
 

تأثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای 

خلیج فارس بر امنیت ملی  حاشیه جنوبی

 جمهوری اسالمی ایران
 دکتر سید علی طباطبایی

 علی محمودی 

 چکیده
های سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( و کشورهای حاشیه جنوبی خلیی  ایار     نقطه شروع همکاری

گردد. در این نشسیت بیا    برمی 2004به نشست سران ناتو در سال  )اعضای شورای همکاری خلی  اار (
از کشورهای حاشیه جنوبی خلی  اار  دعوت شید تیا وارد    (ICI)تصویب سند ابتکار همکاری استانبول 

چهیار کشیوری    ،ند. قطر، کویت، بحیرین و امیارات متحیدر عربیی    شونظامی با ناتو  -امنیتی های  همکاری
هیای امنیتیی ییا قراردادهیای مبادلیه       دعوت پاسخ مثبت دادر و با انعقاد پیمیان  هستند که تاکنون به این

رسد کیه ایین اقیداا نیاتو یعنیی       اند. به نظر می هایی را با ناتو آغاز کردر امنیتی همکاری -اطالعات نظامی 
امنیتی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیی  ایار  در ادامیه برنامیه مشیارکت بیرای  یل  و        های  همکاری

تواند در راستای استراتژی تروی  ثبیات در همسیایگی نیاتو و منیاطر پیرامیونی آن       تگوی مدیترانه میگف
بررسیی کیرد     زییر شیاخ    چهارتوان در  ها را می تفسیر گردد. اهداف و منااع ناتو از شروع این همکاری

کمیک   (ای، ج تههای هس پیشگیری از تضعیف رژیم منع گسترش سالح (مقابله با تهدیدات نوین، ب (الف
تأمین امنیت منابع انرژی و خطوط انتقیال انیرژی.    (ای و د امنیتی مشارکتی منطقه یبه ساخت یک الگو

اطالعیاتی بیا    -بنابراین حضور ناتو در کشورهای حوزر جنوبی خلی  اار  و انعقیاد قراردادهیای امنیتیی    
ضیرورت بیه    از ایین رو داشته باشید.  اسالمی ایران  یتواند تبعات منفی برای جمهور کشورهای منطقه می

کارگیری سیاست خارجی که بتواند این تهدید را به ار یت تبیدیس سیازد، بیی  از پیی  اهمییت پییدا        
 کند. می

 واژگان کلیدی

اییران   ای  مسئله هسیته  -کشورهای شورای همکاری خلی  اار   -سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
نظرییه امنییت    -ای  هیای هسیته   رژیم منع گسترش سیالح  -ری استانبول ابتکار همکا -تهدیدات نوین  -

 ای. الگوی امنیتی منطقه -امنیت انرژی  -تعاونی 

                                      
 دانشکدر علوا سیاسی دانشگار آزاد اسالمی ی واحد تهران مرکزی استادیار 

Email: s_ali_tabatabaee@yahoo.com 
  .الملس دانشگار آزاد اسالمی واحد علوا و تحقیقات تهران دکتری روابط بین دانشجوی 

Email: ali.mahmoudi1982@gmail.com 

 23/12/88تاریخ پذیرش     22/10/88تاریخ ارسال  
 59-77صص /  1389 تابستان/  55/ شماره نوزدهمفصلنامه راهبرد / سال 
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 مقدمه
کشورهای حوزر خلیی  ایار ، عیرا  و    

کشییورهای حاشیییه دریییای مدیترانییه سییه    

خاورمیانیه   همحوری هستند که ناتو در منطق

 بر روی آنها تمرکز نمودر است. آنچه در ایین 

 ییرااب بحیی    ،پییردازیم مقالییه بییه آن مییی  

های سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  همکاری

)نیاتو( بییا کشییورهای حاشییه جنییوبی خلییی    

اییار  اسییت و مسییاوس مربییوط بییه عییرا  و  

گفتگوهای مدیترانه خود حدی  دیگری است 

 گنجد. که در این بح  نمی

هییای نییاتو بییا   آغییازین همکییاری هنقطیی

ی  ایار  بیه   کشورهای حاشییه جنیوبی خلی   

گیردد.   برمی 2004نشست سران ناتو در سال 

در اییین نشسییت بییود کییه ابتکییار همکییاری   

به منظیور جیذب کشیورهای ایین      1استانبول

منطقه تصویب شد و بدین ترتیب بود که این 

شدند و این  کشورها به همکاری با ناتو دعوت

در رییا  منجیر    دعوت به یک نشست مهیم 

 ایعربیی بیر   شد که طی آن ناتو و کشورهای

های امنیتی جهت برقراری امنیت در  همکاری

 هایی منعقد کردند. خلی  اار  پیمان همنطق

کشییورهای کویییت، قطییر، بحییرین و سیی    

بیه ایین دعیوت پاسیخ      متحیدر عربیی   امارات

و قراردادهایی را بیا نیاتو منعقید     ندمثبت داد

                                      
1. Istanbul Cooperation Initiative (ICI) 

ند، اما عربسیتان و عمیان دو عضیو دیگیر     کرد

ر  هنیوز بیه ایین    شورای همکاری خلی  ایا 

 اند. طرح ن یوسته

موااقت بیا عضیویت نیاعر عربسیتان در      

ناتو، برپایی دایاتر عمیومی نیاتو در بحیرین و     

اعزاا مربییان و متصصصیین ضید تسیلیحات     

ای بییه کویییت، در راسییتای ارتقییای    هسییته

مناسبات ناتو و شورای همکاری خلی  ایار   

استانبول بود. از دیگیر   2004مصوب نشست 

تیوان بیه آمیوزش و     آن نشسیت میی  مصوبات 

تجهیییز واحییدهای نظییامی کشییورهای عضییو  

شورای همکاری خلی  اار  به شرط تحقیر  

ا یالحات در   و سازی در بودجه نظامی شفاف

 مساوس امنیتی و نظامی اشارر کرد.

آنچه که بی   ،در ارتباط با این همکاری

کیه امیروز   اسیت   این ،شود از پی  تأکید می

خلی  اار  بیا امنییت    هامنیت و ثبات منطق

ای میرتبط   آتالنتیک به طیرز ازاینیدر   -یورو 

در است و این منطقه در معر  تهدییداتی  ش

قرار دارد که همکاری مشترک همه کشیورها  

و از جمله کشیورهای عضیو نیاتو را ضیروری     

همکاری ناتو و این کشورها تیاکنون   سازد. می

های نظامی، مبادلیه اطالعیات،    شامس آموزش

هیای مشیترک و مبیارزر بیا      ی رزمای برگزار

 عملیات تروریستی بودر است.
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پاسخ  در  ددسؤال ا لی که این مقاله 

سازمان پیمیان آتالنتییک   »که ایناست  به آن

شمالی )ناتو( از رهگذر قراردادهیای همکیاری   

که با کشورهای حاشیه جنوبی خلیی  ایار    

چه اهیداف و منیااعی را    ،منعقد ساخته است

ها چه تأثیری  د و این همکارینک پیگیری می

 «؟بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران دارد

ارضییه ا یلی    ،در پاسخ به پرس  او 

گییردد کییه   پییژوه  چنییین مطییرح مییی   

هییای سییازمان پیمییان آتالنتیییک   همکییاری»

شمالی )ناتو( بیا کشیورهای حاشییه جنیوبی     

خلی  اار  در ادامیه طیرح مشیارکت بیرای     

و با هیدف تیروی      ل  و گفتگوهای مدیترانه

ثبات در همسایگی ناتو و مناطر پیرامونی آن 

تواند تبعات منفی برای امنیت  باشد که می می

 «.ملی جمهوری اسالمی اییران داشیته باشید   

یعنییی تییروی  ثبییات در منییاطر  ،اییین هییدف

پیرامونی و مرزهای ناتو در چهار قسیمت بیه   

 سازی شدر است   ورت زیر شاخ 

ت نییوین از قبیییس . مقابلییه بییا تهدیییدا1

های اروپاشییدر، بنییادگرایی اسیالمی،     دولت

 ؛تروریسم سایبر و...

