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71فارسجیناتو در خلي فعالیت سازمان امدهایو پهانهیزم

فارسجیناتو در خلسازمان ي فعالیتامدهایها و پنهیزم

3علی جعفري، 2یارماندانا تیشه،1ییکوالالهه

چکیده
،دو ابرقدرتییارویو در چارچوب معادالت برآمده از رویقطبدر دوره نظام دویشمالتیامنمانیپسازمان

آن شکل گرفـت. یو مهار گسترش طلبسمیکموندیدمقابله با تهيبرا،کایمتحده امراالتیو اياتحاد شورو
سـازمان  نیا،ياتحاد شوروهیتجزیورشو، در پمانیسازمان پيآن در پاسخ به نابوديبرخالف انتظار نابود

ا،یدر اروپا و در غرب آسـ يو نژادیقوميهاگسترش روزافزون منازعهطینرفت، بلکه در شراانینه تنها از م
. سـازمان نـاتو بـه    شـد در آن فراهم ندهیفزایشرق و دگرگونيگسترش آن به سوزیو نتیتقويبرانهیزم

زیـ افغانسـتان ن يراه خود را به سـو ،يشورواتحادنیشیپيهايحوزه جمهورمرکز و شرق اروپا و از يزود
و تیـ مورمأسـازي دگرگونساختار و دیتجديسپتامبر راه را براازدهیدر جهان پس از تیامنتأمینگشود. 

جیجهان، خلکیاستراتژمناطقنیتراز مهمیکیورود به يروند با تالش برانینهاد گشود. انیايکارکردها
است. دهفارس دنبال ش

و ايهمنطقـ يهـا رقابت قـدرت يهااز کانونیکیبه ریاخيهاآن در دههيانرژمیفارس و منابع عظجیخل
يونـد یپيانـرژ تیـ با مفهوم امننکیآن ارامونیمنطقه و پنیادرتیشده است. موضوع امنلیتبدیجهان

تـأمین يرا بـرا کایامرژهیبه و،یربغيفارس کشورهاجیدر خلیتیامنيهاکرده است. چالشدایتنگاتنگ پ
سـازمان در اسـتانبول، موضـوع    نیـ همه جانبه کشـانده اسـت. در نشسـت رهبـران ا    ییمنافع خود به تکاپو

سـازمان قـرار گرفـت.    نیـ فارس با ناتو در دستور کـار ا جیو اروپا در خلکایامرنیمتحدبا يگسترش همکار
موضوع نی. ا"فارس استجیسازمان ناتو در خلورحضيامدهایها و پنهیزمیستیچ"مقاله نیایاصلپرسش

خـود را  یبررسـ ینییبا استفاده از روش تبسندهیبرخوردار است. نوايهژیوتیاز اهمرانیج.ا. ايبراژهیبه و
مورد اشاره انجام خواهد داد.پرسشپاسخ به یدرپ

.اروپاکا،یامرران،یا،يانرژامنیت ت،یفارس، امنجیخلناتو،هاي کلیدي: هواژ

تهراندانشگاهيامنطقهمطالعاتاستاد گروهنویسنده مسئول، -1
استاد مدعو دانشگاه تهران-2
آموخته دانشگاه تهراندانش-3
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فلسفه ،انحالل پیمان ورشوالمللی،تجزیه اتحاد شوروي، بر هم خوردن موازنه قدرت در سطح بینبا 
مطـرح  بـراي ایـن سـازمان    يسوال رفت و ترتیبات امنیتـی جدیـد  ر زیوجودي تشکیل پیمان ناتو

,Duffield)(شد ناتو به طور جدي به باز تعریف فلسفه وجودي خویش و نیز تجدیـد  .1994-1995
NATO Basic)ه اسـت. و بنیـانی نـوین را بنـا نهـاد    همادي و هـویتی خـود پرداختـ   ساختارهاي

Documents,1991).اهـداف تـأمین اقتصادي و سیاسـی بـه   هايپا در حوزهکه اتحادیه ارونیبا ا
تـأمین نقـش نـاتو .توانست یک نهاد دفاع جمعی را سامان دهدنمیشده بود، اماکیشده نزداعالم

ن ایهاي آتالنتیکی جدید در مو گرایشبه تدریج عالیق. (Drew, 1995)دار شدآن را عهدهامنیت 
ــه تقو   ــزي، ب ــرقی و مرک ــاي ش ــورهاي اروپ ــکش ــت اندیش ــترش «ه ی ــعه و گس ــاتوتوس ــر » ن منج

دنبال شد.این سازمانبازسازي ساختاري، کارکردي و مفهومیکه با(Erler,1997)شد

بیانیۀ صلح و همکاري رم
بیانیـه صـلح و   «، 1991رهبـران کشـورهاي عضـو نـاتو در نـوامبر      ي پایانی دوره شـوروي،  هادر ماه

آزادي، ،هـاي مشـترك  ارزشبرپایـه نیـه تشـکیل اجتمـاعی    بیارا صادر کردند. در این» همکاري رم
. طـرح شـد  کشـورهاي اروپـایی م  مـردم دموکراسی و حقوق بشر در میان مردم آمریکاي شـمالی و  

، »وگوگفت«سه رهیافت گیريهاي جدید را در به کاررفت از بحرانبرونرهبران کشورهاي ناتو، راه
اعضـاي نـاتو تـالش    .)1386(کوالیی و تیشه یـار، دانستند» حفظ توان دفاع جمعی«و » کاريهم«

