبدون  ماده  های  در  همچنین  است«.  :   9ای  است  آمده  نیز  سند  این 

سالح هسته»گسترش  آنهای  حمل  وسایل  و  کشتار جمعی  تسلیحات  دیگر  و  از  ای  خبر  ها، 

جهانی رفاه  و  ثبات  برای  نامعلوم  درطمی  پیامدهای  سالحودهد.  گسترش  آینده،  دهۀ  های  ل 

ای از  ترین نقاط جهان، بسیار حاد خواهد شد« این دو مورد گوشهثباتای در برخی از بیهسته

هسته تسلیحات  پیرامون  در  ناتو  امنیتی  نوین  مفهوم  موکد  دهۀتاکیدات  در  است.  پیش   ای  رو 

یری از دستیابی به  گجنوب جهت جلوعامل اساسی که کشورهای شمال را در اعمال فشار بر  

کند، عامل بازدارندگی آن در بلندمدت است. اگر از پیش حساس میای بیش  های هستهسالح

نیز به بین خواهد رفت، در چنین وضعیتی غرب  عنوان  چنین شود، منزلت هژمونیک غرب از 

هم مجموعه  مسلط  یک  مجموعه  نه  و  آمد  خواهد  در  جهانی  بازیگران  از  آن  ردیف  در 

 (.  302: 1383ده، از)سیف

هسته برنامه  با  آمریکا  مخالفت  دالیل  دیگر  کنترل  از  کلی  سیاست  در  باید  را  ایران  ای 

سالح اشاعه  مخالف  آمریکا  کلی  درحالت  کرد.  جستجو  آن  هستهتسلیحاتی  در  های  ای 

دست مورد  این  در  و  دولتدنیاست  بین  چندانی  تفاوت  اولیه  مراحل  در  نیست،  کم  پیامد  ها 

بعد از جنگ سرد بر سیاست کنترل تسلیحاتی آمریکا گذر از سیاست منع اشاعه به    تحوالت

ای، آخرین عامل مؤثر  عنوان یک هژمون منطقهاز ظهور ایران بهسیاست ضداشاعه است. ترس  

ای ایران است. بر اساس نظریۀ ثبات هژمونیک،  بر نگرش امنیتی آمریکا نسبت به برنامۀ هسته

ای که قدرت هژمون جهانی را به چالش بکشند، وجود ندارد  ای منطقههحضور هژمون  امکان

تبدیل  مانع  تا  است  کرده  تالش  آمریکا  خاورمیانه  لذا  در  قدرتمند  یک کشور  به  ایران  شدن 

 (. 27: 1387پور، شود )قهرمان

برنامه    ای جمهوری اسالمی ایران این است کهیکی دیگر از دالیل مخالفت با برنامه هسته

ای  ای ایران، مشوقی برای سایر کشورهای منطقه خاورمیانه برای دسترسی به توانایی هستههسته

 ( این Weitz, 2010: 2است  منطقه،  (.  در  ناتو در  نظامی  باره گفتنی است که گسترش حضور 

گفتگوی امنیتی با همسایگان ایران بویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تعهد 
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های  یروهای این کشورها و تبادل اطالعات در مورد ایران نیز از جمله نقش نآموزش نظامی  به  

 (.  Ross, 2008: 43ای ایران در نظر گرفته شده است )احتمالی ناتو در برخورد با مسالۀ هسته

موضچنان طرح  از  ناتو  اصلی  هدف  رفت  آن  توضیح  هستهکه  تنها  وع  ایران،  درقبال  ای 

یان  رسازی جهت اقدامات آینده است و در نتیجه تا تضاد گفتمانی مران برای بست کردن ایامنیتی

ای ایران، پیشرفتی برای دستگاه  رسد در پرونده هستهنظر میدو طرف رو به بهبود نرود، بعید به

 دیپلماسی ایران حاصل شود. 

مدت مانع در میان  (رجام)ب  برنامه جامع اقدام مشترکاورند که  برخی از تحلیلگران بر این ب

میهسته  فعالیت تهران  توسط  بمبای  به  ایران  درازمدت  در  و  و    ایهسته  شود  رسید  خواهد 

به گسترش  منع  گسترشرژیم  به  امر  این  دید.  خواهد  آسیب  در  هسته  هایفعالیت  شدت  ای 

اروپا  ۀمنطقدر  خاورمیانه و حتی   بار دیگر    مرکز و شرق  اینجاست که  و  کمک خواهد کرد 

شد  سپر مشخص خواهد  ناتو  امنیت  برای  رومانی  و  لهستان  در  موشکی  متحدۀ  دفاع  ایاالت   .