. جلییوگیری از تضییعیف رژیییم منییع    2

 ؛ای هسته های گسترش سالح

. تییالش بییرای ایجییاد الگییوی امنیتییی  3

 ؛ای مشارکتی منطقه

. تأمین امنیت انرژی و تضمین ترابری 4

 در خطوط انتقال انرژی.

 ارچوب نظری پژوهشچ -1
چارچوب نظری که برای ایین مقالیه در   

 2«امنییت تعیاونی  » هنظر گراته شیدر، نظریی  

اسیییت. ایییین نظرییییه توسیییط سیییه تییین از 

هییای آمریکییایی یعنییی اشییتون  استراتژیسییت

 5و جیان اشیتاین برونیر    4ویلییاا پیری   ،3کارتر

در است. آنهیا  شتئوریزر و وارد ادبیات امنیتی 

ین از امنیت تعاونی به عنوان عاملی برای تیأم 

 برند.  ل  جهانی ناا می

ترتیبیات مییرتبط بییا امنییت تعییاونی بییه   

دنبییال جلییوگیری از بییروز جنییق از طریییر  

جلوگیری از مهیا شدن ابزار الزا برای انجیاا  

باشید. از سیوی    یک حرکت تجاوزکارانیه میی  

دیگر ایین ترتیبیات تیالش دارد تیا نیازهیای      

کشورهای به خطر ااتادر را برطرف نمایید تیا   

از انجاا تیدارکات جنگیی متقابیس بیاز      راا هآن

دارد. جلوگیری از جنیق در چیارچوب نظیاا    

امنیییت تعییاونی نییه مبتنییی بییر منطییر زور و 

بلکییه بییر اسییا  منطییر مهییار و     ،قییدرت

سازی ابزار و عواملی اسیت کیه منشیا      خنثی

                                      
2. Cooperative Security  
3. Ashton Carter 

4. William Perry 
5. John Steinbruner 
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 ی    ،1383)خیانی،   باشید  بروز جنیق میی  

403-402). 

دربییارر ای  نیییز در مقالییه 6ااُلو کاندسیین

اسیت ایین نیوع     معتقد، فهوا امنیت تعاونیم

کنندر طرز تلقی  امنیت در درجه اول منعک 

کیه  باشید   میی هیایی   دشمنان سابر یا طیرف 

 هیکدیگر را دشمنان بیالقور نسیبت بیه رابطی    

داننید و در   کنونی و آیندر در میان آنیان میی  

آمییز   درجه دوا آنها در ددند حالت تعیار  

ر جهت دهند. بیشینه را به حالت کمینه تغیی

ف از نظییر وی امنیییت تعییاونی ا ییوالب معییر    

سیاستی است که در عمس خود را به  یورت  

ها  آمیز با درگیری پنجه نرا کردن  ل  و دست

نشان دادر است و نه  رااب با دوری گزییدن از  

 .(404ص ،1383خشونت یا تهدید )خانی، 

بنابراین نظاا امنیت تعاونی اعم از نظیاا  

عی است که در آن بیر ا یس   جم امنیت دسته

کییی تأکییید شییدر و سییه یتعهیید همییه بییرای 

و ایجییاد  8احیییای  ییل  7هییدف؛حفص  ییل ،

را به عنوان اهداف و وعایف ا لی خود  9 ل 

از اییین رو نظییاا امنیییت  نماییید. معراییی مییی

تعیاونی، رویکییردی موسییع بییه امنیییت دارد و  

عالور بر در نظر داشیتن تهدییدات سیصت از    

یااته یا اقدامات  م سازمانواجر ،قبیس تروریسم

                                      
6. Olav Kundsen 

7. Peace Keeping 

8. Peace Restorning 
9. Peace Building 

تجاوزکارانه یک دولت، به ابعاد نرا امنییت از  

قبیس آلودگی هوا ییا نقیح حقیو  بشیر نییز      

توجه دارد و از این رهگیذر، امنییت ایردی و    

حفص و تقوییت آن جایگیار محیوری در ایین     

کنید بیه طیوری کیه پیگییری       نظاا پیدا میی 

هیای امنیتیی بیدون لحیا       اهداف و سیاست

و توجیه بیه امنییت ایردی ناموجیه و       نمودن

 شود. ناکارآمد تلقی می

نییز نظیاا    11و میهالکیا  10ریچارد کوهن

امنیییت تعییاونی را در چهییار سییط  بییه هییم  

اند و این سطوح بیه   پیوسته سازماندهی کردر

ها و وعیایف ایین    لیتنوعی بیانگر اهداف، اعا

 .(411ص  ،1383)خانی،  باشد نظاا می

 امنیت تعاونیسطوح  - (1شمارر )شکس 

 
تروی  ثبات بیه عنیوان هیدف نهیایی در     

نظاا امنیت تعاونی معطوف به مرزهیای ایین   

باشید. در ایین    نظاا و محیط پیرامونی آن می

ثبیاتی در   شود تیا از بیروز بیی    راستا تالش می

                                      
10. Richard Kohen 
11. Micael Mihalka 
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هم خوردن  محیط پیرامونی نظاا و هرگونه به

هیای تسیلیحاتی    موازنه قدرت و ایجاد رقابیت 

بیه    ثباتی ها و بی تا ادامه تن  دوجلوگیری ش

 درون نظاا رار پیدا نکند.

سازمان پیمان آتالنتییک شیمالی )نیاتو(    

 1949واشنگتن در سال  رکه بر اسا  معاهد

بیه عنیوان نظیاا مبتنیی بیر       ،تأسی  گردید

جمعی شیکس گرایت و بیا     امنیت دسته هنظری

پایان یااتن جنق سرد در اواخر قرن بیسیتم  

ها و کارکرد خیود   اف، استراتژیو با تغییر اهد

اینک خود را به عنوان نظامی بر پاییه نظرییه   

امنیییت تعییاونی تعریییف کییردر اسییت. یعنییی  

در دد است که ثبات را در محیط پیرامیونی  

خود در همسایگی کشورهای عضو رواج دهد. 

های ناتو با کشورهای حاشیه جنوبی  همکاری

خلی  اار  نیز در راستای همین هدف و در 

 -ادامییه تأسییی  شییورای مشییارکت اروپییا    

 -تأسی  شیورای داویم روسییه     12آتالنتیک،

و مشیارکت بیرای    14گفتگوی مدیترانه 13ناتو،

 قابس تفسیر است. 15 ل 

دخالت نیاتو در بحیران کیوزوو در سیال     

، مشارکت ناتو در ااغانسیتان در قالیب   1994

نیروهییای ایسییاف، نقیی  نییاتو در آمییوزش    

اتو بیا نیروهیای   نیروهای عراقیی، همکیاری نی   

                                      
12. Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) 

13. NATO-Russia Permanent Joint Council (PJC) 

14. Mediterranean Dialogue 
15. Partnership for Peace (PFP) 

اتحادیییه آاریقییایی در سییودان و... همگییی    

نشانگر اهمیت و تأکیدی است که نیاتو بیرای   

 تروی  ثبات در مرزهای خود دارد.

