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  چکیده 
ای که به  غرب آسیا در صد سال اخیر دو نوع نهادهای امنیتی را به خود دیده است: نهادهای امنیتی فرامنطقه

های ناتو در  ای. طرح توسعه فعالیت اند، مثل پیمان سنتو و نهادهای امنیتی درون منطقه این ناحیه نفوذ کرده
تر این سازمان در غرب  گردد و اکنون ترامپ خواستار فعالیت جدی برمی ١٩٨٠این منطقه به اواسط دهه 

و اسـتقبال  بـین کشـورها ها بحرانآسیا شده است. با توجه به وضعیت پیچیده منطقه از نظر تراکم انواع 
کار امنیتی جدیدی در منطقه وجود دارد که   گیری چارچوب کشورهای عربی از این سازمان، امکان شکل

ویژه برای ایران  دارندگی بین کشورهای عربی در مقابل ایران را تغییر دهد. این مساله به تواند معادله باز می
د تلقی کردن این کشور تداوم یافته اسـت. مهم است که اغلب ترتیبات جمعی و امنیتی منطقه حول تهدی

های ناتو در غرب آسیا چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت و چگونه راهبرد بازدارندگی  توسعه فعالیت
گرایی در درون  رسد حضور این سازمان امنیتی زمینه افزایش تقابل نظر می سازد؟ به این کشور را متاثر می

ایران را افزایش خواهد داد. چرا که ایران بـا حضـور نـاتو بـا یـک چرخـه  منطقه و افزایش تحرکات علیه
سازی محدودی نسـبت بـه  ای مواجه خواهد شد. در حالی که این کشور توان رژیم بازدارندگی فرامنطقه

  رقبای خود دارد.

  واژگان کلیدي 
  غرب آسیا، بازدارندگی، موازنه نظامی، ناتو، ایران
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  مقدمه
 از و است مرز هم ناتو جنوبی جبهه با اروپا، و آفریقا آسیا، تقاطع سه قاره در واقع غرب آسیا

ویژه اینکـه منـافع اصـلی سـتون نـاتو،  است. بـه ناتو مهم برای استراتژیک و جغرافیایی نظر
آمریکا، در این منطقه وجود دارد. از سوی دیگر پیمان ناتو در مفاد خود بسترهای الزم برای 

 مـورد در توافق وجود ه فراتر از پارامترهای جغرافیایی خود را دارد. باتوسعه مداخالت خود ب
 تـدوین غـرب آسـیا بـرای منسـجم اسـتراتژی یـک هرگز ناتو کشورهای این منطقه، اهمیت
 محافظـت خـود محلـی منـافع از کـه منظـر یـک از اغلب غربی اروپای شرکای اند. نکرده
 منطقه داشت تمایل آمریکا که حالی در شدند، می نزدیک غرب آسیا مشکالت به کردند، می
کیـد کمونیستی تهدید بر و کند مشاهده سرد جنگ لنزهای طریق از را  دلیـل بـه. کـرد می تأ

ی ها سیاسـتمایـل نبودنـد مشـابه  ناتو اعضای تهدید، متضاد درک و مختلف های اولویت
  ا نیز دنبال کنند.خود در همسویی با آمریکا که در اروپا در پیش گرفته بودند، در غرب آسی

در واقــع اعضــای نــاتو در ارتبــاط بــا غــرب آســیا بــدون تــدوین اســتراتژی منســجم،  
 مـوارد گرایانه نسبت به کشورهای غرب آسـیا را پیشـه کردنـد. در ی موقتی و ملیها سیاست
 بـه رسیدگی چگونگی مورد در حتی ناتو در آن متحدان آمریکا و سرد، جنگ طول در متعدد

 منطقـه اختالفـات کـه احتمال این جمله از بودند، جدا هم از آشکارا سیا،غرب آ مشکالت
 در ١٣٧٨نـاتو در سـال  عضـو کشـورهای .شـود تبـدیل ابرقـدرت تقابل دو به است ممکن
 منزلـه به بـاز درهـای سیاسـت و رسـیدند توافـق بـه نـاتو جدید مفهوم در خصوص نشستی

 جهـت بـه ٢١ قـرن در نـاتو. گرفت قرار انسازم این کار دستور در ٢١ قرن در ناتو استراتژی
 کشـور ایـن منـافع کـه خواهـد داشـت تداوم زمانی تا باشد آمریکا هژمونی گر تسهیل اینکه

بـرداری از ایـن پیمـان اسـت.  از این رو آمریکا در تالش برای حـداکثر بهره .کند می ایجاب
امل توسـعه تصـویب شـد کـه شـ ١مفهـوم اسـتراتژیک نـوین نـاتو ١٣٩٩بنابراین در سـال 

شـد. در دوران  ویژه برای دفـاع جمعـی می الملل به های این سازمان به کل نظام بین فعالیت
های  ویژه برای کاهش هزینه ریاست جمهوری ترامپ و با توجه به فشارهای آمریکا بر ناتو، به

تر نـاتو در غـرب آسـیا،  آفرینی جدی اقتصادی و نظامی آمریکا، دولت آمریکا خواهان نقش
شود اعضای نـاتو مجبـور شـوند سیاسـت  ویژه خلیج فارس است. این سیاست سبب می هب

  یکدستی در غرب آسیا را دنبال کنند و یا از استراتژی آمریکا در این منطقه پیروی کنند.

                                                                                                                                         
1. New Strategic Concept 
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ویژه در ابعـاد نظـامی و  از سوی دیگر در چهل سال گذشته، تـوان بازدارنـدگی ایـران بـه
گرایی بـین آمریکـا،  های اخیـر تقابـل یش یافته است. در سالشدت در منطقه افزا سیاسی به

شدت افـزایش یافتـه اسـت و از سـوی دیگـر  رژیم صهیونیستی و عربستان در برابر ایران به 
هـای نیـروی  ای و موشکی ایران و افزایش فعالیت های هسته خروج از برجام و تداوم فعالیت

ارندگی جمهوری اسـالمی در منطقـه شـده دریایی ایران در خلیج فارس، سبب افزایش بازد
 آمریکا در منطقه، پیمان گونه است. به

ِ
هـای دوجانبـه بـا آمریکـا بـرای  ای که وابستگان عرب

دانند و از این رو طرح نظام بازدارندگی جمعی از سوی آمریکا  حفظ منافع خود را کافی نمی
  واهد گرفت. ها قرار خ با افزایش فعالیت ناتو در منطقه مورد استقبال آن

  . چرایی توسعه نقش ناتو در غرب آسیا1
توان به اظهارات یک سارق آمریکایی اشاره  در باب چرایی توسعه نقش این نهاد در غرب آسیا می

کنـد، او  ها سـرقت می یاغی آمریکایی پرسیده شد چرا از بانک ١هنگامی که از ویلی ساتن«کرد؛ 
. تبیین چرایی توسعه نقش ناتو در این منطقه سـاده »تدر جواب گفت برای اینکه پول در آنجا اس

 در تنهـا نهایـت در کـه اسـت امنیتـی اتحـاد یک است. زیرا این منطقه مملو از درآمد است. ناتو
به تقابل بپردازد.  هستند، مواجه آن اعضا با که فعلی امنیتی های چالش با ماند که می زنده صورتی

  یا و عمدتا خلیج فارس است. ها در غرب آس اکنون اغلب این چالش
ای است که در آن مسـائل تروریسـم، جنـگ داخلـی،  از دیدگاه غرب، غرب آسیا ناحیه 

باشـند.  های شکست خورده تهدیدهایی کلیدی می توسعه تسلیحات کشتار جمعی و دولت
ا بنابراین ارتقای امنیت در این منطقه یک منفعت استراتژیک است. اگر قرار باشد ناتو خود ر

محدود به دستور کار امنیتی قدیمی که دفاع صرف از اروپای غربی بـود، بکنـد، ایـن رونـد 
تاییدی بر دیدگاه ماکرون است که ناتو دچار مـرگ مغـزی شـده اسـت و حتـی بایـد گفـت 

ویژه خلیج فارس درگیر خواهـد شـد.  میرد. بنابراین ناتو در آینده بیشتر در غرب آسیا و به می
  شود. ون اغلب به مواضع ترامپ درباره این نهاد مربوط میاگرچه مواضع ماکر

دلیل دیگر رشد حضور ناتو در غرب آسیا این واقعیت است که هم اروپا و هم آمریکا به  
اند که بیش از گذشته به یکدیگر در این منطقه نیاز دارند. از سوی دیگـر،  این واقعیت رسیده

تهدیدات در سراسر آتالنتیک و سـاخت یـک باوجود همه مباحث در مورد درک متفاوت از 
 دفاعی اروپایی، بیشتر

ِ
 همکـاری نـوعی بـه هنـوز کـه دانند می ها اروپایی نیروی خودمختار

اروپا خواهان اسـتقالل دفـاعی بیشـتری اسـت، امـا حاضـر  .دارند احتیاج آمریکا با امنیتی
                                                                                                                                         
1. Willy Sutton 
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 است ـ افزایش حال در نهمچنا آمریکا دفاعی بودجه که حالی نیست هزینه آن را بپردازد. در
 دهـد. امـا اختصاص می جهان کشورهای سایر برای را بیشتری های هزینه زودی به که آنقدر
است. حتی در درون اتحادیه اروپـا اختالفـات حـول  راکد همچنان اروپا دفاعی های بودجه

خالف تواند م یک نیروی نظامی واحد باال است. بنابراین اروپا در صورت اصرار آمریکا نمی
  های ناتو در غرب آسیا باشد. توسعه فعالیت

داننـد آمریکـا دسـتورکار امنیتـی در غـرب آسـیا را هـدایت  ها می عالوه بر این، اروپایی
 داشته گفتن برای حرفی ناتو در خود اقدامات مورد در دهد می خواهد کرد. واشنگتن ترجیح

کـه اروپـا خواهـان رویـارویی بـا شود. در حـالی  دور سیاست در این نهاد از اینکه تا باشد
 رهبـری از کـه انـدازه همـان بـه های اروپـایی آمریکا در غرب آسیا نیست. سرانجام، قدرت

 آتالنتیک اروپای بیشتر و تر کوچک کشورهای از تعدادی هستند، خشمگین آمریکا یکجانبه
 لطتسـ تحـت کـه ندارنـد اروپـا اتحادیـه دفاعی نیروی در انحصاری عضویت به ای عالقه

ها حـداقل مخـالف  شود آن این دو دستگی سبب می .هاست آن اروپایی تر بزرگ همسایگان
  های ناتو در غرب آسیا نباشند. توسعه فعالیت

گـاه اروپـا با خود اتحاد اهمیت از ای فزاینده طور به آمریکا ترتیب، همین به  در. اسـت آ
 نظـامی و فنـاوری قتصادی،ا قدرت در العاده خارق رشد دهه یک از پس ،١٣٨٠ دهه اوایل

 داشـتند را تصـور در آمریکا این بسیاری خود، همساالن رقیب تنها شدن ناپدید این کشور و
 و نـدارد متحـدان به نیازی قدرتمند کشور یك که بودند معتقد ها آن .است شده زائد ناتو که

بـه  ه بوش پسـردور در اصلی بازیکنان. برد خواهند بین از را قدرت آمریکا فقط این متحدان
کردند که چرا وارد جنگ کوزوو در برابر تعهد به اروپـا  صراحت به اعقاب خود نقد وارد می

 ٢٠٠٠ای بودند، اما غرب آسـیا از دهـه  ها معتقد به ابرقدرتی آمریکا در هر ناحیه شدند. آن
  این نقد را باطل کرد. 

