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چکیده

پیمان آتالنتیک شمالی-که در زمان جنگ سرد و برای مقابله با شوروی تأسیسشده بود -انتظار میرفت
که با فروپاشــی شوروی و انحالل پیمان ورشــو کنار گذاشته شود ،ولی با تالشهای ایاالتمتحده ،نهتنها
چنیــن اتفاقی نیفتاد ،بلکه حوزۀ مأموریتهای ناتو و دامنۀ نفوذ آن گســترش یافــت .اهمیت و جایگاه
ژئوپلیتیکــی و ژئوراهبردی خلیجفارس باعث شــده این منطقه در کانون توجه ناتو قرار گیرد و از ســال
 .2004م با همکاری کشورهای حاشیۀ جنوبی خلیجفارس ،حوزۀ نفوذ ناتو به این منطقه گسترشیافته و
روزبهروز بر دامنۀ نفوذ این سازمان افزوده شده است .این وضعیت میتواند حالتهای مختلفی را در حوزۀ
امنیتی جغرافیای پیرامون ایران رقم بزند که قدر مسلم آن ،خطر و تهدید بودن حضور ناتو در خلیجفارس
برای امنیت جمهوری اســامی ایران خواهد بود؛ بنابراین در این مقاله تالش میشود ضمن بررسی روند
توســعه و گســترش ناتو در خلیجفارس و اهداف آن ،تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ا .مورد بررسی و ارزیابی
قرار گیرد.
کلیدواژهها :پیمان آتالنتیک شمالی ،خلیجفارس ،امنیت تعاونی ،امنیت ملی ،جمهوری اسالمی ایران.

 .1دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران
 .2کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)
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مقدمه
بیان مسئله

ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی ( )Natoبهمنزلۀ پیمانی منطقهای در ابعاد نظامی ،سیاسی و
امنیتی در سال  1949باهدف مقابله با خطرهای بالقوه اتحاد جماهیر شوروی ،گسترش کمونیسم
و تعدیل قدرت نظامی  -امنیتی بلوک شــرق تشکیل شــد .درواقع ناتو -که محصول دوران بعد
از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ ســرد بود -پس از جنگ ســرد و فروپاشی شوروی و دگرگونی
هنجارها و قواعد بازی در نظام بینالملل با بحران وجودی مواجه شــد و نبود رقیب راهبردی در
تعامالت بینالمللی ،فلسفه وجودی کارکردی ناتو را با چالشهای بنیادینی روبهرو ساخت و حتی
این سؤال میان اعضای ناتو و جامعه بینالملل بهوجود آمد که اساس سازمانی که در مقابل خطر
شــوروی به وجود آمده بود ،پس از فروپاشی شوروی چه جایگاهی خواهد داشت؛ اما اعضای ناتو
با خواســت ایاالتمتحده آمریکا و با درک موقعیت جهانی و نظــام بینالملل و با تغییر اهداف و
بازشناســی موقعیت خود و با تغییر رویکرد از رویکرد نظامی و دفاعی به رویکردهای سیاســی و
اجتماعی توانستند بقای خود را تضمین نموده و راهبرد جدید «گسترش ناتو» را برای تأثیرگذاری
راهبــردی -امنیتی ناتو در پیش بگیرند .مفهوم گســترش ناتو ،بر مبنــای راهبرد تغییر در عین
تداوم اســتوار اســت که از سیاســتهای فراآتالنتیکی ایاالتمتحده محسوب میشود و ضرورت
افزایش محدودۀ ناتو را جهت ارتقــای جایگاه راهبردی -امنیتی آن تجویز میکند .در این میان،
خاورمیانه و خلیجفارس بهعنوان زیرسامانههای امنیتی منطقهای ،جایگاه ویژهای را در چشمانداز
راهبردی ناتو به خود اختصاص دادهانــد .خاورمیانه و خلیجفارس به دالیل متعددی برای آمریکا
که نقشــی انکارناپذیر در گســترش ناتو به این منطقــه دارد -دارای اهمیت بوده و ازاینرو اینمنطقه در ســالهای اخیر بیشترین توان و انرژی دستگاه نظامی و دیپلماسی آن کشور را به خود
معطوف داشــته اســت .آنچه در این میان اهمیت دارد ،کیفیت نظم و امنیت منطقه است .بر این
اســاس ،واشنگتن تالش میکند با فضاســازی هراسافکنانه از جمهوری اسالمی ایران و با مطرح
کردن موضوعاتی همچون تروریسم ،ســاحهای کشتارجمعی ،امنیت انرژی و ...امنیت منطقهای
در خلیجفارس با حضور ناتو و همکاری کشــورهای حاشیۀ خلیجفارس بهگونهای شکل بگیرد که
بیشترین اهداف موردنظر حاصل آید که این حضور میتواند بهطور یقین تهدیدات امنیتی را برای
جمهوری اسالمی ایران به دنبال داشته باشد که پرداختن به این موضوع بهعنوان مسئله اصلی در
این تحقیق مدنظر قرارگرفته است.
اهمیت و ضرورت تحقیق

جمهوری اســامی ایران با داشتن یک نظام سیاسی منحصربهفرد و قرار گرفتن در یکی از نقاط
مهم جهان ،همواره در معرض تهدید کشــورهای غربی و بهویژه آمریکا بوده اســت .این کشورها
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ضمــن انجام رزمایشهای سیاســی علیه ایران در موضوعاتی همچون انرژی هســتهای و حقوق
بشــر همواره سعی کردهاند با حضور در محیط پیرامونی ،امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را با
چالش مواجه سازند .یکی از اقدامات اخیر این کشورها گسترش ناتو بهعنوان یک سازمان نظامی
و امنیتــی به منطقه خلیجفارس بوده که قدر مســلم این حضــور ،دارای پیامدهای امنیتی برای
جمهوری اســامی ایران بوده و خواهد بود؛ بنابراین شــناخت واقعی از سیاستها و راهبردهای
ســازمان ناتو بهویژه در محیط پیرامونی ج.ا.ا بهمنظور اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقابلهای از اهمیت
و ضرورت الزم برخوردار بوده که نوشتار حاضر در همین راستا تهیه شده است.
سؤال اصلی

حضور ناتو در منطقۀ خلیجفارس چه پیامد امنیتی را میتواند برای جمهوری اســامی ایران به
همراه داشته باشد؟
فرضیه

حضــور ناتو بهعنوان یک ســازمان امنیتی – نظامی در منطقــۀ خلیجفارس-که با مدیریت مؤثر
آمریکا صورت گرفته اســت -میتواند تهدید گستردهای را در حوزههای امنیت سیاسی ،اقتصادی،
دفاعی و نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران بهوجود آورد.
روش و سازماندهی تحقیق

جمعآوری دادهها با اســتفاده از روش کتابخانهای بوده و روش توصیفی -تحلیلی بهعنوان روش
تحقیق در این مقاله مورداستفاده قرارگرفته و بهمنظور تحقق هدف تحقیق ،مباحث در سه بخش
سازماندهی شده است؛ در بخش نخست چارچوب نظری مجموعۀ امنیت تعاونی توصیف و شرح
داده میشود .در بخش دوم ،روند حضور ناتو در منطقۀ خلیجفارس و اهداف آن بررسی میشود .در
بخش سوم تجزیهوتحلیل و چگونگی تأثیر حضور ناتو بر امنیت ملی ج.ا.ا .مورد تأکید قرارگرفته و
در بخش نتیجهگیری ،پیشنهادها و راهکارهایی برای کاهش چالشها و تهدیدات امنیتی و افزایش
ضریب امنیت ملی ایران ارائه خواهد شد.
چارچوب نظری

الگوهــای امنیتی یکی از مهمترین مباحث در حوزۀ مطالعــات امنیت بوده که در حال حاضر از
سوی کشورها و یا مجموعهای از آنها برای مدیریت امنیتی در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی
انتخــاب گردیدهاند .الگوهای امنیتی متعددی موردتوجه اندیشــمندان ایــن حوزه قرارگرفته که
الگوی دفاع غیرتهاجمی ،3الگوی امنیت دستهجمعی ،4الگوی امنیت تعاونی ،5الگوی مشارکت برای
3. Model of Non- Offensive Defence
4. Model of Collective Security
5. Model of Cooperative Security
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امنیت منطقهای 6و الگوی بازدارندگی 7از مهمترین آنها بوده است؛ بنابراین ،چارچوب نظری که
میتوان برای این مقاله از بین الگوهای اشارهشده تعیین کرد الگوی امنیت تعاونی است که حضور
ناتو در خلیجفارس و همکاری با کشــورهای منطقه در قالب همین الگو قابل تفسیر است( .عبداهلل
خانی)545-455 :1389 ،