در مورد روابط ناتو بیا کشیورهای حیوزر    

جنوبی خلی  اار  نیز بایید گفیت کیه ایین     

تیوان در قالیب    ها و ارتباطیات را میی   همکاری

هیدف تیروی  ثبیات    و با  یتعاون نظریه امنیت

در همسییایگی نییاتو تعریییف کییرد. عییالور بییر  

همسایگی ایران با ترکییه بیه عنیوان یکیی از     

ای اییران، اهمییت    اعضای ناتو، موضوع هسته

خلی  اار  از نقطه نظر میزان منیابع   همنطق

انییرژی موجییود در منطقییه و خطییر عهییور    

گیییری در  بنییییادگرایی اسیییالمی و سیییلفی 

هیا را   ن همکیاری کشورهای منطقه، اهمیت ای

ای اییران   در قبال برنامه هسته دهد. نشان می

آنچه که مورد ادعای غرب است اینکه مسئله 

ای ایران موجب برهم خوردن توازن قوا  هسته

جانبییه جمهییوری  در منطقییه و برتییری یییک 

 ،د. از ایین منظیر  شو اسالمی ایران را باع  می

هیای نیاتو    حفص ثبات در منطقه جزو اولوییت 

طوری که خود را قاوس بیه ایفیای     به ،باشد می

 داند. نق  در این مسئله می

گیری کرد  توان چنین نتیجه بنابراین می

در یدد   ،که ناتو بر پایه نظریه امنیت تعیاونی 

خلی  اار   هبرقراری ثبات و امنیت در منطق

باشید. در   به عنوان محیط پیرامون خیود میی  
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راستای ایین هیدف میدیریت بحیران، ایجیاد      

های امنیتی و کمیک بیه    زنه، اراوه تضمینموا

ای را نیز در نظر  ساخت الگوی امنیتی منطقه

 دارد.

های عملیی نیاتو و    همکاری -2

کشورهای حاشیه جنوبی خلییج  

 فارس
های  در اینجا به بررسی روابط و همکاری

قطر، کویت، بحرین و امارات  یناتو با کشورها

 پردازیم  متحدر عربی می

 قطر

کنفییران  مشییترک نییاتو و  برگییزاری  -

شییورای همکییاری خلییی  اییار  در آوریییس  

در دوحه پایتصت قطر که در طیی آن   2004

هایی پیرامون تبادل اطالعات، اراوه  موااقتنامه

های نظامی و عملیات ضد تروریسیتی   آموزش

 بین طراین )قطر و ناتو( منعقد گردید.

نییاتو و خاورمیانییه »برگییزاری سییمینار  -

در نوامبر « ها  ندگان پارلمانبزرگ  نق  نمای

نشسیت   4در دوحه پایتصیت قطیر بیا     2005

تصصصی پیرامون  مساوس امنیتیی در منطقیه   

خلی  اار ، بحران عرا  و پیامدهای آن بیر  

خلییی  اییار ، ا ییالح اجتمییاعی و   همنطقیی

سیاسی در منطقه خلی  اار  و روابط ایران 

 .و کشورهای شورای همکاری خلی  اار 

ر روابیط عمیومی نیاتو در    تأسی  دات -

 .قطر

ناتو و امنیت خلی  »برگزاری سمینار  - 

در دوحیه قطیر و    2005در نیوامبر  « )اار (

 .نصستین سفر دبیرکس وقت ناتو به منطقه

ثیانی   دیدار امیر قطر شیخ حمیدبن آل  -

از مقر ناتو در بروکسیس و گفتگیو بیا دبیرکیس     

. در طی ایین دییدار   2006نوامبر  17ناتو در 

نصسییتین دیییدار یییک روییی  دولییت    کییه 

استانبول از مقر نیاتو   کشورهای عضو همکاری

اهرسیت همکیاری   »بود، سندی تحت عنوان 

اعالییت عملیی بیین     160مشتمس بر « عملی

قطر و ناتو به امضا رسید که شامس آموزش در 

های اقدامات ضید شیورش، جسیتجو و     زمینه

کشف تسیلیحات کشیتار جمعیی، ا یالحات     

و امنییت میرزی و برگیزاری     دااعی و نظیامی 

 های مشترک بود. رزمای 

نقیی  نییاتو در  »برگییزاری سییمینار   -

در  2008در ژانوییه  « برقراری ثبات و امنیت

 .دوحه قطر

 کویت
نییاتو و کشییورهای »برگییزاری نشسییت  -

هیای مشیترک    مقابله با چال  ]: اار[خلی 

 12در « از طریر ابتکیار همکیاری اسیتانبول   

ریییان کییه در ج در کویییت 2006دسییامبر 
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امیه تبیادل   برگزاری این نشست ییک موااقتن 

 اطالعات امنیتی بین ناتو و کویت امضا شد.

اعزاا یک تیم تصصصی ضد رادیواکتیو  -

 .2007از سوی ناتو به کویت در مه 

روزر بییا حضییور  6برگییزاری رزمییای   -

ناوهیییای نیییاتو در حییید اا یییس دو جزییییرر 

ال در شییمال و شییم« قییارور»و « المییرادا اا»

 .2008غرب کویت در نوامبر 

 بحرین
تأسی  داتر روابیط عمیومی نیاتو در     -

در منامییه پایتصییت  2007بحییرین در ژوویین 

 بحرین.

روابط میان بحیرین  »برگزاری همای   -

در آورییس  « و ناتو و طرح همکاری اسیتانبول 

نامه همکیاری  منامه و امضای توااقدر  2008

نیاتو و  در زمینه مبادله اطالعات امنیتی بیین  

بحییرین. در حاشیییه اییین همییای  شیییخ     

عبدالعزیز بن مبارک آل خلیفه روی  بصی   

هماهنگی وزارت خارجه بحیرین تأکیید کیرد    

نامه شامس حدود یکصید زمینیه   این توااق که

همکاری میان دو طرف بودر و اقیط محیدود   

شیود و شیامس    های امنیتیی نمیی   به همکاری

لیت  دی لماتیک، تبادل تجارب در حا  همکاری

بروز حوادث غیرمترقبه و مقابله بیا مشیکالت   

محیطییی نظیییر گرمییای  زمییین و...   زیسییت

 گردد. می

 امارات متحده عربی

ارتقیای همکیاری و   »برگزاری نشست  -

« ] اار[تقویت روابط  مناسبات ناتو و خلی 

بول در ارچوب ابتکییار همکییاری اسییتاندر چیی

 ؛2005س تامبر  26دوبی، در 

امییارات بییه جنییق  اعیزاا نیروهییایی از  -

ااغانستان در قالب نیروهای ناتو در اوایس سال 

که این تیم به عنوان نصستین گرور از  2008

کشورهای عربی بود که به جنیق ااغانسیتان   

 اعزاا گردید.

خاورمیانیییه و »برگیییزاری سیییمینار   -

امیارات متحیدر   در « های جهانی شدن چال 

 ؛2008عربی در اکتبر 

یتی مییان نیاتو و   نامه امنامضای توااق -

در عربییی در ابییوعبی در اکتبییر امییارات متحیی

 ؛2009

امضیییای قیییرارداد تبیییادل اطالعیییات  -

محرمانه بین ناتو و امیارات متحیدر عربیی در    

 .2009نوامبر 

اهییداه همکییاری نییاتو و    -3

کشورهای حاشیه جنوبی خلییج  

 فارس
در اینجیا بیه بررسیی     ،چنانچه گفته شد

خلیی  ایار    اهداف ناتو و کشورهای حاشیه 

 پردازیم  می زیرمحور  چهاردر 
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 مقابله با تهدیدات نوین -3-1

گیرا و   رشد و گسترش بنیادگرایی اسیالا 

ضییرورت مبییارزر بییا آن، ضییرورت مبییارزر بییا  

های کشتار جمعیی و احتمیال    گسترش سالح

هییا، معضییس  اسییتفادر آن از سییوی تروریسییت

و امکیان تبیدیس آنهیا     16های اروپاشیدر دولت

ها، مواد مصیدر،   منی برای تروریستبه مکان ا

تروریسییم سییایبری و... بییه عنییوان تهدیییدات 

های ا لی نیاتو   نوینی هستند که جزو دغدغه

برای گسترش حضور و نفوذ در منطقه خلیی   

باشیید و اییین دقیقییاب منطبییر بییا   اییار  مییی

مفهییوا »رویکییردی اسییت کییه نییاتو در سییند 

اتصاذ کردر است که بیرای   17«راهبردی نوین

منتشیر شید و    1991ین بیار در سیال   نصست

شدر آن در  شدر و بازبینی س   نسصه تکمیس

در نشسیییت سیییران نیییاتو در   1999سیییال 

 واشنگتن به تصویب رسید.