تماس نگیریـد، بلکـه آمریکـا بـا  شما با آمریکا«ها داد که  این دهه این پیام را به اروپایی
. سخن رامسفلد وزیر دفـاع سـابق آمریکـا مبنـی بـر اینکـه ایـن »شما تماس خواهد گرفت

کند، حاکی از آن بود آمریکا بدون ناتو قـادر بـه مـدیریت  ماموریت، ائتالف را مشخص می
 کـا درآمری های دیـدگاه گذشته، سال چند طی حال، این با تحوالت این منطقه نخواهد بود.

 مهـم متحـدان برخی تمایل عدم. است کرده تغییر ناتو ویژه به و کلی طور به متحدانش مورد
 - شـد زیادی خسارات متحمل آمریکا که جایی - عراق در جنگ از پشتیبانی برای اروپایی
 آشـکار نظـامی پشـتیبانی لحـاظ از هـم و مشـروعیت نظـر از را هـم متحدین بالقوه ارزش
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 توسعه فعالیتساخت. یک فرض منطق
ِ
  ها بوده است. ها ناتو در غرب آسیا همین گزاره ی

اما چرایی توسعه نقش ناتو در غرب آسیا ابعاد دیگـری نیـز دارد و آن بـه دیـدگاه ترامـپ 
 ناخالص تولید از درصد یک عنوان به اعضا دفاعی های بودجه گردد. نسبت به این نهاد برمی

 اروپـایی کشـورهای کـل بـه نسبت و ١٫٢١ لبانیآ مثل کشورهایی برای نسبت این داخلی،
 در اسـت، داخلـی ناخـالص تولیـد درصـد ١٫٤٦ با برابر و رسد نمی درصد ٢ به ناتو عضو
 ٢٠١٦ در درصـد ٣٫٣٦ تـا ٢٠١٠ در درصـد ٥٫٢٩ از آمریکـا بـرای نسبت این که حالی
 ٢٠١٠ سـال در پیمان این عضو کشورهای کل دفاعی بودجه سهم مجموع. است بوده متغیر
 بـوده اعضـا داخلـی ناخالص تولید درصد ٢٫٤٣ با برابر ٢٠١٦ در و درصد ٣٫٣٠ با برابر
 بـه را خود داخلی ناخالص تولید درصد ٢ که بودند کرده توافق اعضا ٢٠٠٦ سال در. است
  . دهند که عملیاتی نشد اختصاص ناتو دفاعی بودجه

 لحاظ از را ناتو ترامپ راستا این در .است درصد ٢٢ ناتو عمومی بودجه در آمریکا سهم
. کننـد می اسـتفاده آن رایگـان سـواری از دیگران که است دانسته بر هزینه سازمان یک مالی

اند. اعضای اروپایی برای کاهش فشارهای  آلمان و فرانسه مخالف افزایش بودجه اعضا بوده
آسـیا خواهنـد بـود. از های ناتو در غرب  آمریکا بر ناتو به احتمال زیاد موافق توسعه فعالیت

  های این فعالیت سرشکن خواهد شد. این جهت که هزینه
  هاي عربی درباره ناتو . دیدگاه1ـ1

برآوردهای ناتو این است که تصویر مثبتی از این سازمان در بین اعراب غرب آسیا وجـود نداشـته 
 توانـد نمی عـرب، جهـان در دیگـر پـروژه هـر مانند غرب آسیا، به ناتو نفوذ ها برای است. تالش

 خـود موجود تصویر ارزیابی برای را خود منابع و وقت ناتو اینکه مگر باشد، معتبر یا آمیز موفقیت
  کـه هایی دشـواری درک. دهـد اختصـاص بهتـر پروژه یک ایجاد و

ً
 هـای تالش در نـاتو احتمـاال

 ذهنیـت زا درسـتی درک بـه نیـاز اسـت، مواجـه آن بـا آینده های سال در خود عمومی دیپلماسی
نظر  بنـابراین بـه .دارد تـاریخی وقـایع سـری یـک میـراث و اعـراب بـین عمیق اعتقادات اعراب،

  رسد حضور ناتو در آینده منطقه برای تغییر این ذهنیت، صرفا جنبه نظامی داشته باشد. نمی
 اقتصـادی و سیاسـت، مشاغل دولتی، خدمات از اعم عرب، جهان در امروزی نخبگان

 سیاسی محیط توسط ناتو از این نخبگان برداشت. هستند ١٣٥٠ دهه اوایل متولد و مسلمان
بسـتر  آن در که ناتو تصویر. گرفت شکل اند کرده تجربه که اتفاقاتی اند و کرده رشد آن در که

یـک  ایـن نخبگـان نگـرش حالـت، بهترین در. بود منفی تاریخی این نخبگان رشد کردند،
 عـرب، مردم برای. بود نگرانی یک ها این اتحاد برای آن حالت، بدترین در. تفاوتی است بی
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 آن اعضای و کرده ایجاد را اتحاد که غربی های دولت و ها قدرت از جداگانه هویتی هیچ ناتو
  این تصویر حاصل اقدامات اعضای اصلی ناتو است. .ندارد دهند، می تشکیل را

 شمال در ایتالیا دخالت. است یرالجزا جنگ ویژه به و فرانسه استعمار شامل اقدامات  این
 از رژیـم آمریکا نامحدود حمایت و فارس خلیج در نفوذ بر انگلیس کنترل و اشغال آفریقا؛

 هنوز امروز ناتو" غیرمستقیم یا مستقیم حمایت" غلط، یا درست واقع، در. است صهیونیستی
از  .شـود می تلقی ١٩٦٧ جنگ در اعراب تحقیر و ها صهیونیست سریع پیروزی اصلی دلیل

 دیگـر نـاتو، ترکیـه هسـتند. بسـیاری از  سوی دیگر قدرت
ِ
های عربی در یک رقابت با عضو

های عربی در چند دهه اخیر در تضاد با ناتو بودند و بالعکس گرایش به اردوگاه شرق  جنبش
  شد. می استعماری درک باشگاه یک عنوان به دور چندان نه گذشته در داشتند. ناتو

 نداشـت، خـود منفـی تصـویر بـا مقابله به نیازی سرد جنگ زمان در ناتو هک آنجایی از
 در امـروز،. از خود در غرب آسـیا برنداشـت متفاوتی تصویر ارائه برای اقدامی هیچ بنابراین
است و آمریکا توسـعه نقـش آن در منطقـه را یـک  در منطقه مشارکت دنبال به ناتو که حالی

 از شـده تحریـک تعصبات و دار ریشه های نگرش ال تغییربه دنب ضرورت دانسته، این پیمان
 عنوان بـه را عمومی دیپلماسی ناتو وضعیت، این درک منظور به واقع، در. است عربی جامعه

 رسمی طور به ناتو طریق، این از. کرد شناسایی عرب جهان با خود معامالت در اولویت یک
 و متقابـل درک تـرویج خـود، یفعلـ یها سیاسـت و تحـول از بهتری درک تا است درصدد
در چنین وضعیتی باید برای تغییـر . باشد داشته خود درباره غلط تصور هرگونه کردن برطرف

سازی جدیـد  این نگرش منفی پلی بین منافع اعراب، رژیم صهیونیستی و ناتو در قالب رژیم
  در غرب آسیا زده شود.

معـی معرفـی کنـد کـه در آن تمـام عنوان یـک نهـاد ج در این راستا ناتو باید خـود را بـه
های برتـر نیسـت. از  شود و سازمان تحت تسلط قـدرت طور جمعی گرفته می تصمیمات به

تواند خود را متفـاوت از نقـش تـاریخی آمریکـا در غـرب آسـیا  سوی دیگر این سازمان می
ند بـا توا معرفی کند. در حالی که آمریکا اغلب متمرکز بر رویکرد نظامی بوده است، ناتو می

  توجه به سایر ابعاد، این نگرش را تغییر دهد. 
ها سیاست مشترکی بـا  ناتو هستند. زیرا آن ١سازی حکام عربی نیز معتقد به استراتژی پل

شرکای غربی در منطقه دارند. در این زمینـه نـاتو ابتـدا دیپلماسـی عمـومی را گـام نخسـت 

                                                                                                                                         
1. bridge-building strategy 
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کاری دو طرفه است. برای دستیابی حضور در منطقه برگزیده است که مبتنی بر گفتگو و هم
های داوطلب اختیاری کـرده  های مشارکت را برای دولت به این هدف ناتو عضویت در طرح

رسـد، اکنـون خواسـت  نظر می ویژه خلیج فـارس، بـه است. اما در ارتباط با غرب آسیا و به
صرفا در  شود و این حضور آمریکا است که بر اعراب خلیج فارس و اعضای ناتو تحمیل می

  حوزه دیپلماسی نخواهد بود.
در آسـیا و  یمـؤثر نقش است مایل و قادر ناتو ت متعددی است. آیاسؤاالدر این ارتباط 

 بـا رابطـه در طـرف بی داور یک به شدن تبدیل دنبال به ناتو آیا کند؟ ایفا ویژه خلیج فارس به
 خواهد ت ایران و عربستانفلسطین، رقاب مساله رژیم صهیونیستی و مناقشات منطقه از جمله

 برنامـه بـا رابطـه در اروپـا اتحادیـه بـه شـبیه دیپلماتیک نقش ایفای دنبال به ناتو آیا یا بود؟
 خود، جدای از آمریکا یها سیاست از باید هنوز ناتو شاید تصور شود است؟ ایران ای هسته

  از جایگـاهی کـه منطقـه و کنـد فکـر درباره منطقـه
ً
دارد،  اتحـاد یکلـ اسـتراتژی در دقیقـا

  ی آمریکا در منطقه تبعیت نکند.ها سیاستهای خود را تنظیم کند و در مقابل از  نگرش
رسد یک آشفتگی در روابط ناتو با اعراب خلیج فارس و آمریکـا وجـود دارد.  به نظر می

 و سـو یـک از منطقـه، قبـال در ناتو های استراتژی و ابتکارات روابط این آشفتگی به ماهیت
 بـا متحـده ایـاالت دفـاعی و امنیتی جانبه دو تعهدات و آمریکا بزرگ خاورمیانه عمل ابتکار

عنوان نمونه چهار عضو شورای همکاری  شود. به دیگر مربوط می سوی از خاص، کشورهای
هایی دارنـد  ناتو عضو شدند و با این ابتکار همکاری ٢٠٠٤خلیج فارس در ابتکار استانبول 

های دیگـری  لفـهؤکا دارند. بنابراین توسعه ناتو در منطقه باید شـامل مکه مشابه آن را با آمری
عربی ضمن اقناع افکار عمومی، بعد نظـامی نـاتو ـ  باشد. معرفی یک دشمن مشترک غربی
  آورد. سود اعراب خلیج فارس علیه ایران فراهم می در منطقه را برای تغییر موازنه نظامی به

ترامپ در واقـع بیشـتر متمرکـز بـر خلـیج فـارس  ١یانهرسد طرح ناتو ـ خاورم نظر می به
 خـاص امنیتـی نیازهای هرکدام که است فرعی مناطق از ای مجموعه خواهد بود. غرب آسیا

 مثـال، عنوان به. دارند را خود اقتصادی و اجتماعی خصوصیات و سیاسی های نگرانی خود،
  آفریقا شمال عربی کشورهای با ناتو تعامل

ً
 خلـیج حـوزه کشـورهای بـر یرتـأثی هیچ لزوما

 یـک بـه نیـاز فرعـی منطقـه هر. ندارد عربی کشورهای سایر یا عربستان جزیره شبه و فارس
بنـابراین رویکـرد . باشد می آنجا در حاکم خاص شرایط با متناسب که دارد متفاوت رویکرد

 
ً
  د.متمرکز بر خلیج فارس و موازنه نظامی در مقابل ایران خواهد بو جدید ناتو صرفا

                                                                                                                                         
1. Nato Middle East 
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نفع بود. مارک اسپر وزیر  در رویکرد جدید تحمیلی ترامپ به ناتو، عربستان بیشترین ذی
به عربسـتان اعـالم کـرد نـاتو بایـد بـیش از پـیش از  ١٣٩٨دفاع وقت آمریکا در سفر سال 

در  سعودی عربستان و سایر کشورهای عرب خلیج فارس در برابر ایران حمایت کند. رهبران
 از و بودند اروپا سراسر و فارس خلیج از دفاع روسای روزه یک نشست یک این سال میزبان

 اسـتفاده کشورشان و مجاب کردن آمریکـا بـه کمـک بیشـتر امنیت به کمک برای سکو این
ابتکـار  تأسـیسدر پانزدهمین سـالگرد  ١٣٩٨عربستان و عمان در  .(Baldor,2020) کردند

ام مهمی در الحـاق ایـن دو کشـور بـه ایـن استانبول شرکت کردند که از نظر دبیرکل وقت گ
های مشارکت ناتو در خلیج فارس  ابتکار بود. از نظر دبیرکل این اقدام راهی برای توسعه طرح

های ناتو در منطقه شد. بنابراین ریـاض  است. در این اجالس ریاض خواهان توسعه فعالیت
  موافق اصلی طرح ترامپ است.