، کارکردهاي سیاسی، اقتصادي، علمی و فرهنگـی  کردند با حفظ و تقویت کارکرد اصلی این سازمان
المللی نیز اعضاي ناتو ابتکار عمل در اي و بین. در سطح منطقه(Cornish,1996)آن را تقویت کنند

راري بشـر دوسـتانه و انجـام عملیـات اضـط     يهـا ، اقـدام هـا از صلح، مدیریت بحرانزمینه پاسداري 
نـاتو  . (Dutkiewicz, 1998)ي جدیدي را براي این سـازمان تعیـین کردنـد   هایتمأمورغیرنظامی،

پیامدهاي مستقیم امنیتی يو داراهرگونه تجاوز نظامی در جهان را، تهدید علیه منافع حیاتی غرب
. (Bailes, 1996)برآورد کردضاي خودعلیه اع

بـا  ، )Asmus& Kugler and Larrebee, 1995(نپیوستن کشورهاي جدیـد بـه آ  وگسترش ناتو 
منشـور  سـازمان، سـازگاري بـا    تأسـیس بـه عنـوان سـند    سازگاري کامل با مفاد پیمـان واشـنگتن  

، از کلیه حقوق عضویت، پذیرش تعهدهاآزادي و حاکمیت قانون، برخورداري متحد، پایبندي به ملل
هاي داوطلب عضویت در ناتو، باید اصـالحات  کشورمطرح شد. ي قبلی متحدین هاا و شیوههسیاست

نـاتو انجـام دهنـد. ایجـاد    یـه اسـتانداردها و ضـوابط معتبـر بـراي     ها و بر پازمینهاساسی را در همه
هـاي خصوصـی،   داري و فعالیـت آزادانـه شـرکت   ، نظام اقتصادي سرمایههاي سیاسی آزاد و بازنظام

نیتی، آمـوزش  هاي اطالعاتی و اماساسی در سازمانمردمی نیروهاي مسلح، اعمال تغییرهايکنترل
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اي اساسـی فـردي و حـل و    هها و آزادينیروهاي نظامی، رعایت حقوق اقلیتزبان انگلیسی به همه
روند.  از جمله اصالحات مورد نظر ناتو به شمار میهاو اختالفهافصل مسالمت آمیز دشمنی

ش ناتو به سوي شرقگستر
مدیترانه تبلـور  ناتو با کشورهاي حاشیۀ ايوگوهاي مدیترانهگفتدرگسترش به سوي شرق، برنامه 

Gallis, Paul E., «NATO: Article V and)انجـام شـد  1994زمسـتان پایـان کـه در یافت
Collective Defense),. ر، موریتـانی،  مصـ اي این پیمـان بـا نماینـدگان    گو میان اعضوگفتاین

هـاي بیشـتري بـراي    در محیط امنیتی جدیـد، فرصـت  . بود، تونس، اردن و الجزایر اسرائیلمراکش، 
افـزایش ثبـات و امنیـت    هـا ایی ایـن همکـاري  نهـ هـدف  . ي مؤثر با این متحدان فراهم آمـد همکار

ي مشترك، انجام مانورهاوگوهاي سیاسی،افزایش گفتمانند هاي مشترك همکارياز راهاينطقهم
هـا  تـالش ایـن  افزایش اصـالحات در بخـش دفـاعی و مشـارکت در جنـگ علیـه تروریسـم اسـت.         

بود؛اروپاايمدیترانهيهادیگر طرحکنندة تکمیل
. ایـن کشـور   کـرد با پیمان ناتو قرارداد امنیتی امضا اسرائیل2001آوریل ، دروگوهاگفتاین به دنبال

سـمینار درنیـز 2001نـوامبر . دربسـت ین قراردادي را ناتو مـی بود که چناین منطقهنخستین کشور 
برنامـه امنیتـی جدیـد بـراي    گیـري شـکل «عنـوان:  ااي بـ وگوهاي مدیترانـه المللی در زمینه گفتبین

هـاي  هـاي کشـتار جمعـی، مهـاجرت    خطر گسترش سـالح ، »اي آتی در مدیترانههاي منطقههمکاري
( آب، غذا و انـرژي)  منابع حیاتیهاي مربوط بهحیطی و رقابتمتل زیسی، مسایرقابل کنترل، بیکاريغ

:Szenes, 2001)برگزار شد 78 قـرار  در آسـتانۀ ورود بـه جنـگ کـوزوو    هنگـام ناتو که در این .(95-
در ایتالیـا  » محیطـی زیسـت وجویی براي امنیـت  دریاي خزر: جست«کارگاه مطالعاتی با عنوان داشت،

از بروز منازعه، رژیم حقوقی يریهاي جلوگراه،دیریت مشترك منابع دریاییممورددرو برگزاري کرد
:Adamia, 1999(شـد گـو  وت منطقه بحث و گفتاقتصاد منابع و محیط زیس، حاکم بر دریاي خزر

بالتیک، مدیترانه و خاورمیانه، سیاست نگاه به شـرق نـاتو معطـوف    مانندگذشته از مناطقی ).96-102
,Omalleg & McDormott)آسیاي مرکزي و قفقاز نیز بوده اسـت این سازمان درافزایش حضوربه

مبارزه بـا تروریسـم، بـا    چگونگیدربارة سپتامبر، 11رخداد به دنبال ناتو همچنین تالش کرد.(2004
همچنـین رهبـران ایـن پیمـان   .(Yost,1998)آمیز دسـت یابـد  روسی به راهکارهاي تفاهميهامقام

