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 دهیچک

 با. ناتو دوم استجهانیجنگ از بعد المللیبین شرایط محصول(، )ناتو یشمال اتلانتیک پیمان سازمان    

 شوروي فروپاشی با ناتو. شدیس تأس ايمنطقه امنیت رژیم عنوانبه ،شوروي طلبی توسعه مقابله با هدف

 .گردیادبحاران هویات  دچاار دیدنمی خود راه سر بر را استراتژیک دشمن دیگر که، سرد جنگ پایان و

طلباناه خاود، ساعی در توسعه قطبی، در جایگاه رهبري و در راستاي نیل به اهدافدر جهان تک آمریکا

هاي نفوذ آن از اروپا به سایر نقاط جهان به خصوص منطقاه خاورمیاناه اقادام ابقاء ناتو و گسترش حوزه

 محدودهاز  بار نخستین برايزیرا  ،بود ناتو امنیتی جدید ویکردر در عطفی نقطه سپتامبر 11 نمود. حادثه

 در نااتو. )افغانستان( نماود یانهخاورم به گسترده نیروهاي نظامی گسیل به اقدام فراتر رفته و اروپا غرب

 عنوان به را جهانی موضوعات از وسیعی طیف، تهدیدات از جدیدي تعریف ارائه با المللیبین نوین شرایط

اي از جهاان در هر نقطه خویش نقش ایفاي براي را زمینه و داده قرار شناسایی مورد تهدید جدید منابع

بازگشت به هدف پژوهش که درصدد بررسی جایگاه ناتو  . دراست ساخته فراهم کندء اقتضا فعشمنا که

اشاد، فرضایه بو تأثیرات ایالات متحده بر ناتو بعاد از پایاان جناگ سارد مای کلان آمریکا در استراتژي

اباااري باراي نظامی،  -ناتو به عنوان بازوي سیاسیقطبی، دارد که در دوران جهان تکپژوهش بیان می

جهان اي از  طهدر هر نق هاي توسعه طلبانه آمریکاو تحت رهبري این کشور براي نیل به سیاست آمریکا

 خاورمیانه( بوده است.)

 هاکلید واژه
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 مقدمه

متحده آمریکا و دوم دو ایدئولوژي در قالب دو ابرقدرت ایالاتجهانیدر دنیاي پس از جنگ     

شوروي که تنها کشورهایی بودند که پس از فروکش کردن آتش جنگ توان ادامه  جماهیراتحاد

فلسفه وجودي ناتو تا قبل از فروپاشی شوروي  کدیگر پرداختند.حیات داشتند به رقابت با ی

هاي غربی و محاصره ابرقدرت کمونیسم و اقمارش بود ایجاد کمربند امنیتی به دور دموکراسی

رو هاي که اکنون با آن روبترین مسالههم آمدند. مهمکه بعدها در چارچوب پیمان ورشو گرد

وپاشی شوروي و مجموعه اقدامات آن در اقص نقاط جهان ناتو بعد از فر حیات ماهیتهستیم 

هاي غرب به طور به خصوص در منطقه خاورمیانه، به عنوان ابااري در جهت پیشران سیاست

. ناتو با هدف ایجاد امنیت در جهان شکل باشدیهاي آمریکا به طور اخص ماعم و سیاست

تنها ین سازمان بویژه ایالات متحده نهگرفت اما نظام حاکم و تفکر امپریالیستی سردمداران ا

 در جهت آمریکا نتوانست زمینه بسط صلح در جهان شود بلکه این سازمان را به ابااري براي

هاي دیگر در ساز جنگنظامی که زمینه .سلطه نظامی، سیاسی، اقتصادي بر جهان مبدل کرد

 .شدجهان 

شنگتن بدون نیاز به بهانه تهدید جنگی بود که وا نخستین، (1991فارس )خلیج جنگ     

. صدام در شدبراي مداخلات نظامی در جهان سوم بود آغاز ي کمونیسم که همواره دستاویا

ز نیروهاي آن را به عراق ضمیمه کرد. آمریکا با ائتلافی ا خاکبه کویت حمله و  1991سال 

کشور عضو  11سازمان ملل متحد به کویت یورش برد و نیروهاي عراقی را بیرون راند. سران 

استراتژي جدید پیمان آتلانتیک را ترسیم ، در رم کنفرانسیدر  1991ناتو در هفتم نوامبر 

در هاي جدید داد. استراتژي تهدید کمونیسم جاي خود را به تهدیدهایی با فرم این نمودند. در

 هادولتو  مقابله با تروریسمخود تعریف نموده است: قطبی ناتو اهداف نوینی را براي جهان تک

، جمعی هاي کشتارسلاح تولید و تکثیر مبارزه با، جهانی موجود ثبات کننده نظمبی و گروههاي

بشر، هایی همچون حمایت از حقوق با بهانه ايهاي محلی و منطقهدخالت در منازعات و بحران

 تضمین امنیت تولید و استخراج و انتقال انرژي.

 براما بنا  ،مطرح 1991در سال اي وگوهاي مدیترانهحضور ناتو در خاورمیانه از آغاز گفت     

و همچنین بین اعضاي ناتو،  اسرائیلو  اعرابساختاري در منطقه، بویژه اختلافات بین  دلایل

در سرفصل جدیدي  1111سپتامبر  11حادثه  ی ماند.بیشتر در سطح نظري باق وگوهاگفتاین 

با این استدلال که مورد تهاجم عملیاتی تروریستی قرار  متحدهایالاتبود.  غرب استراتژي تعیین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9


  ... جنگپس از آمریکاحی استراتژی گاه ناتو در طرایجا         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 

 ناتو اساسنامه 5با همکاري جامعه جهانی و براساس ماده  و گرفته، دفاع را حق خود دانست

 هايآمریکا در ادامه سیاست اشغال نماید. ستان راافغانتحت عنوان مبارزه با تروریسم، توانست 

واداشت. ظاهراً در استراتژي  1112سال در  خود، ناتو را به لشکر کشی به عراق طلبانهتوسعه

هم با  "هایی که به طور کامل تحت کنترل آمریکا نیستند و گاهاجدید سرنگون کردن حکومت

ار گرفته است. ناتو به خواست آمریکا براي کنند در دستور کار قرهاي آن مخالفت میسیاست

سرنگونی دولت لیبی وارد عمل شد. به دنبال جنگی که آمریکا با بهره برداري از ناتو در سال 

 علیه لیبی به راه انداخت، حکومت این کشور سرنگون شد و قذافی به قتل رسید.  1111

مذاکره با  -1:بوددو اقدام موازي  اباار اصلی گسترش نقش ناتو در منطقه خاورمیانه شامل     

اي، به مذاکرات خاورمیانه موسوم 1991خاورمیانه در همایش بروکسل در سال  چند کشور جنوب

خاورمیانه را به یک تهدید جهانی در برقراري صلح و  که به آمریکاسپتامبر  11حملات  -1

به منظور گسترش امنیت با  رو ناتو در همایش استانبول. از اینکردالملل تبدیل امنیت بین

عضو ناتو در  11 ی. تمامرا مطرح کرد1ابتکار همکاري استانبول طرحفارس کشورهاي خلیج

هاي ناتو در خاورمیانه تأکید کردند. برنامه مشارکت براي اجلاس استانبول برگسترش مسؤولیت

ح شد افاایش اي مطرارتباط ناتو با کشورهاي خاورمیانه زمینهدر  1991صلح که در سال 

شیفر دبیرکل وقت ناتو اعلام  .کردمتحدان ناتو در مجموعه کشورهاي غیرغربی را دنبال می

هاي حقوق همکار ناتو از استانداردهاي خوبی در زمینه عرب که با وجود اینکه کشورهاي نمود

آنها ادامه  بشر و دموکراسی برخوردار نیستند، اما ناتو همکاري خود را در مبارزه با تروریسم با

در جایگاه  هاي خصمانه آمریکانادیکی ائتلاف ناتو به مرزهاي ایران، با توجه به سیاستدهد. می

هاي اي و گسترش تواناییاي و برنامه صلح آمیا هستههاي منطقهرهبر ناتو و مخالفت با سیاست

 واهد شد.موشکی ایران، باعث ایجاد مشکلات حاد امنیتی براي جمهوري اسلامی ایران خ

 

 :1نظریه نورئالیستی() یکتئور چارچوب

سیاست  در جدیدي مکتب، 1991جولاي  در مورگنتا یواخیم هانس مرگ از پس     

 به ایراداتی 1991دهه  اوایل و 11 دهه اواخر گرفت. از نام نئورئالیسم که کرد ظهور المللیبین

                                                                 
2004)-Istanbul Cooperation Initiative(ICI -1 

2- Neorealism 
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 که باشند شده مطرح مسائل گويپاسخ نوعی به نتوانستند آنها که گردید وارد هارئالیست

 :کرد اشاره ذیل موارد به توانمی

 و شرق میان تسلیحاتی رقابت از نوینی مرحله به 1991دهه  اوایل در سرد جنگ شدن وارد -1

الملل، بین نظام بر آنها یرتأث و دولت بر الملل علاوهبین عرصه در متعدد بازیگران وجود -1غرب، 

 قدرت وجود با ویتنام جنگ در آمریکا شکست به توجه با، ندارد مینظا جنبهصرفاً  قدرت -2