  ناتو. همکاري کشورهاي غرب آسیا با 2
گـردد. پـس از  برمی ٢١طرح همکاری ناتو با کشورهای غـرب آسـیا در واقـع بـه دهـه اول قـرن 

هزار نیروی حافظ صلح در افغانستان مستقر کـرد. در  ٩، این نهاد حدود ٢٠٠١حمالت سپتامبر 
میلیون یورویی برای عراق توسط این نهـاد تصـویب شـد کـه در آن  ٩برنامه آموزش  ٢٠٠٣سال 
ایجاد شد تا روابط نظـامی  ١ابتکار همکاری استانبول ٢٠٠٤تو دخیل بودند. در سال عضو نا ٢٦

و سیاسی این نهاد با شورای همکاری خلیج فارس توسعه یابـد. در همـین دوره برنامـه گفتگـوی 
ویژه مصر، توسعه یافـت.  برای تسهیل گفتگوهای سیاسی با کشورهای غرب آسیا، به ٢ای مدیترانه

زه مباحث سیاسی در شورای آتالنتیک نـاتو بـه مباحـث غـرب آسـیا و جهـانی در همین دهه حو
  شده بود. ٢٠١٠ها سبب طرح مفهوم نوین ناتو در  توسعه یافت. در واقع همین دیدگاه

  . ابتکار استانبول1ـ2
شروع شـد و هـدف آن  ٢٠٠٤ابتکار استانبول در نتیجه اجالس سران ناتو در ترکیه در سال 

ای از طریق همکـاری دوجانبـه بـا  از طریق مهار نیروهای معارض منطقهمین امنیت خود أت
 شدند دعوت فارس خلیج همکاری شورای کشور شش ابتدا کشورهای غرب آسیا است. در

 امـارات و کویت قطر، بحرین، ـ ها آن از نفر چهار امروز، به تا. کنند در این ابتکار شرکت تا
 .انـد بوده طـرح ایـن به مند عالقه نیز عمان و عربستان .به این ابتکار پیوستند ـ عربی متحده

                                                                                                                                         
1. Istanbul Cooperation Initiative 

2.  Mediterranean Dialogue 
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برگزار شد. بر پایه اصـل مشـارکت ١٣٩٧در سال  ٤اولین نشست شورای آتالنتیک شمالی+
های این طرح به روی همه کشـورهای عالقمنـد غـرب آسـیا کـه خواهـان  همه جانبه، درب

ی بـاز اسـت. کشـورهای هستند، برای همکار  مبارزه با تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی
های  عالقمند به ورود به این ابتکار ابتدا توسط شورای آتالنتیک شمالی بر اساس شایسـتگی

شوند. اصل تنوع، عدم تبعیض، همکاری و تقویت متقابل، عدم  انحصاری خود بررسی می
 تحمیل، تعامل دوجانبه، تمایز خـود و مشـارکت همـه جانبـه در ایـن ابتکـار حـاکم اسـت

(NATO,2011).  
  . ابتکار همکاري آموزشی2ـ2

ابتکار همکاری آموزشی نیز شامل کشورهای غـرب آسـیا اسـت. هـدف ابتکـار همکـاری 
 فعلی همکاری های فعالیت آغاز شد، تکمیل ١٣٨٦که در اجالس ریگا سال  ١آموزشی ناتو

 در »تونـا ای منطقه همکاری دوره« ایجاد طریق از ابتکار استانبول چارچوب در یافته توسعه
 بـر همچنـین که است استراتژیک ای هفته ١٠ دوره یک شامل که رم است در ناتو دفاع کالج

 عربستان، نیز و ابتکار استانبول شرکای. متمرکز است غرب آسیا در فعلی امنیتی های چالش
 ١٣٨٩مفهوم جدیـد اسـتراتژیک نـاتو در سـال  .کنند می شرکت ها دوره این در فعال طور به

 ثبات و صلح برای زیادی اهمیت ما«ای به این ابتکار داشته و بیان داشته است که  توجه ویژه
 همکاری ابتکار در را خود های همکاری داریم قصد و قائل هستیم خلیج {فارس} منطقه در

 کشـورهای شـرکای بـا تر عمیـق امنیتـی همکاری یک داریم قصد ما. کنیم تقویت استانبول
 همکـاری ابتکار در جدید شرکای از تا هستیم آماده همچنان و باشیم داشته {فارس} خلیج

  ».کنیم استقبال استانبول
ای در ارتبـاط بـا کنتـرل تسـلیحات و منـع  کنفرانس ساالنه ١٣٨٣ناتو همچنین از سال 

کند. در سیزدهمین کنفرانس ساالنه "کنتـرل تسـلیحات کشـتار جمعـی،  گسترش برگزار می
ای کره شمالی  سینکی، ضمن اشاره به آزمایشات هستههل ٢٠١٧خلع سالح و منع گسترش 

و استفاده از تسلیحات کشتارجمعی در غرب آسیا، کنتـرل تسـلیحات و منـع گسـترش، راه 
المللـی  های بین تقویت امنیت همه اعضا دانسته شد. همچنین قرار شد ناتو از همه مکانیزم

لیحات، خلع سالح و منع گسترش ویژه ابزارهای سازمان ملل در راستای کنترل تس موجود به
  .(Nakamitsu,2017)در غرب آسیا حمایت بیشتری به عمل آورد 

کننـد، مجمـع پارلمـانی  دیگر نهادی که کشورهای غرب آسیا در ناتو با آن همکاری می

                                                                                                                                         
1. NATO Training Cooperation Initiative (NTCI) 
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 سـال در شـرقی و مرکـزی اروپـای هـای پارلمان با همکاری ٢روث ـروز است. برنامه ١ناتو
 در پارلمــانی دموکراســی توســعه تقویــت ابتــدا روث-رز کــارابت هــدف. آغــاز شــد ١٩٩٠

مجمـع پارلمـانی تصـمیم بـه  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤بـود و در سـال  این ناحیـه اروپـا کشورهای
  .(Nato,2018) گسترش همکاری با مجالس کشورهای مدیترانه و غرب آسیا گرفت

  اي . گفتگوي مدیترانه3ـ2
وسعه روابط در غرب آسیا است. این گفتگو بیشتر دیگر ابزار ناتو برای ت ٣ای گفتگوی مدیترانه

ای توسـط شـورای آتالنتیـک  متمرکز بر رژیم صهیونیستی و اردن اسـت. گفتگـوی مدیترانـه
ایجاد شد. این گفتگو شـامل هفـت کشـور غیـر عضـو نـاتو منطقـه  ١٣٧٣شمالی در سال 

نس. ایـن گفتگـو شود: الجزایر، مصر، اسـرائیل، اردن، موریتـانی، مغـرب و تـو مدیترانه می
منعکس کننده این دیدگاه ناتو است که امنیت در ناتو مـرتبط بـا امنیـت در منطقـه مدیترانـه 

ای؛ فهم دوجانبـه  است. اهداف ادعایی این گفتگو عبارتند از: کمک به ثبات و امنیت منطقه
ایـن  کشـورهای میـان در نـاتو مـورد در تفـاهم سـوء گونـه بهتر از مسائل امنیتی و رفع هـر

  چارچوب. اخیرا قرار شده است این گفتگو به کشورهای عرب خلیج فارس نیز توسعه یابد.
که در ولز آغاز شـد. هـدف ایـن ابتکـار افـزایش حمایـت از  ٤ابتکار تعامل متقابل مشارکت

شرکایی که مایل به حفظ و تقویت تعامـل متقابـل خـود از طریـق همکـاری و گفتگـو هسـتند، 
 و نـاتو اعضـای سـاختار، ایـن امارات از اعضای این ابتکار هسـتند. درباشد. بحرین، اردن و  می

 ماننـد آینـده بحـران مـدیریت بـرای متقابـل تعامـل بـه مربـوط مسـائل و ها پروژه مورد در شرکا
    .کنند می نظر تبادل و بحث تدارکات یا تمرین پرورش، و آموزش کنترل، و فرماندهی های سیستم

یگر اقدام ناتو است که کشورهای خارج سازمان مشارکت های نظامی دریایی د عملیات 
زنی در  دارند. سومین عملیات بزرگ ناتو در دریاهـا، عملیـات متحـدان آمـاده بـود. گشـت

های مهم این عملیـات بـود. ایـن عملیـات بنـا بـه  های سومالی، از جمله برنامه اطراف آب
کلید خـورد. نـاتو  ٢٠٠٨مبر سپتا ٢٥درخواست بان کی مون دبیرکل اسبق سازمان ملل در 

با مجوز شورای امنیت و هماهنگ با اتحادیه اروپا این عملیات را مورد اجرا قرار داد. وزرای 
را  )SNMG2(های جنگـی دفاع ناتو طی نشستی در بوداپست مجارستان، استفاده از کشـتی

                                                                                                                                         
1. NATO Parliamentary Assembly 
2. Rose-Roth 
3. Mediterranean Dialogue 
4. Partnership Interoperability Initiative 
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ً
در بحرین، کویت، برای مبارزه با دزدی دریایی مورد موافقت قرار دادند. این نوع کشتی قبال

قطر و امارات متحده عربی مطابق توافق همکاری ابتکار استانبول مورد اجرا قـرار داده شـده 
شامل هفت کشـتی از آلمـان، یونـان،  )SNMG2( بدین رو در عملیات متحدان آماده ١بود.