توجهی به  خاطر بیاشنگتن بهوتقویت سپر موشکی در منطقه کمک نماید.  آمریکا بایستی به  

فع ایران، عماًل وحدت ناتو  گر بودن حمایت روسیه از مناآویو و نظارههای ریاض و تلنگرانی

  1. خته استرا به خطر اندا
 

 مفهوم نوین راهبردي ناتو
به عمیق  از یکدودستگی  انگلستان  و  آمریکا  بین  عراق  اشغال  از  پس  آمده  و  وجود  سو 

دیدگاه وجود  دیگر؛  سوی  از  آلمان  و  این  فرانسه  )به  تروریسم  پدیدۀ  دربارۀ  متفاوت  های 

که  دانست تا این میبیشتر یک مسألۀ اطالعاتی، قضایی و پلیسی    که اروپا تروریسم راصورت

ها به آن اعتقاد داشتند(؛ جنگ روسیه ـ گرجستان  یک مسأله حاد امنیتی و نظامی که آمریکایی

سال   تغییرات  2008در  و  ناتو  برای  آن  پیامدهای  و  داخلی کشورهای عضو  تحوالت  روند  ؛ 

بحث به  آینده،  در  آنها  جاحتمالی  این های  است.  زده  دامن  ناتو  آیندۀ  زمینۀ  در  عوامل    دی 

با هدف  مشترک  به یک دستور کار  برای رسیدن  اعضای سازمان  میان  ضرورت گردهمایی 

نوامبر   19ادامۀ حیات سازمان را در نظام جدید جهانی ایجاب کرد؛ مفهومی که شامگاه جمعه  

رهبران  2010 توسط  پرتغ  28،  لیسبون  در شهر  ناتو  دفاع  کشور عضو  کلی  قالب طرح  در  ال 
 

1. www.atlantic-community.org, Brian Magierowski, Klaudiusz 2015 

http://www.did.ir/search/result.aspx?field1=creator,creator_a,translator&term1=Brian+Magierowski%2c+Klaudiusz
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براهمه در  مفهوم  جانبه  فلسفۀ  مدرن،  دفاع  و  فعال  مشارکت  شد.  تصویب  مدرن  تهدیدات  بر 

یا   5چنان بر مادۀ  ماده است، هم  38باشد. در سند جدید که متشکل از  نوین راهبردی ناتو می

به پیمان  اعضای  از  یکی  به  حمله  بوداصل  خواهد  اعضا  تمامی  به  حمله  کرده معنای  تأکید   ،

های همکاری با  ست که در خصوص سیستم دفاع موشکی، راهاست. در این سند تأکید شده ا

نوین   مفهوم  در  گرفت.  خواهد  قرار  بررسی  مورد  روسیه  آنها  رأس  در  و  کشورها  دیگر 

ای،  راهبردی، ناتو ضمن پذیرش خلع سالح، اعالم کرده که تا ادامۀ موجودیت تسلیحات هسته

چهارچوب مفهوم جدید اعالم کرده که    ای باقی خواهد ماند. ناتو در ک پیمان هستهعنوان یبه

نمینه را زمین  قبلی خود  امنیتی  تدابیر  به همکاری  تنها مجموعۀ راهبردها و  نیاز  بلکه  گذارد، 

پیش  بیش  در  تهدیدهای جدید  با  مقابله  برای  این سازمان  در  غیر عضو  با کشورهای  تر حتی 

 (.  new Strategic Concept, 2010: 3NATO-6گیرد )می

ا این سازمان درصدد همکاریز مهمیکی  ناتو که  های گستردۀ  ترین کشورهای غیرعضو 

می آن  با  اطالعاتی  و  راهبرد  امنیتی  همین  از  استفاده  با  ناتو  میان  این  در  است.  روسیه  باشد، 

بالق  تهدیدهای  جزء  زمانی  که  را  روسیه  کشوری چون  توانست،  و  همکاری  فعالیت  برای  وه 

می محسوب  ناتو  در  شدعملکرد  را  کشور  این  و  دهد  قرار  خود  امنیتی  پوشش  زیر  در   ،

ترتیب، چنانچه روابط ناتو و روسیه بهبود پیدا کند، ایران    های خود درگیر کند. بدین فعالیت

این  بیش  از  ناتو  انرژی  قرار گرفته و توان و  ایرانازپیش در حاشیه  صرف   پس فقط در مورد 

نیتی برای ایران خواهد داشت. نگارندگان بر روی دو  که خطرات بسیار زیاد امشود، چیزیمی

تمرکز   موشکی  دفاع  سپر  استقرار  و  افغانستان  از  آمریکا  نیروهای  خروج  مسأله  موضوع؛ 

بر روی امنیت و  می تأثیر آن  ناتو در این زمینه و  نمایند و درصدد بررسی تصمیمات اعضای 

 (. Jakob Moller, 2011: 56باشند ) ان میسیاست ایر

ناتو ا د  جدید  نظامی  بر   کترین  نوین    که  مفهوم  این  به   راهبردی اساس  سران  زمان  سا تصویب 

