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  چكيده
. الملل دانست زا در سياست بين اي براي ظهور سازوكارهاي آشوب عنوان مقدمه دوقطبي را بايد به پايان ساختار

گذاري امنيتي و راهبردي  زده، نيازمند سياست هاي بزرگ در شرايط جهان آشوب اي و قدرت بازيگران منطقه
اي در شرايط آشوب  هگذاري امنيت منطق سياست. باشند براي كنترل و محدودسازي نتايج آشوب سياسي مي

  . جانبه، نهادي و هويتي انجام پذيرد تواند از طريق سازوكارهاي يك مي
نهادگرايي «و با استفاده از چارچوب نظري » تحليل محتوا«و » ها تحليل داده«در اين مقاله با استفاده از روش 

گذاري امنيتي بررسي و  ستاي در فرآيند سيا سازي منطقه شود تا سه سطح تحليل امنيت تالش مي» امنيتي
تأثير سازوكارهاي محيط  شونده داشته و تحت دهد كه امنيت، ماهيت دگرگونها نشان مييافته. ارزيابي شود

در چنين شرايطي، نهادهاي امنيتي نيز وظيفه دارند تا از سازوكارهاي الزم براي . يابد پيراموني تغيير مي
تهديدهاي نوظهور در نگرش . له با تهديدهاي نوظهور استفاده نمايندگرايي نهادي و در راستاي مقاب چندجانبه

تواند جايگزيني براي  اين نظريه مي. تبيين گرديده است» نظريه آشوب«بازيگران جهان غرب در قالب 
  .هاي رئاليستي و نئورئاليستي تلقي شود رهيافت

  

  .، ناتوهوشمندهاي مشترك، دفاع  اي، ارزش آشوب، بحران منطقه :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه -1

هاي بعد از جنگ سرد، تحت تأثير رهيافت امنيت  اي در سال گذاري امنيت منطقه سياست
تأثير  تحت 2001سپتامبر  11چنين رويكردي بعد از حادثه . نهادگرا، سازماندهي شده است

آيندي است در چنين فر. امنيت و آشوب سياسي قرار گرفته است هاي جديدي از بحران،  نمود
هاي بزرگ براي  سازي نهادي را در زمرة سازوكارهاي كنش راهبردي قدرت توان امنيت كه مي

پيمان ناتو كه براساس اهدافي همانند دفاع جمعي و . اي دانست هاي منطقه اثرگذاري در محيط
هاي  سازماندهي شد، در سال 1949امنيت جمعي كشورهاي حوزة آتالنتيك شمالي در سال 

با استفاده از راهبرد گسترش تاكتيكي و عملياتي  2012و  1999هاي  ز جنگ سرد، در سالبعد ا
المللي، درصدد برآمد تا شكل جديدي از  اي و بين هاي منطقه براي اثرگذاري در محيط

  . اي را سازماندهي نمايد گذاري امنيت منطقه سياست
وكارهاي مقابله با تهديدهاي توان در قالب ساز اي را مي سازي منطقه هاي امنيت نشانه

اكنون طيف  هم. تاكتيكي، عملياتي و راهبردي از سوي پيمان آتالنتيك شمالي مشاهده نمود
اي از نيروهاي نظامي ناتو در افغانستان حضور دارند، بخش ديگري از كشورهاي عضو  گسترده

پيمان . كنند آفريني مي اي ازجمله خاورميانه و شمال آفريقا نقش هاي منطقه ناتو نيز در بحران
كشور  26هاي راهبردي خود را براساس مشاركت  فعاليت 2001سپتامبر  11ناتو پس از حادثه 

روند . براي مقابله با تروريسم در افغانستان و تسليحات كشتار جمعي در عراق گسترش داد
بطه با آنچه هاي ناتو در راموريتأدهد كه مرحله جديدي در م اي نشان مي سازي منطقه امنيت

  .ساز آغاز شده است شود، براي مقابله با بازيگران آشوب ناميده مي» تهديدات نامتقارن«
ها، ساختار و استراتژي ناتو در دو دوره پس از  اي در مفاهيم، مأموريتتحوالت گسترده

سند  31در بند : به وقوع پيوسته است، نمونة آن 2001سپتامبر  11و واقعه  1999جنگ سرد 
هوم جديد استراتژيك ناتو كه به مناسبت پنجاهمين سالگرد تأسيس ناتو تصويب شد، مف

تهديدهاي «و » امنيت جمعي«، »هاي مشتركدفاع از ارزش«تعاريف جديدي از مفاهيمي نظير 
هر يك از اين . هاي جديد فرا آتالنتيكي ناتو افزوده شده استارائه شد و بر مأموريت» جديد
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گرايي نهادي ناتو به مرزهاي امنيتي فراتر از محدوده رسمي  ند زمينة گسترشتوا ها مي مأموريت
تهديدهاي جديد مواردي مانند تروريسم، ناسيوناليسم افراطي، مواد . وجود آورد را به ناتو

هاي كشتار جمعي، قاچاق تسليحات و ثباتي سياسي، منازعات قومي، گسترش سالحمخدر، بي
هاي عضو ناتو را بر تأمين امنيت در برابر اين تهديدها را هد دولترويه است كه تعمهاجرت بي
  .دهدافزايش مي

  قيروش تحق -2

و با استفاده از چارچوب » تحليل محتوا«و » ها تحليل داده«با استفاده از روش  حاضر مقاله
سوال . باشدگويي به سؤال اصلي و سواالت فرعي مي در پي پاسخ» نهادگرايي امنيتي«نظري 

هاي بعد  اي ناتو در سال گذاري امنيت منطقه سياست«: اصلي مقاله بر اين موضوع تأكيد دارد كه
اي ازجمله  هايي بوده و چه تأثيري بر امنيت كشورهاي منطقه از جنگ سرد داراي چه ويژگي

هاي فرعي را نيز درباره  توان پرسش با توجه به سؤال اصلي مي» جا گذاشته است؟ايران به
  . اي ناتو بيان داشت گذاري امنيت منطقه سياست

هايي  هاي بعد از جنگ سرد داراي چه ويژگي اي ناتو در سال گذاري امنيت منطقه سياست -
  باشد؟  مي

 المللي در دوران بعد از جنگ سرد چه بوده است؟ نمادهاي كنش نهادهاي امنيتي بين -

زة راهبردي ايران رسيده هايي بوده و در چه فرآيندي به حو گسترش ناتو داراي چه موج -
 است؟

 هايي شكل يافته است؟ الگوي كنش ناتو در محيط امنيتي ايران براساس چه مفاهيم و نشانه -

در اين مقاله . فرضية مقاله براساس متغيرهاي مستقل و وابسته تنظيم شده است
گذاري  سياست« كه شود، در حالي عنوان متغير وابسته محسوب مي به» اي گرايي منطقه گسترش«

توان اين فرضيه  براساس چنين متغيرهايي مي. را بايد متغير مستقل دانست» اي ناتو امنيت منطقه
هاي بعد از جنگ سرد تابعي از  اي ناتو در سال گذاري امنيت منطقه سياست«: را مطرح نمود كه

   .»ستپيمانان و رهبري مشترك بوده ا امنيت جمعي، مقابله با تهديدهاي جديد، دفاع از هم
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  ينظرچهارچوب  -3

  در بعد از جنگ دوم جهاني  و فرآيند تحول آن اي ناتو گذاري امنيت منطقه سياست -1-3

 ها و ابزارهاي كامالً متفاوتي زده داراي ماهيت، نشانه امنيت در فضاي آشوب
اي بعد از جنگ دوم جهاني تحت تأثير  امنيت منطقه .)Mosslanejad, 2014: 78(است

پيمان آتالنتيك شمالي و . ي ساختاري دو قدرت بزرگ جهاني شكل گرفته استها رقابت
ناتو در سال . شوداي دوران جنگ سرد محسوب مي پيمان ورشو در زمره نهادهاي امنيت منطقه

براي مقابله با تحرك ژئوپليتيكي اتحاد شوروي تشكيل شد و بحران برلين در سال  1949
كاركرد خود  1989اين پيمان در سال . وجود آورد ورشو را به گيري پيمان نيز زمينه شكل 1955

  . منزله پايان ساختار دوقطبي بود را از دست داد و انحالل آن به
هاي بعد از  در چنين شرايطي، اين پرسش مطرح شد كه پيمان ناتو چه نقشي را در سال

بر اين اعتقاد  1لرشتاينپردازان همانند امانوئل وا جنگ سرد ايفا خواهد كرد؟ برخي از نظريه
اي در دوران جنگ سرد و  سازي منطقه عنوان نياز راهبردي براي امنيت بودند كه پيمان ناتو به

هاي دوقطبي بوده است، بنابراين انحالل پيمان ورشو به منزله آن است كه پيمان ناتو نيز  رقابت
پردازاني همانند روزنا و  ظريهدر چنين شرايطي، ن. بايد به عمر سياسي و امنيتي خود پايان دهد

هاي بعد از  اي در سال گذاري امنيت منطقه زده را براي سياست برژينسكي نظريه امنيت آشوب
  ).International Institute for Strategic Studies, 2010: 75(جنگ سرد ارائه دادند

منزله افزايش  گسترش ناتو به. آورد وجود بهچنين رويكردي، زمينه را براي گسترش ناتو 
شد كه جايگاه ساختاري مؤثرتري در نظام بعد از  ها و تحرك بازيگراني محسوب مي قابليت

ناتو نماد ائتالف امنيتي ـ ژئوپليتيكي اياالت متحده و اروپا در ارتباط با . جنگ سرد داشتند
اي پيدا قهبه بعد ماهيت منط 2003هاي تحرك امنيتي ناتو در سال. اي استامنيت منطقه حوزه

 2001سپتامبر  11هاي قبل از حادثه پيمان آتالنتيك شمالي در سال مأموريت اوليه اگرچه. كرد
هاي جغرافياي به حوزه 21مربوط به كشورهاي اروپاي شرقي بوده، اما در اولين دهه قرن 

                                                           
1-Immanuel Wallerstein 
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  ). Alberight, 2009: 25(اي افزايش يافته است منطقه

  اي ناتو  گذاري امنيت منطقه ياستنقش عوامل ساختاري در س -1-1-3

. شود الملل محسوب مي هاي ساختاري در سياست بين گسترش ناتو تابعي از ضرورت
. وجود آورند هاي بزرگ همواره تالش دارند تا شرايط الزم براي نيل به هژموني را به قدرت

رل تهديدها، در هاي بزرگ براي كنت عنوان بخشي از نياز راهبردي قدرت توان به هژموني را مي
ناپذير خواهد  هايي از مقاومت در پيرامون، اجتناب محيط بحراني و شرايطي دانست كه نشانه

در استراسبورگ از آقاي  2009براساس چنين رويكردي سران ناتو طي نشست آوريل . بود
راسموسن دبيركل ناتو خواستند تا نسبت به گردآوري گروه متشكل از كارشناسان خبره، با 

  . نويس طرح راهبرد جديد ناتو مبادرت نمايد ف تهيه پيشهد
و معاونت آقاي  1به رياست خانم مادلين آلبرايت 2009گروه كارشناسان خبره از سپتامبر 

. ريزي راهبردي موج سوم ناتو آغاز نمودند از هلند، كار خود را براي طرح 2»يارون وندر ويير«
سبت به برگزاري سمينارهاي متعدد و رايزني با براي تحقق چنين اهدافي، گروه انتخابي ن