 هـای ایتالیا، ترکیه، انگلیس و آمریکا در مناطق مهم دریایی جهان برای عبـور و مـرور کمک
ها در خلـیج  غذایی مورد استفاده قرار گرفت. ممکن است این طـرح بـیش از سـایر برنامـه

  فارس اجرایی شود.
 ای منطقـه های مشـارکت بـرای جدیـدی رویکرد از استفاده به شروع ناتو ١٣٩٥ سال در
 مناطقی که ناتو در آن نفـع دارد تثبیت لزوم بر مفهوم این. نمود ٢»سازی ثبات« عنوان با خود

 هـای توانایی تقویـت بـرای ای منطقـه شـرکای به غرب آسیا متمرکز است که بر کمک انندم
کید خود نظامی  منطقـه در نـاتو با تعامل برای غالب روایت این رویکرد زمان، آن از. دارد تأ
را افتتـاح  استانبول و ناتو همکاری ابتکار ای منطقه مرکز کویت و ناتو ،١٣٩٦ سال در .است

 کویت دولت که مرکز این. نامیدند »فارس خلیج در اتحاد برای جدیدی خانه« را آن کرده و
 موضـوعات موضـوع بـا هـایی دوره طریـق از را فارس خلیج و ناتو افسران است، آن میزبان
 آوری جمـع سـایبر امنیـت یـا انرژی های زیرساخت امنیت و دریایی امنیت جمله از امنیتی

 حـدود آن در کـه کـرد برگزار را مدت کوتاه برنامه ٤٠ زمرک این گذشته، سال سه در. کند می
ــرکت ١٠٠٠ ــده ش ــورهای از کنن ــتند کش ــارس حضــور داش ــیج ف ــاری خل ــورای همک  ش

(Plaja,2018) .  
سازی در واقع مرحله سوم تاریخ ناتو است. در مرحله اول  از نظر دبیرکل، رویکرد ثبات 

سازی از طریق مدیریت بحـران  دفاع جمعی هدف بود. مرحله دوم، ثبات١٣٧٠تا  ١٣٢٨از 
 را بحـران هـم و دهـد انجـام را جمعـی دفاع هم باید« سیاست ناتو بود. در مرحله سوم ناتو

در واقع بحث انتخاب خود یا  و »بخشد ارتقا ما مرزهای از خارج در را ثبات و کند مدیریت
اسـت. ایـن اما طرح جدید ترامپ متفاوت از دیدگاه نـاتو  .(Samaan,2020) دیگری نیست

  طرح صحبت از عضویت کشورهای همسوی غرب در غرب آسیا در این پیمان است.
 ناتو دفاعی ناتو به صورت منفرد نیز در برخی کشورهای منطقه فعال بوده است. سازمان

 اولـین در سازمان این. کرد ١٣٨٣بعد از  عراق ارتش از نظامی و لجستیکی  حمایت به اقدام
 مسـئولیت شـبکه ایـن. کـرد تأسیس ٢٠٠٤ سال در عراق در مینظا آموزش شبکه یک گام

 داخلـی امنیـت مینأتـ و تروریسـتی متنوع تهدیدات برابر در را عراق ارتش آموزش و تربیت
                                                                                                                                         
1. https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_48815.ht 
2. projecting stability 

https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_48815.ht
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 هزار ١٠ و نظامی افسر هزار ٥٠ حدود) ٢٠١٠ تا ٢٠٠٤( مدت این طی در. داشت برعهده
 ٢ حدود ها سال این طی در که است ذکر قابل .شد عراق ارتش و دولت تحویل پلیس نیروی
  شد. برگزار یورو میلیون ٥/١٧ هزینه با آموزشی دوره هزار

 ارتش به نظامی های کمک تعمیق به تصمیم خود های برنامه ادامه در ناتو ١٣٨٦ سال در
 کار میان پل ایجاد منظور به فدرال پلیس و ژاندارمری تیپ جدید، برنامه مطابق. گرفت عراق
 نـوری درخواسـت بـه ٢٠٠٨ دسـامبر در. شـد ایجـاد نظـامی های فعالیت و رسمی پلیس

 نیروی به عراق زمینی ارتش از را خود های ماموریت ناتو عراق، وقت یوزیر نخست المالکی
 بـه آمریکـا سـال همین در. داد توسعه کوچک های ارتش و دفاعی نهادهای دریایی، هوایی،
 عـراق مرکـزی دولـت با امنیتی پیمان امضای به ماقدا ناتو در اصلی نفعان ذی از یکی عنوان
  .کرد قانونی و رسمی را کشور این در ناتو نیروهای موریتأم نوعی به و کرد

برده با مواضع متفاوت اعراب خلـیج فـارس  های نام در واقع همین ابتکارات و همکاری 
د اعراب خلیج مواجه شده است. روایت عمومی در منطقه این است که ابتکار استانبول اتحا

فارس با ناتو در برابر ایران است. در حالی که عمان حاضر نیست در چنین اتحادی باشـد و 
در عین حال روابط سیاسی خوبی با تهران داشته باشد. عربسـتان بـه عنـوان قـدرت عربـی 

های کوچک منطقه  خواهد در کنار پادشاهی ای، اگرچه مایل به حضور ناتو است، نمی منطقه
دنبال روابطـی بـا  اند. عربستان بـه ها وابسته یرد که در تامین امنیت خود به سایر قدرتقرار گ

ناتو است که تنها خود در یک طرف رابطه باشد. در حالی که نقش ضروری نـاتو در خلـیج 
  فارس منوط به آن است که ریاض در کنار سایر اعراب این خلیج باشد. 

ل نیز خواهان روابط انفرادی و نـه جمعـی بـا حتی کشورهای عرب عضو ابتکار استانبو 
ها به ناتو به عنوان یک  ناتو هستند. وجود رقابت فزاینده بین این کشورها سبب شده است آن

ویژه عربستان نگاه کنند. در حالی که در  های رقبای عربی خود به حامی در برابر بلندپروازی
ین نهاد در برابر تنش با سـایر اعـراب های ا توان روی حمایت یک اتحاد جمعی با ناتو، نمی

فرض توسعه حضور خود در این منطقه، بـه دنبـال یـک  خلیج فارس حساب باز کرد. ناتو به
دهنـد  ای خواهد بود، در حالی که اعراب خلیج فـارس تـرجیح می استراتژی منسجم منطقه

توان چنـدان بـه  قه نمیهای ملی خود را با این نهاد داشته باشند. بنابراین با این ساب استراتژی
  آمیز بودن حضور ناتو در آینده منطقه بود. موفقیت

از دید ناتو، تهدیدات مدام در حال نو شدن است و بایستی با عطف به این امر ناتو هـم   
در رویکرد خود پویا بوده و همیشه در برابر تهدیدات آماده و پاسـخگو باشـد. بـرای همـین 
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های نفـت و گـاز،  ز موضوعات همچون امنیت خطوط لولـهمنظور ناتو وارد طیف جدیدی ا
گرایان شده است. بنابراین خلیج فارس در آینده  آزادی تجارت دریایی، مقابله با تهدید افراط

ممکن است یک حوزه حضور نظامی این اتحاد در کنار اعراب خلیج فارس باشد. از سـوی 
کشـوری   ی درون کشـوری و بـینهـا نبحراای که مملو از  دیگر تعهدات این نهاد در منطقه

  است، ممکن است زمینه اختالف اعضا برای فعالیت در این منطقه را فراهم کند.

  . وضعیت بحرانی و پیچیده منطقه3
طور مشخص خلیج  های ناتو در غرب آسیا و به یک جنبه از آنچه سبب طرح توسعه فعالیت

های فعـال و متـراکم در منطقـه  کافشود، تداوم و افزایش بحران و ش فارس شده است و می
مذهبی و رقابت سیاسی اکنـون ـ  است. موقعیت ژئوپلیتیک، حافظه تاریخی، مباحث قومی
گرایی نیز منجـر  اند. دوران پساافراط تبدیل به ابزارهای اصلی تنش بین کشورهای منطقه شده

ماسی ارعاب و گـاه ها را تا مرحله دیپل در منطقه نشد و حتی تنش ها بحرانبه کاهش تنش و 
  های نظامی محدود ارتقا داد.  تقابل

  . بحران یمن1ـ3
 بـه عـراق تجزیه ایران نظر از. دارند باالیی ژئوپلیتیکی اهمیت سوریه و بحرین یمن، عراق،
 امنیـت کـه بـود خواهـد منطقه در مذهبی-قومی های خشونت از ای تازه دوره شروع معنای
  . سازد می متأثر را ایران

یمن همچنان ادامه دارد و حتی منجر به تنش بین نیروهای امـاراتی و عربسـتانی در  جنگ در
طرف آن، انصـارالله باشـد، نیسـت.  حل سیاسی که یک این کشور شده است. ریاض خواهان راه

الله دیگر در مرزهای جنوبی عربستان  رسمیت شناختن یک حزب معنای ظهور و به این پذیرش به
هـای دریـایی ایـن  ابت بین ریاض و ابوظبی بر سر تقسیم یمن و کنترل راهاست. از سوی دیگر رق

کشور شدت گرفته است. یمن همچنان در دوران پس از پایان جنگ هـم سـبب نگرانـی ریـاض 
است و حتی ممکن است پای رژیم صهیونیستی به آنجا باز شود. در دوره جدیـد موازنـه نظـامی 

ی متعدد به خـاک عربسـتان و کـاربرد ها موشکشلیک  این بحران دیگر به سود عربستان نیست.
های متعـدد راداری  ویژه حمله به آرامکو با وجود سیستم وسیع پهپادها در عمق خاک عربستان، به

  و ضد هوایی غربی، این کشور را در موضع ضعف قرار داده است.
  . بحران سوریه2ـ3

منیتـی آن همچنـان بـاال اسـت. بحران سوریه اگرچه وارد فاز سیاسی شده است، اما تـنش ا
امارات، عربستان، قطر و ترکیه بین خود برای آینده این کشور در رقابتند. در آن طرف ایران و 
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روسیه در برابر این محور قرار دارند. مساله آوارگان سوری، کردها و جنـگ ترکیـه همچنـان 
ا شاید اسد مجبـور حل ناشده است. از سوی دیگر آمریکا خواهان پایایی این بحران است ت

 منـاطق و پایگاه
ً
هـایی از  به ترک قدرت شود. در چنین بستری رژیم صهیونیستی نیـز مکـررا

  کند. سوریه را با هدف جلوگیری از تثبیت سوریه بمباران می
در حالی که فروپاشی سوریه به معنای قطع ارتباط ایران با عقبه محور مقاومت، متشکل 

 دنبـال بـه ریه ستون خیمه مقاومت بـرای ایـران اسـت. تهـراناز فلسطین و لبنان، است. سو
 و بغداد تا تهران از مقاومت محور تأسیس برای سوریه با خود استراتژیک های ائتالف تقویت
 آمریکـا مهـار و سیاسـت بـزرگ خاورمیانـه پـروژه برابـر در بتوانـد است تا بیروت و دمشق

بر سوریه را باعث برتری نقش ترانزیتـی  ها تسلط ترک .(Rydell,2017: 8-9) کند ایستادگی
  دانند. ب انرژی در منطقه میها خود و تبدیل خود به

  بحران لبنان 3-3
اللـه بـه اوج رسـید.  با تحریک ریاض حول مساله حزب ١٣٩٥بحران در لبنان نیز در اوائل 

 نایـ به نسبت ای گرایانه مماشات سیاست ها صهیونیست و الله حزب های جنگ در عربستان
 در ایـران بـاالی دسـت پـذیرش معنای به الله حزب از حمایت ریاض زعم به. داشت کشور

 بـر که کردند می تلقین را باور این الله متهم کردن حزب با ها سعودی. است عربی کشورهای
پـذیرش و  معنـای به لبنان شیعیان های پیروزی پذیرش و هستند متمرکز سنیـ  شیعی محور
ناکامی در اسـتفاده از تکفیرسـیم  از است. عربستان پس عربستان یانشیع برای حقوق ایجاد

 گیری گروگــان بکشــد. لبنــان بــه را نیــابتی جنــگ بحــران در عــراق و ســوریه، تــالش کــرد
 ایـن اول گـام سیاسی ساختار از الله حزب حذف برای دولت بر فشار وزیر حریری و نخست
کند. ایـن رونـد بـا افـزایش فشـارهای  لفعا مجددا را لبنان خاموش های شکاف تا بود مسیر

   اقتصادی و ناکارآمدی دولت تکمیل شد و موجی از اعتراضات در لبنان را در پی داشت.
  آمیز تهران ـ ریاض . بحران و رقابت تعارض4ـ3

دارد و این روند   جناح عربستان در منطقه به سمت یک اتحاد استراتژیک علیه ایران گام برمی
المللـی (سیاسـت فشـار  لفـه بینؤگیرد و از سـوی دیگـر م تری به خود می هیافت جنبه سازمان

کند. در این دوره آمریکا ضمن اعتراف به نقش ایران در  حداکثری) نیز این روند را تقویت می
  مبارزه با داعش در عراق، خواهان پایان دادن به روابط ایران با عراق است.