  -1:  نقش اساسی را برای ناتو تعریف کرده است   سه شده و    معرفی    MC/400/2  باعنوان سند ،  رسیده 

میان ناتو و شرکای    همکاری   -3  و   ناتو   صلح در بیرون قلمروی   پاسداری از   -2  ؛ دفاع مشروع متقابل 

د  صلح آن  زمان  در .  ر  وسیعی   همکاری  حیطه  صلح  سیاسی   زمان  موضوعات  از    و   از  را  نظامی 

های کشتارجمعی گرفته تا  مذاکرات کنترل تسلیحات کشتار جمعی و بازدارندگی در مقابل سالح 
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با  های نظامی و دیگر فعالیت رزمایش  پا و حوزه مدیترانه شامل  کشور شرق ارو   28های مشترک 

که ناتو  جهت شده و این   دید همچنین خواستار حفاظت در مقابل تهدیدها از هر شود. دکترین ج می 

کشورهای   همکاری  با  که  را  خود  اعضای  قلمروی  از  خارج  چندملیتی  عملیات  باید  چگونه 

یعنی،  جدید ناتو    کترین نظامی ا محور اساسی و د   این اساس   شود، اداره کند. بر غیرعضو انجام می 

این    . گرفته است   مورد توجه و تاکید قرار «،  های کشتارجمعی تکثیر سالح همکاری برای مبارزه با  » 

های کشتار جمعی در مقر ناتو در بروکسل شد که  ابتکار خواستار ایجاد یک مرکز کنترل سالح 

ای،  های هسته سالح به  های ناباب  طرف دستیابی های ناتو برای جلوگیری  ولیت هماهنگی تالش ئ مس 

اساس این تعریف، در واقع ناتو بازوی اجرایی و    بر .  عهده خواهد گرفت ه شیمیایی و میکروبی را ب 

پیمان  معاهد CTBT  نظامی  بین   NPTۀ  ،  آژانس  سالح و  نابودی  برای  اتمی  انرژی  های  المللی 

 . د شد ه ا و کشتارجمعی و جلوگیری از گسترش آن محسوب خ 

به   ماموریتتوامی  شرط چند  ناتو  امریکند  و  اروپا  از  خارج  را  با  هایی  و  دهد  انجام  ا 

منطقهبحران برخیزدهای  مقابله  به  احتمالی  تهدیدهای  و  خطرها  و  و بحران  -1:    ای  ها 

منطقهکشمکش  و خطرهای  گسترش سالح  ناشی  ای  فعالیتاز  انجام  های  های کشتارجمعی، 

می  اقدام نظا  ۀ دربار  ( 2  ؛تقیم علیه ناتو باشدتروریستی، قطع صدور نفت و نظایر آن تهدیدی مس

تازه نقش  و  ماموریت  مییا  ناتو  درای که  است  مجاز  و  باید   تواند  ایفا کند  ازجهان  نقطه  هر 

شود  حاصل  توافق  پیمان  عضو  اروپایی  کشورهای  دیگر  و  امریکا  امنیت    -3  و  میان  شورای 

بحرانبه با  نتواند  کشمکش دالیلی  و  منطقهها  گهای  بهای  جدی  و  و سترده  برخیزد  مقابله 

از  عبارت  به اجازه  به  نیازی  منطقه جغرافیایی خود  از  مداخالت خارج  انجام  برای  ناتو  دیگر، 

 (. 2/6/85الین: جم آن)جام شورای امنیت ندارد

 

 راهبردهاي ناتو در قبال جمهوري اسالمی ایران 
ناتو  پارلمانی  خود،    1مجمع  ساالنۀ  و  بهاره  اجالس  دو  در  در  شده  نهایی  ابتکارات 

دبیرکل  تصویب می  4ها  و گزارش  3ها  ، قطعنامه2ها ارچوب توصیهها را در چکمیسیون نماید. 

 
1. The NATO Parliamentary Assembly 
2. Recommendations 
3. Resolutions 
4. Reports 
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شمالی  آتالنتیک  با شورای  مشورت  از  به  1ناتو پس  را  توجه  این مصوبات  مورد  مقتضی  نحو 

افغانستان؛ به  2. دهدقرار می نیروهای این سازمان در  مسائل و نقش    طور عمده از زمان حضور 

ه را مورد توجه قرار داده است. این مجمع عالوه بر اشاره به  جمهوری اسالمی ایران در منطق

های مختلف موضوعی و تحوالت منطقه؛ تاکنون چند گزارش اختصاصی در  ایران در گزارش

   مورد ایران تصویب نموده است.