انديشمندان، مقامات رسمي، نظامي و غيرنظامي كشورهاي عضو و غيرعضو ناتو كار خود را به 
به شوراي اجرايي  2009نوامبر  4گزارش تهيه شده توسط گروه كارشناسي در . انجام رساند

  . ليسبون مطرح كرد 2010يه نوامبر ناتو ارايه شد كه اين شورا نيز اين گزارش را در اجالس
گزارش تهيه شده توسط گروه كارشناسي، در اجالسيه ليسبون مورد توجه و ارزيابي قرار 

گروه تخصصي  شده بيني سازي اهداف پيش توان اجراييهدف اجالسيه ليسبون را مي. گرفت
هاي انقالبي و شتوان مقابله با جنبمهمترين موضوعات مندرج در اين گزارش را مي. دانست

تواند منجر به ايجاد مشروعيت گيري از مفاهيم و ادبياتي كه ميبهره. كشورهاي راديكال دانست
اي گردد، در اين گروه مورد بررسي قرار براي نهادهايي همانند ناتو در ايفاي نقش امنيت منطقه

  ).Weitz, 2010: 5(آمد وجود بهگرفته و زمينه سازماندهي آن در بروكسل 

                                                           
1-Madeleine Korbel Albright 

2-Jeroen van der Veer 
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كشورهاي عضو پيمان . نيز مورد توجه قرار گرفت 90هاي دهه مشابه چنين الگويي در سال
بندي رسيدند كه در دوران بعد از جنگ سرد نيازمند تغيير در آتالنتيك شمالي به اين جمع

يك گروه از كارشناسان تحت رياست  1997در سال . استراتژي نظامي و امنيتي خود هستند
براي سازماندهي رفتار امنيتي پيمان آتالنتيك شمالي در دوران بعد از نخست وزير بلژيك 

تواند از قيد شده بود كه ناتو نمي 1در گزارش هارمل. فروپاشي اتحاد شوروي تشكيل گرديد
مفهوم گسترش ناتو در  بيان چنين رويكردي به. سوي ساير كشورهاي جهان در انزوا قرار گيرد

 ,Joint Military Intelligence College(شود وب ميمحيط پيراموني و بحراني محس

2004: 15.(   

  المنافع  اي ناتو در جوامع امنيتي مشترك گذاري امنيت منطقه سياست -2-1-3

گذاري امنيت  براي تبيين سياست 2اي از سوي باري بوزان در نظريه مجموعه امنيت منطقه
باري بوزان، كشورهاي غربي را بايد در نگرش . اي كشورهاي غربي ارائه گرديده است منطقه

روند . كنند المنافع ايفاي نقش مي در زمره بازيگراني دانست كه در محيط جوامع امنيتي مشترك
گذاري امنيتي ناتو در كلوپ كشورهاي فرادست نظام جهاني، زمينه را براي مقابله با  سياست

آتالنتيك شمالي يكي از مراجع به همين دليل است كه پيمان . آورد وجود بهتهديدهاي جديد 
اي محسوب  ساز منطقه سازي جهان غرب براي كنترل و مقابله با تهديدهاي آشوباصلي امنيت

  ).Mosslanejad, 2012: 36(شود  مي
يافته نهادهاي امنيتي براي ايفاي  اي ناتو را بايد تالش سازمان گذاري امنيت منطقه سياست

هايي كه ماهيت تهديدها از تنوع و فراگيري  انست، سالهاي بعد از جنگ سرد د نقش در سال
گذاري در مقابله با بازيگران اجتماعي و نيروهايي  اين سياست. بيشتري برخوردار شده است

از آنجايي كه ايران يكي از بازيگران . سازماندهي گرديده است كه در جبهه مقاومت قرار دارند
تواند در جهت مقابله با  سازي ناتو مي ن امنيتشود، بنابراي اصلي جبهه مقاومت محسوب مي

                                                           
1 -Harmel 

2 -Barry Gordon Buzan 
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  . اي، سازماندهي شود هاي راهبردي و امنيتي ايران در محيط منطقه بندي شكل
» استراتژيك جديد ناتو«راستا با مفهوم  هاي ناتو در افغانستان و عراق نه تنها هممأموريت

آمريكا . نگ سرد نيز انطباق داردپس از پايان ج» استراتژي امنيت ملي آمريكا«باشد بلكه با  مي
كشور  8از طريق نهادگرايي امنيتي، اهداف جهاني خود را از طريق ناتو، شوراي امنيت و گروه 

آمريكا با . نمايد تبديل شده، پيگيري مي 7صنعتي كه از زمان بحران اوكراين مجدداً به گروه 
ي استيالي جهاني خود را از طريق ها استفاده از ناتو و نهادهاي امنيتي تالش دارد تا زمينه

  . هاي مختلف جغرافيايي پيگيري نمايد هاي جديد ناتو در حوزهنهادگرايي امنيتي و ماموريت
شود كه ناتو درصدد است تا حوزة راهبردي خود را به مرزهاي  در اين فرآيند مشاهده مي

هاي  نشانه. دهد فارس و آسياي جنوب غربي گسترش امنيتي و ژئوپليتيكي ايران در خليج
توان در  گسترش حضور ژئوپليتيكي ناتو در مرزهاي راهبردي جمهوري اسالمي را مي

. دانست 2004با اسرائيل و همچنين مصوبات اجالسيه استانبول  2004چارچوب قرارداد امنيتي 
هاي الزم براي تحرك ژئوپليتيكي ناتو در محيط امنيتي ايران را فراهم  چنين فرآيندي زمينه

گرايي، موج اول گسترش ناتو را در اروپاي  اياالت متحده توانست از طريق نهاد. آورده است
شرقي، موج دوم گسترش ناتو را در قفقاز و بالكان و موج سوم گسترش نهادي و راهبردي را 

  . غربي پيگيري نمايد فارس و آسياي جنوب در حوزة مرزهاي ژئوپليتيكي ايران يعني خليج
فارس و  اي ناتو در حوزة ژئوپليتيكي خليجستانبول، گسترش نقش منطقهدر اجالسيه ا

وگوهاي  توان ادامه گفتابتكار استانبول را مي. كيد قرار گرفتأآسياي جنوب غربي مورد ت
اي ناتو در خارج از ي منطقهوگوهاي مديترانه اولين گام براي توسعه گفت. مديترانه دانست

د زيرا مديترانه مرز امنيتي ناتو با كشورهاي خاورميانه و شوي اروپايي محسوب ميحوزه
 1994وگوهاي مديترانه نخستين بار در سال  گفت ايده. شودآسياي جنوب غربي تلقي مي

اي سازي امنيت منطقه مطرح شد تا روابط بهتر و درك متقابل مؤثرتري در ارتباط با عملياتي
و كشور الجزاير در سال  1995تونس در سال مصر، اسرائيل، اردن، مراكش و . ايجاد شود

  . وگوهاي امنيتي مديترانه پيوستند گفت به ايده 2000
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  ساز  اي ناتو در مقابله با تهديدهاي آشوب نهادگرايي امنيت منطقه -2-3

هاي  هاي بعد از جنگ سرد تابعي از ضرورت اي ناتو در سال گذاري امنيت منطقه سياست
در سند راهبردي آمريكا موضوع گسترش . باشد قابله با تهديدها ميراهبردي و سازوكارهاي م

اي تدريجي گونه اين رويكرد به. هاي فراآتالنتيكي مورد توجه و تأكيد قرار گرفته بودهمكاري
حفظ و : اهدافي همانند. هاي اجرايي پيمان آتالنتيك شمالي منتقل گرديدبرنامه به حوزه

بازدارنده در مقابل تجاوز و ايجاد فضاي سياسي باثبات در عامل  عنوان بهپايداري قدرت 
نتايج حاصل از گزارش تنظيم شده . و در راهبرد جديد ناتو تبيين شد 2010بلندمدت، در سال 

ناتو در افغانستان و عراق، هنوز كشورهاي عضو  هاي بعد از مداخلهدهد كه در سالنشان مي
  . باشندنسبت به امنيت فرا آتالنتيك متعهد مي

هايي از دهد كه جلوهگزارش دورنماي عملياتي راهبردي پيمان آتالنتيك شمالي نشان مي
در واقع امنيت دائمي آمريكا با . پيوند امنيتي آمريكا با اروپا در دستور كار قرار گرفته است

 شده است كه امنيت كليه اعضا غيرقابل تأكيددر اين گزارش . باشدامنيت اروپا مرتبط مي
. گرددحمله به يك كشور عضو به مثابه حمله به تمامي اعضا تلقي مي: تفكيك است بنابراين
شده  تأكيدپيمان آتالنتيك شمالي در قالب امنيت دسته جمعي اعضا  5اين موضوع در ماده 

  ).Zagarski, 2009: 1(است 
ه توان هايي برخوردار باشند كتركيب نيروهاي نظامي كشورهاي عضو بايد از قابليت

نفوذ  بازدارندگي در برابر حمله احتمالي عليه هريك از اعضا را ايجاد نمايد، امنيت حوزه
هاي الزم براي توسعه حوزه عملياتي كشورهاي عضو ناتو  كشورها را سازماندهي كند و زمينه

هاي  كارويژهتوان در زمره اي را ميهاي منطقهبنابراين مقابله با بحران. آورد وجود بهو آمريكا را 
لئون پنتا در  2020اين رويكرد در گزارش . عملياتي ناتو در دوران بعد از جنگ سرد دانست

  . مورد توجه قرار گرفته شده است 2012ژانويه 

  اي ناتو  گذاري امنيت منطقه هاي ژئوپليتيكي در سياست گسترش بازيگران و حوزه -1-2-3

عضو افزايش يافته  28عضو به  16د اعضاي ناتو از از زمان پايان يافتن دوران جنگ سرد، تعدا
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موتور پيشرفت، سبب ايجاد اروپايي آزاد، امنيت جمعي  عنوان بهدرهاي باز  اين سياست. است
ناتو گسترش در منطقه غرب بالكان و گرجستان اوكراين را . بين كشورهاي عضو شده است

الي و اصول گسترش روند طبق اصل دهم پيمان آتالنتيك شم. گذاري كرده است هدف
باشند بايد از حركت جلورونده برخوردار عضويت كشورهايي كه نامزد عضويت در ناتو مي

  .باشد و كشورهاي نامزد عضويت اقدامات الزم را به عمل آورند
نمايد تا به سمت اهداف بلندمدت در زمينه طرح راهبرد جديد، دبير كل سازمان را ترغيب مي

گيري به موقع اعضا با كارآيي باالتر و هزينه افزايش قدرت تصميم منظور بهاصالحات ساختاري 
كشورهاي عضو ناتو بايد اين حقيقت را در نظر داشته باشند كه طرح راهبرد . كمتر گام بردارد

جديد سندي خواهد بود كه نه تنها در بين جوامع يوروـ آتالنتيك بلكه در تمامي مناطق جهان 
   ).Yaffe, 2004: 65(ساز مدنظر قرار خواهد گرفتژئوپليتيكي بحران هايبويژه در حوزه

كارگزاران راهبردي آمريكا معتقدند كشورهاي عضو ناتو بايد در نظر داشته باشند كه منافع 
اين رويكرد به منزله گسترش اقتدار . گردد متحدين در سايه امنيتي اياالت متحده تأمين مي

تعهدات نظامي و سياسي ناتو، . شودليتيكي متحدين محسوب ميراهبردي آمريكا در حوزه ژئوپ
طرح راهبرد . خواني نداشته باشد كم اهميت جلوه خواهد كردهاي آن هممادام كه با توانمندي