دنبال اجــرای پــروژه  و خــروج از برجــام بــه هــا در ایــن دوره آمریکــا بــا افــزایش تحریم
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نرمالیزاسیون در ایران برآمد. سیاست "همه یا هیچ" عربستان نسبت به ایران با دیدگاه آمریکا 
 ایـاالت نـه و عربستان این از موسسه کارنگی معتقد است اما ١منطبق است. یاسمین فاروک

 متحمـل را متحـده ایاالت کثریحدا فشار کمپین به ایران واکنش های هزینه متحده است که
 نفـوذی، گونـه هیچ بـدون بایـد ها همسایگان دائمـی هسـتند. عربسـتان شود. زیرا که آن می

 از بایـد عربسـتان. کنـد جـذب را ایران و متحده ایاالت نظامی تشدید از ناشی های ناآرامی
 فرا آن وک زماناز نظر فار .کند استفاده قبال ایران در خود سیاست در تجدیدنظر برای بحران
جدید  جنگ از جلوگیری برای تالش و زدایی تنش در خود نقش تشدید با عربستان که رسیده

 ایرانـی خـود را  ِسیاسـت ضـد برساند، آسیب آن منافع و پادشاهی به تواند می که در منطقه،
زنه . همین روند بخشی از فرآیندی است که ناتو را برای تغییر موا(Farouk,2019) تغییر دهد

  کند. به خلیج فارس دعوت می
 اسـت معتقـد خاورمیانـه دربـاره جبهـه جدیـد نـاتو مطالعـات موسسه از مروان بیشارا 

 خـارجی های قـدرت بـه و کرد تر عمیق را فارس خلیج بحران فقط ایران با عربستان وسواس
ش سـلمان تـال مشکل اصلی این است که بن .بخشید ظرفیت الزم را منطقه در مداخله برای
ترین مشکل سیاست خاندان سعودی اسـت.  کند آمریکا را با ایران درگیر کند و این بزرگ می

ریاض به دنبال اتحادی در خارج است که واقعی نیست. سیاست داخلی عربستان متکی بر 
رو رقابت یک  این دیدگاه است که مشکل عربستان نه در داخل، بلکه در خارج است و از این

تنهایی قادر به مدیریت این رقابـت  . در حالی که ریاض به(Bishara,2019) ضرورت است
ای در پیرامون ایران را به اوج برساند. نـاتو  نیست ودر تالش است حضور بازیگران فرامنطقه

  پشتوانه جدید این رقابت خواهد بود.
 ایـران بـا جنـگ بـه ورود و مسـتقیم رویاروئی ای غربی در بعد منطقه-عربی استراتژی 

 تـا و سـوریه و ویژه در عراق به و غرب آسیا در نظامی -سیاسی بست بن از بعد ها آن. ستنی
 سیاسـت سـال شـش مـدت بـه و بودنـد گرفته کار به را خود امکانات تمامی که یمن حدی

 بـردن بـین از درصـدد اکنـون هـم بودند، گرفته گروگان به را ایران ایی غرب آسیایی خارجی
هـای  بـه کمـک اهرم غـرب آسـیا در ایـران قـدرت بازدارندگیخارجی و  سیاست های اهرم

 منازعات تداوم گزینه، ترین جدی و ترین محتمل دوره جدید، در .اقتصادی و سیاسی هستند
 افـزایش ریسک ای، منطقه پرستیژ تضعیف و سازی ائتالف و اتحاد در رقابت از گیری بهره با

سـازی در ایـن  رژیم .دارد قـرار رفینطـ خارجی سیاست کار دستور در بازیگری های هزینه

                                                                                                                                         
1. Yasmin Farouk 
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  زمینه در قالب توسعه نظامی ناتو در منطقه برجسته است.
و رژیم صهیونیستی، بر این فرض اساسـی اسـت کـه  آمریکا، سعودی استراتژی خطوط

 و یمـن عراق، سوریه، در خود موقعیت تقویت برای المللی بین و ای منطقه بازیگران از ایران
واشـنگتن و ریـاض در ایـن دوره درصـدد  .(Malley,2018:3)است  کرده برداری بهره لبنان

ایجاد مجدد بازدارندگی هستند تا تهران را متقاعد کنند بیشترین بها را بـرای اقـدامات خـود 
  خواهد پرداخت.

المللی  ای و بین استراتژی فوق مبتنی بر اشکال مختلف فشار از سه نیروی داخلی، منطقه
هـای آمریکـا بعـد  دن و در نهایت به عقب رانـدن ایـران اسـت. تحریمبرای مهار، خسته کر

ـ  صـدایی ریـاض دهد. بعـد دیپلماتیـک آن شـامل هم اقتصادی این استراتژی را تشکیل می
تالویو علیه رفتارهای ایران در منطقه بود. بعد نظامی آن با توسعه نـاتو در منطقـه ـ واشنگتن 

متحدینش اکنـون در موقعیـت برتـر ایـن رقابـت قـرار  شود. با این حال تهران و عملیاتی می
است و کنترل خود را بر اغلب مناطق سوریه احیا کرده  حاکم سوریه در اسد حکومت. دارند
 وارد دولتـی نهادهـای در را خـود ایـران به وابسته شیعه نظامیان شبه عراق، سراسر در. است
  گذاری سرمایه یمن، در. اند کرده

ً
 کمـک هـا آن به ها حوثی از حمایت برای تهران ناچیز نسبتا

 حتــی و دهنــد قــرار تــأثیر تحــت را عربســتان هــدایت تحــت هــای فعالیت تــا اســت کــرده
  .کنند پرتاب عربستان به سابقه بی دقت و برد با ییها موشک

المللـی در ارتبـاط بـا تـداوم  ای و بین عربستان در هر سه سطح داخلی، منطقـهـ  آمریکا
اند تـا  را دنبال کرده »امنیتی کردن ایران«دفاعی و سیاسی خود استراتژی  ـ راهبردهای نظامی

ها و نهادسازی علیه  ای را به ضرورت ائتالف پیمان در سطح منطقه و فرامنطقه کشورهای هم
  ایران قانع کنند. 

هایی در درون مواجه هستند. از یکسو کشورهای دوست عربستان  این راهبردها با چالش
اشتراکی در تهدیدات ندارند. به عنوان نمونه ایران برای همه اعراب و کشورهای  با این کشور

ثبـاتی در منطقـه را  ها به جای تولید امنیت، بی شود. این ائتالف ای تهدید تلقی نمی فرامنطقه
دهد. در مجمـوع تـداوم  کند و هزینه بازیگران منطقه حتی برای ایران را افزایش می بیشتر می

ساز با ایـران  ها، ریاض را در مسیری چالش طلبی عربستان در آن با توجه به برتریاین راهبرد 
ای در  دهد تا در هیأت یک نهاد امنیتـی فرامنطقـه دهد. این موضوع به ناتو امکان می قرار می

  تعامل با مثلث آمریکا، اسرایئل و عربستان به ایفای نقش بپردازد. 
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  اي ن منطقهنهادهاي امنیتی درو  . ناکارآمدي4
در روابط بین کشورهای عـرب خلـیج فـارس  ها بحرانی فوق، دسته دیگر ها بحراندر کنار 

وجود دارد که توجه آنان به توسعه نقش ناتو در منطقه را بیشتر کرده است. واگرایی و تشـدید 
ترین بحران است. این واگرایی و  رقابت در بین کشورهای عرب خلیج فارس نخستین و مهم

هم در درون نهادهای امنیت جمعی منطقه و هم در روابـط متقابـل برخـی از اعضـا  رقابت
سازی موفق بین اعراب حـداقل علیـه ایـران  شود و در واقع به همین علت یک رژیم دیده می

 ای  سازی درون منطقه شکل نگرفته است و امکان رژیم
ً
بعید است که بتواند هم جنبـه  تقریبا

 در ای منطقـه ترتیبـات در اصـلی های چالش از ساز باشد. یکی زنهبازدارنده داشته و هم موا
 و ها دیـدگاه تحمیـل برای قدرتمند اعضای تالش و اعضا بین در قدرت نابرابری آسیا، غرب

 با اغلب منطقه این در گرفته شکل نهادهای رو این از. است اعضا سایر به خود یها سیاست
  .اند بوده مواجه ناکارآمدی

  همکاري خلیج فارس. شوراي 1ـ4
 قـدرت در شـکاف. اسـت بـوده خود اعضای بین کننده متزلزل های تنش عرصه همواره این شورا

 اساسی چالش دچار را ساختار این و است کرده تقسیم پیرو و قوی دسته دو به را کشورهای عضو
 را ها قابتر و ها تنش این عرصه عربی، متحده امارات و عربستان قطر، بین اختالفات. است کرده
 را کشـورها این ای منطقه های پویایی افزایش. است داده تسری کشورها این نفوذ های حوزه کل به

 دنبـال را خارج از اهداف شـورا ای طلبانه تجدیدنظر و تهاجمی خارجی سیاست تا است واداشته
شـد دشـمن  می ای که حتی ایران که تـالش گونه به. است بوده یکدیگر با تقابل آن، نتیجه که کنند

  مشترک تعریف شود، شریک استراتژیک برخی در رقابت با هم است.
. اسـت دسـته دو شورا این اعضای های رقابت و ها بلندپروازی عربی، درون های نزاع واقع در 

 دوم و شـورا جغرافیـایی محـدوده در شـورا ایـن اعضـای های بلنـدپروازی و اختالفـات نخست
 کشـورهای سـایر و آفریقا مانند شورا این جغرافیایی فضای ورای در ها آن های رقایت و اختالفات
 سیاسـت از ناشـی کـه اسـت امارات و قطر عربستان، به محدود دوم دسته اختالفات. غرب آسیا

  .است اخیر های سال در اسالمی بیداری از بعد ویژه به کشورها این نئوامپریالیستی
زیره هوار، اختالفات مرزی بـین عربسـتان و اختالفات بین قطر و بحرین در ارتباط با ج 

قطر، تنش بر سر خطوط انتقال انرژی قطر به کویت با عربستان و اختالفات ارضی بین قطر 
و امارات از این دست هستند. اختالفات عربستان با قطـر، در ارتبـاط بـا حمایـت دوحـه از 

وج رسـید و منجـر بـه بـه ا ٢٠١٧ها و محتوای ضد سعودی رسانه الجزیـره، کـه در  اخوانی
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های عربی ضد دوحه شد، اوج واگرایی در روابط کشورهای عرب خلیج فارس بـود.  تحریم
و این سازمان از حل  (Wagner,2018) از نظر قطر هدف عربستان سلطه بر این کشور است

اختالفات درونی بین اعضا ناکارآمد است. عربستان خواهـان آن اسـت کـه اعضـای شـورا 
ی ریـاض باشـند. مـادوی ها سیاسـترو  برتری آن را به رسمیت شناخته و دنبالهویژه قطر  به

جنگ سـرد جدیـدی   های سعودی از تحلیلگران بروکینگز معتقد است بلند پروازی ١الرشید
ابـوظبی بـا حمایـت  -در بین کشورهای این شورا ایجاد کرده که در یک سو، محور ریـاض

های غیر عـرب  گر قطر است که حمایت دولتها و در سوی دی مصر، بحرین و صهیونیست
  .(Alrasheed,2017) ایران و ترکیه را دارد

  . ناتوي عربی2ـ4
در مصر مطرح شد. عربستان در  ١٣٩٤سعودی است که در -ایی آمریکایی ناتوی عربی ایده

 ها به عنـوان تهدیـد، ویژه ایران و معرفی آن ای، به تالش است تا با امنیتی کردن مسائل منطقه
ای  پیمانان خود را مجاب کند که راه مقابله با این تهدیـدات وجـود یـک سـاختار منطقـه هم