 .(91: 1291 قوام،ژاپن ) و آلمان مثل جدید اقتصادي هايقدرت گیريشکل -1نظامی، 

 1المللنیب استیس يدر کتاب تئور کنت والتا توسط 1991در دهه یی گرانوواقع يتئور     

با انتشار کتاب بشر، دولت و  شیخو يپرداز هینظر( مطرح شد. والتا در دوره اول عمر 1999)

 11 ياما و بود کیکلاس سمیرئال هیو در قلمرو نظر مدافع مورگنتا شتری، ب1959سال  بهجنگ 

 یدوره علم نی، پا به دوم1999الملل در سال بیناستیس هاينظریهسال بعد و با انتشار کتاب 

 ییگراواقع يهااز مفروضه ياریاو با اتخاذ بس ارد.گذ رئالیستینئوگفتمان  يگذارهیپا یعنیخود، 

اقدام نمود.  المللنیب کیآنارش طیدر مح گرانیاز رفتار باز يساختار ینییبه ارائه تب ک،یکلاس

با وجود تفاوت در  المللنیب طیدر مح گرانیپرسش بود که چرا باز نیدنبال پاسخ ا هوالتا ب

 دهند؟یمشابه ازخود بروز م يو... رفتار دئولوژکیا ،ياقتصاد ،یاسیهمچون س یابعاد مختلف

داد و در  حیواحدها توض يهایژگیشباهت را بر اساس و نیا توانیباور است که نم نیوالتا بر ا

ساختار بر  راتیتاث نیبود. بنابرا یمتک المللنیب استیاز س یستمیس یبه برداشت یستیمقابل با

و . والتا دو سطح تحلیل اول ندیرا اتخاذ نما یمشابه يهاهیرو گرانیباز شودیسبب م کارگااران

در چهار  .داندمناسب میرا  المللی(ساختار بینگرا و سطح سوم )را تقلیل (دوم )فردي و ملی

مساعی  شوند:ها به دو دسته مساعی داخلی و خارجی تقسیم میدولتی رئالیستچوب نئو

مساعی ، و توسعه استراتژي هوشمندانه ،نظامی صادي،هاي اقتدر راستاي افاایش توانایی داخلی:

. (99همان: انجامد )می مقابل  به تقویت اتحادهاي خودي و یا تضعیف اتحادهاي طرف خارجی:

استفان کراسنر، ، رابرت گیلپین، ریشم ریجان م ،کنث والتا :ستینئورئالان معروف پردازهینظر

 باشند.می برگرکیندل چالا ،مدلسکی جرج ،رابرت کیئن، رابرت تاکا

 

 

                                                                 
1- Theory of International Politics 
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 اتحادها و نئورنالیسم

 تشکیل هم اگر و ندارد ها وجودسازمان و اتحادها تشکیل احتمال که گرایان معتقدندواقع     

شاهد  باشد ما داشته وجود مشترک دشمن یک هدف و یا اگر به عبارتی. بود خواهد موقت شود

 از بین مشترک دشمن اینکه هدف و از بعد اما ،بود خواهیم موقت هايائتلاف و اتحادها تشکیل

گرایان با وجود از بین رفتن رود. اما برخلاف نظر واقعمی بین از نیا ائتلاف وجودي رفت ماهیت

شوروي و پیمان ورشو، ناتو همچنان به حیات خود ادامه داده و عدم موفقیت این نظریه در 

 دهد.خود را نشان می شورويادامه حیات این سازمان بعد از فروپاشی

اي کند که در آن یک کشور به اندازهجوزف ناي هژمونی را به عنوان موقعیتی بیان می     

در  (.brilmayer, 1994: 14کند )بر روابط بین کشورها حکومت می قدرتمند است که

که به  هاي بارگ معتقدنددیدگاه هژمونی ناتو تداوم یافته است: براي خدمت به آنچه که قدرت

تمرکا قدرت در دست هژمون است که نظم و ساختارهاي  .(waltz, 1998: 6است )نفعشان 

هایی چون ناتو نیا نوعی از این ساز و دهد و اتحادیهسیستم و روابط قدرت نامتقارن را شکل می

 هاي غربی برايدهد که به سایر دموکراسیبه این کشور اجازه می کارها هستند. هژمونی آمریکا

ي مثبت و یا منفی ارائه کند. تشکیل ناتو هم از هامشوقتشکیل و حفظ نهادهاي سیاسی، 

صورت گرفت و استمرار آن در دوران پس از جنگ سرد نیا در  همان ابتدا براساس منافع آمریکا

گیرد. برژینسکی معتقد است: که منطقه ژئو استراتژیک اوراسیا نقش یمهمین چارچوب قرار 

براي کنترل اوراسیا  متحده دارد و ناتو اباار اصلی آمریکایل هژمونی ایالاتمهمی در تکم

 .(brazezinski, 1997: 71شود )محسوب می

هاي به همکاري ود، ندهزور نشان نمی استفاده از به یچندان لیساختاري تماگراییواقع     

 ریاناپذیهمکاري گر آنها رد. از نظنتوجه دار اهایها و ستالمللی علاوه بر وجود تعارضبین

گردند که با وجود یبرخوردار م عیاز فرصت وس همکاري قیاز طر گرانیباشد چرا که بازیم

 ،اریکنند )دهش لیبه اهداف خود را تسه دنیرس گریبه منابع د یمنابع با دسترس تیمحدود

متقابل براي  ییکارا شیافاا است که به نیها ادولت نیهمکاري ب یاصل اهیانگ (.91: 1291

آنچه همکاري را در درجه  :هستند باور نیبر اگرایان نوواقع .انجامدیب تیبه رفاه و امن دنیرس

اي که به بقا و استقلال بر اثر علاقه هادولت .قدرت است عیمسأله توز قاً یسازد، دقیاول دشوار م

 :Grieco, 1998دارند ) تیخود حساس یهاي نسبییدارند به شدت در مورد کاهش توانا
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 قدرت بر همکاري و نظامی گرایان در کنار همکاري و قدرتواقعنو توجهه عمد. البته (37

 .است هم اقتصادي

بلکه به معناي فقدان قدرت و  نیستهرج و مرج  ، به معناينظام بین المللبودن آنارشیک      

ها ناگایرند اشد، لذا دولتبالملل جهت تضمین و اجراي قوانین میبین اقتداري مرکاي در عرصه

 کشورها که رفتاري الملل،بین آنارشی نظام در والتا باور به .ضامن امنیت و قدرت خویش باشند

 نظام آنارشیک وضعیت در بیانی به .است توازن ایجاد شوندمی واداشته آن به نظام سوي از

 و سازمندکند )می ملع بازار در اسمیت آدام نامرئی دست همچون قدرتموازنه الملل،بین

و دیگر کشورهاي  ناتو اعضاي الملل،بین نظام آنارشیک نظم اساس این بر(. 111: 1299، دیگران

 امنیت زدن برهم توانایی که المللیبین نوین هايتهدید به مقابله جهت تا برآن داشته را جهان

 قدرتموازنه و پرداخته فیکدیگر در قالب اتحاد و ائتلا با همکاري به داشته را اعضا و جهان

 .نمایند حفظ الملل رابین نظام بر حاکم

 گیريدر شکل. نیست کافی ولی است لازم اتحاد پیدایش براي تهدید که معتقدند گرایانواقع    

اي از تهدید و اتفاق نظر دو یا چند کشور مبنی اتحادي دو عامل اهمیت دارد: میاان درجه هر

دو مشکل هم در ایجاد اتفاق نظر بین کشورها براي ایجاد یک اتحاد  بر مقابله با آن تهدید.

 پیامدهاي با موافقتعمل ) آزادي دادن دست پذیرند(: ازرا میگرایان آنکه نوواقعدارد )وجود 

 منابع و( سیاسی، نظامی، اقتصادي همپیمانی از ايدرجه و اقدام براي هادولت خارجی تعهد

 تنها اتحادها در واقع (.انسانی، موادخام، تکنولوژي، تجهیااتنیرويثروت، ) یازنواقعی مورد 

 آن هايهاینه از بالاتر اتحاد سودمندي که باشند داشته باور اعضا که آیندمی پدید هنگامی

گیرد. می قرار هاي اتحادسودمندي مقابل در پایبندي، هاینه و عمل آزادي دادن دست از .است

گر تدوام ناتو بعد از پایان جنگ سرد به زعم اد است که توجیههاي اتحو همین سودمندي

 گرایان است.نوواقع

گرایان با کنند. واقعآورد مطلق تأکید میآورد نسبی در مقابل دستها بر دستنئورئالیست     

المللی هدف هر دولتی جمع جبري صفر معتقدند که در شرایط آنارشیک بیندیدگاه حاصل

بهره ها است. چون سود و امنیت یک طرف به معناي بیسود به زیان دیگر دولتتأمین حداکثر 

اي و مبتنی بر تقسیم سود و هاینه ها دیدگاهی موازنهماندن و ناامنی دیگران است. نورئالیست

گرایان معتقدند که در چارچوب اتحادهایی مانند ناتو، اعضا بین بازیگران ذینفع دارند. لذا نوواقع

 آفرینی خود، دستآورد نسبی داشته باشند.ند به موازات نقشتوانمی
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تحلیل گرا و سطح را تقلیل (تحلیل دوم )ملی و سطح (تحلیل اول )فردي کنت والتا دو سطح    