سال    دو  در  همکار   2006گزارش  برای  چالشی  »ایران:  عنوان  و ی با  آتالنتیکی«  فرا  های 
عضو آمریکایی   3روس  ک ی ما ران« منتشر شده است. سومین گزارش توسط  ای ای »سیاست هسته 

مجمع با عنوان »ایران: موردی برای مداخلۀ سیاسی ناتو« در اجالس ساالنۀ این سازمان )والنسیا ـ 
موجو 2008نوامبر   وضعیت  بخش  هفت  در  گزارش  این  گرفت.  قرار  تصویب  مورد  د، ( 

ایران، چالش  ناحیۀ  از  ایجاد شده  ناتو و سایر سن  های  ایران و جایگاه  با  تقابل  یا  تعامل  اریوهای 
بازیگران عمده در این راستا را مورد ارزیابی قرار داده است. این گزارش با رویکردی متداول 

سیاست  غرب،  حوزه در  از  برخی  در  ایران  مقاومت  های  جریان  از  ایران  حمایت  مانند  در ها 

ثباتی در منطقه و ای ایران را موجب بی یژه برنامۀ هسته منطقه، توسعۀ روزافزون توان موشکی و بو 
کند. بر این اساس المللی در مورد اهداف سیاست خارجی آن معرفی می نگرانی جدی جامعه بین 

اید لذا دو نم ناپذیر می شود که مقابله با آن اجتناب الملل معرفی می ایران چالش بزرگ جامعۀ بین 
تحریم   بمباران هدفمند و  به گزینۀ  بمباران هدفمند  است. گزینۀ  قرار گرفته  بررسی  عنوان مورد 

شود. بر این اساس های متداول مردود تلقی می های مقابله با ایران بر اساس استدالل یکی از راه 

می   روس   مایک  تأکید  و  توصیه  را  تحریم  تحریم گزینۀ  اعمال  پ کند.  تا  باید  راه ها  حل ذیرش 
ادامه یافته و تشدید شود. در این گزارش با تأکید بر اهمیت عامل   مبتنی بر مصالحه از سوی ایران 

خلیج  همکاری  اعضای شورای  بویژه  و  کشورهای عرب  نقش  ایران؛  به  فشار  برای  همبستگی 
این راستا فوق  ایران )م العاده دانسته و تنش فارس را در  با  این کشورها  انند جنگ های تاریخی 

فارس، گانه در خلیج المی ایران، اختالف بر سر جزایر سه هشت سالۀ رژیم صدام با جمهوری اس 
نگرانی  و  سنی  ـ  شیعه  عرب بحث  قابل های  ظرفیتی  را  ناحیه(  این  از  منطقه  در  سنی  های 

می بهره  می برداری  تأکید  گزارش  بین داند.  تعهدات  به  پایبندی  ایران  چنانچه  خود المللی  نماید 
 

1. North Atlantic Council 
2. WWW.NATO-PA.int 
3. Mike Ross  )نمایندۀ وقت دموکرات از ایالت ارکانزانس در مجلس نمایندگان آمریکا( 
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باید   غربی  شرکای  و  ائتالف  ندهد،  ابزارهای نشان  با  ایران  بهینۀ  محاصره  چگونگی  مورد  در 
دیپلماتیک، اقتصادی و ـ حتی اگر الزم باشد ـ نظامی به اجماع برسند. نقش ناتو در چنین فرضی، 

ی به های تجارفارس در برابر اقدامات ایران، نظارت بر کشتی   ها در خلیج حمایت از تردد کشتی 
مصوبات   اجرای  تضمین  برای  ایران  انرژی مقصد  تأسیسات  از  حمایت  و  امنیت  شورای 

کشورهای  بویژه  ایران  همسایگان  با  امنیتی  گفتگوی  همچنین  بود.  خواهد  ایران  همسایگان 
فارس از جمله مبادله مستمر اطالعاتی ـ امنیتی در مورد ایران تعمیق پیدا   شورای همکاری خلیج 

عهده گیرد. در شرکایش در منطقه را به تواند بخشی از امر آموزش نظامیان  چنین می کند. ناتو هم
می  ائتالف  منطقه نهایت  شرکای  به  )محدود(  امنیتی  تضمین  ارائه یک  خلیج تواند  در  خود   ای 

هسته  ایران  اگر  دیگر  از طرف  دهد.  قرار  توجه  مورد  را  توان موشک فارس  بالستیک ای،  های 

عهده گیرد. همکاری با وشکی به تری در دفاع م تواند نقش برجسته د ناتو می خود را افزایش ده 
تواند مورد توجه باشد زیرا این کشور از منتقدان توسعۀ توان موشکی ایران است روسیه هم می 

 (. 229ها، شمارۀ  ، ماهنامۀ رویدادها و تحلیل 1388)زینب:  

از صاحب به  بسیاری  ناتو  معتقدند  عمد  دونظران  یعنی  لحاظ  دگیریجهت»ه  کترین  اهای 

نوین  . مفهوم  پردازدایران میبه مقابله با  ،  «های امنیتی ایرانحوزه  نفوذ در»و    « ناتو نظامی جدید  

با سیاست  راهبردی امنیتیناتو که در ارتباط  نیروهای    ،های دفاعی،  مفاهیم عملیاتی، وضعیت 