کرد، در مرکزیت این  نظامی است. فرآیند تقویت توان نظامی که عربستان در داخل دنبال می
ــال می ــده را دنب ــون و جهــت دهن ــه عربســتان در آن نقــش هژم ــوده اســت ک ــاتو ب ــد  ن کن

(Rogin,2019)عربی در برابـر  ناتوی عمل میزان با ارتباط در مفتاح موسسه از ودیمای . متئو
 غـرب در آمریکـا های برنامـه اجرای برای صدام یک ناتو این ترامپ برای است، معتقد ایران
  :که دارد می بیان وی. است ایران علیه آسیا

 . اسـت مشکوک ها دیکتاتوری بین نظامی اتحاد یک ایجاد منطق
ً
 نیرویـی چنـین تقریبـا

 خـارجی چـه و داخلـی چه ها آن مخالفین مقابل در اقتدارگرا های رژیم این از حمایت برای
 چـه دیگر هستند، متحد هم با ایران با تقابل در اکنون عربی کشورهای اگر. شود می استفاده
 سیاسـت بلند اهداف راستای در ناتو این از حمایت است؟ عربی ناتوی یک ایجاد به نیازی

. است ایران علیه اعراب استبدادی های رژیم از استفاده آن و است منطقه رآمریکا د خارجی
 صـورت بـه اکنـون عربی ناتوی که تفاوت این با. شد دنبال ایران و عراق جنگ در که چیزی

 الله حزب مساله کردن برجسته. بود خواهد درگیر نیابتی جنگ صورت به ایران با مستقیم غیر
  ).DeMaio, 2017(است  راستا این در یهسور و یمن بحران و لبنان در

ای در نطفه با ناکامی مواجه شد. مصر حاضر به حضور در این  اما این نهاد درون منطقه

                                                                                                                                         
1. Madawi alrashi 
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نهاد نیست. قاهره معتقد است اگر کشوری حق رهبری چنین نهادی را دارد، به علت سـابقه 
یه نیز دارد. از سـوی تاریخی و تمدنی، این حق مصر و نه عربستان است. همین داعیه را ترک

های امنیتی را  های چنین رژیم های داخلی، ظرفیت پذیرش هزینه دیگر مصر به دلیل چالش
ندارد. از سوی دیگر در تعریف دشمن در این نهاد نیز بین اعراب همانند شـورای همکـاری 

 فرض تشکیل این نهاد، نهایت حیطه اقدام آن، علیه مخالفـان خلیج فارس اختالف است. به
  داخلی کشورهای عضو، همانند نیروی سپر جزیره خواهد بود.

در مجله سیاست خارجی آمریکا نوشت این ناتو در واقع واکنشی بـه  ١جیمز استاوریدیز
ها و نفوذ فزاینده ایران در منطقه است. از این رو این ناتو بـرای تشـکیل یـک بلـوک  فعالیت
ت متحده آمریکا باید همه گونه حمایـت از ای علیه ایران است. وی معتقد است ایاال منطقه

های نظامی و انسانی مستقیم آمریکـا در ایـن  تشکیل چنین ناتویی داشته باشد زیرا که هزینه
در موسسه چاتم هـوز  ٢. اگرچه جین کنینمونت(Strvridis,2015)دهد  منطقه را کاهش می

ایـران هسـتند، امـا طـرح  دنبال ایجاد یک ناتوی مسلمان علیـه انگلیس معتقد بود اعراب به
  ناتوی ترامپ حکایت از ناکامی ناتوی عربی است.

لوک کافی از کارشناسان مجله سیاست خارجی آمریکا معتقد است اختالفـات زیـادی  
بین کشورهای عربی وجود دارد و این اختالفات ایجاد ساختاری به نام ناتوی عربی را بدون 

ابراین آمریکا باید روی تحکیم روابط دوجانبه با این سازد. بن ای بعید می یک قدرت فرامنطقه
. البته (Daniels,2017) ای بین اعراب تمرکز کند کشورها یا توسعه نهادهای امنیتی فرامنطقه

باید گفت ناتوی عربی حاصل سیاست تجارت و دیپلماسی ترامـپ بـود. ایـن نـاتوی بـرای 
اتو، آمریکا متعهد اسـت کـه نیـروی آمریکا عکس پیمان آتالنتیک شمالی است. در پیمان ن

نظامی خود را جهت تامین امنیت اعضا به کار گیرد. اما آمریکا اگرچه محرک تشکیل ناتوی 
های مقامات این کشـور،  عربی است، اما چنین تعهدی نسبت به آن ندارد و بلکه بنا به گفته

یت منطقه را کـاهش تشکیل چنین ساختاری در غرب آسیا بار مسئولیت آمریکا در تامین امن
  . (Bolan,2017) کند دهد و اعضا را در تامین این امنیت شریک می می

با توجه به اینکه در ناتوی عربی محوریت با قدرت نظامی بود، همه کشـورهای عـرب عضـو 
 ایران، ترکیـه، از پس آسیا غرب نظامی قدرت پنجمین این ساختار نقش یکسانی ندارند. عربستان

شود. روابط با ترکیـه  این برتری سبب تشدید رقابت بین اعضا می. است ونیستیرژیم صهی مصر و
ای این کشور در معـادالت  از این دست است. ترکیه مایل نیست ناتوی عربی سبب انزوای منطقه

                                                                                                                                         
1. James Stavridis 
2. Jane Kinninmont 
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تواند نقش ترکیه را بیشتر کند. از نظـر ترکیـه نـاتوی عربـی  منطقه شود. در حالی که پیمان ناتو می
  کشد.  مدیترانه شرقی و شمال آفریقا را به چالش می نفوذ ترکیه در

  هاي امنیتی درون منطقه نسبت به پیمان ناتو در خلیج فارس . بررسی میزان عمل پیمان5
ای باید به مولفه نقش بازیگر خارجی  منطقه-های امنیتی درون در ارتباط با میزان عمل پیمان

ر نهادهای امنیتی خلـیج فـارس دارد. در ها توجه داشت. این موضوع صبغه تاریخی د در آن
این نقش بـازیگر خـارجی را بریتانیـا بـر عهـده داشـت و ائـتالف نظـامی بـین  ١٩٥٠دهه 

کشورهای منطقه را شکل داد. اکنون آمریکا بیش از پنج دهه این نقش را دارد. عمـده عمـل 
سـطح منطقـه بـوده  این نهادها در راستای منافع و اقدامات عربستان با پشتیبانی آمریکـا در

هـایی نظـامی بـرای  به بعد تشکیل ائتالف ١٣٩٠نظامی این کشور از  -است. راهبرد امنیتی
مبارزه با تهدیدات تروریستی و کشورهای معاند عرب است. در حالی که برخی اعضا حول 

  آن توافق ندارند.
مخـالفین  حیطه عمل این نهادها دو چیز است: استفاده از این ساختارها برای سـرکوب 

های غیر دموکراتیک و شکسـت  های عضو و افزایش تقابل با ایران. وجود دولت داخلی رژیم
کند. از  های داخلی مواجه می خورده در این کشورها، همواره رژیم حاکم را با تهدید خیزش

این رو حیطه عمل این نهادها بیشتر متمرکـز بـر ایـن تهدیـدات و سـرکوب عناصـر داخلـی 
هـا اغلـب  بنابراین به فرض تشکیل و تداوم این ساختارها، ظرفیـت عملیـاتی آنخواهد بود. 

  متوجه خود کشورهای عربی خواهد بود.
اما این نگرانی وجـود دارد در صـورت وقـوع اعتراضـات داخلـی و افـزایش تـنش بـین  

ای  شوند. چنین ضرورتی یـک جنبـه از پـروژه کشورهای عضو، این نهادها در عمل نابود می
تا بتواند جدای از بحران در درون کشورهای عرب خلیج فارس، موازنه قدرت به ضرر است 

  ایران تغییر دهد و حداقل بازدارندگی ممکن را حفظ کند.
این نهادها همچنین با بحران مشروعیت نیز مواجه هستند. در حالی که ناتو فاقـد چنـین 

 نـوع بـه ای ی درون منطقـهساختارهای امنیتـ انداز چشم و مشروعیت از وصفی است. بحث
 بایـد اعضـا بـین ارتبـاط در. شـود می مرتبط یکدیگر با اعضا روابط نوع و مشترک تهدیدات

 هنگـام زود مـرگ یک دچار سبب وجود اختالفات و رقابت بین اعضا این ساختارها به گفت
عـراب ای میلی ندارنـد درگیـر رقابـت و اختالفـات ا که بازیگران فرامنطقه در حالی. اند شده

خلیج فارس شوند و چالش اصلی، ایران، به حاشیه رود. این نهادهـا آن مقـدار اقتـدار الزم 
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ی درونی را نخواهد داشت. اما ناتو ها بحرانهای اعضا نسبت به  برای حل تفاوت در نگرش
تواند منجر به یکدستی  ای در ناتو می های فرامنطقه چنین ظرفیتی را دارد. حداقل فشار قدرت

  اعراب خلیج فارس شود.  مواضع
از سـوی دیگـر کشــورهای عـرب خلــیج فـارس ظرفیــت قـدرت نظــامی بـرای ایجــاد  

بازدارندگی و تغییر موازنه نظامی به سود خود، در برابر ایـران را ندارنـد. ایـران چهـاردهمین 
قدرت نظامی جهان است و عربستان رتبه هفـدهم را دارد. سـایر کشـورهای عربـی خلـیج 

، ٨٥، کویت ٧٥، عمان ٥٠، عراق ٤٥عیت ضعیفی قرار دارند. امارات جایگاه فارس در موق
. این کشـورها حـداقل نیازمنـد (Global FirePower,2020)را دارند ٩٣و بحرین  ٩٠قطر 

سـال اخیـر در ایـن خلـیج نشـان داد،   هـای یـک تر هسـتند. تنش یک نیروی دریـایی قـوی
ریکا در برابر ایران است و این مهم خـارج از بازدارندگی همچنان اولویت اصلی اعراب و آم

  ای است. منطقه-توان نهادهای امنیتی درون
ات آرامکـو در عربسـتان، تأسیسـحمالت نیروهای حامی ایران به خطوط لولـه نفـت و 

توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس و سرنگونی هواپیمای بـدون سرنشـین آمریکـا کـه 
تر ایران و ناکامی ساختارهای امنیتی اعراب خلیج فارس بدون پاسخ ماند، حاکی از دست بر

با  ١٣٩٨دی  ١٣در برابر ایران در این خلیج بود. آمریکا پس از ترور فرماندهان مقاومت در 
  االسد مواجه شد. باران پایگاه عین موشک

از شورای آتالنتیک معتقد است اعراب برای حفظ حداقل موازنه نظامی در  ١دانیل سامت
گذاری هنگفـت روی نیـروی دریـایی خـود هسـتند. اگرچـه حجـم  ناچار به سرمایهمنطقه 
ای از واردات تسلیحات به اعراب خلیج فـارس اختصـاص دارد، امـا ظرفیـت ایجـاد  عمده

  بازدارندگی در منطقه را بدون یک قدرت خارجی ندارد. 