ها يا ايجاد  هاي دفاعي توافق جهت اصالحات، ارتقاي توانمنديجديد ناتو بايد بيانگر اولويت
  . هاي جديد باشدظرفيت

هاي كشورهاي توانند ظرفيت دفاع از سرزمينناتو از طريق مشاركت راهبردي مينيروهاي 
هايي دانست توان بخشي از مأموريتگيري از چنين الگوهايي را ميبهره. عضو را افزايش دهند

سان همواره ناتو نيازمند تحول و  باشند و بديندار آن ميكه اعضاي ناتو در نقاط راهبردي عهده
ساختار نظامي و امنيتي ناتو تالش دارد تا فرآيندهاي . ي نيروهاي خود خواهد بودسازدگرگون

انجام چنين اقداماتي به مفهوم آن است كه ناتو . جديدي از كنش عملياتي را سازماندهي نمايد
 ,Tisheyar(مند شودپذير بهرهپذيري بيشتر، تحرك و تطابقتالش دارد تا از الگويي با انعطاف

2009: 54(.  
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اي، پردازان راهبردي آمريكا بر اين اعتقادند كه تا زمان خلع سالح كامل هسته نظريه
بيان . كننده امنيت بايد در مقابل تهديدها، به اين گونه تسليحات مجهز باشد نيروهاي تأمين

چنين رويكردي به مفهوم آن است كه ساختار نظامي و عملياتي ناتو داراي ابزارهاي متنوعي از 
هاي كشورهاي عضو پيمان آتالنتيك شمالي در دوران. اي خواهد بودسالح هستهجمله 

اي هاي هستهاستقرار سالح هاي امنيتي آمريكا دربارهمختلف تاريخي، خود را با ضرورت
  . اندهماهنگ نموده

هاي متنوعي در ارتباط با موضوعات اگرچه آمريكا و كشورهاي قدرتمند اروپايي از قابليت
كنند، اما تمايلي به تكثير عنوان ضرورت بازدارندگي تلقي مي اي برخوردارند و آن را بههسته

بندي بنابراين هرگونه تغيير در شكل. دهنداي كشورهاي مختلف نشان نميافقي قابليت هسته
. شودقدرت راهبردي كشورها با واكنش شديد آمريكا و ساير كشورهاي اروپايي روبرو مي

همكاري با روسيه و . اي تأكيد دارندبر ضرورت مقابله همه جانبه با تكثير هستهكاران محافظه
سازي راهبردي  امنيت. گيرد كشورهاي عضو شوراي آتالنتيك نيز در چنين شرايطي انجام مي

اي مفهوم چنداني پيدا هاي هستهبدون توجه به نقش منحصر به فرد كشورهاي داراي سالح
اي و امنيتي آمريكا در قالب چنين اهدافي انجام ا سياست هستههمكاري روسيه ب. كندنمي

   ).Gelb, 2009: 17(خواهد شد
وجود آورده كه ناتو چه نوع  هاي بالستيك، اين ايده را بهدفاع در برابر تهديد حمله موشك 

تصميم رياست . عنوان يك ضرورت در دستور كار خود قرار دهد مأموريت نظامي را به
مؤثر، سريع و  صورت بهاي دفاع موشكي تطبيقي، ا مبني بر استقرار مرحلهجمهوري آمريك

همچنين طرح دفاع موشكي در قالب . تواند در برابر تهديد مذكور به كار گرفته شودمطمئن مي
تواند در طرح راهبرد جديد گنجانده شود كه تمامي كشورهاي عضو مأموريت ناتو مي

  . شندتوانند در آن مشاركت داشته با مي
گيري از چنين ابتكاري به مفهوم آن است كه آمريكا تالش دارد، ساختار دفاع موشكي بهره

اي نيز مورد استفاده قرار هاي منطقهتنها در قالب پيمان آتالنتيك شمالي بلكه در حوزه را نه
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هاي آمريكايي بر اين اعتقادند كه اگر قابليت موشكي برخي از كشورها استراتژيست. دهد
اثرسازي چنين شود، بايد از سازوكارهاي الزم براي بيعنوان تهديد امنيتي محسوب مي هب

هاي بازدارندگي راهبردي در سياست دفاعي آمريكا معطوف ضرورت. تهديدهايي استفاده شود
هايي به توانند از طريق چنين قابليتبه كاهش قابليت دفاعي و موشكي كشورهايي است كه مي

  ). Arendt, 2000: 65(يل گردند بازدارندگي نا
مركزي براي گسترش  عنوان بهكشورهاي عضو پيمان آتالنتيك شمالي مانند تركيه 

تواند عليه پايگاه ضد موشكي آمريكا در تركيه مي. شوندهاي ضدموشكي تلقي مي سايت
ت اگرچه روسيه با سياس. كشورهايي همانند ايران، روسيه و چين مورد استفاده قرار گيرد

هاي ضد موشكي آمريكا مخالف است اما همواره در برابر راهبرد امنيتي ناتو و گسترش پايگاه
  .گيردپذير بهره مي ايالت متحده از الگوي انعطاف

هاي بعد از جنگ سرد الملل در سال پذيري روسيه بخشي از واقعيت امنيتي نظام بين انعطاف
الملل را  هاي ناكارآمدي روسيه در نظام بينجهان غرب تالش دارد تا زمينه. شود محسوب مي

گرايي وجود آورد و تحقق چنين اهدافي را از طريق همكاري، مشاركت و چندجانبه به
اي و محدود با روند افول روسيه در چارچوب همكاري مرحله. رسانداستراتژيك به انجام مي

گرايي اي در برابر گسترشرحلهپذيري م ناتو و نهادهاي امنيتي آمريكا محور، منجر به انعطاف
  ). Hill, 2009: 73(اياالت متحده گرديده است بويژهراهبردي جهان غرب 

  اي ناتو  گذاري امنيت منطقه دفاع هوشمند در سياست -3-3

، وزير دفاع پيشين آمريكا كه داراي پيشينه 1نظريه دفاع هوشمند اولين بار از سوي رابرت گيتس
بسياري از مشاغل راهبردي را . ختار سياسي آمريكا بوده، مطرح شدامنيتي و راهبردي در سا

نگرش گيتس تأثير . هاي اجرايي گيتس مشاهده نمود توان در برنامه كاري و پرونده فعاليت مي
جا گذاشته  ، به21اي ناتو در دومين دهه قرن  گذاري امنيت منطقه قابل توجهي بر فرآيند سياست

  . مورد توجه قرار گرفت 2011ستراتژي سايبري ناتو از فوريه براساس چنين نگرشي، ا. است

                                                           
1-Robert Michael Gates 
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چنين . توان منادي و مجري سازماندهي استراتژي سايبري ناتو دانسترابرت گيتس را مي
گذاري  رويكردي نه تنها در حوزه وزارت دفاع آمريكا، بلكه آثار خود را در فضاي سياست

ت وزارت دفاع ايالت متحده تالش دارند تا از مقاما. جا گذاشت اي ناتو نيز به امنيت منطقه
اي و ائتالف منطقه هاي سازماني و نهادي خود براي گسترش چنين اهدافي در حوزهقابليت

در راستاي تحقق چنين اهدافي، پيمان آتالنتيك شمالي تالش دارد تا . المللي استفاده نمايند بين
  . يبرنتيك كشورهاي هدف آماده سازدافزاري و سا خود را براي مقابله با قابليت نرم

براي تحقق چنين اهدافي، كشورهاي عضو پيمان آتالنتيك شمالي ساختار سازماني خـود را  
هـاي  استراتژيست. اندهاي ملي با اهداف راهبردي سازماندهي كردهسازي قابليت براي هماهنگ

مقابلـه بـا خطـر حمـالت     آمريكايي تأكيد دارند كه ناتو بايد به تالش در جهت افـزايش تـوان   
. هاي ارتباطي اين سازمان در سطح گسترده مبـادرت نمايـد  منظور حفاظت از سيستم سايبري به

هـاي پيرامـوني   توانـد قابليـت خـود را بـه حـوزه     براساس چنين رويكردي، اياالت متحده مـي 
 ,Ahadi(منـد شـود  گسترش داده و از توانمندي ابزاري آنان در جهت اهداف استراتژيك بهـره 

2010: 36.(  

  گذاري امنيتي ناتو  اي در سياست گرايي منطقه گسترش-1-3-3

نامبرده از رهيافت . مطرح شد 1در دوران آيزنهاور» گسترش پيراموني«بار نظرية  اولين
براساس چنين رهيافتي بود كه زمينه براي كودتا . بهره گرفت» 2نيكالس اسپايكمن«ژئوپليتيكي 

و » پيمان بغداد«اي همانند  ق و سازماندهي نهادهاي امنيت منطقهدر ايران عليه دولت مصد
مشابه الگوي  21هاي ناتو در اولين دهة قرن  مأموريت. وجود آمد به 1950در دهة » پيمان سنتو«

  . راهبردي آيزنهاور براي گسترش راهبردي در حوزة حاشية ژئوپليتيكي بوده است
  : اردخليج فارس از چند سو براي ناتو اهميت د

 ، اين منطقه در مركز خاورميانه است؛ اينكهنخست  -

                                                           
1- Eisenhower 
2 -Nicolas J. Spykman 
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هاي پايداري اسالمي در برابر غرب است كه ، خليج فارس از مهمترين خاستگاهاينكهدوم  -
 خود را با پديدة تروريسم نشان داده است؛ 

درصد گاز طبيعي جهان را در خود جاي داده  40درصد نفت و  60، بيش از اينكهسوم  -
 است؛

كند و خود جلب مي ، دالرهاي نفتي، توجه بسياري از كشورهاي پيشرفته را بهاينكهچهارم  -
 .آورد دست بهكوشد سهمي از اين دالرها هر يك از آنها مي

اعالم كرد كه مأموريت ناتو از  2004عضو تازه در ناتو در  7بوش به هنگام پذيرش  
هايي در  ي ناتو به سمت ملتاعضا«رود و افزود كه مرزهاي اين سازمان بسي فراتر مي

روند تا توانايي مبارزه با تروريسم و تأمين امنيت مشترك را تقويت خاورميانه مي
  ).Gelb, 2009: 23(»نمايند

هاي اي ناتو در شرايطي از اهميت برخوردار است كه بتوان كارويژهافزايش نقش منطقه
ارايه  2012ژانويه  6آمريكا كه در  در سند دفاعي. اي ارايه دادجديدي براي كشورهاي منطقه

اي مورد تأكيد قرار شد، نقش پيمان آتالنتيك شمالي در سازماندهي عملياتي كشورهاي منطقه
توان اي پيمان آتالنتيك شمالي در حوزه خليج فارس را ميمحور اصلي كنش منطقه. گرفت

اياالت متحده ترجيح . مشاركت تاكتيكي و عملياتي براي پيگيري اهداف استراتژيك دانست
 :Saaed, 2010(اي انجام پذيرد دهد تا عمليات تاكتيكي از طريق مشاركت بازيگران منطقهمي

74 .(  
هاي رياست جمهوري جورج بوش پسر تالش نمودند  كار آمريكا در سال هاي محافظه گروه

هدف . ماينداي سازماندهي ن هاي منطقه تا شكل جديدي از معادلة قدرت و امنيت را در محيط
هاي راهبردي  سازي مأموريت را بايد متنوع 21اصلي پيمان آتالنتيك شمالي در اولين دهة قرن 

 جا بهدر قالب اجالسيه استانبول  2004وگوهاي مديترانه، آثار خود را در سال  گفت. دانست
  . تأكيد شد در نشست سران استانبول، بر لزوم مقابله با تروريسم در آفريقا و خاورميانه. گذاشت