حث مبارزه با تروریسم را ابعادي جهانی بخشند.  بتالش کردند
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ناتو در افغانستان
هـاي جهـانی در نیویـورك و نیـز مقـر      و حملۀ تروریستی به بـرج 2001سپتامبر 11رخدادهاي با 

. ایـن  (Gordon, 2001-2: 212)پنتاگون در واشنگتن، ناتو وارد مرحلۀ جدیدي از حیات خود شد
اساسـنامۀ پیمـان آتالنتیـک    5ر طول حیات خود، بـا اسـتناد بـه مـادة     براي نخستین بار دن سازما

ن سازمان، به منزلـۀ حملـه   شمالی، اعالم کرد که حمله به ایاالت متحده به عنوان یکی از اعضاي ای
اعضا بوده و این پیمان آمادة مقابله و جنگ بـا تروریسـم اسـت. بـه دنبـال آن، هواپیماهـا و       همهبه 

به سوي ایاالت متحده روانه شدند و مقدمات انجـام عملیـات نظـامی توسـط     هاي جنگی ناتوکشتی
).Gordon, 2001-2: 213(در بیرون از خاك اروپا فراهم آمداین سازمان 

، حملۀ آمریکا و انگلیس به افغانستان در قالب مبارزه بـا  2001اکتبر 7که دربه این ترتیب، هنگامی
ضـاي نـاتو حمایـت کامـل خـود را از ایـن اقـدام ابـراز داشـتند         گروه تروریستی القاعده آغاز شد، اع

(Foster, and Wallace, 2001-2)    هـاي کـروز ایـن    . همچنـین هواپیماهـاي آواکـس و موشـک
سازمان، براي مشارکت در عملیات ضدتروریستی در افغانستان، در اختیار ایاالت متحده قرار گرفت.

,Kujat)هدف نخست ناتو تبـدیل شـد  از این زمان به بعد، جنگ علیه تروریسم به . بـا ایـن   (2003
هـاي اقتصـادي از   از ابزارهاي نظامی بهره گرفته نشد. حمایـت تنهامه، براي رسیدن به این هدف، ه

هاي تروریسـتی قـرار گیرنـد و نیـز تـالش      استفادة گروهبود مورد سوءکشورهاي صنعتی که ممکن
ییهـا لیبرالیستی نیـز از جملـه موضـوع   هاين ارزشکردسازي در چارچوب جایگزینبراي فرهنگ

).Szayna, 2001گرفتند(بودند که در دستور کار این سازمان قرار 
تـوان از آن  که می» ايوگوهاي مدیترانهگفت«در این دوران، بحث و مذاکره در مورد گسترش طرح 

سـپس م داشـت.  ان تـداو هـاي خاورمیانـه یـاد کـرد، همچنـ     زمینۀ ورود ناتو به بحثبه عنوان پیش
» آتالنتیکـی برقراري ثبات در سراسر دریاي مدیترانه؛ نگاهی فرا«با عنوان 2002مارس در همایشی

.در ایتالیا برگزار شد
، براي نخستین بـار  2005در فوریۀ اي ناتو، دبیرکل این سازمانیانههاي خاورمدر چارچوب سیاست

ظـامی، مبـارزه بـا تروریسـم و     هـاي ن گسـترش همکـاري  هـاي دیدار کرد و در زمینۀ راهاسرائیلاز 
اسرائیلی به مذاکره پرداخت. ژاپ دهوپ يهاهاي کشتار جمعی، با مقاماز گسترش سالحجلوگیري

ـ    بـه سـطح   » وگـو گفـت «در آینـده از سـطح   اسـرائیل -اتوشفر در این سفر اعالم کرد کـه رابطـۀ ن
نقشـۀ  «هـاي موسـوم بـه    تر برنامهاجراي سریعارتقا خواهد یافت. وي همچنین بر لزوم» مشارکت«

تأکید کرد.اسرائیلو هابراي برقراري صلح میان فلسطینی» راه
گیـري دوره  که به دنبال پایان یافتن دوران جنـگ سـرد و شـکل   هاییترین تغییرترتیب، مهمبه این

ست، عبارتند از:سپتامبر در این سازمان پدید آمده ا11ویژه پس ازیات ناتو بهجدیدي از ح
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اي؛به سازمانی فرامنطقهايسازمان منطقهتبدیل این الف)
بـه  » دفـاع جمعـی  «و تغییر هـدف اسـتراتژیک آن از   » تهاجمی«به » تدافعی«از ب) تغییر ماهیت

کند؛دستانه را طلب میگرا و پیشبرون، یکه سیاستی گسترش» امنیت جمعی«
کمونیسـم و بلـوك شـرق بـه مـواردي چـون       ماننـد واردي رو از مپیشهاي) تغییر ماهیت تهدیدج

هاي قومی و اینک ترویج دموکراسی.درگیريهاي کشتارجمعی وسالحگسترشتروریسم، 
المللـی  بـین يهـا هتر آن در منازعـ ن و حضور گستردهبر تقویت توان نظامی این سازمامتحدهایاالت

تقویت تـوان  وجویانه، دیپلماتیک هاي مسالمتروشپیمانان اروپایی آن بیشتر بر تأکید دارد، اما هم
جدیـد  هايوي آتالنتیک در مقابله با تهدیدبه عبارت دیگر، استراتژي دوس.نددرکسیاسی آن تأکید 