در اییین سییند از رویکییردی جییامع بییه   

امنیییت، شییامس عوامییس سیاسییی، اقتصییادی،  

محیطییی در کنییار ابعییاد  اجتمییاعی و زیسییت

هیای   دااعی سازمان، تقویت ساختارها و رویه

الزا بییرای پیشییگیری از بحییران و مییدیریت  

ها در جهت عملی ساختن  بحران، تداوا تالش

های کنترل تسلیحات، خلع سیالح   موااقتنامه

و عدا اشاعه و... ناا بردر شدر اسیت و تیالش   

                                      
16. Failed States 
17. New Strategic Concept 

ناتو بیرای مقابلیه بیا تهدییدات نیوین نییز در       

 ا یس راستای اجرای همین سند و بر اسیا   

 گیرد. رت می و مشارکت ا س و تعهد

هیای متولید رییا  در     امروزر، تروریست

بیننید و توطئیه مرگبیار     قندهار آمیوزش میی  

ها در نیویورک را در  کوبیدن هواپیماها به برج

چینند. این تسلسس و بیه   هامبورگ آلمان می

هم پیوستگی حاکی از آن است کیه تحیوالت   

در یییک نقطییه، امنیییت، آسییای  و راییار     

جهییان را متییأثر شییهروندان در دیگییر نقییاط 

سازد. لذا بیشتر اوقات تنها دایاع میؤثر در    می

مقابس چنین خطرات دوردستی، خنثی کردن 

آنها در خاستگار آنان اسیت )داتیر مطالعیات    

. (10-11،  ی   1386المللی،  سیاسی و بین

بنابراین مبارزر با تروریسم و دیگیر تهدییدات   

المللی بودر کیه   ا لی امنیت بین  نوین چال 

ین اسا  ناتو نیز از نقطه نظر پیشیگیری  بر ا

از بحران و مدیریت آن در یدد همکیاری بیا    

 کشورهای منطقه برآمدر است.

، 18دبیرکس سابر ناتو، یاپ دوهوپ شیفر 

درکنفران  ناتو در دوحه قطر دالیس همکاری 

ناتو با کشورهای حوزر خلی  اار  را چنیین  

 بیان نمودر است 

  المللیییی . تغیییییرات محییییط بیییین 1»

اییم،   تهدیداتی که میا امیروزر بیا آنهیا مواجیه     

                                      
18. Jaap de Hoop Scheffer 
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منحصر به هریک از ما نیست، آنها عمومیاب در  

انیید و هییی  یییک از  سراسییر جهییان گسییتردر

کشورها از آنها مصون نیست، از زمیان پاییان   

های امنیتیی بیشیتری در    جنق سرد، چال 

های مصتلف جهیان بیه وقیوع پیوسیته      بص 

وپاشییدر  هیای ار  است، از تروریسیم و دولیت  

هیای کشیتار همگیانی،     گراته تا اشاعه سیالح 

قاچا  انسیان و میواد مصیدر. ایین تهدییدات      

اغلب گسترش یااته و به آسانی قابس کنتیرل  

 نیستند.

. تغییییر ماهیییت خییود نییاتو  در طییول  2

میا بیر ممانعیت از وقیوع      جنق سرد، تمرکیز 

جنگی عظیم در اروپا بود. امیروز نیاتو بسییار    

ا متعهد به ییک سلسیله   متفاوت شدر است. م

های متنوع هستیم؛ از حفص  ل  در  مأموریت

هییای  بالکییان و ااغانسییتان گراتییه تییا کمییک 

بشردوستانه در پاکستان، حماییت از اتحادییه   

آاریقییایی در سییودان، هییدایت عملیییات ضیید 

تروریسییتی در دریییای مدیترانییه و مأموریییت 

 «.آموزش در عرا 

دبیرکییس جدییید نییاتو آنییدر  اییوگ    

نیز در کنفرانسی در ابیوعبی در   19نراسموس

جریان امضای توااقنامه امنیتیی بیین نیاتو و    

کشیورهای  »امارات متحدر عربی بیان داشت  

حوزر خلیی  ایار  بیا همیان خطراتیی کیه       

                                      
19. Anders Fogh Rasmussen 

 .اند رو هستند، مواجه کشورهای عضو ناتو روبه

امنییت   ،خطرات مشیابه و تهدییدات ازاینیدر   

ر است. از تماا کشورها را تحت تأثیر قرار داد

گراییی،   توان بیه اایراط   میان این تهدیدات می

تروریسییم، جییراوم چنیید ملیتییی و دسترسییی 

تیرین   ها به خطرنیاک  ستیترین ترور خطرناک

 «.تسلیحات در جهان اشارر کرد

معاون دبیرکس   20ژنرال کلودیو بیسونیئرو

دبیرکس ناتو نییز طیی سیصنرانی در مؤسسیه     

بیییان  2008دی لماتیییک کویییت در ژانویییه  

امییروزر تهدیییدات امنیتییی، جهییانی   »داشییت

هایی کیه محییط امنیتیی را     اند و چال  شدر

 اند از   کنند، عبارت تهدید می

اضاهای  های اروپاشیدر  مشکس  . دولت1

بدون حاکمیت که ممکن است امنیت منطقه 

تر از منطقیه را تهدیید کننید و     و حتی وسیع

ما این است که حداقس از اازای  ایین   هوعیف

 جلوگیری کنیم.مشکس 

. قدرت روبه رشد بازیگران غیردولتیی   2

جهانی شدن این اجازر را بیه اایراد متعصیب    

دادر تا با دسترسیی بیه تکنولیوژی، پتانسییس     

هایی در حد بسییار وسییع بیه دسیت      تصریب

آورند. با توجه به خطرات حمالت سایبری به 

های اطالعیاتی ییک کشیور واضی       زیرساخت

داننید   ان غیردولتی میی است که امروزر بازیگر

                                      
20. Claudio Bisogniero 
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ثباتی در یک کشیور دیگیر    بیایجاد که جهت 

 اازاری نیست. نیاز به نیروی نظامی سصت

 های کشتار همگانی . گسترش سالح3

کیه   کنید  میی در ادامه خاطر نشیان   یو

برخیییی از ا یییول مهمیییی کیییه بیییه اقیییداا 

ند از  ا عبارت ،جمعی کمک خواهند کرد دسته

ا یلی اسیت    که ویژگی 21. استراتژی تعامس1

ها و عملیات ناتو قابیس   که امروزر در مأموریت

مشاهدر است. مأمورییت نیاتو در ااغانسیتان،    

کییوزوو، عملیییات حفییص  ییل  در سییودان و  

سومالی و اقدامات بیر ضید دزدان درییایی در    

گییری   سواحس سومالی همیه نشیان از جهیت   

 ناتو در محیط امنیتی جدید است.