با پایان جنگ ســرد و تغییر ســاختار نظام بینالملل ،راهبردهای امنیتی لیبرالیستی بار دیگر از
اقبال و توجه بیشــتری برخوردار گردید .در همین دوران ،مفهــوم «امنیت تعاونی» وارد ادبیات
امنیتی شــد و در سال  1992توسط «اشتون کارتر« ،»8ویلیام پری »9و «جان اشتاین برونر»10
سه راهبردشــناس آمریکایی تبیین گردید( .صفری و دیگران )15 :1389،امنیت تعاونی بهعنوان یک
اصل راهبردی بوده که به دنبال رســیدن به اهداف خود از طریق رضایت ســازمانی و نه از طریق
تهدید یا اجبار فیزیکی است). (Nolan. 1994: 4
مایکل میهالکا 11با تمرکز بر روی دو معیار «کشــور» بهعنــوان واحد تجزیهوتحلیل «رهایی از
زور» بهعنوان ارزشی که باید حفظ شود ،امنیت تعاونی را فعالیت مشترک مجموعهای از کشورها
با نیت کاســتن از احتمال جنگ و یا پیامدهای آن در صورت وقوع میداند و معتقد اســت ،این
فعالیت نباید علیه هیچ کشــور خاص یا گروهی از کشورها در چارچوب نظام امنیت تعاونی انجام
شــود ،در این تعریف ،فعالیت بهمنظور بهبود بخشــیدن به محیط عمل کشورها و حذف عوامل
تشــدیدکنندۀ احتمال جنگ صورت میگیرد .در تأیید همین دیدگاه اشتون کارتر ،ویلیام پری و
جان اشــتاین برونر اظهار میدارند که ترتیبات مرتبط بــا امنیت تعاونی در پی جلوگیری از بروز
جنگ با پیشگیری از مهیا شدن ابزار الزم برای تجاوز است .کارتر و همکاران ،جلوگیری از جنگ
در چارچوب الگوی امنیت تعاونی را نه مبتنی بر منطق قدرت و زور ،بلکه بر اســاس منطق مهار
و خنثیســازی ابزار و عواملی که منشأ بروز جنگ است میدانند؛ افزون بر این ،بر سازماندهی و
طراحی ساختار و آرایش غیر تحریکآمیز نیروهای صلح برای مهار همین عوامل جنگافروز تأکید
دارند( .عبداهلل خانی)402-401 :1383 ،
طرفداران امنیــت تعاونی روی آوردن به این نظریۀ امنیتی را در چارچوب ناکارامدی نظریههای
گذشــته بهویژه نظریههای واقعگرایانه امنیت و تکمیل دیگر نظریههای امنیتی ،بهویژه نظریههای
لیبرالیستی امنیت ،تجزیهوتحلیل نمودهاند .آنها موضوعاتی مانند ،مسئلۀ دشوار امنیت و مسئلۀ
دشوار زندانی و منطق قدرت و منطق برابری را برای تشریح ضرورت امنیت تعاونی مطرح نمودهاند.
6. Model of Regional Security Partnership
7. Model of Deterrence
8. Ashton Carter
9. William Perry
10. John Steinbruner
11.Michael Mihalka
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طرفداران امنیت تعاونی معتقدند قدرتمحوری در تحصیل امنیت موجب مســئلۀ دشوار امنیت و
مســئلۀ دشوار زندانی خواهد گردید .مسئله دشوار امنیت بهعنوان یکی از پیامدهای این رویکرد،
وضعیتی اســت که در آن اقدامات یک کشور در راســتای افزایش قدرت از طریق تجهیز افزونتر
نظامی و تسلیحاتی حتی اگر بدون نیت تهاجمی و صرفاً در راستای مسائل دفاعی باشد ،به اقدام
واکنشــی از سوی طرف مقابل خواهد انجامید و این وضعیت بهصورت تصاعدی رشد خواهد نمود
تا جایی که به افزایش منازعه و حتی جنگ ختم خواهد شــد .مسئلۀ دشوار زندانی ،دومین دلیل
طرفداران امنیت تعاونی بر ضرورت روی آوردن بهنظام امنیت تعاونی اســت و این مســئله زمانی
پیش میآید که دو طرف یا یکی از طرفها درصدد ارتقای امنیت خود برآید.
ریچارد کوهن 12و میهالکا الگوی امنیت تعاونی را در چهار ســطح امنیت فردی ،امنیت جمعی،
دفاع جمعی ،ترویج ثبات بههمپیوســته سازماندهی کردهاند و این سطوح بهنوعی بیانگر اهداف،
فعالیتها و وظایف این الگو هســتند .ترویج ثبات حلقۀ چهــارم و آخرین حلقه در الگوی امنیت
تعاونی و بهبیاندیگر ،مرزبان آن است .راهکار این حلقه بیشتر خارجی است و در آن تالش میشود
تا از بروز بیثباتی در مناطق اطراف حوزۀ عملکرد این نظام جلوگیری و اقدامات پیشــگیرانه اجرا
شــود و نیز فاصلۀ زمانی و مکانی ناامنی به مرزهای الگوی امنیت تعاونی در حد قابل قبولی نگاه
داشــته شــود .این عمل بهمنظور مهار تبعات ناامنی در حاشیۀ مرزهای نظام بر حلقههای درونی
آن اســت .دخالت ناتو در نقش نهاد تمامعیار امنیت تعاونی در کوزوو در ســال  1994را میتوان
نمونهای از تالش برای بازگرداندن ثبات و ســپس ترویج آن در منطقهای که در مجاورت مرزهای
الگوی امنیت تعاونی قرار داشت دانست.
مطابق بند پنجم معاهدۀ واشنگتن به تاریخ  1949یعنی سند تأسیس ناتو ،این سازمان بهعنوان
الگــوی مبتنی بر نظریۀ دفــاع جمعی عمل کرد و در دوران پس از جنــگ جهانی دوم از نظریۀ
امنیت جمعی تأثیر پذیرفت و درنهایت ،در ســالهای پس از خاتمه جنگ ســرد با قدرت ترویج
ثبات را -که چهارمین بعد امنیت تعاونی محســوب میشــود -در کشورهای همجوار قلمرو خود
دنبال کرد .این ســازمان درصدد برآمد که ثبات را چه به لحاظ نهادین و چه در عمل رواج دهد.
شــورای همکاری آتالنتیک شمالی و جانشین آن؛ یعنی شورای مشارکت اروپا-آتالنتیک ،بهعالوه
شورای مشــارکت دائم ناتو– روسیه ،کمیسیون مشترک ناتو– اوکراین ،گفتوگوی مدیترانهای و
نشست اســتانبول ،با حضور کشورهای حوزه خلیجفارس ازجمله چهارچوبهای نهادینی هستند
که ناتو بهمنظور ترویج ثبات در مناطق آنسوی مرزهای خود تأسیس کرده است و مدیریت بحران
به ابزار عملیاتی ناتو برای ترویج و حفظ ثبات در مناطق پیرامون این ســازمان تبدیلشــده است.
مدیریت بحران شــامل جلوگیری از منازعه از طریق دیپلماسی فعال ،استقرار نیروهای بازدارنده و
12.Richard Kohen
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واکنش عملیاتی به بحران؛ مانند بحران بوســنی و کوزوو است .این وظیفه در کنار رو به گسترش
ناتو ،مشــارکت برای صلح و طرحهای تسلیحات کشتارجمعی به محملهای عمدهای برای ترویج
ثبات در خارج از حوزۀ سنتی ناتو -که در ابتدای بند ششم پیمان واشنگتن تعریف گردید -مبدل
شده است( .عبداهلل خانی)527 :1389 ،
روابــط ،همکاریها و ارتباطات ناتو با کشــورهای حوزۀ جنوبی خلیجفــارس را میتوان در قالب
نظریه امنیت تعاونی و با هدف ترویج ثبات در همسایگی ناتو تعریف کرد .افزون بر همسایگی ایران
با ترکیه بهعنوان یکی از اعضای ناتو ،موضوع هســتهای ایــران ،اهمیت منطقۀ خلیجفارس ازنظر
میزان منابع انرژی موجود در منطقه و خطر ظهور بنیادگرایی اسالمی و سلفیگری در کشورهای
منطقه ،اهمیت این همکاریها را نشــان میدهد؛ بنابراین میتوان چنین نتیجهگیری کرد که ناتو
بر پایه نظریه امنیت تعاونی ،درصدد برقراری ثبات و امنیت در منطقه خلیجفارس بهعنوان محیط
پیرامون خود است.
ناتو و حضور در منطقه خلیجفارس

ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی (ناتو) -که در سال  1949بهمنظور مبارزه با تهدید کمونیسم
و شــوروی سابق پا به عرصه وجود گذاشت -گمان میرفت با فروپاشی بلوک شرق و پیمان ورشو
فلســفه وجودی خود را از دست داده و به تاریخ سپرده شــود؛ اما تحوالت رخداده پس از جنگ
سرد و فروپاشی شــوروی موجب شد که نهادهایی که در دوران جنگ سرد فعال بودند ،ترتیبات
امنیتی جدیدی را برای تداوم حیات سیاســی خود اتخاذ کنند .وجود تهدیداتی همچون گسترش
سالحهای هســتهای و ترس از قرار گرفتن آنها در دســت گروهای تروریستی ،همچنین وجود
خطرات تروریســتی و برقراری امنیــت در منابع تولید و خطوط انتقال نفت و گاز موجب شــده
کــه ناتو در این دوران مأموریتهــا و راهبردهای جدیدی را برای خــود تعریف کند بهتبع برای
رســیدن به این کارویژهها و اهداف باید از وســایل و ابزارهای جدید استفاده کنند .این سازمان با
ارائۀ تعریف جدیدی از چالشها و خطرات امنیتی علیه امنیت اعضای خویش ،طیف وســیعی از
موضوعات جهانی ،ازجمله گسترش سالحهای کشتارجمعی و ابزار حمل آنها ،اختالفات قومی و
نژادی ،جنایات سازمانیافتۀ بینالمللی ،تروریسم ،افراطگرایی اسالمی ،قطع جریان منابع حیاتی
(ازجملــه نفت و گاز) و مهاجرتهای گروهی را بهعنوان منابــع جدید تهدید علیه منافع اعضای
خویش قرارداد و زمینه را برای ایفای نقش خود در روابط یادشــده ،نهتنها در دو سوی آتالنتیک،
بلکه در هر منطقهای در جهان که منافع اعضای آن اقتضا کند ،فراهم کرده است( .گودرزی)90/4/2 ،
ناتــو برای حفظ و بقای خود در ســال  1990در لندن و ســپس در ســال  1991در رم ایتالیا
نشستهایی برگزار کرد ،در نشست لندن  .1990م اولین گامهای گسترش ناتو به شرق برداشته
شد و این پیمان از حالتی نظامی– امنیتی به اتحادیه سیاسی–امنیتی -نظامی تبدیل شد .سران
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ناتــو تأکید کردند که خواســتار افزایش همکاری بین اعضای ناتــو و دولتهای اروپای مرکزی و
شــرقی هســتند و در نشســت رم  .1991م اعالم کردند اوضاعواحوال جدید بینالملل فرصتی
بهوجود آورده که ناتو میتواند امنیت خود را گسترش دهد و این اجالس آغازی بر فرایند تغییرات
گســترده ،نوع مأموریت امنیتی وظایف عملیاتی ناتو شــد .افزون بر آن برای گسترش جغرافیایی
ســازمان در اجالس واشنگتن در سال  1999تصمیمات مهمی گرفته شد .جایی که اعضا تعریف
جدیدی از وظایف ارائه کردند و به مقابله با تهدیدهای چندبعدی و پیشبینیناپذیر مثل تروریسم،
افراطگرایی و مقابله با گسترش سالحهای کشتارجمعی تأکید و سازوکارها و ابزارهای متناسبی را
برای تأمین امنیت اعضا معرفی کردند (Abenheim.2003) .ناتو همچنین در راستای گسترش خود
نهادهایی مثل شــورای همکاری آتالنتیک شمالی و طرح مشارکت برای صلح و شورای مشارکت
اروپا-اتالنتیک ایجاد کرد.
ناتو در دهۀ اخیر متناســب باسیاســتهای خود حوزه فعالیتش را به کشــورهای اروپای شرقی،
منطقه قفقاز ،آســیای مرکزی گســترش داده و به دنبال حضور در ســایر نقاط حساس ازجمله
خلیجفارس اســت .منطقۀ خلیجفارس یکی از مناطق راهبردی مهم دنیا محسوب میشود .البته
این امر مسئلۀ جدیدی نیست ،بلکه از قرنها قبل امری شناختهشده و موردقبول عام بوده است.
(رزمــاری )80 :1372 ،یکــی از دالیل اهمیت راهبردی خلیجفارس وجود تنگۀ هرمز اســت« .تنگۀ
هرمز» گذرگاهی اســت هاللی شــکل که خلیجفارس را به دریای عمان متصل میکند .این تنگه
یکی از مهمترین تنگهها در بین یازده تنگۀ مهم دنیاســت که برای ابرقدرتها اهمیت اقتصادی و
راهبردی زیادی دارد( .اســدیان )1381:27 ،دیوید نیوسام ،معاون وزیر امورخارجۀ (وقت) آمریکا ،در
سال  1980در یک ســخنرانی در دانشگاه «جرج تاون» چنین گفت« :اگر جهان دایره مسطحی
باشــد و کســی بخواهد مرکز آن را بیابد ،بهیقین میتوان گفت که مرکز آن خلیجفارس اســت...
امــروزه جایی در جهان به اهمیت این منطقه وجود ندارد که تمامی توجهات را به یک نقطه و با
عالیقی یکدست ،همسان کند .در حال حاضر ،برای ادامۀ سالمت اقتصادی و ثبات جهان ،جایی
به اهمیت این مرکز وجود ندارد(Neosom, 1980: 59). » .
بحث ورود ناتو به منطقه خلیجفارس و نقشآفرینی نظامی آن اولین بار در پنجاهمین نشســت
ســاالنه اعضای ناتو در آوریل  .1999م مطرح شــد که موردتوافق قرار نگرفت) (Dean,1999ولی
رویدادهای تروریســتی یازده ســپتامبر  2001و انفجارهای تروریستی در لندن و مادرید در سال
 .2004م لزوم برخورد با تروریســم و زمینههای پیدایش آن را برجســتهتر ساخت و خاورمیانه و
خلیجفــارس بهعنوان مناطق خطرخیز بیشازپیش موردتوجه قرار گرفت .در پی انفجارهای یازده
ســپتامبر بود که اعضای ناتو با استناد به مادۀ  5اساسنامه ،حمله به آمریکا را حملۀ به خود تلقی
کردنــد و تمایل خود را برای برخورد بــا عامالن حمله اعالم کردند( .ثقفی عامــری )64 :1386 ،در
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کنار موارد فوق ،حملۀ آمریکا و متحدانش به عراق را میتوان یکی دیگر از زمینههای گســترش
جغرافیایی ناتو به خاورمیانه و خلیجفارس تلقی کرد .در آن حمله ،کشورهای زیادی از ناتو شرکت
داشــتند .اعضای ناتو همچنین با کشورهای عرب همسایۀ عراق همکاریهای امنیتی داشتند تا با
واکنشهای عراق بعثی در طول حمله مقابله کنند .همکاری بخش شیمیایی ،میکروبی و هستهای
ناتو در قالب «ابتکار گسترش امنیت» و همکاری نیروهای شیمیایی ،میکروبی و هستهای آلمان با
کویت در زمان حمله آمریکا و متحدانش به عراق در سال  2003که چندین نفر از جمهوری چک
نیز در آن نیروها حضور داشــتند ازجمله همکاریهای امنیتی اســت که میتوان از آنها یادکرد
(.(Polentz,2005

نقطه آغازین همکاریهای ناتو با کشــورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس به نشست سران ناتو در
سال  2004در استانبول برمیگردد .در این نشست برای ورود ناتو به خاورمیانه تصمیمات نهایی
گرفته شــد و طرحی موردتوافق قرار گرفت که به «ابتکار همکاریهای استانبول» موسوم است و
بهموجب آن ،گزینههای گستردهای برای آموزش ،تشریکمساعی در موضوعات متنوعی از مقابله
با تروریســم گرفته تا شفافیت بیشــتر در بودجه و تصمیمگیری در امور دفاعی ،موردتوافق قرار
گرفت(Laipson,2006).
رئوس توافقات ابتکاری اســتانبول شــامل سرنگونی گروههای تروریســتی بینالمللی ،کمک به
مقابله با توسعۀ سالحهای کشتارجمعی و انتقال غیرقانونی سالح و درنهایت ،مشارکت در عملیات
صلح ناتو بود .مشــابه آنچه ناتو به کشورهای شــریک در گفتوگوهای مدیترانه ارائه کرد ،ابتکار
استانبول توصیههایی برای اصالحات بودجه ،طرحهای دفاعی و ...برای ایجاد تمایل در کشورهای
حــوزه خاورمیانه و خلیجفارس داشــت .ضمن اینکه آموزش نظامی ،تبــادل اطالعات ،برگزاری
رزمایشهای مشــترک ،مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همکاری در زمینۀ جرائم بینالمللی نیز در
این نشست مطرح شد(Polentz,2005( .
به دنبال نشســت اســتانبول ،در مارس  2005اجالس ناتو و خاورمیانه بزرگ تشکیل شد و برای
نخســتین بار ،بر لزوم نزدیکی ناتو با کشــورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس تأکید شد .در
این نشســت ،از نمایندگان کشــورهای کویت ،بحرین و قطر نیز برای حضور و اعالم نظر دعوت
شــده بود .چندی بعد ،امارات متحدۀ عربی در ژوئن  2005آمادگی خود را برای آغاز گفتوگوها
با ناتو -که از طرح ابتکار همکاری اســتانبول در سال  2004سرچشمه گرفته بود -اعالم کرد .در
سپتامبر  2005نیز اجالسی تحت عنوان «روابط ناتو -خلیجفارس» در چهارچوب ابتکار همکاری
اســتانبول در امارات برگزار شد و در آن اعضای شش کشور عضو شورای همکاری ،به تبادلنظر با
مقامات پیمان آتالنتیک شــمالی در زمینۀ افزایش همکاریهای امنیتی دوجانبه در سطح منطقه
پرداختند .به دنبال آن اجالسی دیگری در دوحۀ قطر در دسامبر  2005برگزار شده و با توجه به
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تحوالت جدید در ســطح منطقه ،بار دیگر دبیر کل ناتو به مذاکره با نمایندگان کشورهای حاشیۀ
جنوبی خلیجفارس پرداخت .مســائل امنیتی ،جنگ علیه تروریسم و پرهیز از گسترش سالحهای
کشــتارجمعی مهمترین محور مذاکرات میان ناتو و این کشورها را تشکیل میداد .در این نشست
عبدالرحمن العطیه ،دبیر کل شورای همکاری خلیجفارس ،برای نخستینبار با نگرانکننده خواندن
دخالت ایران در عراق ،خواستار همکاری ناتو در زمینۀ برقراری امنیت در سطح منطقه شد .وی در
این نشست که اعضای مجلسهای  16کشور عضو ناتو و همتایان عرب آنها در حوزۀ خلیجفارس
حضور داشتند ،اظهار داشت« :ایران هرگونه تأثیر منفی بر منطقه را رد میکند؛ اما نفوذ این کشور
در عراق در مراحل مختلف خود را نشــان داده و وضعیت نگرانکنندهای برای ما به وجود آورده
اســت ...نگرانیهای روزافزون از اهداف اقلیمی ایران و افزایش نفوذ این کشــور در منطقه و اصرار
به دستیابی به سالح هستهای ،کشورهای منطقه را به ارتباط با قدرتهای بزرگ وامیدارد.»...
وی نقش ناتو را عنصر مهمی برای مقابله با چالشها و رقمزدن معادالت امنیتی منطقه دانســت.
العطیه همچنین کشورهای عضو ناتو را به همکاری با کشورهای عربی حوزۀ خلیجفارس دعوت کرد
و با یادآوری نقش مثبت اتحادیۀ اروپا در منطقه خواســتار همکاریهای دو طرف شد و آن را دارای
بازتاب مثبت برای کاهش ناآرامی در منطقه دانست .وی به ناتو پیشنهاد همکاری متقابل را ارائه کرد
و گفت« :کشورهای عضو ناتو میتوانند نقشی اساسی در تأمین امنیت منطقه ایفا کنند .این ضمانت
را به ناتو میدهیم تا با اجازۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد ،امنیت منطقه را تأمین کند ،بهویژه
که شورای امنیت از آغاز جنگ ایران و عراق تاکنون ،چندین قطعنامه تصویب کرده است».
دبیر کل ناتو نیز در این نشســت ،تروریســم و برنامۀ اتمی ایران را یکی از مهمترین چالشهای
منطقــه خواند و بر ضرورت حضور ناتو برای برقراری امنیت در این منطقه راهبردی جهان تأکید
کرد( .محمدی)215 -213 :1389،
نشست دیگری در  ۱۲دسامبر  ۲۰۰۶با عنوان «ناتو و کشورهای خلیجفارس :مقابله با چالشهای
مشــترک از طریق ابتکار همکاری استانبول» در کویت برگزار شد و در طی آن ،یک موافقتنامۀ
تبادل اطالعات امنیتی بین ناتو و کویت امضا شد و به دنبال آن یک گروه تخصصی ضد رادیواکتیو
از سوی ناتو به کویت در می  ۲۰۰۷اعزام و رزمایش  ۶روزه با حضور ناوهای ناتو در حدفاصل دو
جزیره «ام المرادم» و «قاروه» در شمال و شمال غرب کویت در نوامبر  ۲۰۰۸برگزار شد( .خادمی،
مرکز بینالمللی مطالعات صلـــح ())IPSC؛ اما رژیم امنیتی خلیجفارس با ورود تجهیزات سازمان
پیمان آتالنتیک شــمالی و واگذاری زمین به آن سازمان وارد فاز جدیدتری شد و در فروردینماه
ســال  1390پنج فروند از کشــتیهای جنگی مینروب ناتو وارد خلیجفارس شــده و در سواحل
امارات پهلو گرفتند و همچنین در آذرماه ســال  1391نیز وزیر خارجه کویت از اختصاص قطعه
زمینی در این کشور به ناتو برای ایجاد پایگاه نظامی خبر داد .به گزارش خبرگزاری رسمی کویت
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(کونا) ،صباح خالد الحمد الصباح ،وزیر امورخارجۀ کویت در اجالس مطبوعاتی مشترک با همتای
بلژیکی خود در شهر کویت گفت« :اختصاص یک قطعه زمین به پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) در
چارچوب طرح ســال  2004با عنوان تعامل شورای همکاری خلیجفارس و ناتو صورت میگیرد»
(.)www.asriran.com