هـا،  دولتی و غیردولتی نامتقارن کامالً مشترك است، ولـی تاکتیـک  هايلی موسوم به تهدیدالملبین
.ها با یکدیگر متفاوت استرهاي آنراهکارها، کارکردها و سازوکا

هاي ناتوگسترش حوزة فعالیت
تـوان  ، مـی ي کـالن اندازچشمکشور را در برابر اینعراق و سیاست این سازمان در ناتو دريهااقدام

در شش محور اصلی خالصه کرد:
یـن  گسترش حضور االف) تالش براي استقرار در خاورمیانه در راستاي سیاست نگاه به شرق پس از

آسیاي مرکزي و قفقاز؛سازمان در
مشی نظامی به غیرنظامی؛ب) تغییر خط

دستانه؛پیشيهات ضمنی از سیاست تهاجمی و اقدامج) حمای
افـزاري بـراي گسـترش حضـور خـود در      هاي نرمو طرحهامافزاري به اقداسختهايد) تغییر اقدام

مناطق مختلف جهان؛
به استقرار دموکراسی و نهادهاي دموکراتیک؛هـ) تالش براي نهادسازي و کمک 

این سـازمان و  هاياي از اقدامنیز نهادهاي منطقهوالمللبینو) موفقیت در کسب حمایت نهادهاي
المللی جدید. تالش آمریکـا و برخـی از اعضـاي نـاتو بـراي      آوردن زمینۀ کسب مشروعیت بینفراهم

تأسـیس فارس و اتحادیـۀ عـرب بـراي    کاري خلیجاي چون شوراي همهاي منطقهجلب نظر سازمان
).1383یار، نیروهاي واکنش سریع اسالمی در این راستا قابل بررسی است(تیشه

هاي دو جبهۀ موجود در این سازمان، کشـورهاي  سازي سیاستنزدیکيبه هر ترتیب، در تالش برا
در جنـگ، طـرح آمـوزش    درخواسـت بـراي مشـارکت نـاتو     برابرلف تهاجم نظامی به عراق، در مخا

تـرین متحـد خـود در نـاتو     نیروهاي امنیتی عراق را مطرح کردند تا ضمن آن که بـا خواسـتۀ مهـم   
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ن حال، نقش مشارکتی نیز در جنگ عراق نداشته باشند. اتخاذ این هماباشند، اما در دهمخالفت نکر
.گیري دانستتصمیمتوان روشی مناسب براي بازآفرینی وحدت ناتو از طریق روند سیاست را می

، مانور مقابله بـا بالیـاي طبیعـی را بـا     2003عراق، این سازمان همچنین در آوریل مسألهگذشته از 
در کشـور تاجیکسـتان در   » مشارکت براي صـلح «کشور عضو و غیرعضو و در قالب طرح 19حضور 

جـرا درآورد.  هـاي اسـالمی تنـدرو در آسـیاي مرکـزي اسـت، بـه ا       دره فرغانه که موضع اصلی گروه
به دو کشور منطقه آسیاي مرکزي(قزاقستان 2003همچنین در سفري که دبیرکل ناتو در تابستان 

ییهـا کشـورهاي منطقـه در زمینـه موضـوع    ، بر لزوم همکاري این پیمان باو قرقیزستان) انجام داد
همـه، وي  . بـا ایـن  یافته و قاچاق مـواد مخـدر تأکیـد کـرد    ، جنایات سازمانمبارزه با تروریسممانند
و یهاي اساسـ ، آزاديشرط اصلی نزدیکی این کشورها به ناتو را گسترش نهادهاي دموکراتیکپیش

حاکمیت قانون در این کشورها دانست.
اي جدید ساخت وارد مرحلهسیا، ناتو عملیات خود راسونامی در شرق آرخدادو 2005درآغاز سال 

متـري در منطقـۀ آچـه    565ولت اندونزي، اقدام به احداث پلـی  و با اعالم پاسخ مثبت به تقاضاي د
بـه  هاي مستقیم نـاتو در خـاوردور بـه شـمار آورد.    توان یکی از نخستین فعالیتکرد. این امر را می

ارفور، این سازمان حمایت خود را از اتحادیه افریقایی براي حل و فصل بحران د1995عالوه در بهار 
نشسـت  درکـرد.  تی در قـارة آفریقـا شـرکت مـی    یمأموربار بود که ناتو در نخستیناعالم کرد. این 

، نـاتو اعـالم کـرد کـه بهتـرین راه      در مادرید تشکیل شد2005مارس با تروریسم نیز که درمبارزه
براي مبارزه با تروریسم، گسترش دموکراسی است.این سـازمان اسـتفاده از ابزارهـاي دیپلماتیـک و     

گیري از ابزارهاي جنگی را در دستور ا نیز مؤثر دانسته و در مرحلۀ آخر، بهرهوگوهاي سیاسی رگفت
کار قرار داد.