  2. پروژه ناتو ـ خاورمیانه6
برد در قبال ایجاد یـک اتحـاد نظـامی در خلـیج ایاالت متحده در نتیجه شرایط فوق، دو راه

فارس پیش رو داشت. نخست همه کشورهای عرب منطقه را در چارچوب یک اتحاد عربی 
به رهبری عربستان داخل کند. همانطور که ناتو در غرب نیازمند به آمریکا است تا بر تـاریخ 

خلیج فارس نیـز نیازمنـد های اروپایی غلبه شود، اعراب  اعتمادی و رقابت در بین قدرت بی
تر مجاب شوند بـا  همین نقش آمریکا در نهاد عربی جدید هستند تا کشورهای سنی کوچک

                                                                                                                                         
1.  Daniel Samet 
2. Nato-middle east 
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عربستان همکاری کنند. اما اتخاذ این راهبرد برای آمریکا و آینده موازنـه قـدرت در منطقـه، 
ــد نیســت.  واســطه ناکامی به ــی مفی ــاتوی عرب ــارس و ن ــیج ف ــای شــورای همکــاری خل ه

(Haddick,2012)های واگرایی بین اعراب نیز زیاد است. . در شرایطی که زمینه  
هـا و  ای است تا ناکارکردی راهبرد دوم، تالش برای توسعه حضور پیمان دفاعی فرامنطقه 

های نـاتو در ایـن راسـتا اسـت.  های بین عربی را به حاشیه راند. طرح توسعه فعالیت رقابت
توانـد  منطقه در این پیمان اسـت. ایـن اقـدام می هدف از طرح ترامپ، عضویت کشورهای

عربـی دور کنـد و اعـراب را وادار بـه اتخـاذ ـ   ای را از اختالفات درون های فرامنطقه قدرت
راهبردی واحد در ایـن نهـاد کنـد و در نهایـت مواضـع نـاتو را بـر کشـورهای اروپـایی کـه 

د. چرا که اعراب خـود نیـز دهند، تحمیل کن ی ملی را در خلیج فارس ترجیح میها سیاست
واسطه ضعف قدرت دریایی توان چنین مسئولیتی در برابـر ایـران را ندارنـد. ایـران رقیـب  به
 های کشـتی تمـام کـه است نیرومند موشکی زرادخانه یک و توانمند ناوگان یک دارای ها، آن

 هـای بلیتقا و ایـران نامتقـارن جنـگ بـا مواجهـه در. کند می تهدید را ناحیه این در دشمن
 با مقابله برای. کند نمی ایجاد زیادی نفس به اعتماد متعارف، تجهیزات نظامی عربی دریایی

کنند کـه  تقویت را دریا در بازدارندگی قدرت فارس باید عربی خلیج کشورهای تهدید، این
  .ناتوان از انجام آن هستند

ای محـول  ت دولتـی فرامنطقـهتواند این وظیفه را به عهده یک قدر از سوی دیگر آمریکا نمی 
  که ناوگان دریایی وجود کند. انگلیس با

ً
 دارد ضعیفی بسیار دریایی قدرت است، کرده ارسال قبال

 کمی از امروزه و
ً
همـین وضـعیت بـرای ژاپـن وجـود دارد.  .کنـد می وارد فارس خلیج نفت نسبتا

سعودی وابسـته اسـت. ارسـال فرانسه نیز توانایی دریایی ناچیزی دارد و این کشور اغلب به نفت 
های  بر است. آمریکا مایل نیست ایـن وظیفـه بـه عهـده قـدرت ناوگان دریایی برای پاریس هزینه

تواننـد بازدارنـدگی را ایجـاد  ها اغلب روابط منعطفی با ایران دارند و نمی شرقی باشد. این قدرت
 دریـایی نیـروی طراحی برای زمال ابزار فاقد هنوز کشور، این نفتی منافع از نظر کنند. هند، صرف

 چشـمی بـه اسـت ممکـن کـه دارد عظیمی ناوگان گرچه چین .است فارس خلیج در توجه قابل
   .ندارد این منطقه در نظامی جدی تعهدات برای اشتهایی هنوز اما باشد، داشته فارس خلیج

ابـط برای آمریکا در خلیج فارس اسـت. تـنش در رو ١»انتخاب اجباری«اما توسعه ناتو 
تهران با ترور فرماندهی سپاه قدس و حشدالشعبی و واکنش ایران بـه اوج رسـیده -واشنگتن

                                                                                                                                         
1. Hobson Choice 
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عضو ناتو خواسته با افزایش نقش این پیمان در منطقه، کارکرد  ٢٩است. در نتیجه ترامپ از 
 اگرچـه بـه نـاتو، کـل دبیـر ٢،اسـتولتنبرگ آن افـزایش یابـد. یـنس ١»جلوگیری از درگیـری«

 غـرب آسـیا در را بیشـتری کارهـای تواند می اعالم کرد این اتحاد توجه و ترامپ درخواست
 و کـرد نخواهـد اعـزام منطقـه به را جنگی نیروهای ناتو که است کرده اعالم اما دهد، انجام

بجنگنـد و بـا اقـدامات  تروریسم با خودشان بتوانند محلی نیروهای که است این راه بهترین
  ایران مقابله کنند.

  خاورمیانهـ  اروپایی درباره طرح ناتو . مواضع7
 
ً
به مدیریت بحـران  هدف اصلی طرح ترامپ این است تا نقش امریکا در خلیج فارس صرفا
 ترامپ فراخوان رغم محدود شود و بازیگری در عرصه این بحران به شرکا واگذار شود. علی

 در واشـنگتن راهبـرد رس بر ناتو متحدان برخی و متحده ایاالت بین عمیق اختالفات ناتو، از
 برنامـه کـه برجـام گذاشـتن کنار برای ١٣٩٧ سال آمریکا در یکجانبه تصمیم از -ایران قبال
  ـ سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس کرد و ترور می مهار را تهران ای هسته

ً
 نقـش احتماال

عتقـد اسـت م نـاتو در سابق واشنگتن سفیر ٣دالدر، ایوو .کند می محدود را منطقه در اتحاد
همین دلیل نـاتو   بار بود و به ترور فرماندهی قدس از نظر متحدین در ناتو یک تصمیم فاجعه

حاضر به توسعه دخالت خود در منطقه نخواهد شد. از نظر دالـدر بحـران کنـونی در نـاتو، 
ــه ــل پیش ب ــین اعضــا را بیشــتر خواهــد کــرد ویژه مواضــع غیرقاب  بینــی آمریکــا، شــکاف ب

(Stolton,2020).  
پروژه ترامپ مبنی بر فرض دیگری اسـت کـه آمریکـا مسـتقل اسـت و اروپـا بیشـترین 
وابستگی را به غرب آسیا، از نظر منابع انرژی و تهدیدات دارد و باید هزینه آن را بپردازد. این 

های دفاعی اعضای ناتو خواهد بود. در حـالی کـه ایـن  معنای افزایش بودجه اقدام ترامپ به
 ١٤٠٣ارتباط با بودجه ناتو در داخل اروپا اختالفات شـدید دارنـد. تـا سـال اعضا حتی در 

سهم اعضا برای بودجه دفاعی تنها دو درصد تولید ناخالص داخلـی خواهـد بـود. بنـابراین 
  احتمال افزایش نقش ناتو در منطقه بعید است. ١٤٠٣حداقل تا 

آسیا و خلیج فارس است. این اما نگرانی اعضا از نقش تردید آمیز آمریکا در آینده غرب 
دغدغه حتی برای اعراب خلیج فارس وجود دارد. آمریکا پیوسته نیروهای خـود در عـراق و 

ای از نیروهای خود در  سوریه را کاهش داده و نشان داده در حال بررسی کاهش حجم عمده
                                                                                                                                         
1. preventing conflict 
2. Jens Stoltenberg 
3. Ivo Daalder 
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گتن در واشـن .(Cordesman,2020:11) ها به سایر منـاطق اسـت برده و انتقال آن مناطق نام
هـا و  واکنش به اقدامات ایران و نیروهای مقاومت در خلیج فارس صـرفا بـه افـزایش تحریم

ویژه در عربستان اکتفا کرده است و مایل بـه درگیـری نظـامی  افزایش جزئی پرسنل نظامی به
توانـد بـر  تر از افغانستان و عراق اسـت و ایـن اقـدام می نیست. زیرا درگیری با ایران متفاوت

    سوء بگذارد. تأثیرآمریکا در برابر رقبای جهانی خود  قدرت
های واقعی ناتو حتی بین اعضای اروپایی آن وجـود  این اختالف نظرها درباره توانمندی

 درگیـر کـه هاسـت مدت اسـپانیا و ایتالیـا ماننـد جنـوبی اروپـای کشورهای و دارد. آمریکا
قابل، فرانسه ناتو را یک سـازمان نظـامی در م. هستند مدیترانه دریای در ناتو بیشتر مشارکت

ی غرب آسیا ندارد. ترکیـه نیـز مخـالف ها بحرانداند که هیچ تجربه دیپلماتیکی در حل  می
های این پیمان در منطقه را مسدود کند.  توسعه فعالیت ناتو است و تالش کرده است فعالیت

  ای منافع آنکارا نیست.های این پیمان با مصر و رژیم صهیونیستی در راست زیرا همکاری
های  مدت برای اعضای اروپایی این پیمان خواهد داشت. قدرت می یک نفع کوتاه-ناتو 

توانند هزینه توسعه این پیمان در خلیج فارس را بر دوش اعراب این منطقـه قـرار  اروپایی می
عضـا دهند و از این طریق مشکل بودجه دفاعی این پیمان که چالشی بـین آمریکـا و سـایر ا

رسد بـه ازای  نظر می های عرب منطقه به ویژه اینکه دولت است را تاحدودی برطرف کنند. به
ها باشـند.  تغییر موازنه نظامی و ایجاد بازدارندگی در برابر ایران، حاضر به پذیرش این هزینه

 
ِ
اگرچــه فشــارهای اقتصــادی ناشــی از کــاهش قیمــت نفــت و کــاهش وابســتگی تــدریجی

ها عرب منطقه را حتی  افته به این انرژی و شیوع کرونا ممکن است دولتکشورهای توسعه ی
ی داخلی این کشورها به ها بحرانهای ملی خود با چالش مواجه کند و حتی  در تامین بودجه

های  درون ناتو کشیده شود. مشکلی که اعضای قدرتمند اتحادیه اروپا و ناتو نسبت به دولت
ها  تواند حتی به توسعه شـکاف آن مواجه هستند. این روند میضعیف این اتحادیه و پیمان با 

گرایانه ترامپ ممکن اسـت همـین  در ناتو و در نهایت به تضعیف آن منجر شود. نگرش مل
  سیاست تضعیف متحدین را برای تقویت خود دنبال کند.

  براي ایران می . پیامدهاي ناتوـ8
ها درباره برجـام بـا او  کند که اگرچه اروپایی میترامپ با این طرح این پیام را به ایران ارسال 

ویژه ایران از حمایت کامل متحدین خود برخـوردار  اختالف دارند، اما در مسائل منطقه و به
است. ورود جدی ناتو به این طیف از موضوعات خواسته و ناخواسته باعث افـزایش تقابـل 
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شود. از آنجـا کـه  هوری اسالمی میای جم میان این سازمان با اهداف و منافع ملی و منطقه
های ناتو در غرب آسیا است و این سازمان با حضور هر چـه بیشـتر در  امروزه عمده فعالیت

این منطقه به دنبال تضمین جریان صدور انرژی به بازارهای جهـانی و کنتـرل تهدیـد بـزرگ 
سـترده نـاتو در ی ناتو قرار دارد. حضـور گها تروریسم است، ایران در تیررس اصلی فعالیت

محیط جعرافیایی ایران، محدود کننده موقعیـت ایـران اسـت. نـاتو بـا مشـارکت کشـورهای 
مختلف همچون کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، هند، پاکستان به نوعی محور ضـد 

کند. این امر به خصوص در خلیج فارس بیشتر مشهود خواهد  ایرانی را در منطقه راهبری می
های بـزرگ و حضـور در ایـن منطقـه، در  ازمان برای حراست از نفت کششد. تالش این س

تقابل با دکترین امنیتی ایران که معتقد به تامین امنیت منطقه بدون حضـور نیروهـای بیگانـه 
  نظامی است؛ قرار دارد. 