نظر عمده منافع ملی   دواز    ،شودیجمعی محسوب م ای بر ترتیبات دفاع دستهمتعارف و هسته

 : دهدسالمی ایران را تحت تاثیر قرار میجمهوری ا

عنوان  جمعی در مفهوم جدید ناتو به  های کشتارعوامل گسترش و ابزار حمل سالح  -الف

است شده  اعالم  تهدید  جدید  منابع  از  این .  یکی  میاز  تالش  ناتو  از  رو  طریق   چندکند 

توسع رایزنی و  سیاسی  سیستمهای  مقابه  تهدید  این  با  موشکی  دفاع  کند.  های  مثال،  له  برای 

همچنین    "3شهاب  "آزمایش موشک   ناتو  است.  تلقی شده  اروپا  امنیت  برای  تهدیدی  ایران 

  منظور بازدارندگی معتبر درای را بهای و راهبرد ضربه نخست هستههای هستهحق حفظ سالح

  زمان درهای این ساتوان تالشه است؛ بنابراین نمیها برای خود محفوظ داشتمقابل این سالح

با سالح ناتو نقشی    های کشتارخصوص مقابله  جمعی را صرفا اقدامی دفاعی تلقی کرد، زیرا 

این سالح با گسترش  مقابله  منظور  به  این چارچوب، غرب  برای خود  در  است.  قائل شده  ها 
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به را  هسایران  سالح  به  دستیابی  برای  مخفیانه  منظور  تهتالش  همین  به  و  کرده  متهم  ای 

هستهی گستردههاتحریم فناوری  به  ایران  از دستیابی  ممانعت  منظور  به  را  اعمال کرده ای  ای 

 .است

حاکمیت   -ب جدید  راهبرد  مفهوم  در  اعضا  قلمروی  از  خارج  چندملیتی  ناتو    ؛عملیات 

های دموکراتیک  ارزشالمللی و ترویج  یک عضو فعال و برجسته در زمینه صلح و امنیت بین 

های دیپلماتیک  باشد. با این حال، اگر تالشآمیز اختالفات میلمتاست و متعهد به حل مسا

به بحران،  مدیریت  عملیات  انجام  برای  نظامی  ظرفیت  باشد،  خورده  با  شکست  یا  تنهایی 

  1المللی مقدور خواهد بود.های بین همکاری سایر کشورها و سازمان

انجام برای  ازاین   ناتو  مجوز  عملیات، کسب  امنی  گونه  تنها  شورای  که  را  ملل  سازمان  ت 

  المللی در زمینه صلح و امنیت جهانی است، ضروری ندانسته و اجماعدار بین مرجع صالحیت

گونه عملیات باعث  داند. قائل نشدن محدودیت جغرافیایی برای این اعضای پیمان را کافی می

 . شودران مینظیر ای  نگرانی کشورهای مستقل

مسائلی    اند درکشورهای حوزه ساحلی خزر تاکنون نتوانسته  کهمساله قابل اشاره دیگر این 

  ای برسند. از کنندهخزر، مسائل اقتصادی، امنیتی و غیره به نتایج قانع  نظیر رژیم حقوقی دریای

ربی و  رو تالش برخی کشورهای حوزه خزر )نظیر آذربایجان( برای کشاندن کشورهای غاین 

میانج هرگونه  برای  حوزه  این  به  ایران  ناتو  با  کشورها  این  همگرایی  و  امنیت  تامین  و  یگری 

متوجه روابط ایران با   « مهار »سیاست   ،ترین اهدافتهدید جدی تلقی خواهد شد. یکی از عمده

امریکاییجمهوری واقع  در  است.  بوده  انرژی  با  ارتباط  در  قفقاز  و  مرکزی  آسیای  با   هاهای 

ناتوا جمله  از  مختلف  است دنبال  به  بزار  استراتژیکی  فادۀعدم  ظرفیت  از  تا  بوده  خود  ایران  اند 

 . ای خود ناتوان شودخطوط لوله انرژی از مسیر ایران عبور نکند و ایران در ایفای نقش منطقه

منابع اقتصادی خود را در سایه قدرت نظامی تعقیب و تامین    هایتدول غربی از گذشته، 

بین کرمی نوین  شرایط  در  بدند.  توجه  با  این المللی،  مستقیم  ه  نظامی  حضور  امکان  که 

های غربی در مناطق مختلف جهان با مشکالتی مواجه شده است، ناتو جایگزین مناسبی  قدرت

های غربی در منطقه آسیای مرکزی و شود. حضور شرکتبرای تامین منافع غرب محسوب می

ها محسوب  شرکت  تو بازوی امنیتی مناسبی برای حفاظت از این قفقاز رو به گسترش است و نا
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 . شودمی

که است  آن  مرکزی  سه    واقعیت  آسیای  و  قفقاز  خاورمیانه،  یعنی  ایران  راهبردی  حوزه 