استانبول  يطرح همکار
کردند:تأکیدریسران ناتو بر موارد ز2004ژوئن 28در بیانیۀ نشست استانبول در 

شیافغانستان، افزاالمللی همکاري امنیتی(آیساف) به رهبري ناتو را در حضور نیروهاي بینگسترش
مقابله با تروریسم، پیشـنهاد همکـاري در   يدر مدیترانه برامشارکت در عملیات و مانورهاي دریایی

هـاي ارتـش مدسازي و توانمندسـازي  آدر نوسازي، کارعیزمینۀ آموزش نیروهاي امنیتی عراق، تسر
ش اعضاي جدیـد همچنـان   هاي گستردة این پیمان، درهاي ناتو براي پذیریتمأمورخود براي انجام 

پیشـنهاد همکـاري   » ابتکار همکـاري اسـتانبول  «اي از راه گوهاي مدیترانهوگفتشیباز است، افزا
تري را به منطقۀ خاورمیانۀ بزرگ.گسترده
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گسـترش دامنـۀ   افغانسـتان، يهـا گـو بـا مقـام   وافغانسـتان، گفـت  اول برقراري صلح و ثبات درتیاولو
مبـارزه  ،کشـور نیپیشبرد آشتی ملی، صلح پایدار، ثبات و احترام به حقوق بشر در اهاي آیساف و فعالیت

گونـه  اي. استقبال از حضور روسـیه و اوکـراین در انجـام ایـن    گوهاي مدیترانهوگفتتیبا تروریسم با تقو
روي ایـن پیمـان و امنیـت    هاي کشتار جمعی مهمتـرین تهدیـد و چـالش پـیش    گسترش سالحعملیات،

المللی است؛ محکوم کردن تروریسم در انواع مختلف آن، حمایت از کنترل تسـلیحات، خلـع سـالح و    بین
ادامـه  هاي کشتار جمعی در راستاي دستیابی به اهـداف امنیتـی ایـن پیمـان همچنـان      منع انتشار سالح

خـود تحـت   هاي کشتار جمعـی هاي ساخت سالحلیبی براي از بین بردن برنامهيهااز اقدام.یافتخواهد
نیازمنـد  هـاي امـروزي،  اي مقابلـه بـا چـالش   بـر در این همایش اعالم شد حمایت شد. المللیظارت بینن

ی ، در فراینـد سیاسـ  دسـتیابی بـه اهـداف مشـترك    مشـورت بـراي  بـر  اي هسـتیم. هاي ویـژه توانمندي
.(Istanbul Cooperation Initiative Document, 2004)شدتأکیدگیري با یکدیگرتصمیم

هـاي  در رویـارویی بـا چـالش   اي کمک به افزایش میـزان مشـارکت  توانمندسازي و تحول نظامی بر
درآوردن زمینـۀ مناسـب بـراي همکـاري کشـورهاي دیگـر تحـت فرمانـدهی نـاتو          امنیتی و فراهم

ن اروپاي غربـی مـا، در منـاطقی    ویژه در جذب متحداها، بههمکاريارزش اینهاي مختلف،عملیات
بـراي  نـاتو سـازي متحـدان   آمادهاهمیتمایش درآمده است. بنابراین، بالکان و افغانستان به نمانند

ناتو و نیز کمک به تغییر ساختار دفاعی آنان بـا توجـه   هاي مشارکت آنان در عملیاتصتافزایش فر
ه داریم.هاي عملیاتی آنان توجدر زمینۀ تقویت توانمنديژهویها ناتو، بهها و توانمنديه نقشب

در برابـر  یعملـ تیـ ماننـد حما ییایـ از مزاتواننـد یبا ناتو، مـ يمنطقه در صورت همکاريکشورها
نیو همچنـ ینظـام يهـا يو همکـار یبه آموزش اصـالحات دفـاع  یدسترس،یستیتروريدهایتهد

,Istanbul Cooperation Initiative Document)مند شـوند بهرهیاسیسيگفتگوها در .(2004
گفت در سند مصوب نشسـت اسـتانبول اعـالم شـد کـه      دیبازیطرح ننیاییاید محدوده جغرافمور

يکشـورها هیورود کليبراری، مسفارسجیخليهمکاريکشور عضو شورا6بر هیباوجود تمرکز اول
و هـا تیـ از فعالياسـند بـه مجموعـه   نیـ در انی. همچنـ دباز خواهد بو"بزرگانهیخاورم"منطقه 

مناسـبات  ،يزیرو برنامهيبندبودجه،یاشاره شده که عبارتند از: اصالحات دفاعيهمکاريهاحوزه
يارتقـا ،یکشـتار جمعـ  يهـا و سـالح سـم یمبارزه با ترور،ینظاميهايهمکار،ینظامریغ-ینظام

يمقابلـه بـا رخـدادها   يبـرا يزیـ ربرنامـه نـه یدر زميرو همکـا يمـرز تیـ امننهیدر زميهمکار
.)7-22، 1389یار، (دولتینظامریغباربتیمص

ابتکـار  «پیشنهاد همکـاري بیشـتر بـا منطقـۀ خاورمیانـۀ بزرگتـر در قالـب        ندتصمیم گرفترهبران
ویـژه  ري با کشـورهاي منطقـه، بـه   براي افزایش همکاطرح. این ندرا مطرح ساز» همکاري استانبول

نـاتو  اي، از سـوي  ت منطقـه کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فـارس و افـزایش امنیـت و ثبـا    
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بر همکاري عملـی نـاتو بـراي انجـام اصـالحات در      طرح. این (Rozoff, 2009)پیشنهاد شده است
ش این اي، افزایوگوهاي مدیترانههاي گفتدارد. با توجه به ویژگیهاي دفاعی و امنیتی تمرکزبخش
از هـم  ایدة فراینـدهاي جـدا   برندة، مکمل و پیش»همکاري استانبولطرح«گوها و پیشبرد وگفت

جویانه میسر در قالب یک روح همکاريکنندهپیوستن کشورهاي مشارکتراهخواهد بود. این امر از 
هـا  و مشورت از اهمیـت حیـاتی بـراي پیشـرفت و موفقیـت ایـن طـرح       راتخواهد شد. تداوم مذاک