بییه  . اینکییه هییی  سییازمان یییا دولتییی2

تنهایی توانایی الزا جهیت میدیریت امنیتیی    

 مؤثر را ندارد.

. ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظیامی  3

 در یک رویکرد جامع باید به کار گراته شود.

ها همیه   . ا س مشارکت  امروزر چال 4

کشورها را درگیر ساخته و بنیابراین نیازمنید   

 «همکاری همه آنها با یکدیگر است.

(Arab Times, 2009, p.2) 
بنییابراین نییاتو در راسییتای اجییرای سییند 

مفهوا نوین راهبردی و با هدف تیروی  ثبیات   

در مناطر پیرامیونی خیوی  در یدد اسیت     

                                      
21. Strategy of Engagement 

بییرای مقابلییه بییا تهدیییدات نییوین امنیتییی در 

محیط جدید امنیتی که پ  از پاییان جنیق   

سی تامبر   11سرد و به وییژر پی  از حادثیه    

ز ایین رو  شکس گراته، خود را آمیادر سیازد. ا  

پیشگیری از وقوع بحران و مدیریت بحیران را  

خیز مد نظر قرار دادر اسیت   در مناطر بحران

خلی  اار  نیز به دلیس وقوع سیه   هکه منطق

درگیییری مسییلحانه )جنییق اول، دوا و سییوا 

خلی  اار ( در طی سی سال اخییر یکیی از   

باشید. از   ترین مناطر پیرامونی ناتو می بحرانی

همکیاری نیاتو بیا کشیورهای     این رو ضرورت 

 تواند قابس درک باشد. منطقه از این جنبه می

پیشگیری از تضعیف رژییم   -3-2

 ای های هسته منع گسترش سالح

در  2006سران نیاتو در نشسیت نیوامبر    

رهنمیود سیاسیی   »ریگا، سندی تحت عنوان 

انیداز   به تصویب رساندند که چشیم  22«اراگیر

و  سیییاله سیییازمان را ترسییییم  15الیییی  10

هیییییایی را در خصیییییوص   دسیییییتورالعمس

هیای   هیا و توانمنیدی   هیا، اولوییت   گیری جهت

کند. در این سند آمدر اسیت   سازمان اراوه می

جهانی و مرگبیارش در   رکه تروریسم با گستر

کنییار گسییترش تسییلیحات کشییتار همگییانی، 

روی سیازمان در   احتماالب تهدیدات ا لی پی 

شیگیری  آیندر خواهد بود. از این رو مسئله پی

                                      
22. Comprehensive Political Guidance 
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هیای   از تضعیف رژییم منیع گسیترش سیالح    

هیای ا یلی نیاتو در     ای یکی از دغدغیه  هسته

منطقه خاورمیانیه و از جملیه منطقیه خلیی      

باشید و یکیی از اهیداف ا یلی      اار  نیز می

های ناتو با کشورهای حاشیه جنوبی  همکاری

خلی  اار  نیز همین موضیوع بیا محورییت    

ان ای جمهییوری اسییالمی ایییر مسییئله هسییته

 (1)است.

مجمع پارلمیانی   176در گزارش شمارر 

ایران  چالشیی بیرای همکیاری    »ناتو با عنوان 

برنامه اتمی اییران  »آمدر است  « اراآتالنتیک

همییوارر یکییی از موضییوعات امنیتییی جامعییه 

المللی و بیه وییژر کشیورهای عضیو نیاتو       بین

ای ایران را  رااب نبایسیت   است. اعالیت هسته

د، بلکیه بایید   مربوط به همسایگان  تلقی کر

کنندر رژیم منع  آن را به عنوان عامس تضعیف

 «گسترش تلقی نمود.

ای ایران  از دیگر پیامدهای مسئله هسته

عالور بر تضعیف رژیم منع گسترش، معمیوالب  

در آثار نویسندگان غربی به موارد زییر اشیارر   

 گردد  می

ای ایران، موجیب اتصیاذ    هسته  . مسئله1

گیردد کیه    ی میی تر سیاست خارجی تهاجمی

تأثیر منفی بر نبرد با تروریسم و حفص ثبیات  

خواهید  ] ایار   [های خلیی   داخلی در دولت

 .(Polenz, 2005, p.6)داشت 

ای ایران با وجود دولیت   . مسئله هسته2

هیای عربیی    شیعی در عرا ، عدا تمایس دولت

منطقییه بییه مشییارکت در حیطییه موضییوعات  

 .(Noll, 2009, p.7) دهد امنیت را اازای  می

های  . ایجاد چتر اتمی ایران که به عرب3

تنییدرو علیییه اسییراویس جسییارت بصشیییدر و  

روی اسراویس را نیز به سیوی   همسایگان میانه

 دهد. تری سو  می اقداا تهاجم

. احتمال آغیاز مسیابقه تسیلیحاتی در    4

خلی  اار  و راتن کشورهای منطقه  همنطق

 ای. به سمت چنین برنامه

تیر خلیی     ای کوچیک . برخی کشیوره 5

ترین تولیدکنندگان نفت نیز  اار  که از مهم

باشند، ممکن است در برابیر اییران دچیار     می

 ارعاب شدر و تن به قیمومت آن بس ارند.

ای  با توجه به این پیامدها، مسئله هسته 

ایران در کانون توجیه نیاتو در مناسیبات  بیا     

کشورهای حاشیه جنوبی خلیی  ایار  قیرار    

از ایین روسیت کیه نیاتو در یدد       گییرد و  می

ای ایییران بییه  ایفییای نقیی  در مسییئله هسییته

عنوان بحیران اسیت. لیذا در گیزارش مجمیع      

ناتو با توجیه  »پارلمانی ناتو نیز آمدر است که 

ای کیه بیا سیازمان ملیس،      بیه ارتباطیات وییژر   

توانید   اتحادیه اروپایی و شرکای خود دارد، می

 نقطییه مناسییبی بییرای همییاهنگی در زمینییه 

ای اییران باشید. نیاتو در هیر دو      مسئله هسته
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و « ای شدن ایران پیشگیری از هسته» همرحل

از عراییت بیاالیی   « ای مقابله با ایران هسته»

)زبییب،  « برای ایفای نقی  برخیوردار اسیت   

 .(56، ص 1388

همچنین در این گزارش، برای اشیار بیه   

ایران، نق  کشورهای عرب و به ویژر اعضای 

خلیی  ایار ، بیا توجیه بیه       شورای همکاری

هیای تیاریصی ایین کشیورها بیا اییران،        تن 

برداری معرایی   العادر و عرایتی قابس بهرر او 

شدر است. همچنین تأکید شدر کیه چنانچیه   

المللیی نشیان    ایران پایبندی به تعهدات بیین 

ندهیید، اوییتالف و شییرکای  باییید در مییورد   

چگونگی محا یرر بهینیه اییران بیا ابزارهیای      

دی، دی لماتیک و حتی نظامی به اجماع اقتصا

برسند. نق  ناتو در چنین ارضی حماییت از  

هییا در خلییی  اییار  در برابییر   تییردد کشییتی

هیای تجیاری    اقدامات ایران، نظارت بر کشتی

به مقصد ایران برای تضمین اجرای مصیوبات  

شورای امنیت و حمایت از تأسیسیات انیرژی   

اراویه ییک   همسایگان ایران خواهد بود. ناتو با 

ای خیود در   تضمین امنیتی به شرکای منطقه

خلی  اار  عالور بر کمک بیه ثبیات خلیی     

اار  با ایین اقیداا )ایجیاد موازنیه امنیتیی(      

بدون ضرورت دسترسیی کشیورها بیه سیالح     

ف پیمان ای، عمالب به پیشگیری از تضعی هسته

)زبییب،   کنید  عدا گسیترش هیم کمیک میی    

 .(57، ص 1388

ی نیاتو در منطقیه،   گسترش حضور نظام

گفتگوی امنیتی با همسایگان ایران بیه وییژر   

کشییورهای شییورای همکییاری خلییی  اییار ، 

تعهد به آموزش نظامی نیروهای این کشیورها  

و تبادل اطالعات در مورد ایران نییز از جملیه   

های احتمالی ناتو در برخورد بیا مسیئله    نق 

 تای ایییران در نظییر گراتییه شییدر اسیی هسییته

 (Ross, 2008, para.43) همچنییین گفتییه .