امریکا  طوربه بویژه  ناتو  بیشتر توان    جدی مورد توجه اعضای  قرار گرفته است. توسعه هرچه 

ارتباط دفاعی،  و  اعتسلیحاتی  با  میانهگیری  بی ضای  همکاری  برای  تالش  ناتو،  با  روتر  شتر 

خلیج  همکاری  شورای  گفتمان  اعضای  برای  تالش  بر فارس،  مبتنی  منطقه  در  امنیتی  سازی 

دسته فرامنطقهامنیت  بازیگران  بدون حضور  و جمعی    ایران  اقدامات  از  برخی   تواندمی  …ای 

به    قدرت  دو  عنوان  به  سیهرو  و  چین   ظرفیت  از  گیریبهره  میان،  این   در  اما.  باشد بزرگ که 

بت با ایاالت متحده آمریکا، سهم مهمی در نظام چندقطبی محتمل در آینده خواهند  دلیل رقا

ایران است. و همچنین تهدیدی که    ها این واقعیت  با توجه به  داشت، امری حائز اهمیت برای 

احساس می ایران  ناحیه  از  نمیبه  ،کندغرب  و  نظر  ایران  تعریفرسد که  به  بتوانند  حتی    یناتو 

منافع از  آنچه  نسبی  غرب  یابند.  دست  مشترک  تهدیدات  و  اسالممتقابل  افراطی  را  گرایی 

از گروه  نامیدهنامد تهدید عمده  می یاد میو  به عنوان تروریسم  این  های اصولگرا  کند. حال 

به تعریف مشترکی ایران چگونه خواهند توانست  ناتو و  از تهدیدات    پرسش مطرح است که 

این  ضمن  یابند؛  ازدست  یکی  را    که  ناتو  گسترش  نیز  ایران  و  است  ایران  مهار  ناتو  اهداف 

ر  ب  داند. به این نکته نیز باید توجه داشت عالوهای خود میتهدیدی برای امنیت ملی و منطقه

بازدارنداین  با یکدیگر است، عوامل  ناتو در تعارض  و  ایران  منافع  اهداف و  نیز دی  ۀکه  گری 

 شوند.  میان ایران و ناتو میوجود دارند که مانع هرگونه تعامل 

منطقههیچ کشورهای  از  کشورهای    از  اعم  یک  پاکستان،  آذربایجان،  ترکیه،  اسرائیل، 

احتماال و  روسیه  منطقه،  افغانستان  عربی  با نه  ؛درآینده  ایران  روابط  بهبود  به  تمایلی  هیچ  تنها 

ندارن امریکا  بویژه  دائمغرب  تعارض  و  تنش  در  را  خود  منافع  بلکه  غرب د،  و  ایران  میان  ی 

می برجستجو  عالوه  عده  کنند.  صاحباین،  از  روابطای  امریکا بین   نظران  معتقدند  الملل 

درصدد است با گسترش نفوذ ناتو و تقویت جایگاه آن، از نیروهای ناتو به عنوان بازوی نظامی  

برقراری ص برای  متحد  ملل  بین سازمان  امنیت  و  ناتو در  لح  و  یاد کند  آینده جایگزین  المللی 

بین  اهداف  با  نیز  اهداف  این  متحد شود که  ملل  منافع نیروهای حافظ صلح سازمان  و  المللی 

کم  گیری هر نوع تعامل میان ایران و ناتو دستای ایران در تعارض است، بنابراین شکلمنطقه
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 .رسدمینظر در آینده نزدیک غیرقابل تصور به

به صورت رسمی از    2018می    8تحدۀ امریکا، که در  دانلد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت م

رسد  برجام خارج شد، همواره مواضع خصمانه و تندی علیه ایران اتخاد نموده است. به نظر می

تحریم گسترش  با  منشور  ترامپ  هفتم  فصل  ذیل  ایران  بازگرداندن  در  سعی  و  اقتصادی  های 

 ه شدت ضعیف نمایند. ل متحد، سیستم سیاسی و اقتصادی ایران را بسازمان مل

نامه بودجۀ  ترامپ در  از تخصیص  آلمان  از آنچه  آلمان  اعظم  »آنگال مرکل« صدر  به  ای 

ناکافی به امور نظامی خوانده، انتقاد و برلین را به سوء استفاده از بودجۀ هنگفتی که آمریکا به  

استمداران آلمانی  د. در پی انتشار جزئیات این نامه، برخی سی ناتو اختصاص داده است متهم کر

نگرانی   ابراز  باشد،  قرار گرفته  اروپا در معرض خطر  اتحادیۀ  و  آیندۀ روابط آمریکا  اینکه  از 

اند. با این حال »ینتس استولتنبرگ« دبیر کل ناتو اظهار نموده که آمریکا همچنان به ناتو  کرده