هدف از گسترش ناتو در خلیجفارس

در تبیین گسترش ناتو دیدگاههای مختلفی ذکرشده است .دیدگاه نهادگرایی نولیبرال بر کارآمدی
ناتو و داراییهای عمومی و خصوصی این نهاد تأکید میکند که باعث میشود کشورهای مختلف
استفاده از این نهاد کارامد را تداوم بخشند .دیدگاه اقتدارگرایانه عمدتاً بر این نکته تأکید دارد که
کارویژۀ اصلی ناتو از ابتدا در بازداری شوروی محصور نمیشده است و یکی از کارویژه های اصلی
ناتو تثبیت و گسترش اقتدار آمریکا بوده است؛ بنابراین اگرچه ساختار تصمیمگیری در ناتو مبتنی
بر اجماع آراء اســت و هر کشوری توانایی وتوی تصمیمات را دارد ،اما ناتو یک سازمان الیتیستی
اســت و ایاالتمتحده در آن نقش شــریک بزرگتر را دارد .بسیاری از ابتکارها از سوی واشنگتن
ارائهشــده و سهم عمدهای از نیروها و ادوات سازمان بهوسیلۀ آمریکا تأمین میشود .ایاالتمتحده
با طرح و مدیریت ایدۀ گسترش ناتو به شرق درواقع ضمن ترویج ثبات در منطقه ،دامنه قدرت و
نفوذ بینالمللی خود را افزایش میدهد( .دیلمی معزی)89/4/9 ،
درحالیکه تا پیش از  11ســپتامبر همکاری حقوقی و امنیتی آمریکا با متحدین اروپایی محدود
و موردی بود 11 ،ســپتامبر محیطی را که همکاری امنیتی فراآتالنتیکی در آن شکل میگرفت،
تغییر داد .ناتو بیدرنگ پس از  11ســپتامبر برای اولین بار در تاریخ خود به مادۀ بسیار مهم پنج
منشــور خود در حمایت از آمریکا متوسل شد که بهکارگیری نیروی نظامی کشورهای عضو را در
موردی که یکی از اعضا موردحمله قرار میگرفت ،مشروع میساخت .شورای آتالنتیک شمالی در
 8اکتبر همان ســال موافقت کرد که هشت اقدام نظامی در حمایت از آمریکا و مقابله با تروریسم
صورت گیرد که عبارتاند از :افزایش مشــارکت و همکاری اطالعاتی ،کمک به متحدان و ســایر
کشورهایی که ممکن است موردحمله تروریستی قرار گیرند ،فراهم کردن امنیت برای پایگاههای
آمریکا ،تأمین امکانات موردنیاز برای مقابله با تروریســم ،ایجاد پوشــش و تســهیالت الزم برای
پروازهای عملیات ضد تروریسم ،فراهم کردن دسترسی به کلیۀ بندرها و فضای هوایی کشورهای
عضــو درنبرد علیه تروریســم برای آمریکا و متحدان ،بهکارگیری واحدهــای دریایی در مدیترانۀ
شرقی ،بهکارگیری نیروهای هوابرد ناتو برای حمایت از عملیات علیه تروریسم .در همین چارچوب
هواپیماهای آواکس کشــورهای عضو ناتو برای حمایت از فضای هوایی آمریکا به این کشور اعزام
شدند (امینیان.)212 :1386 ،
در ســند رســمی امنیت ملی آمریکا در ســال  2006به ناتو بهعنوان یکی از ستونهای حیاتی
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سیاســت خارجی آمریکا اشاره شده است و بسیاری از پژوهشــگران نیز به نقش ناتو در سیاست
خارجی ایاالتمتحده آمریکا بهعنوان ابزاری مناسب و کارامد در راستای اقتدار آن کشور در سطح
جهان اشــارهکردهاند .بر این اساس ،هر چه گســترۀ جغرافیایی و سطوح امنیتی ،دفاعی ،سیاسی
و ...اقدامات ناتو گســترش یابد به همان اندازه بر برتــری آمریکا در نظام بینالملل افزوده خواهد
شد .درواقع ایاالتمتحده میتواند از اعضای ناتو برای توجیه و مشروعیت بخشی به اقدامات خود
در نظام بینالملل ،در چهارچوب این ســازمان بهره گیرد و به خاطر اهمیتی که خلیجفارس برای
واشــنگتن دارد ،آمریکا ترتیباتی برای تأمین منافع خود در منطقه داده که آخرین مورد آن ورود
ناتو به جریان امنیتی منطقه است (دیلمی معزی.)82 :1389 ،
درواقع ،ورود ناتو به منطقه خلیجفارس ،آمریکا را در موقعیتی قرار میدهد که بیشترین اهداف را
با کمترین هزینه محقق کند و بهاینترتیب ،ناتو به یکی از مهمترین محورهای ژئوپلیتیک منطقه
بدل خواهد شد؛ بنابراین مأموریتهای ناتو در منطقه خلیجفارس که با هدف ترویج ثبات در حال
پیگیری اســت ،در جهت مفهوم «راهبردی جدید» ناتو و منطبق با راهبرد «امنیت ملی آمریکا»
بعد از پایان جنگ ســرد بوده است .به همین دلیل این اعتقاد وجود دارد که ایالت متحدۀ آمریکا
توانسته است بخشی از اهداف جهانی خود را از طریق ناتو ،تعقیب نماید .درواقع ،ناتو با گسترش
در مناطق مختلف جهان ،دو اثر مثبت بر جایگاه جهانی آمریکا خواهد داشت :از سویی ،از پاگرفتن
قدرتی موازنهگر در برابر آمریکا جلوگیری کرده و از سوی دیگر آمریکا را به جایگاه اقتدار نزدیک
میکند .آمریکا در چارچوب ناتوی جهانی رقیبان و دشــمنان راهبردی خود را در حاشــیه و انزوا
(روســیه و چین) و یا در محاصره (ایران) قرار خواهد داد .بر این پایه ،گســترش ناتو در پیشبرد
راهبرد پایدار کردن و ژرفابخشی به برتری جهانی آمریکا تا رسیدن به اقتدار ،نقشی برجسته بازی
خواهد کرد (سلیمانی و دیگران)97 :1389 ،
بوش پســر ،رئیسجمهور قبلی آمریکا در زمان پذیرش  7عضــو جدید به «ناتو» اعالم نمود که
مأموریــت «ناتو» بســیار فراتر از محدودة این اتحادیه اســت .وی گفت« :اعضای ناتو به ســمت
ملتهایی در خاورمیانه میروند تا توانایی ما را برای مبارزه با ترور و تأمین امنیت مشترک تقویت
بخشــند» .بوش حتی پا را از این نیز فراتر نهاد و گفت ما در حال بحث دربارة این هســتیم «که
چگونه میتوانیم از حرکت برای آزادی در خاورمیانة بزرگ حمایتکرده و آن را تسریع نماییم».
در شــرایطی که آمریکا زمام ناتو را در دســت گرفته و از آن بهعنوان موفقترین اتحادیة نظامی
در طول تاریخ نام میبرد ،این انتقاد اروپاییها را که سیاســت آمریکا را یک سیاست امپریالیستی
جدیــد توصیف میکنند ،بهعنوان نگرش اروپای کهنه رد مینماید .بااینحال واقعیت این اســت
کــه اروپا همچنان متکی به امریکا اســت؛ زیرا اغلب کشــورهای اروپایی فاقد ارتشــی قدرتمند
هســتند و اتحادیة اروپا نیز فاقد یک ساختار امنیتی مناسب است .بهاینترتیب ،از دیدگاه برخی
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از کارشناســان ،ناتو در حال گســترش و تحت فرمان آمریکا ،احتماالً بهصورت ابزار مؤثری برای
اقتدار آمریکا نهتنها در منطقۀ آتالنتیک شمالی؛ بلکه از خلیج فنالند تا دریای سیاه و از بالکان تا
خلیجفارس درخواهد آمد (ثقفی عامری.)1383 ،
البته در کنار منافع آمریکا در خلیجفارس نباید از نیاز اعضای ناتو به نفت -که همگی مصرفکننده
آن هســتند -غافل شــد .حضور ناتو در خاورمیانه و خلیجفارس با نیاز اعضای آن به انرژی پیوند
خورده اســت .بر پایۀ گزارش گروه پژوهشــی مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی در واشنگتن،
نیاز اعضای ناتو به انرژی خلیجفارس از  50درصد کنونی به  80درصد در ســال  .2035م خواهد
رسید (دیلمی معزی.)85 :1389 ،
پس بر اســاس آنچه در ســطور باال به آن اشاره شــد ،میتوان گفت حضور ناتو در رژیم امنیتی
خلیجفارس با سیاســتهای راهبردی ایاالتمتحده -که نقش مهمی در گســترش ناتو در منطقه
داشــته -پیوند عمیقی دارد و درواقع ،تالش برای افزایش مشارکت ناتو در ترویج ثبات در منطقه
بر اســاس ســطح چهارم الگوی امنیت تعاونی و از راههای مبارزه با تروریسم ،مبارزه با گسترش
تســلیحات هســتهای ،واپایش (کنترل) بنیادگرایی ،تضمین امنیت رژیم صهیونیســتی و تأمین
امنیــت انرژی که در پایین از آنهــا بهعنوان اهداف ناتو در خلیجفارس یاد میشــود همگی در
راســتای همسونمودن جهتگیریهای ناتو با اهداف سیاست خارجی ایاالتمتحده صورت گرفته
و تبیینکنندۀ سیاســت خاورمیانهای آمریکا است که آن کشور و اعضای ناتو تحقق این اهداف را
برای ترویج ثبات در خلیجفارس بهعنوان محیط پیرامون خود ضروری میدانند.
-1مقابله با تروریسم بینالمللی