گذاري مديريت بحران  اي بيانگر آن است كه ناتو نقش محوري در سياست تحوالت منطقه
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در . نمايد اي و فرآيندهاي امنيتي از طريق سازوكارها و ابزارهاي دفاع هوشمند ايفا مي منطقه
گاه ميان كشورهاي هم پيمان ناتو در حوزه مديترانه، فرآيندي شكل گرفت كه اروپا بتواند جاي

مبادرت به امضاء  2001بنابراين، تل آويو در سال . امنيتي اسرائيل در منطقه را تثبيت نمايد
هاي امنيتي ـ اطالعاتي ناتو با  نيز قرارداد همكاري 2004در سال . پيمان امنيتي با ناتو نمود

براي جبهة توان نماد تهديد امنيتي گسترش ناتو تمامي اين قراردادها را مي. اسرائيل امضاء شد
  ). Singer, 2009: 154(مقاومت در كشورهاي اسالمي دانست 

در نشست استانبول سازوكار ديگري تحت عنوان ابتكار همكاري  2004سران ناتو در سال 
كشورهاي حوزه  بويژهاستانبول و دعوت از كشورهاي عالقمند در منطقه خاورميانه بزرگ، 

ابتكار را تقويت روابط سودمند متقابل و كمك خليج فارس را تصويب نمود و هدف از اين 
اين طرح كه با تمركز خاص بر . به بهبود وضعيت ثبات و امنيت در منطقه اعالم كردند

هاي دفاعي و امنيتي تعريف شد، مبارزه با تروريسم و اشاعه هاي عملي در زمينههمكاري
  .عالم كردهاي اساسي ابتكار ااولويت عنوان بههاي كشتار جمعي را سالح

تمركز اوليه بر شش كشور عضو  رغم بهدر سند مصوب اجالسية استانبول اعالم شد كه 
شوراي همكاري خليج فارس، مسير براي ورود كليه كشورهاي منطقه خاورميانه بزرگ باز 

هاي همكاري معرفي شده، كه هريك از اي از فعاليتها و حوزهدر اين سند مجموعه. خواهد بود
هر كشوري . توانند ايفاي نقش نمايندهاي خود ميد شده براساس نيازها و اولويتكشورهاي يا

اي، كارويژه خاصي را بنا به قابليت و مزيت نسبي آن در هاي امنيت منطقهدر فرآيند همكاري
   ).Korski, 2008: 10(به عهده خواهد داشت

  : جملهتوان انجام اقداماتي از كارويژة اصلي اجالسيه استانبول را مي
 ريزي؛ بندي و برنامهاصالحات دفاعي، بودجه .1

 مناسبات نظامي ـ غيرنظامي؛  .2

ها و  پذيري از طريق مشاركت در تمرينهاي نظامي با هدف بهبود قابليت انطباق همكاري .3
 هاي آموزشي خاص؛  برنامه
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 هاي حمايت از صلح تحت فرماندهي ناتو؛مشاركت موردي در مأموريت .4

 هاي دريايي؛ از طريق تبادل اطالعات و همكاريمبارزه با تروريسم  .5

 هاي كشتار جمعي؛ هاي ناتو در مقابله با تهديد سالحكمك به تالش .6

 . ريزي براي مقابله با حوادث اضطراري غيرنظامي دانستارتقاي همكاري در زمينه برنامه .7

ن ابتكار در طور كه در اسناد مصوب ابتكار همكاري استانبول نيز تصريح گرديده، اي همان
» اي ناتوگفتگوي مديترانه«واقع در امتداد و مكمل طرح قبلي ناتو براي خاورميانه يعني 

  . باشد مي
 2005دبيركل سابق ناتو در نخستين سفر به منطقه خليج فارس در سال  1باب دهوپ شفر

ميزم دينا«و » ناتوي جديد«، »فضاي امنيتي نوين«: طي سخنراني خود در قطر سه دليل عمده
را براي ضرورت همكاري ناتو و كشورهاي حوزه خليج فارس » جديد در منطقه خليج فارس

نخستين دليل همكاري ميان طرفين، فضاي امنيتي در «: او در تشريح داليل خود گفت. برشمرد
تهديدهايي نظير تروريسم، تسليحات كشتار جمعي، قاچاق انسان، . حال تغيير فعلي است

  . خدر، داراي ماهيتي فراگير بوده و كنترل آنها آسان نيستتسليحات و مواد م
هاي امنيتي سازمان و همچنين دگرگوني دومين دليل گسترش ناتو را بايد در تغيير كارويژه

اي كه اين گونه امروزه ناتو دستخوش تغييراتي شده است، به. در موضوعات امنيتي دانست
عتقاد به ضرورت مشاركت و همكاري با كشورهاي سازمان با هدف تأمين امنيت فراگير و با ا

تواند كمك قابل هاي گذشته در موقعيتي است كه ميغير عضو و با توجه به تجارب سال
  . توجهي به تأمين امنيت در اقصي نقاط جهان از جمله منطقه خليج فارس نمايد
هاي اخير طي سالدليل سوم توجه ناتو به منطقه، ديناميزم جديد آشكار شده در خود منطقه 

انفرادي و دسته جمعي در قالب شوراي  طور بهاز نظر سياست خارجي كشورهاي منطقه . است
گونه گسترش هر. اندبازيگران مهم حوزه امنيت منطقه ظاهر شده عنوان بههمكاري خليج فارس 

سازي  ژئوپليتيكي آمريكا در مناطق بحراني همانند خاورميانه و خليج فارس نيازمند ائتالف

                                                           
1-Bob Schieffer 
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سازي براي مقابله با كشورهاي تهديدكننده قرار  آمريكا در مدار ائتالف. باشد مي
  ).Brzezinski, 2009: 20(»دارد

  اي ناتو  كاربرد دفاع هوشمند در نهادگرايي امنيت منطقه-2-3-3

مقابله با تهديدها را . باشد سازي مي دفاع هوشمند داراي سازوكارهاي مختلفي در روند امنيت
در . ساز دانست هاي راهبردي در مناطق آشوب عنوان بخشي از ضرورت همكاري يد بهبا

شود و خوانده مي» هاي استانبولابتكار همكاري«نشست استانبول طرحي به تصويب رسيد كه 
هاي گوناگون از برخورد با هاي آموزشي و نيز همكاري در زمينهآن بر سر همكاري برپايه

  . گيري در كارهاي دفاعي توافق شدفيت بودجه و تصميمتروريسم گرفته تا شفا
هاي الزم براي  نمايد كه زمينه سازي در قالب دفاع هوشمند ايجاب مي هاي امنيت ضرورت

در اين طرح، مشاركت با . اي ايجاد شود سازي منطقه مقابله با تهديدها از طريق امنيت
كويت، بحرين، قطر و . ده استكشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز پيشنهاد ش

اند و عربستان و عمان در حال بررسي پيوستن به آن امارات عربي متحده به اين ابتكار پيوسته
به بعد عربستان  2007هاي در سال. باشند كه گويا عربستان نيز به اين ابتكار پيوسته است مي

قه خاورميانه و خليج فارس هاي امنيت منطاي بر شكل بنديكننده سعودي نقش مؤثر و تعيين
  . ايفا نموده است

هاي تروريستي ها در چارچوب ابتكار استانبول، مقابله با گروه ترين توافقبرجسته
افزار و  داد و ستد غيرقانوني جنگكشتار جمعي، المللي، مبارزه با گسترش جنگ افزارهاي  بين

آنچه ناتو به كشورهاي شريك در همانند . گيردنيز همكاري در عمليات صلح ناتو را دربرمي
هايي براي اصالحات در بودجه و گفتگوهاي مديترانه پيشنهاد كرده، ابتكار استانبول نيز زمينه

گونه اقدامات با هدف ايجاد انگيزه  اين. هاي دفاعي كشورهاي منطقه ايجاد كرده استطرح
ي كه در دستور كار از ديگر موارد. خليج فارس انجام گرفته است براي كشورهاي حوزه

هاي  هاي در حال ظهور قرار دارد، آموزش نظامي، تبادل اطالعات، برگزاري رزمايشسازمان
  .المللي است مشترك، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همكاري در زمينه جرايم بين
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هاي سازماني بين پيمان آتالنتيك شمالي و كشورهاي شوراي در چارچوب همكاري
پاكستان، افغانستان،  همراه بهخليج فارس  رس، با پيوستن كشورهاي حوزههمكاري خليج فا

براي نظارت بر فرآيند دگرگوني در ساختار . ناظر در ناتو موافقت شد عنوان بهاردن و اسرائيل 
 2004هاي استانبول در سال اي خواهان پيوستن به ناتو، در نشستدفاعي كشورهاي خاورميانه

در اين كشورها » اي ناتو دفتر نمايندگي منطقه«مقرر شد دفترهايي به نام  2006در سال  و ريگا
  ). Ahadi, 2010: 36(برپا شود 

هاي سياسي، اقتصادي و بويژه نظامي سازي دگرگوني در حوزهكار اين دفترها، آسان
گويا بخش روابط عمومي اين دفترها . كشورهاي داوطلب و نظارت بر اجراي درست آن است

. گويند، به تازگي در بحرين و قطر گشوده شده استهم مي» بان آگاهيديده«ن كه به آ
. اكنون در هريك از كشورهاي منطقه دفاتر نمايندگي پيمان آتالنتيك شمالي فعاليت دارد هم

الزم به توضيح است كه دفاتر كشورهايي همانند بحرين، قطر و عربستان از فعاليت بيشتري در 
  .ها برخوردارند تراستاي تحقق مأموري

ناتو و امنيت خليج «گزارشگر مجمع پارلماني ناتو در گزارشي با عنوان  2007در سپتامبر 
آن كشورهاي عضو  اي به ابتكار صلح استانبول افزوده شود كه بر پايهپيشنهاد كرد ماده» فارس

احساس  بتوانند با ناتو به محض» ابتكار مشاركت براي صلح«اين برنامه همانند اعضاي 
همچنين در نشست مشترك ناتو و شوراي همكاري خليج . هرگونه تهديد امنيتي مشورت كنند

هاي نظامي و عمليات ضد تبادل اطالعات و آموزش فارس كه در قطر برگزار شد، در زمينه
  ). Crise Berg, 2007: 95(آمد  دست بههايي تروريستي توافق

  ي تحقيقها يافته -4

  اي ناتو در خاورميانه و خليج فارس فرآيند تحول امنيت منطقه گذاري سياست -1-4

گذاري امنيت  هرگونه سياست. شونده دارند يابنده و دگرگون اي ماهيت تكامل هاي منطقه بحران
هاي راهبردي براي  تواند به مطلوبيت هاي ساختاري نمي اي ناتو بدون توجه به شاخص منطقه
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تحوالت سياسي و امنيتي در منطقه . گ منجر گرددهاي بزر اي و قدرت كشورهاي منطقه
گراي اياالت متحده و كشورهاي عضو پيمان آتالنتيك خاورميانه براساس رويكرد گسترش

اي در خاورميانه هاي منطقهثباتي هاي امنيتي و بيبنديشكل. شمالي سازماندهي شده است
اي مورد توجه اعضاي جانبه ؤثر و همهم گونه گيري ادراكي گرديد كه اين منطقه بهمنجر به شكل