برخوردار است؛
بـه  -وق بشر و حاکمیت قانون اسـت سی، حقهاي مشترك دموکراارزشگسترش-هاهدف اصلی آن

هاي فراآتالنتیکی براي مشورت مـؤثر میـان اروپـا و آمریکـاي شـمالی      عنوان موضوع اساسی نشست
ت؛جهت دفاع از صلح و ثبات در این زمان و در آینده، قرار خواهد گرف

شود، بـه  ته میشناخ» امنیت ما در عصر جدید«در بند چهار بیانیۀ استانبول که با عنوان بیانیۀ ناتو
د که:رپرداخته و تأکید کعلیه خود جدید»يتهدیدها«تعریف 

جدیـدي کـه   هايشود. اما تهدیـد تحادیه محسوب میترین هدف اجمعی همچنان مهمدستهدفاع«
شامل تروریسـم و  ها. این تهدید(Valasek, 2002)ییر اساسی یافته استرو است، تغناتو با آن روبه

مـورد تهدیـد قـرار    مشـترك بـه طـور   آمریکاي شـمالی و اروپـا را   ی است که هاي کشتارجمعسالح
نظر خود قرار دورتروریسم، امنیت و ثبات مناطق متعدد جهان را مادهد. ناتو در درگیري خود بمی

ضروري است و امنیت غیرقابل تقسیم اعضا، اصلی » اتحاد«بیش از هر زمان دیگر، امروزخواهد داد.
ی کـه سـرزمین مـا،    هایایم با تمام تهدیـد گرفتهشود. ما تصمیم مۀ اعضا محسوب میبنیادي براي ه

».  نیروهاي ما و مردم ما را از هر جایی که ممکن است مورد تهدید قرار دهد، مقابله کنیم
http://www.nato.int/docu/update/2004/06-june/e627a.htm(

جهانی علیـه  هايکند که ناتو معتقد است تهدیدمیشده، این نکته را تبیینادیبخش از بیانیه این
در عمل افزایش یافته و این افزایش تهدید، هم به لحاظ سـرزمینی  این سازمان و امنیت اعضاي آن

Jane's Defense)و هم به لحاظ موضوعی اهمیت چشـمگیري یافتـه اسـت    Weekly, 1999) در
شد و بر لزوم نزدیکی ناتو با کشـورهاي عضـو   ناتو و خاورمیانۀ بزرگ تشکیل همایش،2005مارس 

شوراي همکاري خلیج فارس تأکید شد. در این نشست، از نمایندگان کشـورهاي کویـت، بحـرین و    
هاي خود را براي تکـرار  نظر دعوت به عمل آمده بود. در واقع، ناتو تالشقطر نیز براي حضور و اعالم

.اي دیگر از جهان آغاز کرده بوددر نقطه» ياوگوهاي مدیترانهگفت«اي مشابه طرح برنامه
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استانبوليطرح همکارپیامدهاي اجراي
در چـارچوب  ییهـا تجـرك فـارس  جیخلـ یعربيطرح در روابط ناتو و کشورهانیابیپس از تصو

تـا  یقطر و امارات متحده عربـ ن،یبحرت،ی. کوشدایجاداهشیهمايها و برگزاروگوها، نشستگفت
تیامنتأمینمانند گذشته بر ران،یایاسالميجمهور.ندوستیاستانبول پرحبه ط2005سالانیپا

يهـا ها و سـازمان هرگونـه حضـور و دخالـت کشـور    رد و تأکیـد فارس جیخليکشورهايبا همکار
متفـاوت در  کردیدو روبیترتنی. به اگیري خود ر ا آشکار کرده استدر برابر آن جهتيافرامنطقه
طرح شکل گرفت.نیاواکنش به

يناتو و کشـورها انیدر مياگسترده، روابط 2004نبول در سال استايطرح همکاربیاز تصوپس
با مشارکت ناتو ییهاشیو هماهاداریفارس دجیخلیعربيفارس شکل گرفت. کشورهاجیحوزه خل

ییهابا مسئوالن ناتو مالقاتودیکشورها از مقر ناتو بازدنیايهاموارد مقامی. در برخدندبرگزار کر
مبـارزه بـا   یچگـونگ ،یتـ یل امنیآنان، مسايهاشده در نشستمباحث مطرحنیتراند. از مهمداشته

رديهمکـار ،یتیو امنینظاميهاآموزش،یکشتار جمعيهاسالحاز گسترش يریجلوگسم،یترور
و مانند آن بوده است. يمرزتیامور امن

NATO)وسـت یبـه طـرح اسـتانبول پ   2005سـال  درکـه  دبويکشورنیاولتیکو – Kuwait
Conference on Cooperation with Gulf Countries)دو طـرف  نیبـ یمشترکيها. نشست

نـاتو،  یعمـوم یپلماسـ یبخش د2006دسامبر 12در امضا شد. زینياریبسيهانامهبرگزار و توافق
مشـترك از راه طـرح   يهـا س: مقابلـه بـا چـالش   فـار جیخلـ ينـاتو و کشـورها  "با عنوان یشیهما

6کـه تبـادل نظـر شـد   یتیمختلف امنيهاموضوعرامونیبرگزار کرد و پتیدر شهر کو"استانبول
تبـادل اطالعـات   رامـون یپيقـرارداد تیفارس حضور داشتند. در همان سال، کوجیکشور حوزه خل