یان آمریکایی مستقر کارآمدن دولت جدید در آمریکا، بودجه نظام  پایبند است و از زمان روی

 افزایش داشته است.  %40در اروپا 

هزینه ناعادالنۀ  تقسیم  مورد  در  ترامپ  دانلد  انتقادهای  به  توجه  میان  با  دفاعی  های 

بحث موضوعات  از  یکی  ناتو،  عضو  سال  کشورهای  نشست  در   2018برانگیز  ناتو  سران 

به این م نابروکسل  به تصویب  وضوع اختصاص یافت. دو تغییر ساختاری در  :  رسیده استتو 

در   فرماندهی  یک  یک    1ا ی نی رجیو  نورفولکایجاد  برپایی  و  ناتو  دریایی  امور  به  تمرکز  با 

فرماندهی در آلمان با هدف رفع موانع بوروکراسی و لجستیکی برای نقل و انتقال سریع نیروها  

اروپا. سراسر  ناتو    2در  تواناییرقبای  سرعت  عرصهبه  در  را  خود  فهای  هوش  های  و  ضا 

ا  دهندیم  ش ی افزامصنوعی   آمر  رون ی از  به  دارا  کایناتو  ا  یو چند کشور عضو  در    نیتجربه 

 ناتو لحاظ کنند. ن یها و داکتررا در طرح دیجد یهایدارد که تکنولوژ ازی ن ها، نهی زم

 
 گیري نتیجه 

سازمان    به  مربوط  رویدادهای  رومطالعه  چارچوب  در  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  ند پیمان 

برانگیزترین مسائل مطالعات راهبردی در میان متفکران، کارشناسان و گسترش، یکی از بحث
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بین  روابط  بیش  پژوهشگران  در  در  الملل  ناتو  گسترش  روند  است.  بوده  دهۀ گذشته  از یک 

و و بسط حوزۀ عملیاتی ادامه  چارچوب اهداف، کارکردها، ابتکارات و راهبردهای جدید نات 

غر بلوک  را دارد.  کارویژۀ جدیدی  نوین«  نظم  »داکترین  ارائه  با  آمریکا  آنها  رأس  در  و  ب 

بین  نوین  شرایط  در  ناتو  است.  کرده  تعریف  ناتو  از  برای  جدیدی  تعریف  ارائه  با  المللی 

سالح تکثیر  نظیر:  جهانی  موضوعات  از  وسیعی  طیف  خویش  اعضای  علیه  های  تهدیدات 

تر نژادی،  و  قومی  اختالفات  بحرانکشتارجمعی،  مدیریت  منطقهوریسم،  مهاجرت،  های  ای، 

جنگ انرژی،  بهامنیت  را  و...  سایبری  مورد  های  اعضا  منافع  علیه  تهدید  جدید  منابع  عنوان 

نه موارد  آن  در  خویش  نقش  ایفای  برای  را  زمینه  و  داده  قرار  سوی  شناسایی  دو  در  تنها 

آن اقتضاء کند، فراهم ساخته است.  ای از جهان که منافع اعضای  ه در هر منطقهآتالنتیک بلک

تنها خود را نیازمند کسب مجوز  جویانه خویش، نهناتو در شرایط جدید برای اقدامات مداخله

المللی در زمینه صلح و امنیت جهانی  دار بین شورای امنیت ملل متحد که تنها مرجع صالحیت

رد. آنچه حرکت خزنده ناتو را  دااقدامات خود را مجاز و مشروع اعالم می  است، ندانسته بلکه

کند، گسترش حوزۀ جغرافیایی و کارکردی ناتو و نزدیکی این  با حساسیت بیشتری مطرح می 

 طور خاص است.  طور عام و خلیج فارس بهسازمان با مرزهای جمهوری اسالمی ایران به

آمریکا در رهبری  جغرافیایی و عملیاتی این سازمان بهرویکرد امنیتی ناتو و گسترش حوزۀ  

تدریج دچار تحوالتی شده که نمود و های اخیر بهالمللی، طی سالای و بین قبال مسائل منطقه

 2010نوامبر    19ترین اجالس سران ناتو که در  توان در تاریخیرا می  گیری مشخص آنجهت

مشا شد  برگزار  پرتغال  کشور  لیسبون  شهر  مأموریتدر  در  عطفی  نقطۀ  که  کرد  ها،  هده 

قرن  یتفعال در  ناتو  وجودی  ماهیت  حتی  و  عملیات  و  به    21ها  غرب  در  مسلط  نگاه  بود. 