 قدرت ،هانئورئالیستاز نظر  .داندیرا از بهترین نظریات مطرح م (المللیسوم )سیستم بین

پس از  .گیردالمللی شکل میگی توزیع آن ساختار بینکارکرد سیستمی دارد و براساس چگون

المللی است که پس از فروپاشی شوروي اي در سطح کلان بینگرایی ناتو اتحادیهدیدگاه نوواقع

از طریق تعریف اهداف نوینی براي خود تبدیل به اباار قدرتمند ایالات متحده و تحت رهبري 

جدیدي براي ناتو در  نسبتاً به بروز و ظهور تهدیدات ها این کشور قرار گرفته است. نورئالیست

مقابله با اي بر تثبیت و گسترش ناتو بود: کنند که بهانهسرد توجه میدوره بعد از پایان جنگ

هاي نوظهوري همچون گرایی، مقابله با قدرت، ضدیت با اسلام و اسلامالمللیبین تروریسم

ثبات کننده نظم که بیبخش هاي آزاديان و جنبشهاي نافرمو دولت و... -هند -چین-روسیه

ایجاد ثبات و تضمین جریان یافتن نفت خاورمیانه  -، مهار انقلاب اسلامیموجود جهانی هستند

ثباتی در کشورهاي اروپاي شرقی ناشی از فروپاشی شوروي، گیري از بی، بهرهسوي غرببه

قوق بشر، مهاجرت و معضل مواد مخدر و ي اتمی و شیمیایی و میکروبی، بحث حهاسلاحمساأله 

گرایان در توضیح دلایل بقاء و البته گسترش ناتو در دوران فرا دوقطبی، که در نهایت نوواقع ...

هاي توسعه طلبانه ایالات متحده تبدیل کرد، نسبت به این سازمان را به اباار اعمال سیاست

 هاي دیگر ارجحیت مناسب و بهتري دارند.يتئور

 

 ()ناتو یشمال کیاتلانت مانیو ساختار سازمان پ خچهیتار

 گیری ناتوو عوامل شکل هانهیزم

میلادي سه ایدئولوژي مختلف از متن فرهنگ و تمدن غربی سر  1921و  1911در دهه      

طلبی هر یک در نهایت منجر به جنگ هاي متقابل این سه ایدئولوژي و توسعهچالش .برآورد

گردید. لیبرال دموکراسی غرب به سردمداري آمریکا و کمونیسم  1929جهانی دوم در سال 

شرق به رهبري اتحاد جماهیري شوروي در مقابل دشمن مشترک یعنی آلمان نازي به یک 

دوم موجب شد جهانیبعد از جنگ سمیفاشنازیسم و شکست . اتحاد موقت دست یافتند

 سمیالیسوس ،نیرید بیدو رق انیم یصلزمان جنگ به سرعت رنگ باخته و رقابت ا يهاائتلاف

ت ایدئولوژیک محور رقاب ترتیب ساختار اروپا حول بدین. شود انینما شیاز پ شیب يدار هیو سرما

صنعتی  -شوروي( شکل گرفت. نابودي دو قدرت بارگ نظامی -آمریکا جنگ )دو فاتح بارگ 

ا فرا گرفته بود باعث شد که آلمان( و فقر و آشوبی که سراسر اروپا ر -ژاپنغرب )در شرق و 



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ      4311 بهار، 42 شماره، چهارم؛ سال فصلنامه راهبرد سياسی

18 

یس احااب کمونیستی در اروپا و اشغال تأسشوروي از خلأ پدید آمده حداکثر بهره را ببرد و با 

آلمان شرقی، بلغارستان، رومانی، لهستان و مجارستان، سعی در پیشبرد اهداف خود نماید. از 

ر جنگ باعث شد اي و آشکار شدن خطر آن دسوي دیگر دستیابی شوروي به سلاح هسته

دید، برنامه خلع سلاح پس از جنگ را کنار گذاشته تهدید می اروپاي غربی که خود را در معرض

 و تصمیم به تشکیل سازمانی به منظور دفاع مشترک و امنیت دسته جمعی بگیرند.

اي متشکل از کشورهاي وزیرخارجه انگلستان(، پیشنهادي ایجاد اتحادیه) ینبوارنست      

گیري پیمان نظامی ي غربی ارائه داد که مورد استقبال واقع شد. این روند منجر به شکلاروپا

بلژیک، هلند، لوکاامبورگ( در لوکس )بروکسل با عضویت انگلستان، فرانسه با کشورهاي بنه 

 1919سالهاي  یدادهايدر اثر رو پیمان بروکسل(. 119-119: 1299 قاسمی،) شد 1919مارس 

شد، تهدیدهاي مستقیم طفی در تشکیل یک پیمان دفاع جمعی محسوب میم نقطه ع1919تا 

چکسلواکی و  1919علیه حاکمیت نروژ، ترکیه، یونان و سایر کشورهاي اروپاي غربی، کوتاي 

محاصره غیر قانونی برلین که در ماه آوریل همان سال آغاز شد از جمله این رویدادها بودند. 

ا براي ایجاد یک سیستم دفاع جمعی مشترک و تقویت عام خود ر اعضاي پیمان بروکسل،

روابط فی مابین به منظور مقابله با تهدیدات ایدئولوژیک سیاسی و نظامی به نمایش گذاشتند. 

پیمان بروکسل معرف اولین حرکت در بازسازي امنیت در اروپاي بعد از جنگ و نخستین گام 

ناتو منجر شد  یسو تأس 1919لی در سال در فرایندي بود که به امضاي پیمان آتلانتیک شما

. البته یک سال قبل از پیمان بروکسل پیمان دونکرگ ایجاد شده بود که (151 :1299 ،)اعلایی

تفاوتی جدي با پیمان بروکسل داشت. چون پیمان بروکسل علیه هر نوع تجاوز و از سوي هر 

میان فرانسه  1919ه در سال کشوري بود، در حالی که پیمان دونکرگ یک پیمان امنیتی بود ک

بود و بریتانیا به امضا رسیده بود و هدف از آن مشاوره و اقدام مشترک علیه تجاوزات آلمان 

 (.1299 تائب،)

 اعضاي آن در و شد تشکیل 1919 آوریل 1 در )ناتو(1شمالی آتلانتیک پیمان سازمان     

 ایسلند، دانمارک، کانادا، تان(، وانگلس هلند، لوکاامبورگ، فرانسه، بلژیک،بروکسل )پیمان 

 به را شمالی یکايآمرحقیقت  در پیمان این .کردند شرکت متحدهایالات و پرتقال نروژ، ایتالیا،

 یعنی دیگر چهار کشور بعدها (.211: 1299آشوري، داد )می پیوند غربی اروپاي کشورهاي

                                                                 
1-)NATO )North Atlantic Treaty Organization  ی. سيد نگتنیدر واش یبا هدف دفاع جمع ،1919 لیآور 1در .

  .شد يگذارهیپا
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 درآمدند. در عضویت آن به (1991اسپانیا ) و (1955غربی ) (، آلمان1951ترکیه ) و یونان

 که شمالی آتلانتیک شوراي نتیجه در و خارج پیمان نظامی شاخه از فرانسه 1911 مارس

 متحد قواي سازماندهی با و دبیرخانه، همراه نظامی کمیته دارد، عهده بر را سازمان مدیریت

 اروپاي رهايو کشو شوروي ضد بر اساساً  پیمان این .شده سپرده بلژیک به فرانسه از اروپا

 غرب )دو حلقه يهاحلقه از یکی ناتو واقع در .گرفت قرار 1ورشو پیمان آن برابر در و بود شرقی

 مرحله بود. ناتو شرق بلوک محاصره براي ت(اکنون از میان رفته اس بود که دیگر سنتو و سیتو

جنگ سرد بود تسلیحاتی با شرق یا  سوم استراتژي بارگ غرب بعد از طرح مارشال و مسابقه

 .شدکه به رهبري آمریکا اجرا می

و کمک متقابل کشورهاي  ،يهمکار ،یدوست مانیاقدامات کشورهاي عضو ناتو موجب شد پ     

گیرد. این پیمان میان بدر مقابل ناتو شکل  1955مه  15پیمان ورشو در  اروپایی موسوم به

ک و اسلواکی، رومانی، بلغارستان، )لهستان، چ یگرکشور اروپایی د 9اتحاد جماهیر شوروي و 

کمونیستی شرقی داراي نظامهمه کشورهاي اروپاي یباًکه تقر .آلبانی و آلمان شرقی( امضا شود

 (.19: 1291 ،شرکت نکرد )کولایی آن شد و فقط یوگسلاوي دررا شامل می

 

 اهداف سنتی و نوین ناتو

ابله با ایدئولوژي کمونیستی شوروي و فلسفه وجودي پیمان تا قبل از فروپاشی شوروي مق     

رو شد و سران آن روبه هویتبا بحران در جهان تک قطبی  اما ،اقمارش در پیمان ورشو بود

رو با نقش  نی. از استیالمللی نتحولات بین يپاسخگوو اهداف فعلی دانستند که ساختار یم

چون  يگریبه مسائل د سابقي شورو ریو اتحاد جماه سمیاز کمون دهایتهد افتهی رییو تغ دیجد

، شعار حمایت از حقوق بشر براساس مبانی لیبرال دموکراسی سمیترور ،یاسلام ییادگرایبن

 يانرژهاي کشتار جمعی، تضمین امنیت استخراج و انتقال غربی، مقابله با تولید و اشاعه سلاح