تروریسم یکی از واژههای مبهم در عرصۀ بینالمللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق
آن با نوعی «بحران معنا» در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه هســتیم .تعاریفی که از تروریســم
و ابعاد آن ارائهشــده ،بیش از آنکه منطبق بــر عینیتگرایی و پذیرش دوگانگی ارزش و واقعیت
باشــد ،برگرفته از برساختههای گفتمانی و تبلیغی است .اگرچه تروریسم بهعنوان امری ناپسند و
نکوهیده موردتوافق همۀ کشــورها قرارگرفته؛ اما به نظر میآید در تعریف تروریسم و نحوۀ مقابله
با آن کشورها تحت تابعیت کامل سیاستها و راهبردهای خود هستند.
دشمنتراشی و ایجاد دشمن فرضی یکی از الزمههای تعقیب استراتژی توسعهطلبانۀ غرب است.
راهبرد دشمنســازی با دیدگاه اندیشمندانی مثل ماکیاولی و اشتراوس مطابقت دارد که معتقدند
اگر تهدید خارجی وجود نداشته باشد ،باید آن را ساخت .منافع میتوانند تبیینگر اتخاذ یا اتخاذ
نکردن سیاســتهای مختلف از سوی کشورها باشند ،قدرتهای بزرگ؛ نظیر ایاالتمتحدۀ امریکا
همواره در فرایند ســلطهگری خویش به سلسلهای از ارزشهای موردقبول و باور در سطح جهانی
نیاز دارند که به کمک آنها بتوانند پیگیری منافع خویش را کتمان یا توجیه نمایند .با فروپاشی
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بلوک شــرق ،نیازمندی به دشــمن جدیدی برای ایاالتمتحدۀ امریکا که در تعارض با ارزشها و
باورهای موردحمایت این کشــور باشد و اجرای برنامههای سیاســت خارجی آن را تسهیل کند،
در قالــب طرح مقولۀ تروریســم و پردازش آن در جهت منافــع ایاالتمتحدۀ امریکا ظهور و بروز
کــرد( .بیل )50-55 :1381 ،بنابراین با توجه به نفوذ آمریکا در ناتو یکی از پارادایمهای اساســی در
سیاســتگذاریها و تصمیمگیریهای ناتو بعد از حادثۀ یازدهم سپتامبر ،بحث مبارزه با تروریسم
اســت که در شــرایط کنونی در منطقۀ مجاور و پیرامونی آن سازمان در حال اجرا است .مقابله با
تروریســم بهعنوان یکی از ضرورتهای راهبردی پیمان آتالنتیک شمالی مورد توجه قرارگرفته و
در این زمینه در اندیشــۀ سازمانی و تحلیلگران امنیتی کشورهای عضو ناتو ،رویکردهای مختلفی
وجود داشــته؛ اما از سال  ،2001ضرورت مبارزه با تروریسم در دستور کارسازمانی ناتو قرارگرفته
و در اجالس مختلف این سازمان مورد توجه قرارگرفته است.
روند مقابله با تروریسم توسط سازمان ناتو را میتوان در فرایندی موردتوجه قرارداد که از نشست
پراگ در ســال  2002شــروع شد ،در نشســت بن در ســال  2002عملیاتی و در نشست ابتکار
مشــارکت استانبول در سال  2004به خاورمیانه انتقال یافت و در نشست مادرید در سال 2005
راهکارهای بازدارندۀ جمعی در برابر تروریسم نقش محوری پیدا کرد( .متقی و دیگران)160 :1391 ،
ورود ناتــو به منطقۀ خلیجفارس باهدف مقابله با تروریســم در حالی صورت میگیرد که برخی
از گروههای تروریســتی در منطقۀ تحت حمایت مالی کشــورهای عضو ناتو هستند .اتفاقاتی که
در ســوریه در ســالهای اخیر افتاده ،بیانگر این امر است که مبارزه با تروریسم برای ناتو شعاری
بیش نیســت و اعضای ناتو برای تغییر حکومت در سوریه به گروههای تروریستی متوسل شدهاند
و جالب اینجاســت که دائماً به حمایت از این گروهها تأکیــد مینمایند .ازاینرو به نظر میآید با
توجه به سیاســتهای دوگانهای که اعضای ناتو در مبارزه با تروریســم دارد ،ورود ناتو به منطقه
نهتنها نمیتواند موفقیتهایی برای مبارزه با تروریســم داشته باشد بلکه میتواند این موضوع را با
چالشهایی مواجه سازد.
 -2مقابله با توسعۀ بنیادگرایی اسالمی

امروزه از میان ادیان و مذاهبی که اعمال خشــونتآمیز مذهبی در میان پیروانشــان مشاهدهشده
است ،مانند خشونتطلبان هندو ،مسیحی ،بودائی ،یهودی و مسلمان ،تنها نام بنیادگرایی اسالمی در
رسانههای تبلیغاتی غرب رواج دارد و از بنیادگرایی در سایر ادیان و بهویژه در یهودیت و مسیحیت،
سخنی به میان نمیآید .رفتار کشورهای غربی و بهویژه ایاالتمتحده تاکنون بهخوبی این حقیقت را
آشکار کرده است که آنان به دشمنی به نام بنیادگرایی اسالمی بهشدت نیازمندند .کمک آمریکا به
گروه خشــونتطلب و تروریست طالبان و به قدرت رساندن آن در افغانستان ،از عمق نیاز امریکا به
الگویی از بنیادگرایی و یا به تعبیر درستتر «تروریسم اسالمگرا» حکایت میکند.
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ازآنجاکه خاستگاه اصلی دشمن جدید ناتو بنیادگرایی مذهبی فرض شده است؛ بنابراین میتوان
انتظار داشــت که اعضای این ســازمان با تمام توان خود درصدد مقابله با این شیوۀ جدید تهدید
برآمده و ضمن تعقیب افراد و سازمانهای پیرو تفکرات بنیادگرایانه ،کشورهای حامی این افراد و
گروهها را نیز مورد هدف قرار داده و در راســتای کسب حمایت بینالمللی برای نابودی دشمنان
جدید خود ،از هیچ کوششــی فروگذار نکنند .بنیادگرایی اســامی کــه از آن بهعنوان مهمترین
دشــمن ناتو در عصر جدید یاد میشود ،تاکنون هیچگونه تقابل و رویارویی مستقیمی با این نهاد
نداشــته اســت و واقعیت آن است که این دشمن جدید ،بیش از آنکه ســر ناسازگاری با پیمان
یادشده را داشته باشد ،تنها رویاروی قویترین عضو ناتو -یعنی ایاالتمتحده آمریکا -قرارگرفته و
منافع این کشور را بیش از سایرین مورد تهدید قرار داده است( .محمدی)154 :1389 ،
برخی تحلیلگران غربی این موضوع را طرح کردند که اکنون بنیادگرایی اسالمی برای کشورهای
غربی جایگزین کمونیســم شده و بهعنوان تهدید اصلی برای امنیت این کشورها مطرح است؛ اما
تمایل روبهرشــد ناتو به حضور در منطقه خاورمیانه و ظهور اسالمگرایان در منطقه از زمان پایان
یافتــن جنگ ســرد ،این دیدگاه را به وجــود آورد که در نبود تهدید شــوروی ،نیاز به خلق یک
منبع جدید خطر نظام بینالمللی احساس میگردد؛ ازاینرو ،خطر اسالمگرایان بنیادگرا بهعنوان
جایگزین تهدید کمونیســم میتوانســت این منبع تهدید را هموار سازد .ناتو تاکنون قدمهایی در
جهت مقابله با تأثیر بنیادگرایی برداشــته است .بههرحال ناتو برای توسعه و پیشرفت ،تمایل دارد
که یک تضاد را خلق کند؛ ازاینرو به این دلیل اســت که رهبران نظامی ناتو ،اســامگرایان را در
بیثباتی منطقه خاورمیانه مقصر دانسته و آنها را بهعنوان تهدید نام میبرند و اسالمگرایان را نیز
در این موضع قرار میدهند که از ایشان بهعنوان تهدید نام میبرند و دنبال یک راهبرد در جهت
مقابله با این تهدید هستند.
 -3مقابله با گسترش سالحهای کشتارجمعی