سـپتامبر  5و امضـا کـرد. پـس از آن در    بـا نـات  حمل و نقلدر مورد يدادو قراریتیو امنیجاسوس
کـرد و در مـورد گسـترش    داریـ آن کشور ديهاسفر و با مقامتیکل ناتو به کوری، معاون دب2007
Deputy Secretary General Meets Prime Minister of)نظـر شـد.  تبـادل هـا يهمکـار 

Kuwait) برگـزار  تیـ کونـاتو در ینظاميروزه با حضور ناوها6یشی، رزما2008سپس در نوامبر
هیـ در ژانون،یشـ یپيکـل نـاتو در ادامـه سـفرها    ریـ معاون دب)89-77محمودي، و(طباطبایی.شد

.(NATO Deputy Secretary General Visits Kuwait)داشتتیبه کویرسميسفر2009
2007ژوئـن  6و 5. پـس از آن در  وستیاستانبول پيبه طرح همکار2005در سال از زیننیبحر

ر؛ییـ در حال تغيهارسانه"با عنوان یشیهمانیناتو و وزارت اطالعات بحریعمومیپلماسیبخش د
NATO-Bahrain Public)در منامه برگزار کردند"فارسجیخليهمکاريانداز ناتو و شوراچشم

Diplomacy Conference)داریاز ناتو دیتئیبا هینیبحراتیهمان ماه ه22و 21در نیچنهم
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. در ژوئـن همـان سـال، دفتـر     (Bahrain Holds Staff Talks with NATO)گو کـرد وو گفت
. در )65، 1389ي، و محمـود ییطباطبـا (شـد تأسـیس نیبحرتختیناتو در منامه پایروابط عموم

منامـه  در "استانبوليو طرح همکارنیبحر-روابط ناتو"هم با عنوان يگریدشی، هما2008سال 
ادشـده یدعوت شده بـه طـرح   يناتو و کشورهاانیدرك متقابل در مجادیا،آنهدف کهدبرگزار ش

در .(NATO-Bahrain Public Diplomacy Conference in Manama, Bahrain)بوده است
ياهـ هنامـ موافقـت نیامـور خارجـه بحـر   ریـ ناتو و وزنیشیکل پریدبش،یهمانیاشینشست گشا

چـارچوب،  نیـ شده امضـا کردنـد. در ا  يبندمبادله اطالعات طبقهلیجهت تسهیاطالعات-یتیامن
را انجـام داد نیخـود بـه بحـر   یرسمداریدنیاول2010مارس8و 7کل ناتو ریفوگ راسموسن دب

NATO Secretary General to Pay First Visit to Bahrain)(.
جیخلـ يهمکاريو شورامشترك ناتو شیهما2004لیطرح، در آورنیقطر در اتیعضویدر پ
و ینظـام يهـا تبادل اطالعات، ارائه آمـوزش رامونیپییهاس برگزار شد که در آن موافقتنامهفار
نـاتو و  «بـا عنـوان   يناریسـم نیبسـته شـد. همچنـ   نـاتو قطر و انیدر میستیضد تروراتیعمل

برگزار و اصالحات قطرتختیدر پا2005در نوامبر » هاپارلمانندگانیبزرگ: نقش نماانهیخاورم
رکـل یفـارس بحـث و تبـادل شـد. دب    جیحوزه خلـ يکشورهاورانیو روابط ایاسیو سیاجتماع

سفر دهوپ شفر، بـا  نیبه قطر را انجام داد. در ایسفر رسمنیاول2005ناتو در دسامبر نیشیپ
يهـا د راهو در مـور داریفارس دجیخليهمکاريکل شوراریدبهیاز جمله العطيقطريهامقام

Qatar Conference Discusses)منطقـه گفتگـو کـرد   یتـ یو تحوالت امنيگسترش همکار
NATO Cooperation with Broader Middle East)2006نـوامبر  17در زیـ قطـر ن ری. ام

طیو در مـورد شـرا  داریـ نـاتو د نیشـ یکـل پ ریـ سـفر بـا دب  نیبه مقر ناتو داشت که در ايسفر
گـو کـرد  ودر چارچوب طـرح اسـتانبول گفـت   هايهمکارشیفغانستان و افزاامسألهانه،یخاورم

(Qatar's Emir Pays First Visit to NATO).
کـه  در دوحه برگزار شـد » صلح و ثباتتأمیننقش ناتو در «با عنوان یشیهما2008هیژانو29و 28

کردتأکیداستانبول يهمکارفارس در طرح جیخليهمه کشورهاتیناتو بر عضوژهیدر آن فرستاده و
(NATO and Qatar Organize a Conference on NATO´s Stabilizing Role)  در اکتبـر

در »يانـرژ تیـ امننهیها در زمتبادل تجربه«در چارچوب طرح استانبول با عنوان یهم کارگاه2008
تمرکـز  يانـرژ تیر امنشده بود که بادینشست در چارچوب طرح نینشست اولنیدوحه برگزار شد. ا

. در (Istanbul Cooperation Initiative Workshop Focuses on Energy Security)کـرد یم
با معـاون  2010ژوئن 17و 16مجلس قطر در ندگانیاز نمایمشترك ناتو و قطر، گروهداریدنیآخر

طرح، نقش نـاتو  نیچارچوب اناتو در ینظاميهايهمکاررامونیکردند،که در آن پداریکل ناتو دریدب
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ناتو تبادل نظـر  کیاستراتژنیناتو و مفهوم نو- هیناتو، روابط روسيجاراتیعملسم،یتروربادر مبارزه 
Deputy)شد Secretary General Meets Parliamentarians from Qatar).