هاي نوظهوري مانند منابع نفت و گاز، به خصوص در منطقه خاورمیانه(، مهار و تضعیف دولت)

هاي مخالف با سلطه غرب و یا به اصطلاح ها و گروهچین، روسیه، هند، برزیل، مقابله با دولت

ي آزادي بخش( یاغی، اختلافات قومی و نژادي، جنایات سازمان ها)جنبش يهادولت و گروه

                                                                 
1- The Warsaw Pact 
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به سمت شرق ) آن به ییایحوزه جغراف گسترش ناتو و اتیو... لاوم تداوم حالمللی یافته بین

 .شد لیضرورت تبد کیبه طور ویژه بر خاورمیانه(، 

 سازمانى کارکرد در تحول هاىضرورت سرد، جنگ از بعد سالهاى توان گفت که دریملذا      

 اجلاس سران در تأسیس سال پنجاهمین سالگرد در اعضاى .گرفت قرار مورد توجه ناتو

 :تأکیدکردند بر در قالب راهبرد جدید واشنگتن در 1999 آوریل 11 و 12 در شمالى آتلانتیک

ناسیونالیسم  تروریسم، نظیر امنیتى هاىچالش و مخاطرات اتحادیه، نوین راهبردي مفهوم

 سیاسى، منازعات هايثباتىبی مخدر، مواد اى،هسته تسلیحات و دوربرد هاىموشک افراطى،

 ,Borosageمخدر ) مواد قاچاق از بشر، ممانعت دموکراسى و حقوق از دفاع منظور به قومى

 1دسته جمعی مفهوم دفاع بر این از پیش تا که ناتو اعضاى سرد، جنگ خاتمة با .(33 :2000

 1مختلف، مفهوم امنیت دسته جمعی هاينشست در کردند،می تأکید تأسیس مبناى عنوان به

 هاىسازمان فوظای حیطه در امنیت جمعی آنکه حال .جمعی کردنددسته را جایگاین دفاع

 بر مبتنى سازمان باشد. یکامنیت می شوراى عهده به متحد، منشور ملل طبق منطقه نبوده و

کند،  دفاع خارجى تهاجمات و تعرضات مقابل در خود اعضاى از است مایل جمعی،دفاع دسته

با  ارتباط در ترىمتنوع هاىنقش ایفاى به منجر دسته جمعی امنیت ضرورت حالی که در

 (.51: 1299، محمدىشود )مى جغرافیایى مختلف مناطق در ناتو سازمانى کردعمل

 ناتو اصلی محورهاي تعریف به عضو هايدولت سران ،1111 نوامبر در پراگ نشست در     

 حوزه سوي آن رویدادهاي بر مشترک، تأثیرگذاري منافع از دفاع بانی، صلح ..:.اقدام کردند

 توانایی معناي به قدرت پیشبرد قلمرو ناتو، سوي آن طرهايخ گرفتن نظر در ناتو، پیمان

 زمانی، متوالی هايدوره براي و هاي دورمسافت در نظامی نیروي سریع کارگیري به و استقرار

 و کوچک مقیاس با منازعات در و نظامی دیپلماتیک مداخله توانایی معناي به بحران مدیریت

 مؤثر کارگیري به بر مبنی دیگران براي کاهش انگیاه با جمعی کشتار هايسلاح با تقابل بارگ،

 لیسبون، در 1111نوامبر  11و  19(. در 12: 1291دارمی، ) یسمترور با مقابله و هاسلاح اینگونه

 تعریف راهبردي به جدید مفهوم موضوع اصلی .شد برگاار ناتو عضو کشور 11 سران نشست

 مفهوم بار، اولین شد. در این نشست براي داده آینده اختصاص دهه در اتحادیه سیاست

 ,oswشد )در نظر گرفته  براي برنامه ریاي نظامی رهنمودهایی بدون و سیاسی فقط راهبردي

                                                                 
1- Collective Defense 
2- Collective Security 
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 5جمعی در قالب ماده  دسته دفاع به ناتو تعهد دوباره اعلام جدید، سند اصلی محور (.2010

 جدید تهدیدهاي تعریف با ناتو سازمان اساس این (. برILIE and etal, 2011: 57است )

 لیاري، تسلیحات سایبري، تهدیدهاي تروریسم، بالستیک، يهاموشک اي،هسته تسلیحات مانند

 ساله 15تا  11 راهبرد در را جدیدي هايبرنامه اقلیمی، تغییرهاي و آب منابع انرژي، امنیت

 .است گنجانده خود

 

 ورود ناتو به خاورمیانه یهانهیزمو  پیشینه

در دوران جنگ سرد ناتو نگاه خاصی به خاورمیانه نداشت. کشورهاي اروپایی در آن زمان بر      

غربی است، بنابراین  اروپايدفاع از  بر طبق اساسنامه آن این باور بودند که وظیفه اصلی ناتو

شده باعث افاایش تنش با شوروي و احتمالاً جنگ  هرگونه حضور در خارج از حوزه تعریف

شوروي اصولًا اجازه تعریف  . ضمن اینکه فضاي جنگ سرد و رقابت تنگاتنگ آمریکا وخواهد شد

داد. با این وجود پایان جنگ سرد و جهان دوقطبی فضا را تر از حوزه وظایف ناتو را نمیگسترده

 براي تغییر در حوزه و گستره وظایف ناتو مهیا نمود.

مقابله با فلسفه پیدایش خود را  که یید. ناتویابی و رنسانس ناتو بودهة هویت 1991دهة      

سران گرفتار بحران هویت شد. با فروپاشی شوروي  قرار داده بود،تهدیدهاي بلوک کمونیستی 

در  سازمان دیکه در آن بر نقش جد خود را ارائه دادند دیدر رم راهبرد جد 1991ناتو در نوامبر 

گرفته بود.  رارق دیمورد تأک يسازیراسها و دخالت در کمک به روند دموکبحران تیریمد

 1991که بعداً در سال  1یشمالکیآتلانت يهمکار يصلح و شورا يمشارکت براسازمان  لیتشک

در سال  چهارچوب صورت گرفت. نیدر هم اینام داد ن رییتغ کیآتلانت -اروپا يهمکار يبه شورا

کردند که در  بیرا تصو دیجد يمفهوم راهبردتأسیس، سالگرد  نیسران ناتو در پنجاهم 1999

چون  يدیو دفاع، مسائل جد یبازدارندگ ،یتیمسائل امن ناتو علاوه بر فیاهداف و وظا حیتشر

 حات،یکنترل تسل ،کشورها ریسا و مشارکت یاتیح اهداف نیدر تأم بحران، مشورت تیریمد

رد مشابه توجه و موا یاطلاعات يهاستمیحفاظت از س ،یبشر، دموکراسحقوق ،یاختلافات قوم

از  ینیخود را در چارچوب دفاع سرزم گریسازمان د نیکه ا کردند انیناتو ب نیمسئول .شد

در جهت گسترش جغرافیاي ناتو (. 2: 1291ن، سازد )امینیایمحدود و محصور نم یغربياروپا

                                                                 
1- North Atlantic Cooperatoin Council-(NACC) 
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مقابله با : ارائه کردند خود ، اعضا تعریف جدیدي از وظایف(1999در اجلاس واشنگتن )

گرایی و مقابله با گسترش بینی مثل تروریسم، افراطبعدي و غیرقابل پیش دیدهاي چندته

 .هاي کشتار جمعیسلاح

و سلطه غرب،  اي به زیان آمریکاو برهم خوردن تعادل منطقه انقلاب اسلامی ایرانبا وقوع      

سپتامبر  11داده پس از  به خصوص تحولات رويفارس، هاي خلیججنگ ایران و عراق، جنگ

فارس تغییر یافت، به شدت رویکرد ناتو در قبال خاورمیانه و بویژه منطقه حیاتی خلیج، 1111

بروز حوادث  به شکلی که خاورمیانه مورد توجه جدي سران و کشورهاي عضو ناتو قرار گرفت.

 که حضور غرب در خاورمیانهتهدید تروریسم نشان داد  شدن سپتامبر علاوه بر برجسته 11

ناتو  15باعث حمله آمریکا به افغانستان و براي اولین بار توسل به ماده  نیازي اساسی است که

 جمعی شد.براي دفاع دسته

پولنتا از کارشناسان امنیتی ناتو معتقد است که: امنیت ناپایدار در خاورمیانه وقتی برجسته      

به دست گروههاي تروریستی در شود که در نظر بگیریم که تهدیدات امنیتی جهانی نوین می

 مطمئناً  (.Polentz: 2005حال فعالیت و گسترش و انتشار سلاحهاي کشتار جمعی است )

 مهمی نقش ،اسپانیا مادرید و لندن متروي در انفجارها و آمریکا سپتامبر 11 تروریستی حوادث

 5 ماده به استناد با اتون اعضاي ...داشته است خاورمیانه به ناتو گسترش براي لازم هاراد ظهور در

 (.11: 1291ثقفی عامري، کردند ) تلقی خود به حمله را آمریکا به حمله اساسنامه

ناتو تهدیدات را بر ضد اعضاي خود از کمونیام به تروریسم، رادیکالیسم اسلامی و اشاعة      

 نیا ،ردهاي کشتار جمعی تغییر داده است که هر سه مورد در خاورمیانه مصادیقی داسلاح

هایی و طرح مباحثی در خصوص سازمان 1111سپتامبر  11پس از حوادث  ژهیبو قیمصاد

المللی مطرح شدند شکل مانند القاعده و طالبان که به عنوان تهدیدي علیه صلح و امنیت بین