ناتو بهموازات تحوالت جهانی و منطقهای و تغییر رویکردهای امنیتی در جهان ،تحوالت ساختاری
و کارکردی جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است؛ بهعبارتدیگر ،ناتو با اتخاذ تصمیمهای
راهبردی ،از یک نهاد دفاعی به یک ســازمان تهاجمی تبدیلشــده و بــرای خود مأموریتهای
جدیــدی در فضای نوین بینالمللی تعریف کرده اســت .در این تعریــف جدید ،موضوع مبارزه با
گسترش ســاحهای کشــتارجمعی بهعنوان راهبردی جدید ناتو در قرن  21در نظر گرفتهشده
و با تصویب حضور این ســازمان در کشــورها و مناطق مختلف جغرافیایی که از لحاظ سیاسی و
راهبردی برای ناتو دارای اهمیت اســت و نیز تصمیم مهم و راهبردی ناتو برای تشــکیل نیروی
واکنش سریع باهدف انجام عملیات در مناطق خارج از حوزۀ سنتی فعالیتهای این سازمان ،این
موضوع را تثبیت کرده است( .کچوئیان)1392 ،
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دســتیابی احتمالی بازیگران کشوری و غیرکشوری در خاورمیانه به جنگافزارهای کشتارجمعی،
بهویژه ســاحهای هســتهای در دو دهۀ اخیر به یکی از مهمترین مســائل مهــم امنیتی جهان
تبدیلشــده است .نگرانی کشــورهای غربی بهویژه ایاالتمتحده آمریکا این بوده است که یکی از
کشورهای خاورمیانه به رقابت با اسراییل اتمی پرداخته و مصمم شوند تا با کسب توانایی هستهای
به انحصار قدرت اتمی این دولت یهودی پایان داده و توازن قوای منطقه خاورمیانه را به نفع خود
برهم زنند( .لطفیان)190 :1388 ،
مسئله پیشگیری از تضعیف رژیم منع گسترش سالحهای کشتارجمعی یکی از دغدغههای اصلی
ناتــو در منطقه خاورمیانه و ازجمله خلیجفارس اســت و یکی از اهداف اصلی همکاریهای ناتو با
کشــورهای حاشــیۀ جنوبی خلیجفارس نیز همین موضوع با محوریت مسئلۀ هستهای جمهوری
اســامی ایران اســت .در گزارش شــماره  176مجمع مجالس ناتو با عنوان «ایران :چالش برای
همکاری فرا آتالنتیک» آمده اســت« :برنامۀ اتمی ایران همواره یکی از موضوعات امنیتی جامعه
بینالمللی و بهویژه کشــورهای عضو ناتو اســت .فعالیت هستهای ایران را صرفاً نبایست مربوط به
همســایگانش تلقی کرد ،بلکه باید آن را بهعنوان عامل تضعیفکنندۀ رژیم منع گســترش تلقی
نمود» ازاینروســت که ناتو درصدد ایفای نقش در مســئلۀ هستهای ایران به عنوان بحران است.
ازاینرو در گزارش مجمع مجالس ناتو نیز آمده اســت که «ناتو با توجه به ارتباطات ویژهای که با
سازمان ملل ،اتحادیه اروپایی و شرکای خود دارد ،میتواند نقطه مناسبی برای هماهنگی در زمینه
مسئله هستهای ایران باشد .ناتو در هر دو مرحله «پیشگیری از هستهای شدن ایران» و «مقابله با
ایران هستهای» از ظرفیت باالیی برای ایفای نقش برخوردار است( ».زبیب)57 :1388 ،
 -4تأمین امنیت انرژی

حدود دوســوم ذخایر اثبات شدۀ نفت و یکســوم ذخایر گاز طبیعی جهان در اختیار کشورهای
خلیجفــارس قرار دارد .تقاضای مســتمر برای نفت خلیجفارس به فراوانی آن و به رشــد اقتصاد
جهانی بستگی دارد .اگر رشد پیوستۀ اقتصادی در کشورهای عضو ناتو در دهۀ آینده استمرار یابد،
جهان با افزایش سریع تقاضا برای انرژی روبهرو خواهد شد .متغیر ثبات در خلیجفارس و استمرار
عرضۀ مطمئن انرژی در اقتصاد جهانی نقشــی انکارناپذیر دارد .حدود  23میلیون بشکه نفت در
روز توســط کشورهای حوزۀ خلیجفارس تولید میشود که چیزی در حدود  27درصد از کل نفت
جهان را تشــکیل میدهد .اقتصاد جهانی بهشدت به انرژی صادراتی از خلیجفارس وابسته است و
پیشبینی میشود این وابستگی تا دهها سال آینده نیز ادامه یابد( .خادمی ،همان)
کشورهای عضو ناتو از بزرگترین مصرفکنندههای انرژی منطقه هستند .امنیت انرژی یکی دیگر
از مســائل و موضوعات موردتوجه ناتو است و قطع جریان منابع حیاتی نیز از زمره تهدیدات نوین
پیشروی ناتو در ســند مفهوم راهبردی نوین مطرحشده است .همچنین در سند رهنمود سیاسی
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فراگیر مصوب نشســت ریگا نیز مســئلۀ تأمین انرژی یکی از دغدغههای اصلی ناتو ارزیابی شده
اســت .دبیر کل وقت ناتو نیز در نشســت دوروزه غیررسمی سال  2007در شهر آهرید جمهوری
مقدونیه ،طی سخنرانی پیرامون موضوع امنیت انرژی بیان داشتند که مسئله امنیت انرژی دغدغۀ
امنیتی مشــترک برای اعضای ناتو و شرکاســت .ازاینرو ناتو میتوانــد در این زمینه ایفای نقش
نماید .در حال حاضر ناتو از طریق شرکای خود به برخی عرضهکنندگان عمده کشورهای ترانزیت
و مصرفکنندگان انرژی در سطح جهان متصل شده است .وی سه گزینه احتمالی را دراینارتباط
برشمرده است:
-1تقویت حمایت ناتو از نیروی کشورها برای حفاظت از خطوط لوله و مسیرهای انتقال انرژی.
-2استقرار نیروهای ناتو برای حفاظت از مخازن و خطوط انتقال انرژی.
-3تقویــت مأموریتهای دریایی ناتو در دریای مدیترانه و احتمال گســترش آن به ســایر آبراههای
بینالمللی ،بهمنظور حفاظت از مسیرهای دریایی انتقال انرژی( .دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی)18 :1386،
بنابراین؛ میتوان یکی دیگر از دالیل همکاری ناتو با کشورهای حاشیۀ خلیجفارس را از این منظر
نگریست؛ چراکه بیثباتی در این کشورها با ایجاد اختالل در مسیر انتقال انرژی در خلیجفارس یا
تنگۀ هرمز بهسرعت روی بخشهای اقتصادی دیگر تأثیر گذاشته ،به گونه ای که احتمال افزایش
قیمت نفت و سایر منابع انرژی میتواند از نخستین پیامدهای چنین بیثباتی و نبود امنیت باشد؛
بنابراین میزان حساســیت روی امنیت این منطقه در مقایســه با دیگر مناطق جهان از این زاویه
قابلدرک است( .طباطبایی)74 :1389 ،
 -5تضمین امنیت رژیم صهیونیستی
روابط ناتو و رژیم صهیونیســتی در ســالهای اخیر بهطور مســتقیم و از طریق همکاری نظامی
گســترش تدریجی و چشمگیری داشته اســت .درواقع برخی اعضای ناتو و بهویژه آمریکا از زاویه
تحسین گرایانه ای به اسرائیل مینگرد که این نگاه از عوامل زیر نشأت میگیرد:
الف  -اســرائیل ســنت دموکراسی ،الئیســم و سکوالریسم به شــیوه غرب را به نحو مطلوب در
کشورش اجرا میکند.
ب  -این کشور با کمک کشورهای غربی و بهویژه امریکا رشد اقتصادی بسیاری داشته است و به
تبعیت از غرب ،از اقتصاد بازار آزاد حمایت میکند.
ج ــ اسرائیل با جدیت با دشمنان مصالحهناپذیر خود و آمریکا مقابله میکند(Brenner, 1998: 88-89).
ناتو در دســامبر ســال  1994میالدی برای توســعه همکاری و روابط با رژیم صهیونیســتی و
رفع ســوءتفاهم و اعتراضات ،گروه «گفتوگوی دریای مدیترانه» را تأسیس کرد .در سال 1995
میالدی رژیم صهیونیســتی بــه عضویت این گروه درآمد و در حال حاضــر فعالترین عضو گروه
اســت و در شــمار قابلتوجهی از رزمایشهای مشــترک نظامی و دریایی ناتو در منطقه شرکت
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داشته اســت .رژیم صهیونیستی سپس به عضویت نمایندگان مجالس کشورهای عضو ناتو درآمد
و در  24فوریه  ،2005شــیفر دبیر کل ســابق ناتو به تلآویو سفر نمود و به همکاری ناتو با رژیم
صهیونیستی رسمیت بخشید و حدود یک ماه بعد از سفر دبیر کل ناتو به تلآویو ،اولین رزمایش
نظامی مشــترک رژیم صهیونیستی و ناتو در دریای سرخ برگزار شد و بعدازآن  6فروند ناو ناتو در
بندر الیات ( )Eliatرژیم صهیونیستی لنگر انداخت.
رژیم صهیونیســتی بدون آنکه عضو رســمی ناتو باشد ،از امکانات و تجارب نظامی و امنیتی ناتو
بهرهبرداری میکند و تحت حمایت کامل واشــنگتن اســت .البی یهودیان صهیونیست آمریکا و
نویســندگان وابسته نیز از توسعه همکاری سهجانبه «آمریکا  -ناتو  -رژیم صهیونیستی» حمایت
میکنند .حمایتهای رســانههای گروهی آمریکا از رژیم صهیونیســتی باعث شد کارگروه روابط
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ماه ژوئن  2006الیحهای را که در آن تأکید شــده بود رژیم
صهیونیســتی و ناتو باید همکاری خود را بیشازپیش گســترش دهند ،با اکثریت آراء به تصویب
رســاند .در همان روزها  8فروند از ناوهای ناتو برای اثبات روند توسعۀ همکاری دوجانبه در بندر
حیفا پهلو گرفتند .اواخر سال  2006میالدی هم حق امضای قرارداد «مشارکت رژیم صهیونیستی
و ناتو» به رســمیت شناخته شــد .قرارداد یادشده باعث شد رژیم صهیونیستی بیش از کشورهای
غیراروپایی همکار ناتو از امکانات ناتو بهرهبرداری کند .بدین ترتیب رژیم صهیونیستی اولین رژیم
در خاورمیانه بود که در ســطح بســیار باال با ناتو پیمان همکاری امضا کرد .رژیم صهیونیستی با
امضای قرارداد همکاری با ناتو از حق بهرهبرداری از توان و امکانات و تجارب  28کشــور عضو ناتو
ازلحاظ نظامی ،امنیتی و اطالعاتی برخوردار شده است.
اگرچه ناتو عضویت رژیم صهیونیســتی را در دســتور کار خود قرار نداده است ،ولی طرفین تالش
میکنند همکاریها را بیشازپیش افزایش دهند .رژیم صهیونیستی بدون آنکه امکانات و خدماتی
به ناتو ارائه دهد ،از همۀ امکانات ناتو بهرهبرداری میکند .مارک هلر ،13کارشناس موسسه فعالیتهای
امنیت ملی دانشگاه تلآویو میگوید :برخی محافل نظامی و امنیتی اسرائیل معتقدند ،عضویت اسرائیل
در ناتو باعث بروز ضعف امنیتی این رژیم خواهد بود ،ولی عضویت اسرائیل در ناتو دارای دستاوردهای
بســیار مهم و خوبی هم خواهد بود؛ با وجود اینکه عضویت اسرائیل در ناتو باعث محدودیت آزادی
عمل این رژیم و کاهش ســطح حمایت آمریکا از اسرائیل خواهد شد ،ولی درعینحال باعث خواهد
شد این رژیم به بازار صنایع نظامی و دفاعی ناتو دسترسی پیدا کند .مشارکت اسرائیل و ناتو قبل از
مرحله عضویت در ناتو شــامل مشاورۀ راهبردی ،تبادل اطالعات و شرکت اسرائیل در رزمایشهای
نظامی ناتو اســت .اسرائیل بدون روابط و عضویت رسمی با افراد و مقامات ناتو تبادلنظر و همکاری
کرده و تلآویو ناتو را بهعنوان شریک قابلتوجه و مهمی تلقی میکند( .قائم مقامی)90/12/7 ،
13. Mark Heler
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حضور ناتو در خلیجفارس و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ا