شدر است که اگر ناتو بصواهد به ایفای نقی   

هییای  خییود در پیشییگیری از گسییترش سییالح

کشتار همگانی که به عنوان یکی از اهیداا   

هیای   بیه بازرسیی   یبیان شدر، ب ردازد، بایست

های منطقه  منظم و مشابه از هر یک از دولت

ای  هیای هسیته   که مظنون به داشتن توانیایی 

 ست، اقداا نماید.ا

عامس اساسی که کشورهای شیمال را در  

اعمال اشیار بیر جنیوب جهیت جلیوگیری از      

دستیابی به این سالح بی  از پی  حسیا   

کند، عامیس بازدارنیدگی آن در بلندمیدت     می

اکنون کشورهای  است. اگرچه ممکن است هم

مزبور به سالح مذکور به عنیوان ابیزار موازنیه    

بلندمیدت احتمیال آن    وحشت بنگرند، اما در

وجود دارد که جنیوب بیه تیوان بازدارنیدگی     

مسل  شود. اگر چنیین شیود، آنگیار منزلیت     
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هژمونیک غرب از بین خواهد رات. در چنین 

وضعیتی غرب نیز بیه عنیوان ییک مجموعیه     

واهد آمید و  ردیف از بازیگران جهانی در خ هم

، 1383زادر،  )سییف  نه مجموعه مسلط در آن

 .(302ص 

این جلوگیری از تضعیف رژیم منیع  بنابر

ای یکییی از  هییای هسییته  گسییترش سییالح 

هییای نییاتو بییا  تییرین دالیییس همکییاری ا ییلی

کشییورهای حاشیییه جنییوبی خلییی  اییار    

 باشد. می

تالش بیرای ایایاد اوگیوی     -3-3

 ای مشارکتی منطقه یامنیت

وقوع سه جنق در طی سی سیال اخییر   

خلییی  اییار  و انییواع ادعاهییا و   هدر منطقیی

اات ارضی کشورهای منطقه )اختالایات  اختال

ارضی عربستان و قطر، قطر و بحرین، کوییت  

گیری  و عرا ، ایران و عرا  و...( ضرورت شکس

الگوی امنیتی مشارکتی را در منطقیه نشیان   

های  دهد. الگویی که از پررنق شدن زمینه می

کنید و از   تن  بین کشیورها جلیوگیری میی   

گیری وقییوع جنییق احتمییالی در آینییدر پیشیی

 نماید. می

به عبارتی دیگر، نوعی الگوی مشیارکتی  

کییه همییه کشییورها در آن خواسییتار امنیییت  

متقابس بودر و در آن کشیورها بیه دوسیت ییا     

دشمن تقسیم نشدر باشند. بنیابراین یکیی از   

اهییداف بلندمییدت حضییور نییاتو در منطقییه و  

هیای امنیتیی بیا     انعقاد قراردادهای همکیاری 

ی  اییار  را کشییورهای حاشیییه جنییوب خلیی

تییوان درگیییر سییاختن اییین کشییورها در  مییی

چییارچوب یییک الگییوی امنیتییی مشییارکتی   

ای تعریییف کییرد؛ الگییویی کییه بییر     منطقییه

های اراروی منطقه غلبه کردر و بتواند  چال 

 ثبات و امنیت منطقه را حفص نماید.

خلییی  »لییذا باییید در نظییر داشییت کییه   

بیا   یبه عنوان یک زیر مجموعه امنیت ]اار [

 -راکنیییدگی قیییدرت و الگوهیییای دوسیییتی پ

جغرااییایی ترکییب شیدر     -دشمنی تاریصی 

است. هدف ابتکار همکاری استانبول رسییدن  

هیای   به رژیم امنیتی است که با منااع دولیت 

آمیصته شیدر   ]اار [شورای همکاری خلی  

باشد، بنابراین ش  کشور عضو ایین شیورا را   

گییری کیردر کیه ایین موضیوع نییز بیا         هدف

گیری ناتو در دوران پ  از جنق سیرد    جهت

هیای جدیید بیرای     و ضرورت تعریف مأموریت

اتحاد شکس گراته است. لذا ناتو هنیوز میردد   

است که آییا میدل ابتکیاری نیاتو در اروپیای      

راهنمای خوبی « مشارکت برای  ل »شرقی 

 «نیز خواهد بود؟ ]اار [در خلی  

(Russell and Bary, 2007, p.2) 
الی است کیه هنیوز اییران و    و این در ح

ای که قدرت  های منطقه عرا  به عنوان قدرت
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نفییوذ و تأثیرگییذاری آنهییا بییی  از سییایر     

همسایگان است، در الگوی امنیتی مبتنی بیر  

ابتکار همکیاری اسیتانبول جیایی ندارنید. در     

هیایی بیرای    مورد عربستان نیز هرچند تیالش 

ورود این کشور به این ابتکار  ورت گراتیه و  

حتی کنفران  ریا  نیز با همیین هیدف در   

برگزار شد و رسیماب از عربسیتان    2007ژانویه 

دعوت به عمس آمد تا به ایین طیرح ب یونیدد،    

اما هنوز عربستان پاسخ مثبتی به ایین طیرح   

 ندادر است.

در حالی که اییران، عیرا  و عربسیتان    »

سعودی هر کیداا بیه دنبیال میانور قیدرت و      

هسییتند،  ]اییار [موقعیییت برتییر در خلییی  

بیه   ]ایار  [تر عربی خلی   های کوچک دولت

موازنییه قییدرت خییارج از منطقییه و از طریییر  

 ,Russell, 2005)«اندیشیند  ایاالت متحدر می

p.77)       و ابتکار همکیاری اسیتانبول بیا ایر

مواجهه نظامی با ایران، بعید است که بتوانید  

 ]ایار  [نق  مهمی در تقویت امنیت خلی  

 .(Legrenzi, 2007, p.74) ایفا نماید

 176از همییین رو در گییزارش شییمارر   

نیاتو  »مجمع پارلمانی ناتو نیز آمدر است کیه   

باید مجمعی برای گسترش یک راهکار اولییه  

دی لماتیک باشد که ایران و دیگر کشیورهای  

منطقییه را تشییویر کنیید در یییک گفتگییوی   

تواند نق   امنیتی وارد شوند. بنابراین ناتو می

در ثبیات و امنییت منطقیه خلیی      تیری   مهم

اار  ایفا کند و آن اینکه باید مجمعی بیرای  

بح  پیرامون موضوعات امنیتی اراآتالنتیکی 

باشد. بایید بیا اییران وارد میذاکرر شیود. اگیر       

های عضو بر سر این موضوع بیه تواایر    دولت

 «نرسند، اعتبار این اتحاد تضعیف خواهد شد.