ائتلاف به افغانستان  يروهایبه خود گرفتند. چرا که متعاقب آن غرب با حمله ن يتريجد

 یتیو امن یاسیدر امور س راتییتغ یبرخ لیبا تحم دیوشک ،(1112شغال عراق )( و ا1111)

 رییو تغ یتیامن ییجاهآنها موجبات جاب دگاهید که از دنشوی نیادیبن یتحولات یبان انه،یخاورم

                                                                 
 یها تلقآن یتمام هیحمله عل يبه معنای شمال يکایدر اروپا و امر از اعضا، يچند ای کی هینه علحمله مسلحا: 5ماده  -1

 یجمعدسته ای يرادعمل به حق دفاع انف يها در راستااز آن کیاتفاق افتد، هر  ياحمله نیچنکه  یدر صورت. و خواهد شد

به اتفاق  ای يمورد حمله قرار گرفته را به صورت انفراد يهادولت ایمنشور سازمان ملل، دولت  51از خود بر اساس ماده 

 .ندیها مساعدت نمادولت گرید
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ائتلاف به  يروهایپس از حمله ن ایراستا ن نید. در همنقدرت به سود غرب را فراهم آورموازنه

( و سافی)آ تیالمللی کمک به امنبین يروهاین یفرمانده 1112عملًا از اوت تو نا ،افغانستان

 کیاستراتژ يهايسند همکار يامضا. افغانستان را بر عهده گرفت دیکمک به استقرار دولت جد

را موجب ناتو در افغانستان  ترعملاً حضور گسترده 1111ناتو با دولت افغانستان در سپتامبر 

گسترش تسلیحات  وامنیت انرژي ، مسأله تهدیدات تروریستی طی دهه جاري .شد

 ترین عوامل توجه ناتو به خاورمیانه بوده است.کشتارجمعی مهم

 گای( و ر1111در اجلاس سران در استانبول ) انهیورود ناتو به خاورم يبرا یینها ماتیتصم     

 هايهمکاري به ابتکار که فتگر قرار توافق مورد طرحی استانبول اجلاس درشد.  ( گرفته1111)

 در مساعی تشریک آموزش، براي ايگسترده هايگاینه آن موجب به .است موسوم1استانبول

 امور در گیريتصمیم و بودجه بیشتر در شفافیت تا تروریسم با مقابله از متنوعی موضوعات

 عضو کشورهاي با همکاري طرح این .(Laipson, 2006گرفت ) قرار توافق مورد دفاعی

 شامل استامبول ابتکار توافقات رؤوس .است داده پیشنهاد را فارسخلیج همکاري شوراي

 و جمعی کشتار هايسلاح توسعة با مقابله به کمک المللی،بین تروریستی گروههاي سرنگونی

 به ناتو که آنچه مشابه .است ناتو صلح عملیات در مشارکت نهایت در و ،سلاح غیرقانونی انتقال

 را متناسبی هايتوصیه استامبول ابتکار .کرد ارائه مدیترانه وگوهايگفت در شریک هايکشور

 خلیج و خاورمیانه حوزه کشورهاي در تمایل ایجاد، دفاعی هايطرح و اصلاحات، بودجه براي

 مخدر مواد قاچاق با مبارزه مشترک، مانورهاي برگااري اطلاعات، تبادل نظامی، آموزش، فارس

 با عضویت موافقت(. polentez, 2005آورد )فراهم می المللیبین جرائم زمینة رد همکاري و

 در اسرائیل، و عراق، اردن فارس،خلیج همکاري شوراي اعضاي مثل خاورمیانه کشورهاي ناظر

است  ناتو به در پیوستن اول قدم منالة به عمل این خود که شد اجلاس حاصلاین 

(Legrenzi, 2007: 8.) 

تشدید وخامت اوضاع جاري در افغانستان به واسطه حملات طالبان برضد نیروهاي ناتو و با      

عراق،  موضوعشمالی، اتمی ایران، مسأله اتمی کره هاي دیگر از جمله برنامهنیا افاایش چالش

هاي خاورمیانه، مسأله کوزوو و نیا اختلافات روسیه با گرجستان، سران عضو ناتو در تاریخ بحران

 فوق پرداختند. موضوعات داده و به بررسی لتونی تشکیل جلسه در ریگا، پایتخت 1111نوامبر  19

                                                                 
1- Istanbul Cooperation Initiative 
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، مجمعی از همکاري با کشورهاي حوزه مدیترانه از مغرب و الجاایر ايوگوهاي مدیترانهگفت    

 گیرد.را در بر می باشدیو مصر و لبنان و اسرائیل وکشورهایی مثل ترکیه یونان و ایتالیا م

وگوهاي مدیترانه یک نوع تعامل بین ناتو و کشورهاي به اصطلاح شمال آفریقا و خاورمیانه گفت

است. در واقع ناتو تحت عنوان مشارکت براي صلح گسترش به سمت شرق را در دستور کار 

وگوهاي مدیترانه گسترش به سمت جنوب را در برنامه خود خود قرار داد و تحت عنوان گفت

 .این به معناي حضور ناتو در بین کشورهاي اسلامی استقرار داده و 

 براي تقاضاي آمریکا اگرچه .است پذیرفته را ییهاتیمسؤول نیا صدام از پس عراق در ناتو     

 ناتو اما شد روروبه و فرانسه آلمان مخالفت با عراق در امنیت برقراري هدف با ناتو نظامی حضور

است  پذیرفته آن از خارج داخل و در کشور این امنیتی کادر تربیت براي را فعالی نقش

(Talbot, 2003: 1-6.) 

 توجه با کشور این .است داشته چشمگیري گسترش اسرائیل و ناتو روابط اخیر هايسال در     

 ناتو توجه است مورد برخوردار آن از که خاصی ژئوپلیتیک موقعیت از برخورداري به

 با تنگاتنگی و نادیک طور روابط همین و است مدیترانه وگوهايگفت اعضاي از اسرائیل.1است

 کرد امضا ناتو با را امنیتی موانع پیمان رفع آویوتل 1111سال  دارد. در ناتو مهمء اعضا بیشتر

-9: 1299امینی، کند ) مشارکت ناتو هاي دفاعیبرنامه در تا یافتمی آن اجازه موجب به که

وگوهاي مذاکرات رسمی که براي نخستین بار بین اعضا )گفت نیترممه 1111در نوامبر (. 19

مدیترانه( و ناتو برگاار شد، در مورد محورهاي مشترکی مانند مبارزه با تروریسم، منع تکثیر 

هاي کشتار جمعی، همکاري در زمینة مبارزه با قاچاق اسلحه و خشونت و جرائم سازمان سلاح

کرات و توافقاتی به دست آمد. اگرچه در این مذاکرات پنج کشور مذا ،یافته در نقاط بحران زده

 يکردهایعربی شمال آفریقا )مصر، موریتانی، تونس، مراکش و الجاایر( حضور داشتند، اما رو

مطرح شده بیشتر معطوف به اسرائیل بوده و براي تأمین حوز نفوذ ناتو تنظیم شده بود. در واقع 

 .(11: همانبراي اتحاد راهبردي ناتو با اسرائیل برداشته شد )هاي اولیه با این مذاکره گام

 براي ملل، نیروهایی سازمان امنیت شوراي سوي دارند. از حضور هم لبنان در ناتو نیروهاي     

 نیروهاي از بخشی .اندشده اعاام شود،می گفته اصطلاحاً یونیفیل که لبنان در صلح حفظ

 از که آنهاست، دریایی بخش نیروي شامل واقع در که اندداده تشکیل ناتو نیروهاي را یونیفیل

                                                                 
 .دارد قرار آفریقا و آسیا اروپا، قارة سه مرکا در اسرائیل -1
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 از احدها و گردیدند. این آنجا اعاام به ایتالیا ناپل در مستقر ناتو دریایی فرماندهی طرف

 یونیفیل قالب در ناتو حضور هم از لبنان دولت و اندشده تأمین آلمان و فرانسه کشورهاي

سازي،  امنیت مأموریت راستاي دقیقًا در لبنان رتشا سازيمدرن و . تجهیاکندیم حمایت

 است. بازسازي و سازيارتش

هایی که باعث گسترش حوزه قلمرویی ناتو به خاورمیانه شد، ینهزمبا توجه به عوامل و      

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به طور عام و ایالات متحده به طور خاص، اهدافی را براي این 

 شود:قرار دادند، که در ذیل به آنها اشاره میحضور مدنظر خود 

 

 ایالات متحده برای حضور در منطقه خاورمیانهناتو و  اهداف

اند و در منطقه خاورمیانه الملل هژمون بودهبین هاي غربی از چند قرن گذشته در نظامقدرت    

قش قدرت اصلی و برتر ایفاي ن 1991. ایالات متحده بعد از سال اندپرداختهبه ایفاي نقش برتر 

 را در منطقه بعد از خروج بریتانیا به عهده گرفت.