افزایش   ایران را برای  ایاالت متحده امریکا، علت اصلی کوشش جمهوری اسالمی  خصوص 

ردهای ایران را  در منطقۀ خاورمیانه دانسته و اهداف و راهب   نقش خود، افزایش »قدرت نسبی« 

 داند. طلبانه و گاهی ایدئولوژیک میصتخواهانه، فرتهاجمی، گسترش

دیدگاه و  برخی  امریکا  ملی  امنیت  و  منافع  زیان  به  منطقه،  در  را  ایران  نقش  افزایش  ها 

دانند که از هر راه ممکن، ازجمله استفاده از زور و قدرت باید از  ای آن میپیمانان منطقههم

جلوگیری دیدگاه  آن  این  اصلی  راهبرد  سشود.  همانند  دوران  ها  در  امریکا  خارجی  یاست 
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»مهار« جنگ   براساس  دیدگاه  سرد  از  برخی  است.  »تقابل«  افراطیو  را  های  ایران  حتی  تر، 

می تعریف  خاورمیانه  در  آمریکا  جدید«  سرد  جنگ  جهان  »دشمن  در  دیگر  سوی  از  کنند. 

ایر نقش  بیشتر شدن  از  نگرانی  بهعرب،  برهم خوردنان  توازن    خاطر خأل قدرت در عراق و 

سنتی قوا در منطقه و ظهور »هالل شیعی«، مطرح است. از نظر آنان این نگرانی سه جنبه دارد:  

عرب و وفاداری  های شیعی جهان  نخست، ماهیت ایدئولوژیک دارد؛ دوم، مبتنی بر بسیج توده

بهره برپایۀ  سوم،  و  است  ایران  به  فرصتبردارآنها  گسترشی  و  از  طلبانه  ایران  خواهانۀ 

 های جهان عرب، با هدف افزایش نقش خود است.  رفیتظ

با توجه به چشم نیازمند انداز سند بیستایران برای کسب جایگاه اول قدرت منطقه  ساله، 

پیش  تدابیر  و  بهملزومات کسب جایگاه  است  تهدیدات  از  بهگیرنده  عنوان یک خصوص که 

مخالف   شناختهکشور  منطقه  حکومتی  و  فکری  رقیب  و  دیگری    آمریکا  عوامل  است.  شده 

انرژى و نقش حیاتى   انتقال  ایران از لحاظ مسیرهاى  ایران، موقعیت  چون موقعیت ژئوپلیتیک 

انقالب   ایدئولوژی  گفتمان  اعتقادی،  و  فرهنگی  عوامل  انرژى،  جهانی  امنیت  در  کشور  این 

ک ایران  خارجی  سیاست  اصول  و  سلطهاسالمی  نفی  شامل  سلطهه  و  پذیری، گری 

خواهی، حمایت از مستضعفان و محرومان، حمایت و دفاع  ستیزی و عدالترزدایی، ظلماستکبا

طلبی است، باعث نگاه ویژۀ غرب  آمیز و صلحزیستی مسالمتاز حقوق مسلمانان جهان و هم

ابزاری   استفاده  با  امریکا  سرکردگی  به  غرب  است.  گردیده  ایران  عنوانبه  مفاهیم  شده  از 

ن با گسترش  ناتو  ،و تقویت جایگاه آنبه شرق  اتو  درصدد است  نیروهای  بازوی    از  عنوان  به 

بین  اصطالح  به  بردنظامی  بهره  از  .  المللی  است  در تالش  تعریف جدید  ارائه  با  ناتو  واقع  در 

هایی  با بهانه  . ناتوبودن به حافظ منافع اقتصادی غرب در جهان تبدیل شودصرف نیروی نظامی

تسلیحات   و  تروریسم  خلیج  همچون؛  حاشیۀ  کشورهای  انگیزۀ  جمعی،  حفظ  کشتار  فارس، 

منطقۀ خلیج   انرژی  منابع  به همکاری  امنیت  نوین راهبردی« که  »مفهوم  از  استفاده  با  و  فارس 

مبادرت   جدید  تهدیدهای  با  مقابله  برای  سازمان  این  در  غیرعضو  کشورهای  با  حتی  بیشتر 

 ن دارد.  رزد، سعی در مقابله با جمهوری اسالمی ایراومی

تأثیرات   ایران،  پیرامونی  مناطق  اکثریت  در  ناتو  حضور  طریق  از  ایران  فیزیکی  محاصرۀ 

پررنگ اروپا،  اتحادیۀ  با  ایران  روابط  بر روی  از کشورهای  منفی  برخی  و جایگاه  نقش  شدن 
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مشا ناتو،  ایران در سیاست خارجی اعضای عمدۀ  امنیتی خلیج  همسایۀ  ترتیبات  ناتو در  رکت 

ت ناتو،  فارس،  اقدامات  مشروعیت  طریق  از  ایران  بر  امریکا  بیشتر  فشار  و  تأثیرگذاری  وان 

قرارگرفتن  تحت جمهوریالشعاع  با  ایران  آسیایروابط  با    های  ارتباط  در  قفقاز  و  مرکزی 

ناتو یا داشتن  ، تالش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای عضویت در  انرژی

 های اقدامات ناتو در مقابله با ایران است. از نمونه  نقش در اقدامات آن در منطقه
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