دارند، ثبات بازار جهانی  تأثیرصرف نظر از رویدادهایی که به میزان فراوان بر بهای نفت 
وابسـته و محـل ذخـایر مهـم  چنان به استفاده پیگیر و پیوسته از نفت خلیج فـارسنفت هم

فسیلی، همچنان از نظر جغرافیایی مهم تلقی خواهد شد. این اهمیت حتی بـرای صـادرات 
 ٢١های شدید وجود دارد. در سند استراتژی ملی آمریکا در قرن  نفت ایران در شرایط تحریم

های خود برای جلـوگیری از  ری دیگران موظف است به تالشایاالت متحده آمریکا با همکا
تبدیل شدن تولید نفت خلیج فارس و دیگر مناطق کانونی عرضه نفـت، بـه صـورت سـالح 

دهـد آمریکـا بـا  سیاسی بر ضد آمریکا و دیگر متحدانش ادامه دهد. این اهمیـت نشـان می
  باشد.  راهبری ناتو به دنبال کنترل دو حوزه یاد شده می

ای با عنوان جنگ سرد دوم، تقابل ایران و آمریکـا، بـا اشـاره بـه  وام چامسکی در مقالهن 
نویسد: دشمن سرسخت دیگری به نام  ظهور ایران به عنوان قدرت جدید در برابر آمریکا می

ایران ظهور کرده است که مصممم است کل منطقه غرب آسیا را تحت نفوذ خود قرار دهـد. 
رسـد کـه ایـن  که این قدرت را مهار و از پای در آورد. به نظـر می در این بین ضروری است

کند. همینطـور مـارک  مساله زمینه را برای بازگشت به روزهای پرتالطم جنگ سرد فراهم می
کننـد؛ بـرای محاصـره و  جوالی نیویورک تـایمز اذعـان می ٣١مازتی و هلن کوپر در شماره 

ا نیروی زمینی ناتو بـه همـراه ناوهـای دریـایی در محدود کردن نفوذ ایران، باید این کشور ر
خلیج فارس و نیروهای هوایی محاصره کرد. بدین رو پر واضح است که یکی از اهداف مهم 

  ای ایران است. گیری منطقه می از حضور در خلیج فارس کنترل و مقابله با قدرت-ناتو
طور عادی برخورد  توان به می گویای این واقعیت است که با مساله ایران نمی-طرح ناتو 

 ناتو نیز اینجا در اما. شود گرفته نظر در احتیاط با باید فارس خلیج در ایران تهدید کرد. درک
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 و ناتو کشورهای .کند ایفا ناخواسته تنش با ایران تشدید از جلوگیری در مهمی نقش تواند می
 شـکل بـرای رسمی بیش و کم چارچوب یک ممکن است به فارس خلیج همکاری شورای
در حـالی کـه در نظـر  .کننـد دست پیدا ایران در برابر بازدارندگی گفتگو برای نوعی به دادن

رسـد ایـن  نظر می تواند مانع عضـویت ایـران در ابتکـار اسـتانبول شـود، امـا بـه چیزی نمی
فرض عضویت ایران باید چند مسـاله اول روشـن  بازدارندگی جنبه سلبی برای ایران دارد. به

 سازگاری و ایران با تعامل برای ناتو شرکای و اعضا تمایل ایران، ای هسته برنامه ماهیت شود.
 قـرار هدف که اروپا اتحادیه و آمریکا ملل، سازمان های تحریم فعلی رژیم با ابتکاری چنین
در حالی که تجربه چهار دهه اخیر غرب از تعامل با ایران و  .(Loup,2012)است تهران دادن

  طرف غربی نشان داده است غرب میلی برای حل این مسائل ندارد. کارشکنی 

  بندي  جمع
عربـی بـر خـوِد ایـران -معنای تمرکز بیش از حد محور غربـی توسعه ناتو در خلیج فارس به

شود ایران نیز عمده تمرکز خود را در خلیج فارس بگذارد. اگرچـه  است. این اقدام سبب می
ها در برابـر ایـران  اعراب خلیج فارس، آمریکا قیم نظامی آن ناتو به ٥حتی بدون توسعه ماده 

ترین سناریوی ممکن پس از توسعه ناتو در خلیج فارس و حتی عضویت  بوده است. محتمل
اسـت. در ایـن شـرایط  ١نمـایی اعراب این خلیج در ناتو، توسعه دیپلماسی ارعاب و قدرت

کارگیری ابزارهای جدید  د که با وجود بهشو واگرایی بین ایران و اعراب خلیج فارس بیشتر می
 حـل سیاسـی اسـت. بـا راه  شود. جنگ برای بازگشـت بـه برای رقابت، به جنگ منتهی نمی

  سیاسـی اختالفات حل راه تنها عنوان به جنگ انتخاب
ً
 منازعـه در درگیـر کشـور دو معمـوال

 اراده برابر در و کرده خود نظامی های استراتژی و ها تاکتیک مرعوب را مقابل طرف امیدوارند
  نظـامی نیـروی بـه توسـل از هدف پس. کنند وادار تسلیم به خود سیاسی

ً
 زانـو بـه معمـوال

 در و باشـد نداشـته نظـامی دفاع راه که بگیرد قرار وضعیتی در تا است مقابل کشور درآوردن
ود شود. اما ناتو مایل نیست درگیر جنگی ش مهاجم کشور سیاسی های خواست تسلیم نتیجه

  های آن بر دوش این پیمان است. که هزینه
 از محـدود اسـتفاده و نظامی تهدیدات از دیپلماسی ارعاب ناشی از حضور ناتو ترکیبی 

 هدف با) هویج عنوان به( اطمینان و انگیزه ایجاد کنار در) چماق عنوان به( نظامی نیروهای
 ارعـاب دیپلماسـی. دهد ییرتغ محسوس نحوی به را خود رفتار تا دشمن است بر گذاری اثر

                                                                                                                                         
1. saber rattling 
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ً
 دولت ارعاب و جبر طریق از کند می سعی و شود نمی متوسل نظامی کامل عملیات به اجبارا
ایـن  موفـق کنـد. کـاربرد هـدایت مطلوب سیاسی حل راه سوی و سمت به را منازعه طرف

 ینظـام کامـل بنیه فاقد که مقابل کشور شود موجب جنگ، از اجتناب با تواند می دیپلماسی
 انسـانی نیـروی دادن دسـت از کنـار در را جنـگ یک های هزینه کلیه خواهد نمی یا و است
 .ببـرد پایان بـه را منازعـه حـال عین در و دهد تطبیق دارد که امکاناتی با را خود کند، تحمل

 
ً
موازنه نظامی و بازدارندگی  خروج از این شرایط توسط ایران وابسته به این است تهران مجددا

  سود خود تغییر دهد.  را به
پذیری طـرف  های دفاعی متعـارف باشـد کـه ضـربه نخستین اقدام ایران باید توسعه بنیه 

شود بعد نظامی بازدارندگی حضور ناتو ضعیف  مقابل را افزایش دهد. این سیاست سبب می
شود. اگرچه ممکن است این روند همچنان نظامی شدن منطقـه را بـه ضـرر اعـراب خلـیج 

عربی را همچـون -سازی غربی تواند تا حدودی راهبرد رژیم د کند. این اقدام میفارس تشدی
بروکسل خواهـان آن  ٢٠١٩ها در نشست  ویژه اینکه اروپایی های قبلی ناکارآمد کند. به مدل

حداقل رساندن وضعیت جنگی پیش رود. در واقع  بودند شرایط در خلیج فارس به سمت به
تنش با توسعه ناتو در خلیج فارس است، امـا اعضـای نـاتو در دنبال افزایش سطح  آمریکا به

در مقـر نـاتو  ٢٠١٩این باره تأمالتی دارند که از گفتگوهای اسپر بـا اعضـا در بروکسـل در 
  .(Baldor,2019)مشخص است 

گام بعدی ایران این است که اجازه ندهد خلیج فارس کانون بحران شود. درعـین حـال  
هـای  شـود ظرفیت ود. کانونی شدن بحران خلیج فارس سبب مینقش بازدارنده آن حفظ ش

مقابله و تضـاد در سـایر منـاطق رقابـت بـه ایـن حـوزه منتقـل شـود کـه نتیجـه آن کـاهش 
معنای از دست  های دیگر است. تمرکز بازدارندگی در یک حوزه به پذیری رقبا در حوزه ضریه

کستری در این زمینه مهم است و آن دادن نفوذ در سایر مناطق بحران است. توسعه مناطق خا
  تداوم بحران در مناطقی است که محور غربی ـ عربی مایل نیستند در آنجا درگیر باشند.

های  ویژه قدرت ای رقیب، به های فرامنطقه راهبرد بعدی ایران، تالش برای حضور قدرت 
افع اقتصـادی ها اغلب منـ شرقی در خلیج فارس و دریای عمان است. از آنجا که این قدرت

در منطقه دارند، خواهان تداوم وضع موجود و پرهیز از هر نوع تنش نظامی هسـتند. اگرچـه 
هایی با ناتو در پیرامون خود داشته باشند. اما حداقل از  ممکن است روسیه و چین بدو بستان

  کنند. های نظامی، جلوگیری می وقوع بدترین سناریو، تنش
سازی محـدودی در برابـر  این است که تهران توان رژیمنقطه ضعف ایران در این وضع  

 
ً
اقدامات فردگرایانه را در برابر ناتو بر شراکت در یک اتحـاد  ناتو دارد. روسیه و چین احتماال
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کنـد و  دلیل جدا شـدن از نـاتو احسـاس خطـر می روسیه بهدهند.  نظامی با ایران ترجیح می
رسد  و به نظر نمی مقابله با گسترش ناتو است سوی روسیه و چین برای ایجاد رابطه حسنه از

ی تقـابلی باشـند. تصـور ها سیاسـتها ناتو، حاضر به اتخاذ  ها در مقابل افزایش فعالیت آن
هـا اسـت، مثـل شـانگهای، حاضـر بـه توسـعه  ن اینکه نهادهـای امنیتـی کـه ایـران عضـو آ

چـار ضـعف قـدرت های خود در خلیج فارس باشند، بعید است. اغلب اعضا یـا د فعالیت
نظامی و اقتصادی هستند و یا روابط منعطفی با ناتو دارند و حاضر نیستند تعهداتی فراتـر از 

ای ایران، بازیگران غیردولتی در  مفاد آن پیمان بر دوش گیرند. همچنین اغلب شرکای منطقه
شـدت  سـازی به های این جوامـع نیـز ظرفیـت رژیم های مقاومت هستند. دولت قالب گروه

  که باعث بازدارندگی شود، دارند. حدودی، از این نظرم
توانـد  آمریکا با حضور ناتو در خلیج فارس و یا عضویت اعراب منطقه در این نهاد، می 

تسلیحات اتمی خود را در منطقه مستقر کند. در واقـع حضـور نـاتو بـه ایـن اقـدام آمریکـا 
هـای عـرب منطقـه بـه ایـن  بخشد و از طرف دیگر حـس نیـاز دولت مشروعیت الزم را می

هــای عــرب و رژیــم  ای بــین دولت کنــد و از یــک رقابــت هســته تســلیحات را برطــرف می
  شدت تهدیدزا است. شود. این روند برای ایران به صهیونیستی جلوگیری می

اگرچه عضویت اعراب خلـیج فـارس در نـاتو و توسـعه فزاینـده ایـن پیمـان در منطقـه 
های غیرمتقارن خود را افزایش داده  ر برابر این اقدام، تواناییمشخص نیست، اما ایران باید د

های مقاومــت  ســازی متشــکل از هســته ســازی دولتــی در برابــر رژیم و اجــازه ندهــد رژیم
  مشروعیت یابد. 
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