نفت و گاز،  یو وجود منابع غن يراهبرد تیموقعتأمین امنیت انرژی و انتقال آن:  -1

 نیشود. بر اساس آخرعضو ناتو محسوب می يکشورها يبرا انهیخاورم تیعامل اهم نیترمهم

درصد نفت  1/51از  شیب (فارسحوزه خلیج يتاً کشورها)عمد انهی، خاورم1111سال  يآمارها

 (.BP, Statistical Review of World Energy, 2010داده است ) يجهان خود جا

 متحدة ایالات اگرچه .جهان هستند يواردکنندگان انرژ نیترمهم هم از عضو ناتو يکشورها

 از یک هیچ اما آورد، روي گینه یجخل و خار در نفتی منابع به انرژي امنیت افاایش آمریکا براي

 نفت صادرات براي آنها توان و نیست مقایسه قابل خاورمیانه با ذخایر نظر از شده یاد مناطق

 و سرخ دریاي عرب، دریاي عمان، دریاي هرما، تنگة فارس، خلیج آن بر علاوه. است محدود

 هاياولویت از آبراهها این از ظتمحاف. است نفتی منابع انتقال هايآبراه مهمترین از سوئا کانال

بگیرند  قرار تروریستی حملة است مورد ممکن هانفتکش که خصوص به، است واشنگتن

(Varwick& Bauer & Hanlet, 2008.) 

سیاست  در اصل یک نفت به دسترسی تضمین، 1991دهه  نفتی شوک از قبل اگرچه     

براي  نظامی آشکار مداخله از آمریکا 1991دهه راواخ در بار اولین براي ولی بود، آمریکا اعلامی

 آورد.می میان به سخن خاورمیانه منطقه انرژي منابع براي دیگر قدرت هر سلطه از جلوگیري

 منابع بر تسلط خارجی براي قدرت هر توسط تلاشی هر ،1991 هیژانو در کارتر رهنامه براساس
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 از ممکن اباار هر از آمریکا و است آمریکا حیاتی منافع مناله تهدیدبه شود، فارسخلیج نفتی

 که امري. (Keukeleire & Others, 2009: 62نمود )خواهد  استفاده نظامی اباار جمله

 که است، چرا بوده نیا 1111 لیسبون سند در ناتو امنیتی نوین رویکرد مؤکدات از آن بر تاکید

هاي استراتژي و سیاست .نمایدمی تلقی خود تهدیدات امنیتی از را انرژي منابع کمبود ناتو

ایران، دشمنان )چین، روسیه، اروپا، ژاپن(، و رقبا )در راستاي جلوگیري از تسلط  کلان آمریکا

هاي تروریستی( بر منابع نفتی منطقه، کنترل بهاي نفت در بازار، بخش، گروههاي آزاديجنبش

نفت در داخل است. در نتیجه ما  تنوع بخشیدن به منابع عرضه نفت، و تقویت تولید و ذخیره

شاهدگسترش ناتو به خاورمیانه با محوریت آمریکا، براي حفاظت از منابع انرژي منطقه و 

 خطوط انتقال آن هستیم.

الملل در واشنگتن، نیاز براساس گاارش گروه تحقیقات مرکا مطالعات استراتژیک و بین     

درصد در سال  91به درصد  51از فارس، وص خلیجاعضاي ناتو به منابع انرژي خاورمیانه به خص

 (.varwick, 2008) دیرسخواهد  1125

 يدارا1لیفقط اسرائ انهیدر حال حاضر در خاورمکنترل تسلیحات کشتار جمعی:  -2

 رانیا یاسلام يجمهور که هستند یمدع یغرب يوجود کشورها نیبا ا .است ياهسته حاتیتسل

در  است. به باور آنها رمتعارفیغ حاتیساخت تسل يلازم برا ینسب ییو توانا یکاف اهیانگ يدارا

که ، گرفت خواهد در منطقه سرعت رمتعارفیغ حاتیروند گسترش تسل ،ایران تیموفق صورت

عنوان  چیبه هآنها  واقع در غرب قرار ندارد. یتیمنافع امن يعنوان در راستا چیامر به ه نیا

 نکهی. ضمن اابندیدست  ياهسته ییبه تواناشان یتمدن زهخارج از حو يندارند کشورها ياعلاقه

 حاتیبه تسل انهیخاورم يکشورها یاند که دسترسنموده اعلان سران آمریکا و اروپا بارها

 نیرا به وجود خواهد آورد. به هم یکشتارجمع حاتیبا تسل یستیترور خطر حملات ،ياهسته

دانند که به دنبال یم هاییدولترا مقابله با  انهیرمخاو ورود به و تیاهم لیاز دلا یکیناتو  لیدل

 (.Orfy, 2011: 39-40هستند ) رمتعارفیغ حاتیساخت تسل

رد: مساله تروریسم و زمانی که جرج دبلیو بوش به قدرت رسید بر دو مساله تاکید ک     

استراتژي  (، و1111)سپتامبر  کایآمر ملی ار جمعی. در دو سند استراتژیک امنیتهاي کشتسلاح

                                                                 
 هاي هست کشور دو کستانپا و اسرائیل صورت این در کنیم، تعریف بارگ خاورمیانه جاو را پاکستان که صورتی در -1

 .شوندمی محسوب خاورمیانه
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هاي کشتار مبارزه با سلاح (، در زمینه1111)دسامبر  یجمعهاي کشتار ملی مبارزه با سلاح

هاي کشتار جمعی بارگترین اولویت تهدید سلاح -1جمعی، بر سه اصل مهم تأکید شده است: 

 تر از زمان جنگ سرد است،تهدید امروز متفاوت و وسیع -1و سایر کشورها است،  براي آمریکا

المللی. هاي کشتار جمعی و رعایت نکردن قوانین بینهاي سرکش به سلاحدست یابی دولت -2

هاي کشتار جمعی قرار گرفت که به دکترین این اسناد مبناي مقابله با سلاح سپتامبر 11بعد از 

 (.91-12: 1291مطلبی، و همکاران، شد )بوش معروف 

 1يدولت سازو  1يملت ساز ندیاصولًا فرا نهایدر منطقه خاورمخورده: های شکستدولت -3

 ايگسترده يهااز آنها با مشکلات و بحران ياریو بس شده استن یبه شکل کامل ط کشورها

 يکشورها از ياریبس طیشرا نیا جهیو نفوذ مواجه هستند. در نت تیمشروع ت،یبحران هو :چون

خورده هستند. به  تشکس يرهابه کشو لیدارند و در شرف تبد يامشکلات گسترده انهیخاورم

 شکست يبه عنوان کشورها... و، سوریه، منیعنوان نمونه در حال حاضر افغانستان، پاکستان، 

 نیا شیکم و ب ایکشورها ن ریشوند و در مورد سامی محسوب یدر حال فروپاش ایخورده 

 تیوضع يامدهاینسبت به پ ياگسترده يهاینگران یغرب يکشورها لذاوجود دارد.  طیشرا

 شتریب کنترل يبرا یمنطقه دارند و حضور ناتو را عامل يثبات کشورهابی یتیو امن یاسیس

 .کنندمی یابیمنطقه ارز یو نظام یاسیس يروندها

 تشدید براي عاملی را ثبات و فاقد مشروعیت(هاي بیدولتمنطقه ) کنونی وضعیت غرب     

 مورد در آمریکا هاينگرانی از یکی نمونه عنوان به ...دانندمی بنیادگرایی و مهاجرت، تروریسم

 و طالبان نیروهاي دست به ايهسته تسلیحات افتادن خطر و کشور این پاکستان، فروپاشی

جنوبی  حاشیه کشورهاي نفتی تأسیسات یا و غربی کشورهاي علیه آن کاربردن به القاعده و

 (.11-12: 1299 ترابی،است ) فارسخلیج

 دگاهیاز دای(: هسته فناوری، ایدئولوژی انرژی، ژئوپلیتیک، هایمولفه) رانیامهار  -4

. بر است شدهواقع  2ملندیر تیفارس و تنگه هرما در موقعدر خلیج رانیسواحل ا ،کمنیاسپا

                                                                 
1- Nation Building 
2- State Building 

دارد.  یآن کشور توافق اساس یخارج استیکشور در جهان با س کی ییایجغراف تیمطالعه موقع معتقد بود کمنیاسپا -2

 تیامن دیو شرق دور به عنوان کل ینوبج يایآس قا،یآفر انه،یاروپا، خاورم (ملندی)ر ياهیحاش هیبر ناح يو يتئور

و  استیرا کنترل کند حاکم اوراس ياهیحاش هیهر کس ناح»عنوان کرد:  نیخود را چن هیفرض يدارد. و اشاره متحدهالاتیا
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کرد و از و انگلستان بازي می هیروس نینقش حائل را ب رانیا ستمیقرن ب لیاوا اساس در نیهم

، 1ندریمک و کمنیاسپا هايشهیرفت. با الهام از اندبه شمار می یابت جهانهاي رقکانون ترینمهم

 هاي مهماز حلقه یکی رانیو محصورسازي توسط جرج کنان ارائه شد و ا دیتحد استیس

 (.22: 1291اطاعت، سد نفوذ به حساب آمد ) استیس

در  محصور مرکاى سیاىآ منطقه براى که اىویژه ژئوپلیتیکى و جغرافیایى موقعیت با ایران     

 سازمان گذاربنیان اعضاي از ایران .آیدحساب می به مطلوب ترانایتى کشور دارد، یک خشکى

 اسلامی انقلاب آستانه در این کشور نفت صدور قطع و است (اوپکنفت ) تولیدکننده کشورهاي