  ). Baldwin, 2001: 76(ناتو قرار گرفته است 

هاي راهبردي ناتو با كشورهاي پيراموني  گذاري گسترش همكاري سياست -1-1-4

  فارس  خليج

هاي بنديمحور اصلي شكل عنوان بهتوان ، را مي2008آوريل  24اجالس ناتو در بحرين در 
اجالسيه ناتو . و با كشورهاي خاورميانه و خليج فارس مورد توجه قرار دادنات جويانه همكاري

 هاي امنيتي در حوزهتوان يكي از نقاط عطف تاريخي در گسترش همكاريدر بحرين را مي
هاي امنيتي هايي براي مبادله اطالعات و همكاريدر اجالسيه بحرين توافق. اي دانستمنطقه

 توان بخشي از ضرورت گسترش ناتو از اروپا به حوزهميتوافقات جديد را . مطرح شد
بحرين توافقات الزم براي مشاركت عملياتي  در اجالسيه. خاورميانه و خليج فارس دانست

اعضاي اروپايي ناتو براي برقراري پيوندهاي نزديكتر با كشورهاي عربي  بويژهاعضاي ناتو و 
  . حوزه خليج فارس انجام گرفت

ناتو با برخي كشورهاي حوزه خليج فارس به ابتكار اجالس استانبول باز سابقه همكاري 
در مورد نحوه كمك به  بويژهدر اين اجالس . ، برگزار شد2004ژوئن  29و  28گردد كه در مي

از ميان كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس، . آموزش نيروهاي عراقي توافقاتي حاصل شد
و قطر در اجالس استانبول با ناتو توافقاتي را به امضا  بحرين، كويت، امارات متحده عربي

  .ها خودداري كردند رساندند، اما عمان و عربستان از الحاق به اين توافق
هاي ناتو با بحرين و تمايل اعضاي ناتو براي گسترش در حال حاضر استمرار توافق

  :دو عامل دانست مناسبات خود با كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس را بايد ناشي از
 هاي ناتو در عرصه افغانستان و تمايل اتحاديه اروپا براي افزايش تجارت؛ ناكامي .1
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 . بعد از افزايش جهاني قيمت نفت بويژهتعامل با كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس،  .2

نمايي خطر ايران در تالشند تا عامل مشترك مهمي را هاي ناتو با بزرگرسد مقاممي نظر به
هاي ناتو و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس مطرح ي ادامه تقويت همكاريبرا

  . كنند
اي ناتو در بحرين، باب دهوپ شفر دبيركل هاي منطقهسازمان همكاري 2008در اجالسيه 

يك خطر امنيتي فوري،  عنوان بهاي ايران، هاي هستهناتو بار ديگر با تهديدآميز بودن برنامه
پراهميت . حوزه خليج فارس را به همكاري بيشتر با پيمان ناتو ترغيب نمود كشورهاي عربي

توان يكي از سازوكارهاي را مي الملل بينجلوه دادن تهديدهاي ايران توسط نهادهاي امنيت 
اگر ناتو موقعيت خود را . محور به خاورميانه محسوب نمود هاي امنيتي غربگسترش سازمان

د، در آن شرايط بيشترين مطلوبيت استراتژيك براي جهان غرب در در خاورميانه تثبيت نماي
   ).Weitz, 2010: 5(شودراستاي مهار و محدودسازي انقالب اسالمي ايران حاصل مي

هرگونه گسترش ناتو در خاورميانه بر اساس ادبيات معطوف به همكاري با كشورهاي 
الي كه چنين فرآيندي بخشي از در ح. گيرداي انجام ميمنطقه و سازماندهي ثبات منطقه

گسترش ناتو در خاورميانه و خليج . شودگرايي ناتو در خاورميانه محسوب ميضرورت مداخله
پيمان آتالنتيك  توان كارويژهكلي مي طور به. فارس داراي اهداف تاكتيكي و عملياتي است

عملياتي و اي، مشاركت شمالي در دوران بعد از جنگ سرد را براساس توسعه منطقه
بندي براساس اعالم صورت گرفته، ناتو پيشنهادهايي را در زمينه چارچوب. سازي دانست پايگاه

هاي مشخص با هدف توسعه روابط بلندمدت ناتو با كشورهاي خاورميانه تصويب همكاري
توان ارتقاي اي ناتو در خاورميانه را مي گذاري امنيت منطقه هدف سياست. كرده است

مراكز . ها و تهديدها دانست اي آمريكا جهت مقابله با چالشهاي متحدين منطقهتوانمندي
اي با رويكرد هاي ناتو در عراق تا به امروز در روند تأمين امنيت منطقهآموزشي و نوع فعاليت

هاي سازمان پيمان آتالنتيك شمالي در فرآيند گسترش كارويژه. محور انجام گرفته است غرب
چنين . ضرورت حمايت كامل خويش از اهداف امنيتي جهان غرب تأكيد داردامنيتي خود بر 
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. گيرداهدافي با عنوان دفاع از استقالل، حاكميت و تماميت ارضي كشورهاي منطقه انجام مي
عالوه بر چنين مفاهيمي، ناتو نقش امنيتي خود را بر اساس ادبياتي همانند تقويت آزادي، 

   ).Buzan, et.al, 2007: 155(دهد انون و امنيت ارتقاء ميدموكراسي، حقوق بشر، حكومت ق
هاي دوستانه آمريكا و جهان غرب را در حوزه مفاهيم ياد شده زمينه مداخله انسان

هاي ياد هريك از واژه. سازدجغرافيايي پيراموني از جمله خاورميانه و خليج فارس فراهم مي
. اي دانستمنيتي ناتو در فضاي مشاركت منطقهتوان بخشي از ادبيات و گفتمان اشده را مي

در شرايط بحران . در افغانستان آغاز نمودند 2001كشورهاي عضو ناتو فعاليت خود را از سال 
امنيتي و نظامي عراق، برخي از كشورهاي عضو پيمان ناتو با آمريكا مشاركت عملياتي داشته و 

الزم به توضيح است كه . آمد وجود بهانه تحرك ناتو در منطقه خاورمي به اين ترتيب زمينه
رويكردهاي  اي با ناتو در حوزه خليج فارس و خاورميانه در زمرهمشاركت كشورهاي منطقه

  ).Janston et al., 2005: 93(شود ميجديد امنيتي اياالت متحده محسوب 

  اي ناتو در افغانستان گذاري امنيت منطقه سياست -2-1-4

هاي هاي آمريكا ـ اروپا در بحرانتوان محور اصلي همكاريانستان را ميمشاركت ناتو در افغ
در افغانستان  2001كشورهاي عضو پيمان آتالنتيك شمالي در عمليات اكتبر . اي دانستمنطقه

نماد  عنوان بهتوان را مي 2001استقرار نيروهاي نظامي آمريكا در نوامبر . مشاركت كردند
هايي كه بر بحران. هاي امنيتي خاورميانه دانستارتباط با بحران ديگري از مشاركت ناتو در

هاي تروريستي محسوب  هاي تحرك گروهاساس تحليل امنيتي آمريكا انعكاس فرآيند و نشانه
توسط آمريكا سازماندهي  1980هايي همانند القاعده و طالبان كه در دهه سازمان. شودمي

هاي امنيتي آمريكا نيروهاي غيرمطلوب در فهرست سوژه نعنوا به 21شدند، در اولين دهه قرن 
هاي آمريكا و اروپا در قالب پيمان از اين مقطع زماني به بعد، شاهد همكاري. قرار گرفتند

  . باشيمآتالنتيك شمالي در افغانستان مي
هاي كنفرانس بن در دسامبر نامه حمايت از روند بازسازي افغانستان در چارچوب توافق

و اقدامات ناتو در افغانستان براي مقابله با  2001سپتامبر  11واقعه . شكل گرفته است 2001
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هاي جديد ناتو و تروريسم و تسليحات كشتار جمعي، مرحله جديدي از اجراي مأموريت
محور در انتقاد از گسترش  پردازان غرب برخي از نظريه. توسعه اختيارات اين سازمان است

گيري آمريكا اند كه بهرههاي بعد از جنگ سرد بر اين موضوع تأكيد داشتهلناتو در سا كارويژه
هاي الزم براي تبديل پيمان ناتو كه براساس از نيروي سازمان پيمان آتالنتيك شمالي زمينه

هاي تدافعي شكل گرفته بود، به پيمان واكنش سريع در برابر تهديدهاي اعالمي ضرورت
  ).Zagarski, 2009: 1(ست وجود آورده ا هآمريكا را ب

، در »مقابله با تروريسم«ناتو با توسل به سلسله اقدامات تهاجمي در افغانستان با عنوان 
اساسنامه و در ارتباط با اقدامات تدافعي و  5صدد برآمد تا عمليات ضدطالبان را براساس ماده 

زمينه براي  متعاقب چنين فرآيندي. هاي جنگ پيشگيرانه تبيين نمايدبراساس شاخص
. موسوم به ايساف تشكيل شد 1المللي برقراركننده ثبات در افغانستان گيري نيروي بين شكل

  :شدبند خالصه مي 8وظايف اصلي و اعالم شده نيروهاي ايساف در 
 اعمال حاكميت خود در سراسر سرزمين افغانستان؛ منظور بهكمك به دولت افغانستان  .1

 امنيت از طريق همكاري با نيروهاي امنيت ملي افغانستان؛انجام عمليات برقراري ثبات و  .2

 كمك به دولت افغان در انجام فرآيند اصالحات در بخش امنيتي؛ .3

 آموزش و تقويت ارتش ملي افغانستان؛ .4

 هاي غيرقانوني مسلح؛كمك به دولت افغانستان براي اجراي برنامه خلع سالح گروه .5

 و قاچاق مواد مخدر؛ كمك به دولت افغانستان براي كنترل توليد .6

 هاي بشردوستانه براي مردم افغان؛ارسال كمك .7

  .تشكيل و تقويت پليس افغانستان .8
و با حضور  2003همكاري سازماني ناتو و ايساف همراه با پذيرش فرماندهي آن در آوريل 

. نيروهاي نظامي پيمان آتالنتيك شمالي در راستاي حمايت از دولت افغانستان انجام شد
در حالي كه نيروهاي . دار گرديدسياسي و امنيتي را عهده ملل نقش هماهنگ كننده سازمان

                                                           
1- International Stabilization Force In Afghanistan (ISAF) 
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. اندفردي برخوردار شده نظامي آمريكا و پيمان آتالنتيك شمالي از نقش محوري منحصر به
توان تقسيم كلي حضور ناتو در افغانستان و رويكرد اين سازمان را به سه مرحله مي طور به

  :كرد
ي و مشاركت نيروي نظامي آمريكا در روند حمله به افغانستان همراه بهطوف دوره اول مع .1

در اين دوران نيروهاي نظامي آمريكا و پيمان آتالنتيك شمالي هدف اصلي خود . بوده است
 . را مقابله با طالبان و القاعده قرار دادند

و حكومتي اشاره  توان به نهادسازي سياسيدر دومين دوره از حضور ناتو در افغانستان مي .2
 . چنين اقدامي از طريق پيوند سازمان ملل با نهادهايي همانند ايساف انجام گرفت. داشت

توان در ارتباط با مشاركت نظامي و هاي ناتو در افغانستان را ميسومين دوره از همكاري .3
  ).Tisheyar, 2009: 54(امنيتي كشورهاي اسالمي با ناتو مورد توجه قرار داد 

، از 2003هايي بود كه سران ناتو در اجالس پراگ در اوت سال چنين همكاري براساس
هاي جديد با هدف شوراي آتالنتيك شمالي درخواست كردند تا براي پذيرش مسئوليت