الگوی امنیتی حاکم بر خلیجفارس که از هنگام خروج نیروهای انگلیســی در ابتدای دهۀ 1970
مبتنی بر سیاســت دو ستون (ایران – عربســتان) بود و در دهههای  1980و  1990به سیاست
مهار دوجانبه (ایران -عراق) تبدیلشــده بود ،اینک جای خــود را به ترتیبات نوینی میدهد که
بر اســاس آن ناتو و بهویژه ایاالت متحدۀ به همراه کشــورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس
موازنۀ امنیتی را در ســطح منطقه برقرار خواهند کرد .درواقع امروزه تالش میشــود تا سیاست
«ورود آمریــکا و ناتو ،خروج ایران و تضعیف عراق» بیانگر الگوی جدید امنیتی در منطقه باشــد.
(محمدی)215 :1389،

همسایگان ایران به لحاظ مؤلفههای ژئوپلیتیکی از اهمیت ویژهای برای پیمان آتالنتیک شمالی
(ناتو) بهطور عام و ایاالتمتحده بهطور خاص برخوردار هســتند .به همین منظور ،تمرکز پیمان
آتالنتیک شــمالی در خاورمیانه و خلیجفارس و تداوم همکاریهای ناتو با کشــورهای حاشــیۀ
خلیجفارس میتواند در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و نظامی – امنیتی تبعاتی منفی بدین شرح برای
ج.ا ایران در پی داشــته باشد که تقویت دیپلماســی با کشورهای منطقه ،اعتمادسازی ،گسترش
همکاری با این کشــورها در حوزههای مختلف سیاســی ،اقتصادی ،امنیتــی و ...میتواند میزان
پیامدهای امنیتی حضور ناتو برای ج.ا.ا را کاهش دهد.
-1یکی از آثار حضور ناتو در خلیجفارس تغییر موازنۀ قوا در منطقه است .ایران یکی از بازیگرانی
اســت که از تغییرات شگرف ســالهای آغازین دهه اخیر در خاورمیانه ،بیشــترین بهره را برده
اســت .رهایی از طالبان ( .2001م) و بعثیها ( .2003م) ،به قدرت رســیدن متحدان منطقهای
ایران در کشــورهایی مانند عراق و فلســطین ،تثبیت موقعیت متحدان ایران بهواســطۀ ناتوانی
رژیم صهیونیســتی در محور حزباهلل و حماس از نقشــۀ سیاسی ،جملگی ایران را به یک بازیگر
اجتنابناپذیــر در منطقه تبدیل کرد ،بهویژه این که ایران توانســته اســت نفوذ قابلتوجهی نزد
ملتهــای عرب پیدا کند .چنین وضعی کیفیت موازنۀ قوا را در منطقه به زیان آمریکا تغییر داده
است ورود ناتو به منطقه ،به آمریکا و متحدان آن یاری میرساند تا بار دیگر توان و قدرت خود را
در برابر ایران و متحدانش متمرکز کنند .بر این اســاس به باور واشنگتن ،ورود ناتو به خاورمیانه،
کیفیت موازنه را به نفع آمریکا و متحدان آن تغییر خواهد داد( .دیلمی معزی )89/4/12
 -2امنیت ایران همواره با نفت رابطة مســتقیم داشته و همیشه بخشی از دیدگاه سیاستمداران
را در نگاه به ایران مســئله نفت و منابع نفتی ایران تشــکیل میداده است .نفت بیشترین درامد
ارزی کشــور را تأمین مینماید و ارتباط اقتصاد ایران بــا دنیا عمدتاً از طریق این صنعت صورت
میگیرد؛ بنابراین اقتصاد تکمحصولی ایران یکی از چالشهای امنیتی محســوب میشود که در
کنار اینکه بهکندی رشــد و توســعه اقتصادی انجامیده است ،با رقیب قرار دادن دیگر کشورها و
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درنتیجه واگرایی کشورهای دیگر منطقه ،ناامنی را برای ایران بازتولید میکند .بنابراین همکاری
نزدیک اعضای ناتو با کشــورهای حاشیۀ خلیجفارس که سهم بیشتری از تولید نفت در دنیا را در
اختیار داشته و در تعیین قیمت آن نیز نقش اساسی رادارند ،میتواند تأثیری در ابعاد اقتصادی و
امنیتی بر ایران داشــته باشد؛ ضمن اینکه آمادگی کشورهای این منطقه در تأمین نفت موردنیاز
مصرفکننــدگان که در نشســت تحریم نفتی ایران در آذرماه ســال  1390در رم که وزیر نفت
عربســتان به آن اشارهکرده بود ،میتواند به پیشبرد سیاســتهای تحریمی علیه ایران در زمینۀ
انرژی نیز کمک کند.
 -3یکــی از تهدیدات امنیتــی که ناتو برای خود در دهۀ آینده ترســیم کرده اســت ،در حوزۀ
ســاحهای متعارف ،موشکهای بالستیک و در حوزۀ ســاحهای نامتعارف ،گسترش سالحهای
هستهای است ،ازاینرو با توجه به اتهامات غرب علیه ایران ،برنامۀ موشکی کشورمان و نیز فناوری
هستهای صلحآمیز کشور ،مسلماً در زمره تهدیدات امنیتی قرار میگیرند .ناتو اساساً همانند سند
«گزارش بازبینی موضع هســتهای ایاالت متحده» ،اصل غنیســازی توسط کشورها را تهدید و
مســاوی گسترش دانســته و طبعاً به مقابله با آن اقدام میکند؛ بنابراین با توجه به معرفی برنامه
هستهای صلحآمیز ایران بهعنوان تهدیدی برای ناتو از جانب غرب ،مهار ایران بیش از گذشته در
دستور کار اعضای ناتو قرارگرفته و از این منظر چالشهایی برای کشور به وجود خواهد آورد.
 -4کشــورهای شــورای همکاری خلیجفارس با برخــورداری از توان باالی مالی ،که ناشــی از
درآمدهای نفتی اســت ،نســبت به میانگین جهانی از ردهۀ باالتری در خرید تجهیزات پیشرفتۀ
نظامی برخوردار هستند .البته با توجه به اینکه این کشورها اختالفی با همدیگر ندارند ،قدر مسلم
این اســت انبار تجهیزات و تسلیحات نظامی پیشــرفته دنیا در این منطقه تنها باهدف مقابله با
ایران صورت میگیرد؛ درحالیکه ج.ا.ا صراحتاً اعالم کرده رویکرد آن در منطقه صلح و دوســتی
بــوده ،حتی برخی از صاحبنظران عرب هم همین رویکــرد را تأیید میکنند؛ اما حضور ناتو در
منطقه و همکاری با کشورهای حاشــیۀ خلیجفارس باعث خواهد شد ،این منطقه به بازار صنایع
نظامی و دفاعی ناتو دسترســی پیداکرده و خرید انواع تجهیزات نظامی پیشرفته کشورهای غربی
ازجمله هواپیماهای جنگی نهتنها از بعد نظامی تهدیدی برای ایران خواهد بود بلکه باعث چالش
اقتصادی برای ج.ا.ا شــده و ایران را مجبور خواهد کرد در راستای سیاستهای بازدارندگی خود
ســرمایهگذاری زیادی در برنامههای دفاعی داشــته باشد و این در حالی است که در صورت انبار
نکردن تجهیزات نظامی در کشــورهای منطقه ،ایران میتواند بهجای ســرمایهگذاری بیشازحد
متعارف در زمینۀ ساخت تجهیزات دفاعی برای مقابله با تهدیدات احتمالی این کشورها ،آن را در
زمینۀ اقتصادی و توســعۀ بیشتر کشــور هزینه نماید .اگرچه از میزان بودجۀ نظامی ج.ا.ا ایران به
دلیل محرمانه بودن اطالع دقیقی وجود ندارد؛ ولی باید اذعان کرد که سیاســتهای نظامیگری
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کشورهای منطقه ایجاب میکند کشور برای اتخاذ سیاست بازدارنده هزینههای زیادی را متحمل
شود( .طالعی حور)212 :1391 ،
 -5برخالف دیدگاه ایران برخی از کشــورهای منطقه تأمین امنیت انرژی و امنیت دریایی خود
را نیازمند تأمین امنیت توســط نیروهای فرامنطقهای میدانند و ناتو یکی از این نیروها است که
کشــورهای پیرامونی ایران آن را عامل مهمی در تضمین ثبــات و امنیت خود میدانند .بنابراین
توجه آنها به اتحادهای امنیتی بیرون از مرزهای جغرافیای ،امنیت ســازی بومی را که ایران از
آن حمایت میکند ناکام گذاشــته اســت که این امر میتواند به گسترش نظامیگری در منطقه
انجامیده و انگیزۀ قدرتهای فرا منطقهای را برای دخالت در مناطق پیرامونی ایران فراهم سازد و
طبیعی است ادامه این روند بهشدت منافع ملی و امنیت ایران را به خطر میاندازد.
-6گســترش ناتو در آســیای مرکزی و قفقاز ،افغانستان و تمایل کشــورهای شمالی ایران برای
همکاری با آن ســازمان و همچنین حضور ناتو در خلیجفارس باعث شده جمهوری اسالمی ایران
اکنون در چند جبهه با ســازمان آتالنتیک شمالی همسایه شود که این امر به منزلۀ تنگ کردن
محاصــرۀ ایران بوده و میتواند باعث محدود کــردن عرصۀ نفوذ ،واپایش راهبردی و تهدید عمق
راهبردی و منافع و امنیت ملی ج.ا.ا تلقی گردد.
 -7حضور ناتو در منطقه و همکاری اعضای آن با کشــورهای حاشــیۀ خلیجفارس میتواند باعث
حضور مؤثر ســازمانهای اطالعاتی آن کشورها در منطقه شده و این امر بهطور یقین پیامدهای
منفی بر امنیت ملی ج.ا.ا به همراه خواهد داشت.
 -8یکی دیگر از اهداف ناتو گســترش ارزشهای لیبرالی و غربی در مناطق پیرامون ایران اســت.
تمرکز بر این هدف میتواند به تغییر الگوهای سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعی و اقتصادی منطقه
بینجامد و ایران را که خواهان گســترش ارزشهای اســامی و انقالبی در منطقه است با چالش
مواجهه کند و مانع نفوذ معنوی ایران با وجود اشــتراکات فرهنگی و تاریخی که با این کشــورها
دارد ،شود .ایران معتقد است تالش ناتو برای گسترش ارزشهای لیبرال دموکراسی غربی و تغییر
الگوهای سیاســی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در کشورهای منطقه با الگوی بومی و منطقهای
مغایر است که باعث بیثباتی و ناامنی در منطقه میشود.
نتیجهگیری