رهای بنابراین درگیر ساختن همیه کشیو  

منطقه اعم از ایران، عرا  و کشورهای حیوزر  

جنییوبی خلییی  اییار  بییرای سییاخت یییک   

ها و  رغم تن  ای علی چارچوب امنیتی منطقه

اختالاات تاریصی و جغراایایی ایین کشیورها   

هایی است کیه نیاتو در یدد     یکی از مأموریت

است در درازمدت برای پاسیصگویی در برابیر   

 ر سازد.های امنیتی منطقه برقرا چال 

تییأمین امنیییت انییرژی و    -3-4

تضمین ترابری در خطیو  انتقیال   

 انرژی

امنیییت انییرژی یکییی دیگییر از مسییاوس و 

قطیع  »موضوعات میورد توجیه نیاتو اسیت و     

نییز از زمیرر تهدییدات    « جریان منابع حیاتی

نوین پی  روی ناتو در سند مفهوا راهبردی 

نییوین مطییرح شییدر بییود. همچنییین در سییند 

اراگیر مصوب نشسیت ریگیا    رهنمود سیاسی

نیییز مسییئله تییأمین امنیییت انییرژی یکییی از  

های ا یلی نیاتو ارزییابی شیدر اسیت.       دغدغه

دبیرکس وقت ناتو نیز در نشست دو روزر غییر  
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در شهر آهرید جمهیوری   2007رسمی سال 

مقدونیییه، طییی سییصنرانی پیرامییون موضییوع 

سیئله امنییت   مامنیت انرژی بیان داشتند که 

نیتی مشیترک بیرای اعضیای    انرژی دغدغه ام

توانید در ایین    ناتو و شرکاسیت. لیذا نیاتو میی    

زمینه ایفای نق  نماید. در حال حاضر ناتو از 

کننیدگان   طریر شرکای خود به برخی عرضه

کننیدگان   عمدر، کشورهای ترانزیت و مصیرف 

انرژی در سط  جهان متصس شدر اسیت. وی  

سه گزینه احتمالی را در این ارتباط برشمردر 

 ست ا

. تقویت حمایت ناتو از نیروی کشیورها  1

بیرای حفاعییت از خطیوط لولییه و مسیییرهای   

 انتقال انرژی؛

. استقرار نیروهای ناتو برای حفاعت از 2

 مصازن و خطوط انتقال انرژی؛

. تقویییت مأموریییت دریییایی نییاتو در   3

دریای مدیترانیه و احتمیال گسیترش آن بیه     

 حفاعیت  المللی، به منظور های بین سایر آبرار

)داتییر  از مسیییرهای دریییایی انتقییال انییرژی 

، 1386المللییی،  عییات سیاسییی و بییین  مطال

 .(18ص

خلی  اار  نیز به دلییس ذخیایر    همنطق

انرژی از اهمیت حیاتی و راهبردی برخیوردار  

در ید از   60است. به طوری که نزدییک بیه   

ذخایر نفت جهان در کشیورهای سیاحلی آن   

میین و سیومین   قرار دارد که شامس اولین، دو

کشورهای دارای ذخایر نفتی )عربستان، عرا  

و ایییران( اسییت و همچنییین شییامس دومییین،  

سومین، پنجمین و هفتمین کشورهای دارای 

ذخایر گاز طبیعی )اییران، قطیر، عربسیتان و    

است. از این رو اقتصیاد جهیانی در    (2)امارات(

حال حاضر وابسته بیه انیرژی  یادراتی ایین     

هیا نییز حیاکی از آن     بینی  منطقه بودر و پی

ها ادامه داشیته   است که این وابستگی تا دهه

در ید از   20باشد. از سوی دیگر نییز حیدود   

 17منییابع انییرژی مییورد نیییاز اروپییا و حییدود 

در د از واردات نفت ایاالت متحدر به منیابع  

 خلییی  اییار  وابسییته اسییت هانییرژی منطقیی

(Ross, 2008, para.42) همچنین حدود یک .

ارا نفیت میورد نییاز دنییا از تنگیه هرمیز       چه

گذرد. بنابراین، این منطقیه از نقطیه نظیر     می

منابع انرژی و خطیوط انتقیال انیرژی بسییار     

 حاوز اهمیت است.

تیوان یکیی دیگیر از دالییس      بنابراین می

ناتو با کشورهای عضیو شیورای    یها همکاری

همکییاری خلییی  اییار  را از اییین منظییر     

تی در این کشورها بیا  ثبا نگریست. چرا که بی

ایجاد اختالل در مسیر انتقال انرژی در خلی  

های  اار  یا تنگه هرمز به سرعت روی بص 

اقتصادی دیگر تأثیر گذاشته، بیه طیوری کیه    

احتمال اایزای  قیمیت نفیت و سیایر منیابع      
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تواند از نصستین پیامیدهای چنیین    انرژی می

ثباتی و عدا امنیت باشد. بنیابراین مییزان    بی

ساسیت روی امنیت این منطقه در مقایسه ح

با دیگر مناطر جهان از این زاویه قابیس درک  

اسییت و سییوابر تییاریصی هییم نشییانگر اییین   

توان حملیه   حساسیت است؛ به طوری که می

اوتالف بیه رهبیری آمریکیا بیه عیرا  پی  از       

حمله و اشغال کویت را به عنوان نمونیه ذکیر   

 نمود.

کشییورهای جنییوبی  -نییاتو  -4

ج فییارس و امنیییت ملییی خلییی

 جمهوری اسالمی ایران
در گزارش پارلمیانی نیاتو   همان طور که 

پیشیگیری و هیم    هناتو هم در مرحل  ،نیز آمدر

ای اییران از   در مرحله مقابله با برنامیه هسیته  

عرایت باالیی بیرای ایفیای نقی  برخیوردار     

های نظامی  است و لذا در این راستا، همکاری

جنیوبی   هرهای حاشیی امنیتی ناتو بیا کشیو   -

خلی  اار  که عمدتاب قراردادهیای همکیاری   

امنیتی با ایاالت متحدر نییز دارنید،    -نظامی 

تواند تأثیر منفی بر امنیت ملی جمهیوری   می

اسالمی ایران داشته باشد. این مسئله به ویژر 

های تاریصی که هموارر بیین   با توجه به تن 

د این کشورها و جمهوری اسالمی ایران وجیو 

بییی  از پییی  اهمیییت پیییدا    داشییته اسییت،

 کند. می

از سوی دیگر با توجه بیه وجیود ذخیایر    

عظیم نفت و گاز در این کشورها و ضرورت و 

پیمانیان   نیاز اکثر کشورهای عضیو نیاتو و هیم   

دیگر آنها به منابع انرژی خلیی  ایار ، ایین    

هیای   تواند به پیشبرد سیاسیت  ها می همکاری

ر زمینه انرژی نیز کمک تحریمی علیه ایران د

که بیا وجیود مییزان ذخیایر عظییم       چرا  کند،

انرژی در این کشورها، با میزان اازای  تولید 

در برخییی از اییین کشییورها از قبیییس کویییت،  

بازار نفیت ییا گیاز تحیت       امارات یا عربستان،

هییای  توانیید سیاسییت کنتییرل درآمییدر و مییی

تحریمی علیه ایران در این زمینه را به پیی   

ردر و مسئله اازای  قیمت منیابع انیرژی را   ب

هایی را در مواجهیه بیا    که ممکن است نگرانی

و بیدین   (3)مرتفیع سیازد.    ایران شیکس دهید،  

هیای   ترتیب به اجماع بیشیتر علییه سیاسیت   

بازدارنیدر   یهیا  تحریمی یا انواع دیگر سیاست

علیه جمهیوری اسیالمی اییران کمیک کنید.      