شوراي . در افغانستان اقدام كند) ايساف(المللي كمك به امنيت  حمايت از نيروهاي بين
باشد با پذيرش هاي اروپايي، آمريكا و روسيه مياي از كشورآتالنتيك شمالي كه مجموعه

المللي  نيروي بين«به اين ترتيب . موافقت كرد 2003اوت  11رهبري ايساف توسط ناتو از 
توان نماد ايساف را مي. سازماندهي شد» ايساف«موسوم به » كمك به امنيت افغانستان

كننده و  مرجع هماهنگ عنوان به گرايي ناتو در خاورميانه دانست، سازمان ملل نيز چندجانبه
  . شودبخش به اقدامات ناتو در افغانستان محسوب مي مشروعيت

مربوط به گسترش نقش ناتو در  اي ناتو در افغانستان زمينه گذاري امنيت منطقه سياست
بر  2010دسامبر  7راسموسن دبيركل وقت ناتو در . هاي بحراني خاورميانه را ايجاد نمودمحيط

وي در اين ارتباط بيان . هاي امنيتي و اجتماعي تأكيد نمود ضرورت لحاظ بهشاركتي، چنين م
گرايي راهبردي داشت كه مشاركت كشورهاي اسالمي با ناتو در افغانستان بخشي از چندجانبه

جنگ افغانستان، جنگ «وي در اين ارتباط تأكيد داشت كه . شودگرايي محسوب مي عليه افراط
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تاكنون دو كشور اسالمي در . گرايي و تروريسم استجنگ عليه افراطديني نيست بلكه 
در مذاكراتي كه با «: گويدو يا در جاي ديگر مي» اندهاي ما در افغانستان سهيم بوده تالش

ام تا به شيوه مثبت، مشاركت در ام آنها را تشويق كردهتعدادي از كشورهاي اسالمي داشته
البته اين كشورها تا به امروز در اين زمينه . رسي قرار دهندعمليات افغانستان را مورد بر

 ,Weitz(».انداند كه اهميت مسئله را درك كردهاند ليكن اكثر آنها نشان دادهتصميمي نگرفته

2010: 73.( 

  اي اعضاي ناتو  ووليت منطقهئگذاري امنيتي گسترش مس سياست -3-1-4

بوده و سعي در ترغيب كشورهاي اسالمي به ورود مقامات آمريكايي نيز همين روند را پيگير 
مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريكا در دوران » تام دانيلون«. به صحنه افغانستان را دارند

جورج بوش پسر و در ارتباط با چگونگي مشاركت كشورهاي حوزه خليج فارس با روند 
تالش خود براي جلب همكاري سازي ناتو در منطقه اعالم كرد كه آمريكا همچنان به  امنيت

عيني كشورهاي حاشيه خليج فارس براي كمك به پيشبرد استراتژي جديد آمريكا در افغانستان 
  . و پاكستان ادامه خواهد داد

ساير مقامات امنيتي آمريكا نيز بر ضرورت مشاركت كشورهاي حاشيه خليج فارس در 
از آنجايي كه كشورهاي حوزه . تأكيد نمودندهاي مالي و نيز اعزام نيرو به افغانستان قالب كمك

باشند، نهادهاي نظامي اي برخوردار ميفارس از نيروي نظامي و لجستيك گسترده خليج
اي استفاده هاي منطقهالمللي تالش دارند تا از قابليت چنين نيروهايي در ارتباط با بحران بين

رجي و امنيتي كشورهاي خاورميانه ناپذير فرآيندهاي سياست خا بحران بخش اجتناب. نمايند
ترين عوامل تحقق چنين فرآيندي خواهد هاي بزرگ يكي از اصليباشد و دخالت قدرتمي
   ).Rozoft, 2009: 5(بود

دهد كه ائتالف ضد طالبان در افغانستان براساس مشاركت نشان مي 1شماره جدول 
اكنون واحدهاي  ح است كه همالزم به توضي. گيردنيروهاي نظامي چه كشورهايي انجام مي

در بين . نمايندكشور جهان در افغانستان به ايفاي نقش امنيتي مبادرت مي 40نظامي و عملياتي 
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كشور اسالمي يعني نيروي نظامي كشورهاي تركيه، آذربايجان، اردن،  6كشورهاي ياد شده 
مورد توجه قرار داد از سوي ديگر بايد اين موضوع را . امارات، مالزي و بوسني حضور دارند

. كه صرفاً يكي از اين كشورها يعني امارات عربي متحده در حوزه خليج فارس قرار دارند
هاي بندي گسترش ناتو به خاورميانه منجر به افزايش تحرك كشورهاي خليج فارس در شكل

  . اي خواهد شدامنيت منطقه
  )براساس آمار رسمي ناتو(ن نيروهاي نظامي كشورهاي مختلف در افغانستا: 1جدول شماره 

  )3750(فرانسه  - 4  )4280(آلمان  - 3  )9500(انگلستان  - 2  )45780( آمريكا - 1
  )1955(لهستان  - 8  )1950(هلند  - 7  )3150(ايتاليا  - 6  )2830(كانادا  - 5
  )1755(تركيه  - 12  )900(روماني  - 11  )1065(اسپانيا  - 10  )1550(استراليا  - 9

  )370(چك  - 16  )500(نروژ  - 15  )545(بلژيك  - 14  )740(دانمارك  - 13
  )255(مجارستان  - 20  )175(گرجستان  - 19  )500(سوئد  - 18  )495(بلغارستان  - 17
  )155(ليتواني  - 24  )245(آلباني  - 23  )295(كرواسي  - 22  )220(نيوزلند  - 21
  )90(فنالند  - 28  )165(مقدونيه  - 27  )175(لتوني  - 26  )240(اسلواكي  - 25
  )70(اسلووني  - 32  )105(پرتغال  - 31  )15(يونان  - 30  )155(استوني  - 29
  )38(سنگاپور  - 36  )10(بوسني  - 35  )10(اواكراين  - 34  )90(آذربايجان  - 33
  )9(اردن  - 40  )3(اتريش  - 39  )7(ايرلند  - 38  )9(لوكزامبورگ  - 37
    )40(مالزي  - 43  )15(امارات  - 42  )4(ايسلند  - 41

  

  اي ناتو در عراق گذاري امنيت منطقه ياستس -2-4

توان نقطه عطف جديدي در ارتباط با نقش را مي 2003حمله نظامي آمريكا به عراق در مارس 
الگوي رفتار آمريكا براي . امنيتي و راهبردي پيمان آتالنتيك شمالي در منطقه دانست

اي است كه در ابتدا گونه ههاي امنيتي باي در پيمانسازماندهي و مشاركت كشورهاي منطقه
از طريق چنين فرآيندي، زمينه براي . نمايند مبادرت به سازماندهي الگوهاي مشاركت نهادي مي

توان بخشي از ديپلماسي دفاعي را مي. گرددسازي آنان در ديپلماسي دفاعي فراهم ميفعال
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المللي  يناي در سازوكارهاي بناپذير متقاعدسازي كشورهاي منطقه ضرورت اجتناب
  )Scales, 2005: 95(دانست

يكي از كشورهاي اسالمي كه بسياري از كشورهاي عضو ناتو در آن به شكل جدي حضور 
هر چند . يافته و بستر الزم براي حضور بلندمدت خود را در آن فراهم كرده، كشور عراق است

) ا عضو ناتو بودندكه فقط برخي از آنه(ائتالفي از كشورهاي مختلف  وسيله بهجنگ در عراق 
اي در روند يك سازمان نقش عمده عنوان بهآغاز شد و ناتو  2003به رهبري آمريكا در مارس 

ريزي دفاعي ناتو، در قبل از شروع درگيري، كميته برنامه. گيري مربوط به آن نداشتتصميم
بالقوه از براي كمك به اين كشور در مقابل خطر ) عضو رسمي ناتو(پاسخ به درخواست تركيه 

پس از مذاكرات و مجادالت بين . سوي عراق، برخي اقدامات پيشگيرانه را طراحي و اجرا نمود
اي، پذيرش نقش جديد ناتو در اعضاي ناتو، رهبران سازمان در اجالس استانبول با انتشار بيانيه

  ).Kagan, 2004: 26(روند تأمين امنيت در عراق را مورد تأييد قرار دادند
توان در قالب هاي امنيتي را مياي در پيمانمشاركت كشورهاي منطقه اي اوليههنشانه

در راستاي چنين اهدافي، برخي از . گيري امنيتي دانستايجاد جاذبه سازماني براي بهره
برگزار شد، دعوت  2002كشورهاي خاورميانه در كنفرانس امنيتي پراگ كه در اوايل نوامبر 

 2002ر، شاهد برگزاري نشست سران كشورهاي عضو ناتو در پراگ متعاقب اين ام. گرديدند
سازمان ملل متحد اعالم  1441اعضاي ناتو حمايت خود را از اجراي قطعنامه . باشيممي

 ,Ikenberry(داشتند، آنها صرفاً خواستار حل و فصل بحران عراق از طريق سازمان ملل بودند

2003: 265.(  
هاي دهد كه اين كشور، انگيزهرد با ناتو نشان ميالگوي رفتاري آمريكا در برخو

هاي استثناگرايي آمريكا ضرورت. جويي در برخورد با كشورهاي اروپايي نيز دارد برتري
محور را  هاي غرباي سازماندهي شده است كه نقش اين كشور در ارتباط با پيمانگونه به

هاي امنيت بندياي در شكلكننده توانند نقش تعيينهايي كه ميسازد، پيمانبرجسته مي
اگرچه اعضاي پيمان آتالنتيك شمالي در . اي بر اساس الگوهاي مشاركتي ايفا نمايند منطقه
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تأكيد داشتند، اما اياالت متحده بدون توجه  1441اجالسيه پراگ بر ضرورت اجراي قطعنامه 
م عمليات نظامي عليه عراق ماه بعد از اجالسيه پراگ مبادرت به انجا 4به رويكرد اعضاي ناتو 

  ). Asgari, 2005: 72(نمود
با ادامه يافتن . هاي امنيتي جديدي را فراروي مقامات آمريكايي قرار دادبحران عراق، درس

اجالسيه . فراهم گرديد 2004بحران عراق، زمينه براي برگزاري اجالسيه استانبول در ژوئن 
در اين . اي دانستگرايي منطقهيكا براي چندجانبهتوان انعكاس تالش جديد آمراستانبول را مي

از سوي . اجالسيه، نمايندگان اياالت متحده مبادرت به انتقاد از الگوي رفتار امنيتي ناتو نمودند
ديگر، در روند برگزاري اجالسيه استانبول طرح مشاركت كشورهاي خاورميانه با ناتو براي 

روز دوم اين نشست، دبير كل ناتو نحوه همكاري  در. اي فراهم شدسازماندهي امنيت منطقه
  : اين سازمان را در روند مديريت و كنترل بحران عراق را به شرح زير اعالم كرد

  برقراري ارتباط با دولت موقت و نيروهاي چندمليتي؛ .1
  همكاري با مقامات عراقي در زمينه بازسازي ساختارهاي دفاعي و نظامي اين كشور؛ .2
 تعدادي از پرسنل عراقي براي آموزش در خارج از كشور؛ شناسايي و انتخاب .3

همكاري نزديك با دولت موقت و نيروهاي چندمليتي براي بسترسازي و گسترش مباني  .4
 ).O'Hanlon, 2009: 56(آموزش امنيتي ـ نظامي ناتو در اين كشور