 پدید هب قادر تنهایی به 1999سال در  شد موجب نفت صنعت کارکنان اعتصابات واسطه به

 جهان شد. در نفت هايقیمت ناگهانی افاایش و دوم نفتی شوک آوردن

 سیاسی جغرافیاي هايمهم واقعیت عنصر دو ریتأث تحت همواره ایران ايهاي منطقهسیاست    

ایدئولوژیک  و گرایانهعمل صورت به را ایران خارجیسیاست عناصر این و بوده و ایدئولوژي

 و شده محسوب مهمی هايمولفه اعتقادي و فرهنگی عوامل اساس ینا است. بر نموده هدایت

 شده باعث سیاسی صحنه در اسلام نقش به اسلامی نخبگان و بخشهاي آزاديجنبش توجه

 دو اهمیت بودند برخوردار مسلمان اکثریت با جمعیت از که ژئوپلیتیک کشورهایی که است

مبارزات  دایره که اسدآبادي الدینجمالسید ونچ مبارزانی اقدامات و هااندیشه یابد.چندان 

فداییان  چون هاییگروه مبارزات یا و داد گسترش آفریقا شمال و مصر تا را استعمار با خود

 پیوند دهنده نشان ،بودند ارتباط در المسلمین اخوان نظیر مذهبی سنی هايگروه با که اسلام

 .باشدیم منطقه دیگر کشورهاي در مسلمانان با ایرانی مسلمانان میان

 يامنطقه کیهمراه عربستان، به عنوان محور تعادل ژئوپلتبه یقبل از انقلاب اسلام رانیا     

، يااي و هستهشدن به قدرت منطقه لیتبد يبرا رانی. در آن زمان تلاش اشدیمحسوب م

تعارض و  يهاهنیکرد. با وقوع انقلاب زمیو غرب نم هیعرب همسا يرا متوجه کشورها يدیتهد

                                                                                                                                                                   
 ملندیو تنگه هرما در منطقه ر فارسجیدر خل رانیسواحل ا يو دگاهیاز د«. را رقم خواهد زد ایسرنوشت دن یکس نیچن

 ه است.واقع شد
 اریرا در اخت يمرکا يبریآلمان و س نیواقع ب ایاوراس یکیایو ف یهر کس منابع انسان مکیندر، هارتلند يبر اساس تئور -1

 دیکل. شناختیم یجهان رهیرا به عنوان جا قایو آفر ایاروپا، آس يهاقاره ندریمک جهان را کنترل کند. تواندیداشته باشد م

 یکیتا ناد یمنجمد شمال انوسیاق از دانست کهیم یعیوس هیهارتلند را ناح يهارتلند است. و ای محور هیناح ،یجهان رهیجا

 انوسیاز شمال به اق ،یغرب يبریاز غرب به رودخانه ولگا، از شرق به س هیناح نیداشت. ا دامهمنطقه ا نیا یآب يهاکناره

 شد.یارتفاعات مغولستان محدود م و رانیارتفاعات ا ا،یمالیو از جنوب به ارتفاعات ه یمنجمد شمال
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 موضوع کردن تنها امنیتی اي ایران،هسته موضوع طرح از ناتو اصلی هدف اختلاف شکل گرفت.

 است بعید نیابد، بهبود طرف میان دو گفتمانی تضاد تا و است آینده اقدامات بسترسازي براي

 شود. حاصل پیشرفتی ایران ايهسته پرونده در

توسط  یاي جمهوري اسلامترس از قدرت منطقه جادیاتمایل کشورهای عرب منطقه:  -5

به عنوان  ،سمیترور، سوریه، یمن و در عراق یثبات، بیبه سود ایرانقدرت موازنه تضعیفها، یغرب

ها با کمک و همکاري ناتو که به زعم آن شوندمی یتلق ي منطقهکشورهاروي شیپ داتیتهد

 باشند.یقابل کنترل م

 اجلاس برگااري هی، در حاش(هیفارس )عبدالرحمن العطاري خلیجکل وقت شوراي همکریدب     

 برنامه گفت: (1115نوامبر  21فارس در دوحه قطر )شوراي همکاري خلیج -مشترک ناتو

 و است یجهان تیفارس و امناعضاي شوراي همکاري خلیج هیعل ديیتهد رانیاي اهسته

 ،یهاي غرببا قدرت یتیهاي امنقتمواف میو تحک شتریکشورهاي منطقه را درجهت انسجام ب

رفت که از ناتو خواست  شیتا آنجا پ وي است. کیشر هاینگران نیناتو در ا و سوق خواهد داد

 ایجاد با واشنگتن (.11: 1291زاده، سلطانوارد عمل شود ) رانیاي ابراي مقابله با برنامه هسته

 قدرت و تا نماید منطقه وارد را ونات تا دارد تلاش عرب هايدولت میان در تهران از ترس

 مناسبی امکانات تنها نه ، ناتوناتو عرب هايدولت نظر از .سازد محدود و مهار را ایران ايمنطقه

 را آنها موضع و خارج انفعال از را آنها بلکه کرد، خواهد فراهم ایران تهدیدات با مقابله براي

 .ساخت خواهد ترتهاجمی تهران به نسبت

 و نفت بر تسلط از: است عبارت فارس خلیج در آمریکا راهبردي انگیاه: آمریکا منافع -6

 کل بالفعل. در و بالقوه رقیب هرگونه بردن بین از و قطبی تک جهان پیش بردن انرژي، منابع

متحدان،  و آمریکا براي و گاز(نفت انرژي ) تداومحفظ  :از متحده عبارتندایالات سیاست راهبرد

 .عربی کشورهاي سیاسی ثبات جهت در تلاش -2اسرائیل،  موجودیت و یتامن تأمین -1

 طورهمان ،هاییچالش چنین گسترش و توسعه: دولتیبین امنیتی هایبحران با مقابله -7

 آسیب آن انتقال خطوط و نفتی منابع امنیت به داد رخ ایران علیه عراق جنگ طی در که

 مرزي، و ارضی اختلافات: دارد وجود منطقه در ثباتییب و نااع از مختلفی بسترهاي .رساندمی

 یک به را خاورمیانه گااف، تسلیحاتی خریدهاي و ارزشی هاينظام و ایدئولوژیک هايتفاوت

 ورود .است ساخته بدل کنونی المللبین نظام در نااع هايکانون مهمترین از یکی و باروت انبار

 در را خود اختلافات نخست کند تامی کمک نطقهاین م کشورهاي به، خاورمیانه به ناتو
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 کمک واشنگتن به ناتو. نمایند مقابله دیگر تهدیدات با سپس و کنند فصل و حل آن چارچوب

 منطقة در را ناامنی و ثباتیبی و افاایش را دوست کشورهاي امنیتی ضریب تا کرد خواهد

 را کاهش دهد. خاورمیانه حساس

، آن ايمنطقه متحدان و ایران نظر این ازدولتی و غیردولتی:  فانمخال با مقابلهمهار و  -8

قدرت  از طالبان زدن کنار و افغانستان اشغال با. دارند قرار مدنظر تروریستی هايسازمان

 دشمن دو از ایران، ج.ا.آمریکا دست به (1112صدام ) سرنگونی و عراق اشغال و (1111)

 هايگروه و متحدان دوستان، پیروزي علاوه به .شد خلاص خود ایدئولوژیک و استراتژیک

 هايو پیروزي سوریه بر تروریست فلسطین و عراق بحرین، در دموکراتیک انتخابات در همفکر

 خود ايمنطقه جایگاه تهرانهاي یمن علیه تجاوز ائتلاف عربی، تکفیري و مبارزه جنبش حوثی

 جنگ در حماس و 1111 روزة 22 جنگ در الله حاب زدن کنار در اسرائیل ناتوانی. داد ارتقارا 

آمریکا  براي این .است بوده ایران ايمنطقه موقعیت و قدرت تثبیت نوعی به، 1119روزة  11

 چالش به را غرب المللبیننظام در دیگري کشور هر از بیش ایران زیرا، بود نخواهد خوشایند

 المللبیننظام بر حاکم هايرزشا حتی و قدرت توزیع کیفیت در تغییر خواهان و کشدمی

 .است

 1999سال  در. است واشنگتن توجه مورد اسلامی تروریسم بستر عنوان به خاورمیانه     

 نامتقارن نبرد گونة عنوان به را تروریسم و کرد سازيمفهوم را تروریستی نامتقارن نبرد پنتاگون

 .(Polentz, 2005)است  نموده معرفیخود  رويپیش امنیتی چالش ترینمهم و

را تهدید هایی که بقاء و موجودیت آنتأمین امنیت اسرائیل و مقابله با چالش -9

 نگرند. اینمی اسرائیل به ايگرایانه زاویه تحسین آمریکا، از ویژه ناتو به اعضاي برخیکند: می

 شیوه به یسمسکولار و لائیسم دموکراسی، سنت اسرائیل -1پذیرد: می نشأت ذیل عوامل از نگاه

 اقتصادي رشد غرب کمک با اسرائیل -1کند، می اجرا در کشورش مطلوب نحو به را غرب

 دشمنان با جدیت با اسرائیل -2کند، می حمایت آزاد بازار اقتصاد از غرب از به تبعیت و داشته

 (.Brenner, 1998: 88-89کند )می مقابله آمریکا و خود ناپذیرمصالحه

 در . ناتونگردمی دهد ارتقا راآن امنیتی تواند موقعیتمی که ابااري عنوان به ناتو به اسرائیل     