تحوالت ناتو در چند سال اخیر حاکی از آن است که این پیمان فرا آتالنتیک از یک سازمان دفاعی
انعطافناپذیر به یک اتحاد امنیتی چندوجهی ،تحولیافته اســت .این سازمان ،جغرافیامحوری و
دفاع از اروپا را رها کرده و به گســترش حوزۀ جغرافیایی خــود پرداخته و رویکردی جهانمحور
را برای خود برگزیده اســت .گســترش جغرافیایی و کارکردی ناتو و حضور این سازمان در برخی
مناطق مهم جهان روند جدی و قابلتأملی اســت که به نظر میآید در طی یک دهۀ گذشــته با
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یک مدیریت و برنامهریزی حسابشده از سوی مقامات و اعضای این سازمان بهویژه ایاالتمتحده
آمریکا در جهت مقابله با تهدیدهای احتمالی و بازیگران پیرامونی چالشگر در برابر سیاست امنیتی
آمریکا انجامگرفته اســت .ناتو با مدیریت مؤثر ایاالتمتحده آمریکا و برای ترویج ثبات در محیط
پیرامون خود ،حضور فعال و مؤثر در مناطقی چون خاورمیانه ،خلیجفارس ،آسیای مرکزی و قفقاز
و آسیای غربی را امری ضروری و اجتنابناپذیر دانسته و بر همین اساس و با بسترسازیهای الزم
و طرح مفاهیمی چون امنیت انرژی ،امنیت دریایی ،مبارزه با تروریسم و سالحهای کشتارجمعی،
امنیت سایبر ،دفاع موشکی و ...و نیز تعریف و ایجاد سازوکارهایی چون ابتکار همکاری استانبول،
گفتگوی مدیترانهای ،مشارکت برای صلح و  ...این امر را با جدیت پیگیری میکند.
به نظر میرســد مقامهای ناتو با بسترسازیهای مناســب و با بزرگنمایی خطر ایران و با اعالم
ترویج ثبات و امنیت ،در تالش هستند تا عامل مشترک مهمی را برای ادامۀ تقویت همکاریهای
ناتو و کشورهای عضو شــورای همکاری خلیجفارس مطرح کنند؛ بنابراین حضور در خلیجفارس
و ایجاد فضای جدید ژئوپلیتیک و گســترش حریم امنیتی در منطقه ،بهمنزلۀ تنگ کردن عرصه
نفــوذ ،واپایش راهبردی و تهدید عمق راهبــردی و منافع و امنیت ملی ج.ا.ا تلقی میگردد .ورود
ناتو به منطقه باعث خواهد شــد تا امریکا با کمک حامیان خود در منطقه بار دیگر توان و قدرت
خود را در برابر ایران متمرکز نموده و موازنه قدرت را که در چند ســال اخیر به نفع ایران بوده را
برهم بزند .همکاری نزدیک اعضای ناتو با کشورهای منطقه که نقشی تأثیرگذار در تولید و تعیین
قیمت نفت دارند ،به پیشبرد سیاستهای تحریمی علیه ایران در زمینه انرژی کمک خواهد کرد
و حضور ناتو که باعث حضور بیشازپیش سازمانهای اطالعاتی آن کشورها در منطقه شده پیامد
منفی بر امنیت ملی ج.ا.ا در پی خواهد داشــت ضمن اینکه گسترش ارزشهای لیبرالی و غربی
و تغییر الگوهای سیاســی ،فرهنگی در کشورهای منطقه میتواند در این زمینه نیز بر کشورمان
تأثیرگذار باشد .در کنار موارد فوق باید به نقش ناتو در جلوگیری از ارتقای سطح روابط سیاسی و
دیپلماتیک بین ج.ا.ا و کشورهای منطقه و نیز ترویج پروژه ایران هراسی در بین کشورهای منطقه
و به دنبال آن خریدهای نجومی تسلیحاتی این کشورها از غرب را باید اضافه کرد.
بههرحال آنچه اشــاره شد مبین این موضوع اســت که حضور ناتو در منطقه بر امنیت ملی ج.ا.ا
تأثیرگذار خواهد بود و دفع تهدیدهای ناشــی از این حضور مســتلزم مدیریت راهبردی از طریق
بهکارگیری راهکارها و سازوکارهایی است که چند نمونه از آن به شرح زیر پیشنهاد میشود:
-1تقویت دیپلماسی با کشورهای منطقه میتواند یکی از اقدامات الزم برای جلوگیری از این روند
بوده و مانع از گســترش کارکردهای ناتو به مسائل سیاســی و اقتصادی شود .همچنین استفاده
از دیپلماســی رسانهای و عمومی ،در راستای برجســته کردن اهداف واقعی ناتو از حضور در این
مناطق میتواند در این راه مؤثر باشد.
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 -2تنشزدایی و اعتمادســازی بین کشورهای منطقۀ میتواند پایه روابط مستحکمی را بر اساس
احترام متقابل و تأمین مصالح ملی بنا نموده و در جهت تکمیل متقابل و همپوشــانی مؤثر باشد،
رقابت منفی را باید به رفاقت و رقابت مثبت تبدیل نمود و تعامل را جایگزین تقابل کرد.
 -3باید بر اتخاذ تدابیر جدید امنیتی توســط تمام کشــورهای منطقه خلیجفارس با تکیهبر اصل
دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر و احســاس برابری با همه کشــورها و نداشــتن تمایل به
چیرگی در چارچوب امنیتی جدید تأکید گردد.
 -4باید همکاریهای اقتصادی بین کشورهای منطقه گسترشیافته و با انجام مبادالت پرحجم سعی در
افزایش میزان وابستگی اقتصادی کشورها به همدیگر شد؛ چراکه بر اساس نظریه همگرایی ،وابستگی و
همکاری اقتصادی میتواند بر سایر زمینهها بهویژه سیاسی و امنیتی گسترش داشته باشد.
 -5از دیپلماســی عمومی برای ارائۀ سیاســتهای منطقهای ایران باهــدف تأثیرگذاری بر افکار
عمومی کشورهای منطقه بهصورت گسترده استفاده شود.
-6ایران باید بتواند کشــورهای عضو ناتو را متقاعد نماید که جمهوری اسالمی نقش سازندهای در
تحوالت منطقهای ایفا مینماید .میتوان ناتو را به این باور رســانید که حل بحرانهای منطقهای
بدون کمک ایران ،ممکن نیســت .ناتو باید درک کند که نادیده گرفتن ایران در حل مســائل و
مشکالت منطقهای به ضرر ثبات و امنیت خاورمیانه است.
 -7تأکید بر انســجام اســامی و ملزومات آن میتواند یکی از زمینههای اصلی تقویت ،تفاهم و
اعتمادســازی میان کشورهای مسلمان منطقه باشد .هرگونه تفاهم در مسائل فرهنگی و مراودات
بین طرفین ،میتواند زمینهســاز همکاریهای بیشتر در حوز ،سیاست باشد و بهنوعی مقدمهای
برای انعقاد پیمانهای امنیتی منطقهای تلقی شود.

 حضور ناتو در خلیجفارس و مالحظات امنیتی جمهوری اسالمی ایران
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