 ، وزراي خارجه كشورهاي عضو ناتو كه در بروكسل گردهم2004در آخرين روزهاي سال 
آمده بودند، در زمينه افزايش حضور ناتو در عراق و افغانستان به توافق رسيدند و مقرر شد در 

هاي نظامي تحت حمايت و نظارت ناتو در نزديكي يك مركز آموزش و تمرين 2005سال 
كننده در پيمان آتالنتيك شمالي در صدد بودند تا  كشورهاي مشاركت. بغداد تأسيس شود

. هاي چندجانبه در ارتباط با عراق را فراهم آورندراي گسترش همكاريهاي الزم بزمينه
المللي خود را با  هاي بزرگ و نهادهاي بيناجالسيه بروكسل و استانبول نشان داد كه قدرت

 ).Snyder, 2005: 75(نمايند هاي راهبردي اياالت متحده هماهنگ ميضرورت
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و  2004نخست وزير وقت عراق در ژوئن  1هاي انجام شده، اياد عالويمتعاقب هماهنگي
اي خطاب به دبيركل ناتو، درخواست حضور ناتو در بعد از برگزاري اجالسيه استانبول در نامه

مقامات و اعضاي . اين كشور و مشاركت در بازسازي ساختارهاي امنيتي آن را رسماً ارائه كرد
عمليات «استانبول در خصوص شروع ناتو نيز در پاسخ به اين نامه در نشست سران سازمان در 

حضور ناتو در اين  2004گيري نموده و به اين ترتيب از سال تصميم 2»آموزشي ناتو در عراق
توان به شرح  اهداف عمومي عمليات آموزشي ناتو در عراق را مي. كشور رسماً آغاز گرديد

  :ذيل بيان داشت
. مركز فرهنگي در بغداد ايجاد شد در ساختمان» الرستميه«دانشگاه دفاعي ملي در منطقه  .1

توسط دبير كل ناتو و ابراهيم جعفري نخست وزير  2005سپتامبر  27اين دانشگاه در تاريخ 
 . كار كرد وقت عراق افتتاح و شروع به

مؤسسه مذكور در . مؤسسه دفاعي زبان در بغداد وابسته به دانشگاه دفاع ملي ايجاد شد .2
ن به آن دسته از افسراني كه براي آموزش در خارج از و با هدف آموزش زبا 2006فوريه 

ماهه  5هاي آموزشي در اين مؤسسه دوره. شوند شكل گرفت عراق انتخاب و اعزام مي
 .گرددبراي افراد مورد نظر برگزار مي

گروه هماهنگي آموزش و تجهيز ناتو براي همكاري با مركز مشابه مستقر در بغداد ايجاد  .3
هماهنگي، ارسال و انتقال تجهيزات نظامي اعطايي از سوي اعضاي  اين گروه وظيفه. شد

 :Weitz, 2010(شروع كرده است 2004دار بوده و فعاليت خود را از سال ناتو را عهده

73.(  

تالش  2009و استراسبورگ  2008بخارست  سازمان پيمان آتالنتيك شمالي در اجالسيه
. هاي آموزشي را در عراق سازماندهي و تثبيت نمايدتهاي الزم براي تداوم فعالي نمود تا زمينه

هاي الزم براي آمريكا و كشورهاي عضو پيمان آتالنتيك شمالي تالش نمودند تا زمينه
اين گونه اقدامات براساس الگوي نهادينه . سازي روابط ناتو با عراق را فراهم آورند نهادينه

                                                           
1-Ayad Allawi 
2- NTMI 
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هايي از جمله توافق امنيتي در حوزه هاي دفاعي و امنيتي ناتو و براساسسازي همكاري
هاي پليس، امنيت مرزي، مبارزه عليه آموزش كادر رهبري نيروي دريايي و هوايي، آموزش

هاي سبك و كوچك تروريسم، اصالح سيستم دفاعي، ايجاد ساختار دفاعي و ارتقاي سالح
  .گيردانجام مي

  و قفقاز اي ناتو در آسياي مركزي گذاري امنيت منطقه سياست -3-4
با حضور در برنامه مشاركت براي صلح ناتو،  1994كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز از سال 
. انداند و به عضويت مجمع پارلماني ناتو نيز درآمدههمكاري خود را با اين سازمان آغاز كرده

ان گسترش هرچه بيشتر روابط ناتو با هر يك از كشورهاي اين منطقه، در اجالس سر منظور به
به » طرح اقدام مشاركت موردي كشورها«ابتكاري تحت عنوان ) 2002نوامبر (ناتو در پراگ 

  . تصويب اعضاي شركت كننده در اجالسيه پيمان آتالنتيك شمالي رسيد
دهد كه اي پيمان آتالنتيك شمالي نشان ميهاي منطقهمشاركت موردي كشورها با مأموريت

ري دو جانبه را با هر يك از كشورهاي هدف در اين سازمان اهداف و مكانيسم همكا
هاي اضطراري غيرنظامي و منابع هاي امنيتي، دفاعي، نظامي، علوم محيط زيست، وضعيت حوزه

در حال حاضر گرجستان، . گذارند هاي همكاري را تعيين و به اجرا ميانرژي، اولويت
اي را با ناتو امضا نامهآذربايجان، ارمنستان، قزاقستان و مولداوي چنين توافق

اياالت متحده در صدد است تا از الگوي  ).Emerson et al, 2002: 75.(اند كرده
اي اي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز براي كنترل فرآيندهاي امنيت منطقههاي منطقه همكاري

ز توان نمادي ا را مي »مشاركت موردي« گيري از الگويبهره. در خاورميانه استفاده نمايد
چنين الگويي . اي دانستگرايي در قالب مشاركت امنيتي با كشورهاي منطقه گسترش چندجانبه

 .كند مخاطرات امنيتي زيادي را براي كشورهايي همانند جمهوري اسالمي ايران ايجاد مي

محور داراي مطلوبيت و كارويژه  هاي امنيت غرباي در پيمانسازي كشورهاي منطقه فعال 
ترين هدف راهبردي اصلي. با اهداف راهبردي آمريكا در منطقه خواهد بود نسبتاً مشتركي
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 & Ehteshami(دانست  1»الگوي به حاشيه راندن ايران«كارگيري  توان بهآمريكا را مي

Heinboosh, 2004: 95(.  
اي آسياي مركزي و قفقاز در چارچوب چندين روند مشاركت ناتو با كشورهاي منطقه

واقع شدن آسياي مركزي و قفقاز در همسايگي سه . شوديرنظامي انجام ميرزمايش نظامي و غ
هاي كشور مهم روسيه، ايران و چين كه همگي در پيشبرد سياست خارجي خود، از سياست

كنند، اين منطقه را از نظر سياسي و گرايي اياالت متحده پيروي ميمخالف هژموني و يك جانبه
اهميت آسياي مركزي و قفقاز در اين است كه . كرده استراهبردي براي ناتو حائز اهميت 

هاي محدودسازي اقتدار كشورهايي همانند توان از طريق كنترل امنيتي اين منطقه، زمينهمي
هاي ناتو و آمريكا براي حضور مؤثر در آسياي مركزي و توان فعاليتمي. آورد وجود بهايران را 

  :بندي كردقفقاز را به شكل ذيل جمع
 فر مقامات نظامي و بلندپايه ناتو به كشورهاي منطقه و بالعكس؛س -

 هاي نظامي ناتو در آسياي مركزي و قفقاز؛امضاي اسناد همكاري و ايجاد پايگاه -

 هاي نظامي مشترك ميان اعضاي ناتو و كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز؛برگزاري رزمايش -

ي در قالب برنامه مشاركت براي هاي نظامهاي آموزشي و برگزاري همايشتشكيل دوره -
 صلح ناتو؛

 ).Holtom, 2010: 20(هاي مالي، فني و لجستيك به كشورهاي منطقهارائه كمك -

توان نمادي از هاي امنيتي كشورهاي ياد شده با پيمان آتالنتيك شمالي را ميادامه همكاري
اي مركزي و ي آسيكشورهاي حوزه. هاي ژئوپليتيكي و نيازهاي اقتصادي دانستضرورت

جمعي كشورهاي مستقل  قفقاز در برنامه مشاركت براي صلح ناتو و معاهده امنيت دسته
عضويت كشورهاي ياد شده در سازمان همكاري شانگهاي . المنافع حضور دارند مشترك

دهنده تالش آنها براي رسيدن به اهداف اقتصادي از طريق مشاركت در نهادها و  نشان
  . شوداي محسوب ميهارهاي امنيت منطقتساخ

                                                           
1- Single out of Iran 
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يكي ديگر از وجوه همكاري سازمان ناتو با كشورهاي قفقاز و آسياي مركزي در قالب 
سازمان پيمان آتالنتيك شمالي براي ايجاد جاذبه امنيتي و . طرح مشاركت براي صلح است

كننده در طرح مشاركت  اقتصادي براي چنين كشورهايي، متعهد شده است كه واحدهاي شركت
به هنگام مواجه شدن با تهديد مستقيم عليه تماميت ارضي، استقالل سياسي  )PFP(صلح براي

  .شان، به رايزني براي حل تهديد بپردازدو امنيتي
هاي آموزشي، برگزاري مانورهاي مشترك، در زمينه بويژهمواردي نظير توسعه روابط نظامي 

دوستانه، دفاع اقدامات انسانپاسداري از صلح، مديريت بحران، عمليات جستجو و نجات، 
هاي اضطراري غيرنظامي از جمله هوايي، كنترل دموكراتيك نيروهاي دفاعي و عمليات

در اين بين براي برخي از كشورها مانند . باشند هاي همكاري در چارچوب اين طرح مي زمينه
عضويت آنها روندي كه در نهايت به  عنوان بهآذربايجان و گرجستان شركت فعال در اين طرح 

شود و برخي ديگر آن را فرصت مناسبي براي توسعه در ناتو منجر خواهد، تلقي مي
 ,O'Hanlon(پندارندهاي نظامي عملي و استفاده از تجربيات و امكانات ناتو مي همكاري

2009: 54.(  

  گذاري امنيت مشاركتي ناتو و روسيه  سياست -1-3-4

به بعد تحت تأثير رويكرد ژئوپليتيكي  2009سال اي ناتو از  گذاري امنيت منطقه سياست
اي تابعي  افراد يادشده بر اين اعتقاد بودند كه امنيت منطقه. قرار گرفت 1برژينسكي و كيسينجر

براساس چنين نگرشي بود كه هيالري . باشد گرا در سياست جهاني مي هاي موازنه از ضرورت
جمهوري باراك اوباما با اعطاي دكمه  ره رياست، وزير امور خارجه آمريكا در اولين دو2كلينتون

هاي راهبردي با  ، رويكرد نمادين جديد آمريكا براي همكاري3زردرنگ به سرگئي الوروف
  . روسيه را در قالب امنيت مشاركتي ارائه داد

                                                           
1-Henry Alfred Kissinger 
2-Hillary Rodham Clinton 

3- Sergey Lavrov 
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را براي امنيت مشاركتي با روسيه و در » 1تنظيم جديد راهبردي«هيالري كلينتون مفهوم 
. كار گرفت اي دوران بعد از جنگ سرد به هاي مقابله با تهديدهاي منطقه راستاي ضرورت

زده و در فضاي  نگرش باراك اوباما را بايد تنظيم مجدد فرآيند امنيتي در مناطق آشوب
اگرچه در نگرش امنيتي آمريكا، روسيه هيچگاه در فضاي . جويانه با روسيه دانست همكاري