 گفت وگوي گروه ،سوءتفاهمات و رفع اسرائیل با روابط و همکاري توسعه براي، 1991دسامبر 

 هايرزمایش در و آن درآمد عضویت به 1995سال  در اسرائیل کرد. تأسیس را مدیترانه

 کند.شرکت می منطقه در ناتو یاییدر و نظامی مشترک
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 ،1115 هیفور 24 در درآمد، و ناتو عضو کشورهاي مجالس نمایندگان عضویت به اسرائیل     

 و بخشید رسمیت اسرائیل ناتو با همکاري به و نمود سفر آویو تل به ناتو سابق کل دبیر شیفر

 شش بعد از آن و شد برگاار سرخ دریاي در مشترک رزمایش نظامی اولین بعد... ماه یک حدود

 این که وجود با (.115: 1291 و طالعی حور، بیگدلوانداختند ) الیات لنگر در بندر ناتو ناو فروند

 از آمریکا حمایت سطح کاهش و رژیم این آزادي عمل محدودیت باعث ناتو در اسرائیل عضویت

و  ناتو نظامی عصنای بازار به دسترسی اسرائیل باعث درعین حال ولی شد خواهد آن

 گردد.میامنیتی با آن  -هاي اطلاعاتیهمکاري

 ارائه 1بارگ خاورمیانة طرح قبیل از هاییطرح واشنگتن: خاورمیانه در اصلاحات تحقق -11

 را منطقة ژئوپلیتیک تا برآمد صدد در واشنگتن عراق اشغال از بعد. است نموده عملیاتی و

 به طرح این قالب در را هابرنامه از ايمجموعه اساس این بر و دهد تغییر خود منافع با متناسب

 ساخت خوب، حکومت و دموکراسی گسترش: دارد اولویت سهمابور  طرح. کرد تحمیل آنها

 در پی آن است تا آمریکا(. Al-Hayat, 2004اقتصادي ) هايفرصت توسعة و فرهیخته جامعة

. دهد تغییر خود امنیتی ضروریات با سبمتنا را خاورمیانه فرهنگی و اقتصادي سیاسی، فضاي

 نیازمند ناتو در خاورمیانه کشورهاي عضویت که زیرا باشد، مؤثر تواند کاملاً می زمینه این در ناتو

 بارگ خاورمیانة طرح قالب در واشنگتن نظر مورد اصلاحات با که است اصلاحاتی انجام

 .است هماهنگ

 تخریب از جلوگیري، منطقه در اصلاحات پیشبرد ینةزم در ناتو از گیريبهره دیگر مایت     

 الگوهاي با منطقه هايدولت حتی و مسلمان هايملت از بسیاري .استآمریکا  چهرة بیشتر

 روند شدن زادرون خواهان و نیستند موافق بارگ خاورمیانة طرح قالب در واشنگتن تحمیلی

 تغییرات ایجاد در را خود نظر مورد اهداف ناتو چارچوب تواند درمی واشنگتن... هستند تغییرات

 ناد خود المللیبین جایگاه و حیثیت از و ببرد پیش به بیشتر هاینة بدون خاورمیانه در بنیادي

 .(112: 1299، کند )شجاع دفاع جهان حتی و منطقه هايملت و عرب دوستان

 
 

                                                                 
1- the Great Middle East Plan))- سال  بهبوده که  جمهور سابق اسرائیل(رئسپرز ) مونیش طرح ،طرح این شهیر

ی و تجایه کشورهاي خاورمیانه به اسیس يایجغراف رییتغ مبتنی برطرح  نیکند. ایمطرح م دیجد انهیدر کتاب خاورم 1992

 تر است.واحدهاي کوچک
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 گیرینتیجه

هاي چالش .گ و تمدن غربی سر برآوردسه ایدئولوژي از متن فرهنبعد از جنگ جهانی اول      

طلبی هر یک در نهایت منجر به جنگ جهانی دوم در سال و توسعه هامتقابل این ایدئولوژي

آمریکا و کمونیسم به رهبري اتحاد جماهیري  زعامتگردید. لیبرال دموکراسی غرب به  1929

به یک اتحاد موقت  ،و ایتالیاي فاشیستی شوروي در مقابل دشمن مشترک یعنی آلمان نازي

زمان  يهاائتلاف، سمیفاش ایدئولوژي نازیسم و شکست. با پایان جنگ و پس از دست یافتند

در نظام . شد انینما يدارهیو سرما سمیالیسوس انیم یجنگ به سرعت رنگ باخته و رقابت اصل

و شوروي(  آآمریکاجنگ )دو قطبی ساختار اروپا حول محور رقایت ایدئولوژیک دو فاتح بارگ 

 شکل گرفت.

وزیرخارجه انگلستان(، پیشنهادي براي ایجاد یک اتحادیه متشکل از ) ینبوارنست      

کشورهاي اروپاي غربی ارائه داد که مورد استقبال واقع شد. در نهایت این روند منجر به 

یک، )بلژ1کشورهاي بنه لوکس وگیري پیمان نظامی بروکسل با عضویت انگلستان، فرانسه شکل

عام خود را بر ایجاد یک شد. اعضاي پیمان بروکسل  1919هلند، لوکاامبورگ( در مارس 

سیاسی و نظامی به  ،سیستم دفاع جمعی مشترک به منظور مقابله با تهدیدات ایدئولوژیک

پیمان اولین حرکت در بازسازي امنیت در اروپاي بعد از جنگ و نخستین  این نمایش گذاشتند.

با هدف دفاع  ،1919آوریل  1 در )ناتو(1شمالی آتلانتیک پیمان سازمان بود.اتو ن یسگام در تأس

 نروژ، ایتالیا، ایسلند، دانمارک، کانادا، پیمان بروکسل و اعضاي آن در و شد تأسیس یجمع

 داد.می پیوند غربی اروپاي به را شمالی آمریکاي حضور یافتند. ناتو متحدهایالات و پرتقال،

غربی و  اروپايودي ناتو تا قبل از فروپاشی شوروي: ایجاد کمربند امنیتی به دور فلسفه وج     

ترین هم آمدند. اما مهمو اقمارش بود که بعدها در پیمان ورشو گرد تکمونیسشوروي محاصره 

مساله فلسفه وجودي ناتو بعد از فروپاشی شوروي و اقدامات آن در اقص نقاط جهان به خصوص 

هاي غرب به طور اعم و آمریکا به طور عنوان ابااري در جهت پیشران سیاست در خاورمیانه به

باشد. ناتو با هدف ایجاد امنیت در جهان شکل گرفت اما نظام حاکم بر آن و تفکر اخص می

تنها نتوانست زمینه بسط صلح در جهان شود متحده نهبویژه ایالاتآن، امپریالیستی سردمداران 

تعریف . به ابااري براي سلطه نظامی، سیاسی، اقتصادي بر جهان مبدل کردبلکه این سازمان را 

                                                                 
1- Treaty of Brussels 
2- North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
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را نیا باعث شد بلکه دامنه فعالیت آن را در پایان جنگ سردآنتنها دوام از امنیت، نه ناتونوین 

کمونیسم به بنیادگرایی  ازتهدیدها  جهتالملل و تغییر بینتحول در نظام با .نمودتر گسترده

جنوب،  اتو به عبارت بهتر تهدید ست،ییحات کشتار جمعی، حقوق بشر و تروراسلامی، تسل

 منجر شد. فروپاشی شوروي راتداوم حیات ناتو پس از 

جنگ سرد  انیبهانه غرب بعد از پا نیفارس(، اول)جنگ اول خلیج یتصدام به کو حمله     

هم نقطه  1111مبر سپتا 11، و حوادث مشکوک 1991در سال  انهیبه خاورم یلشکرکش يبرا

 افکارسپتامبر بر  11متحده بوده است. الاتیا يدر حضور بلند مدت ناتو به رهبر یعطف

 .نمودخارجی آمریکا حاکم سیاست بررادیکال  یو جهت نهاد ییدتأ مهر کارانمحافظهنو

 ران،یا مقابله باانرژي، استخراج و انتقال  تیضرورت امن با اروپا، ی خاورمیانهگیهمساا     

حفظ و  نشانده عرب،هاي دستامنیت اسرائیل و حکومت ،یجمعاکشاتار حاتیو تسال سمیترور

هاي اصلی ناتو براي گسترش نفوذ خود در دغدغه حمایت از اصول و موازین حقوق بشري،

 .استخاورمیانه 

 از راهبردي مدیریت مستلامناتو بر کشورهاي خاورمیانه، حضور  از ناشی اتتهدید دفع     

 تقویت :شودمی پیشنهاد ذیل شرح به که است سازوکارهایی و راهکارها طریق به کارگیري

، یکدیگر داخلی امور در اصل عدم دخالت تکیه بر، اعتمادسازي و زداییتنش، دیپلماسی

در  اسلامی، حضور -انسجام فرهنگی بر اشتراکات و تأکید اقتصادي، هايگسترش همکاري

 کشورهايکردن  متقاعد نوظهور، با تهدیدات مواجهه براي منطقه امنیتی و دفاعی هايپیمان

 که کند درک باید ناتو بر گفت و گو و حل مشکلات فی مابین به طرق مسالمت آمیا. ناتو عضو

 است. خاورمیانه امنیت و ثبات ضرر به ايمنطقه و مشکلات مسائل حل در ایران گرفتن نادیده
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