د بیه تکمییس   توان ها می همچنین این همکاری

محا ییرر نظییامی جمهییوری اسییالمی ایییران  

توسییط نییاتو بییا توجییه بییه حضییور نییاتو در    

ااغانسییتان، عییرا  و عضییویت ترکیییه در نییاتو 

منجر شدر و اییران را در حلقیه امنیتیی نیاتو     

قرار دهد و از این رو قیدرت عمیس و برخیورد    

ناتو یا کشورهای تأثیرگذار و ا لی عضو نیاتو  

رخییورد نظییامی بییا  را در  ییورت احتمییال ب 
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جمهییوری اسییالمی ایییران بییر سییر مسییئله   

های  ای اازای  دهد. از این رو همکاری هسته

ناتو با کشورهای جنوبی خلی  اار  با توجیه  

به دالیس او  مستقیماب تأثیر منفی بر امنییت  

ملی جمهوری اسالمی ایران خواهد داشیت و  

هیا اایزای     هرچه قدر که این نیوع همکیاری  

هیییا و  ه پیشیییبرد سیاسیییتبییی  پییییدا کنییید،

هایی کیه علییه جمهیوری اسیالمی      استراتژی

ای یا هر مسئله دیگری  ایران در مسئله هسته

 گیرد، کمک خواهد کرد. شکس می

 فرجام
خلی  اار  از  هبا توجه به اهمیت منطق

نقطه نظر همسایگی ناتو، میزان منابع انیرژی  

موجود در منطقه، ضرورت امنیت مسییرهای  

در خلی  ایار  و تنگیه هرمیز،     انتقال انرژی

اقدان الگوی امنیتیی کارآمید در منطقیه بیه     

جغراایایی موجیود   -های تاریصی  دلیس تن 

رسد سازمان  در کشورهای منطقه، به نظر می

پیمییان آتالنتیییک شییمالی )نییاتو( بییه دنبییال  

بازتعریفی از نق  و کارکرد خیود در ارتبیاط   

با کشیورهای حاشییه جنیوبی خلیی  ایار       

در که این مسئله با دعوت از این کشورها برآم

عملی  هبراسا  ابتکار همکاری استانبول جنب

هیای   به خود گراته است. بنیابراین همکیاری  

ناتو با کشورهای این منطقه در راستای تروی  

ثبات در مناطر پیرامونی و همسایگی ناتو بیر  

اسا  نظریه امنیت تعاونی توضی  دادر شدر 

 است.

در راسیتای ایین اسیتراتژی     بنابراین ناتو

خلیی  ایار     هیعنی تروی  ثبیات در منطقی  

کنید کیه    چندین هدف را توأمان پیگیری می

های پیشین مقاله به طیور مفصیس    در قسمت

رسد با توجه بیه ایین    بح  گردید. به نظر می

موضوع یعنی اهمیت ثبات و امنییت در ایین   

منطقه برای کشورهای عضو ناتو و حتی بیان 

ی مقامات ناتو مبنی بر حماییت از   ری  برخ

، (4)کشورهای منطقه در  ورت حمله نظیامی 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نییز  

زداییی بیا کشیورهای     باید در راستای تن  می

شورای همکاری خلیی  ایار  باشید و از بیه     

کارگیری تهدیداتی مبتنی بر ایجیاد اخیتالل   

در مسیر انرژی خلی  ایار  کیه بیه عنیوان     

قه ارتباطی و مسییر ا یلی انتقیال انیرژی     حل

منطقه به خارج است، پرهیز شود و بر ساخت 

یک الگوی امنیتی مشارکتی در منطقه که از 

ثبات و کیارآیی برخیوردار باشید و در ضیمن     

همه کشورهای منطقه را در بر گییرد، تأکیید   

هایی را نیز در ایین زمینیه آغیاز     شود و تالش

نصسییت،  هکنیید. بییدیهی اسییت کییه در وهلیی 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران برای 

بایست بتواند جایگیار و   نیس به این اهداف می

ای را که برخی رقبا برای ایران به عنوان  چهرر
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ای هنجیارگریز ترسییم    ک چالشیگر منطقیه  ی

اند، تغییر دهد و خود را کنار همسایگان  کردر

به عنوان بصشی از الگوی امنیتی بومی بیدون  

گانگان معرای نمایید. همچنیین بیا    دخالت بی

توجه به همسایگی جمهوری اسالمی ایران با 

ترکیییه بییه عنییوان یکییی از اعضییای نییاتو، و   

همسایگی با عرا  و ااغانستان که در ایین دو  

کشییور نیییز نیروهییای نییاتو حضییور دارنیید)در 

ااغانستان در قالب نیروهای ایساف و در عرا  

در نظیر   در قالب آموزش نیروهای عرا ( باید

داشت که خواسته یا ناخواسته، کشورمان نیز 

در همسییایگی و مجییاورت نییاتو قییرار گراتییه، 

بنابراین ثبات و امنیت ایین منطقیه بیی  از    

 پی  اهمیت اساسی یااته است. 

 

 ها پانوشت

گونه که بارها مقامات کشیورمان تأکیید    البته همان -1

غیرب  ای اییران بیرخالف ادعیای     برنامه هسته ،اند کردر

هی  گار جنبه نظامی نداشته است و ادعاهیایی کیه در   

ای اییران  یورت    محااس غربی نسبت به برنامیه هسیته  

در راستای جلوگیری از دستیابی ملت اییران   ،گیرد می

به حر مسیلم و قطعیی خیوی  یعنیی دسترسیی بیه       

 باشد. ای می تکنولوژی هسته

 ، در2009بنابر آمار منتشرر از سوی اوپک در سال  -2

انید از    کشور دارندر بیشترین ذخایر گاز طبیعی عبارت

روسیه، ایران، قطیر، ترکمنسیتان، عربسیتان سیعودی،     

 آمریکا، امارات، نیجریه، ونزووال و الجزایر.

تیوان بیه سیفر وزییر امورخارجیه       در این راستا میی  -3

آمریکا، هیالری کلینتون، به عربستان و قطر در اورییه  

همین زمینه یعنیی اطمینیان   اشارر کرد که در  2010

به چین در مورد کنترل قیمت نفت با اایزای  مییزان   

 تولید عربستان ارزیابی شدر است.

تیوان بیه سیصنان     ز جمله این اعهارات  ری  میی ا -4

دبیرکییس نییاتو، آنییدر  اییوگ راسموسیین، در مراسییم  

امضای انعقاد موااقتنامه امنیتی ناتو و امارات در اکتبیر  

اشییارر کییرد کییه اعهییار داشییت     در ابییوعبی  2009

چنانچه امارات از سوی همسایگان خود میورد حملیه   »

 «.قرار گیرد، ناتو از این کشور حمایت خواهد کرد

 

 منابع فارسی
امارات، بازیابی شیدر در تیاریخ    -توااقنامه امنیتی ناتو  .1

   .فرهیختگان، 1388دی  12

Website:www.farheekhtegan.ir/contenent 

/view/42/4175 

هیای امنییت     نظرییه (، 1383عبیدا  )  علیی   خانی، .2

(، 1) ریزی دکترین امنیت ملیی  ای بر طرح مقدمه

المللی  تهران  مؤسسه ارهنگی مطالعات و تحقیقات بین

 ابرار معا ر تهران.

سیازمان  (، 1386المللی ) داتر مطالعات سیاسی و بین .3

، تهران  مرکز چیاپ و  پیمان آتالنتیک شماوی )ناتو(

 ارات وزارت امور خارجه. انتش

گیزارش مجمیع پارلمیانی نیاتو در میورد      »زبیب، رضا،  .4

ماهنامیه  (، 1388، )اروردین «جمهوری اسالمی ایران

 .229، ش اه رویدادها و تحلیل
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معمیییای امنییییت و (، 1383زادر، حسیییین ) سییییف .5

، تهیران  داتیر مطالعیات    هیای جدیید بیرب    چاوش

 المللی وزارت امور خارجه. سیاسی و بین
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