گرايي  هاي موازنه گيرد، اما ضرورت ان غرب قرار نميالمنافع امنيتي جه كشورهاي مشترك
هاي امنيتي با  راهبردي منجر به تغيير در نگرش امنيتي آمريكا در جهت گسترش همكاري

  . روسيه شده است
هاي  اي را دگرگون كرد اما واقعيت اگرچه بحران اوكراين معادلة قدرت و امنيت منطقه

هاي بحراني در  گرايي راهبردي ناتو و روسيه در محيط هايي از همكاري راهبردي، بيانگر جلوه
روسيه در فضاي شوراي امنيت سازمان ملل نيز بسياري . هاي بعد از جنگ سرد بوده است سال

هاي يكي از تاكتيك. از رويكردهاي راهبردي و امنيتي آمريكا را مورد توجه و پذيرش قرار داد
چنين اقدامي . توان مشاركت ناتو و روسيه دانستسازي را مي اصلي آمريكا در فرآيند امنيت

المللي محسوب  سازي بازيگران در نظام سياسي بينهاي نهادينهيكي از ضرورت عنوان به
  . شود مي

تواند روسيه را در گرا در اياالت متحده اعتقاد دارند كه آمريكا نمي پردازان استراتژي نظريه
كانال ارتباط . اي ناديده انگارد هاي منطقه منيتي در حوزههاي ا روند مقابله با تهديدها و بحران

گيري از نهادهاي بهره. باشدرسمي بين كشورهاي عضو و روسيه، شوراي ناتو ـ روسيه مي
ها، تحليل رويدادها،  ابزاري جهت پيشگيري از بحران عنوان بهتواند المللي مي اي و بينمنطقه

انجام اقدامات مشترك در ارتباط با مناطق بحراني مورد  ها و توافق در مورد چگونگيطرح ايده
  . )Gaus, 2003-4: 25( توجه قرار گيرد

المللي، كشورهاي عضو ناتو  اي و بينسازي در محيط منطقههاي امنيتبراساس ضرورت
اند كه در چارچوب ساختار مشورتي شوراي هايي گرديدهموظف به پذيرش فرآيند همكاري

                                                           
1- Strategic Reset   
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هاي اين شورا وظيفه دارد تا روند امنيت نهادينه شده بين قدرت. كندنا پيا ميناتو ـ روسيه مع
هاي عملي انجام چنين اقدامي از طريق تمركز بر فرصت. بزرگ را پيگيري و تحقق بخشد

اي، كنترل هاي مشترك مانند عدم اشاعه هستهجهت همكاري چندجانبه امنيتي در زمينه
ها، عمليات صلح، امنيت  دفاع موشكي، مديريت مؤثر بحرانتسليحات، مبارزه با تروريسم، 

  ). Brzezinski, 2009: 20(دريايي و مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام گرفته است

  گيري تحليل و نتيجه -5

هاي بعد از جنگ سرد معطوف به نهادگرايي،  اي ناتو در سال گذاري امنيت منطقه سياست
تهديدها در نگرش كارگزاران سياست خارجي آمريكا . ه استگسترش و مقابله با تهديدها بود

. شود اي تلقي مي ساز منطقه هاي آشوب و كشورهاي ناتو معطوف به چگونگي مقابله با بحران
الملل بعد از تغيير در  هاي راهبردي سياست بين عنوان يكي از واقعيت گسترش ناتو را بايد به

هاي بعد از جنگ سرد، الگوهاي كنش راهبردي آمريكا  در سال. الملل دانست ساختار نظام بين
. هاي چندجانبه قرار گرفت و ساير كشورهاي عضو پيمان آتالنتيك شمالي در فضاي همكاري

گذاري  اي را بايد محور اصلي سياست گرايي نهادي براي مقابله با تهديدهاي منطقه چندجانبه
توان به شرح  هاي چنين فرآيندي را مي شانهن. هاي بعد از جنگ سرد دانست امنيتي ناتو در سال

  :ذيل مورد توجه قرار داد
كشور افزايش يافت،  28استانبول كه بعدا به  2004كشور عضو ناتو در اجالس  27تمامي   -

شيفر دبير كل ناتو پيشنهاد . هاي ناتو در منطقه خاورميانه تأكيد كردندبر گسترش مسئوليت
ناتو ثبات و امنيت در منطقه . اي منطقه خاورميانه را ارائه دادگفتگوهاي امنيتي ناتو با كشوره

حضور چند ساله نيروهاي . داندخاورميانه را كليدي براي آرامش و ثبات در كل دنيا مي
حافظ امنيت ناتو در افغانستان و موافقت اخير اعضاي ناتو در استانبول مبني بر مساعدت به 

تواند ايفاي نقش بيشتر ناتو هاي امنيتي آن كشور، ميدولت جديد عراق از طريق آموزش نيرو
  . داشته باشد دنبال بهاي را در مسائل مختلف منطقه
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 »مشاركت براي صلح«اي ناتو معطوف به اجراي برنامه  گذاري امنيت منطقه موج دوم سياست  -
مطرح شده و اهدافي همانند افزايش متحدان ناتو در مجموعه  1994بوده كه در سال 

هاي ناتو با اين برنامه ادامه دارد، اهميت اين همكاري. كردورهاي غيرعربي را دنبال ميكش
كشورهاي  اينكهميزاني است كه شيفر دبيركل ناتو اعالم كرده است با وجود  ها به همكاري

هاي حقوق بشر و دموكراسي برخوردار نيستند  همكار ناتو از استانداردهاي خوبي در زمينه
 . دهدكاري خود را در زمينه مبارزه با تروريسم با آنها ادامه مياما ناتو هم

در دوحه  2004در كنفرانس مشترك ناتو و شوراي همكاري خليج فارس كه در آوريل   -
هاي نظامي و عمليات هايي چون تبادل اطالعات، ارائه آموزشبرگزار شد در زمينه

در  2004ستانبول كه در مارس ابتكار همكاري ا. ضدتروريستي توافقاتي حاصل گرديد
كشورهاي عضو  بويژهنشست ناتو در استانبول ارائه شد، كشورهاي منطقه خاورميانه بزرگ، 

هاي  ابتكار همكاري«. كندفارس را به همكاري عملي با ناتو دعوت مي شوراي همكاري خليج
اي همكاري كشورهاي عضو شور بويژهبراي افزايش همكاري با كشورهاي منطقه، » استانبول

 . اي، از سوي ناتو پيشنهاد شده استخليج فارس و افزايش امنيت و ثبات منطقه

 هايي از اي ناتو بيانگر آن است كه اين مجموعه، فعاليت گذاري امنيت منطقه روند سياست
 :جمله

 مقابله با تروريسم؛   -

 هاي كشتار جمعي؛ مبارزه با گسترش سالح  -

 مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان؛  منظور هبهمكاري در امور امنيت مرزي   -

 هاي مشترك جهت مقابله با مصائب بزرگ و شرايط اضطراري؛تهيه برنامه  -

 هاي نظامي و امنيتي؛ آموزش  -

 هاي ناتو؛شركت در تمرين  -

هاي نظامي و مناسبات هاي فني براي انجام اصالحات در سيستمارائه خدمات و كمك  -
 مدني؛نظامي 
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ها و تسهيل اقدامات حذف ناسازگاري منظور بهها و تجهيزات نظامي سازي سيستمهماهنگ  -
 . مشترك را در دستور كار قرار داده است

كنفرانس ناتو و خاورميانه بزرگ تشكيل شده و براي نخستين بار، بر لزوم  2005در مارس 
تو در موج اول و دوم گسترش نا. نزديكي ناتو با كشورهاي همكاري خليج فارس تأكيد شد

هاي اروپاي شرقي و بالتيك را در كنترل ژئوپليتيكي و راهبردي خود قرار داد، اما  خود، حوزه
علت اصلي . به بعد به خاورميانه گسترش يافت 2003اي تدريجي از سال  گونه اين فرآيند به

هوشمند انجام گرفته  و دفاع 2004گسترش ناتو به خاورميانه در چارچوب اجالسية استانبول 
 . است

هاي عدم اشاعه، مبارزه با توسعه همكاري ناتو با اين كشورها در جهت منافع ناتو در زمينه  -
در اين راستا، آمريكا و ساير كشورهاي . الملل بوده است تروريسم، امنيت انرژي و امنيت بين

اي حوزه مديترانه براي عضو، تعامالت خود را از طريق ابتكار استانبول و گفتگو با كشوره
  . نمايند مقابله با تهديدهاي ادراكي خود نسبت به موضوعات خاورميانه پيگيري مي

كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي منتقل گرديد، بلكه  گسترش ناتو به شرق نه تنها به حوزه  -
 .شودهاي آسياي مركزي، قفقاز و خاورميانه نيز مشاهده ميروند گسترش ناتو در حوزه

اين . گرددبرمي 1994سابقه گفتگوهاي ناتو با كشورهاي حوزه درياي مديترانه به سال 
هدف اصلي انجام چنين مذاكراتي . كشور منطقه آغاز گرديد 7گفتگوها با مشاركت 

  .شود اي تلقي مي سازي منطقه سازي و همكاري چندجانبه براي امنيتاعتمادسازي، شفاف
. اي استفاده كرده استد از الگوي پيشرفت تاكتيكي و مرحلهبه بع 1993هاي  ناتو در سال  -

پردازان امنيتي آمريكا بر اين اعتقادند كه ناتو بايد رويكرد روابط خود با كشورهاي  نظريه
آنان . منطقه درياي مديترانه و خاورميانه را بر اساس اصل بردباري و شكيبايي استوار نمايد

هاي گسترش ناتو از طريق مذاكرات سياسي و همكاريهمچنين تالش دارند تا فرآيندهاي 
اي خاورميانه گسترش يافته  به حوزة منطقه 2004چنين روندي از سال . عملي انجام پذيرد
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را بايد نماد همكاري عملياتي ناتو براي مقابله با  2011جنگ عليه ليبي در سال . است
  .هاي سياسي ضدغربي در منطقه تلقي كرد نظام

هاي بعد از بحران اوكراين  اي ناتو در ماه گذاري امنيت منطقه جديدي در سياست هاي نشانه  -
اگرچه بعد از بحران اوكراين، شوراي ناتو و روسيه كاركرد خود را از دست . شود مشاهده مي

اند، اما روند گسترش ناتو از طريق حداكثرسازي روابط ناتو، اسرائيل و كشورهاي  داده
 2014هايي است كه در جنگ غزه جوالي  براساس چنين نشانه. دارد كار عرب ادامه محافظه

 .عمل نياوردند يك از كشورهاي عرب اقدام مؤثري در حمايت از حماس به هيچ

گذاري كنش مشاركتي  اي ناتو را بايد در قالب سياست هاي كنش امنيت منطقه يك از نشانه هر  -
اي معطوف به مقابله با  اي منطقهسازي ناتو در فض سازوكارهاي امنيت. مشاهده نمود

گرايي  چندجانبه. گيرد ساز قرار مي تهديدهايي است كه در قالب عوامل و نيروهاي آشوب
اي منجر به پيگيري اهدافي همانند امنيت جمعي، تقسيم وظايف، دفاع از  امنيت منطقه

ي مشترك در ها پيمانان، راهبري مشترك و سازماندهي فرآيندي دانست كه دفاع از ارزش هم
 .سازد پذير مي اي را امكان قالب مجموعه امنيت منطقه

  قدرداني - 6
داند از معاونت پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه  نگارنده بر خود الزم مي

  .است، تشكر نمايد  تهران كه مقاله حاضر را در قالب گرنت مورد پذيرش قرار داده
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