یشیهما2005. سپس در سپتامبر وستیطرح پنیبه ا2005ژوئن 22هم در یمتحده عربامارات
برگزار شد و در آن یدر دب"استانبوليفارس در چارچوب طرح همکارجیخل-روابط ناتو"با عنوان 

United)فارس به تبـادل نظـر بـا نـاتو پرداختنـد     جیخليهمکاريشش کشور عضو شوراياعضا
Arab Emirates to Develop Cooperation with NATO)نیشیکل پریدب2008ه ی. در ژانو

ـ     یرسمداریدنیدهوپ شفر اولناتو United Arab)را انجـام داد یخـود بـه امـارات متحـده عرب
Emirates Discuss Cooperation with NATO).یکشور گروهنیاز،ین2008سال لیدر اوا

ناتو به افغانستان روانه کرد. عالوه بريروهاینالبدر قیعربيگروه از کشورهانیعنوان نخسترا به
کشور برگزار شـد.  نیدر ا» شدنیو جهانانهیخاورم«با عنوان یمشترکناریسم2008آن، در اکتبر 

رو در مورد طرح شیپيهاروابط ناتو و امارات: راه"با عنوان يادو روزههمایشم ه2009در اکتبر 
گسـترش  یتیفارس را حوزه امنجیخلداریدنیشد. فوگ راسموسن در ازاربرگ"استانبوليهمکار

نیبـ یتـ ینامه تبـادل اطالعـات امن  موافقتهمایشنیاهیدانست. در حاشیکیآتالنت-ییاروپاافتهی
.ناتو و امارات امضا شد

يهـا يهمکـار نهیخود را با مسئوالن ناتو، در زمیرسمریغيگوهاوگفت2005زییعربستان از پا
کیـ پلماتیموسسـه د يناتو با همکـار یعمومیپلماسیاداره د2007هیژانو21. در آغاز کردینظام

فـارس:  جیخلـ يهمکـار ينـاتو و شـورا  «بـا عنـوان   یشیهما،يدوزارت امور خارجه عربستان سعو
یتـ یامنطیکه بر شراشیهمانیبرگزار کردند. در ا» استانبوليدر چارچوب طرح همکاريهمکار

میانـه  مـدارا و  يهـا گسـترش ارزش ،ییتندروسم،یمبارزه با تروررامونیمنطقه متمرکز شده بود، پ
بـر نقـش   همـایش نیناتو در اندهیبحث و تبادل نظر شد. نمايادنژيهايدئولوژیو مبارزه با اروي

NATO-Saudi Arabia)کـرد تأکیـد فـارس  جیخلـ تیـ امنتـأمین عربسـتان در  یمهم و سـنت 
Conference in Riyadh)در قالـب  شـتر یداشـته و ب با نـاتو ن املدر تعیعمان تحرك چندانیول

به ناتو نگاه کرده است.فارسجیخليهمکاريشورا
يکـه از اعضـا  يافرامنطقـه يهـا قدرت، يپهلومیرژیو سرنگونرانیدر ایانقالب اسالميروزیپبا

ز و به اشکال گوناگون ادامه آغارانیایاسالميخود را با جمهوریهستند؛ دشمنناتو سازمان یاصل
درجه اول ناتو در ارتبـاط بـا ایـران، بـه ویـژه      ياعضايهاها و اقداممروري گذرا بر سیاستاند. داده

کشور در دو دهه جاري به ویژه در خلیج فارس، یدر امور داخلییمکرر نیروهاي آمریکايهادخالت
اعضـاي نـاتو از   یهـاي برخـ  آن از عراق در جنـگ علیـه ایـران، حمایـت    اتیحمایت مالی و تسلیح

و اساس ارضی امـارات متحـده عربـی بـر     هیپایهاي مخالف ج.ا.ایران، حمایت آنان از ادعاهاي بگروه
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جزایر ایرانی در خلیج فارس، استفاده آنان از موضوع حقوق بشر در ایران به عنوان یک اهـرم فشـار   
يهااقدامهاي کشتار جمعی در ایران و حمایت ایران ازآنان در مورد تولید سالحيهاسیاسی، اتهام

تروریستی در جهان و مانند آن، بیانگر سیاست اعمال فشار همه جانبـه آنـان علیـه ایـران اسـت. از      
ها و اموال ایران توسـط  مانند: تحریم اقتصادي و مسدودکردن داراییییسوي دیگر توجه به رفتارها

از ایـران  يیاي مرکـز هاي نفت و گاز کشورهاي آسایاالت متحده، تالش براي جلوگیري از عبور لوله
بـر  اعمال سـلطه اعضـاي آن  جهتو در هاي نفتی ناتولولهکمیتهریزيبرنامهبراساس هدایت و که

روسیه، چـین،  هاعضاي مهم ناتو بگریگیرد، اعمال فشار آمریکا و دمنابع انرژي در جهان صورت می
وش فناوري نظامی یا داراي آرژانتین، لهستان و چند کشور اروپاي شرقی با هدف محدود ساختن فر

اي بوشهر و مانند آن نیز، طیف آلمان از اجراي طرح نیروگاه هستهيکاربرد دوگانه به ایران، خوددار
کشند.مییررا به تصوایرانشارهاي اقتصادي ناتو علیه ها و فوسیعی از اقدام

فارسجیخلياز حرکت به سوناتواهداف
يدهایـ و تهدسـم یمبارزه بـا ترور ،يانرژتیامننیناتو مطرح شده است(تضمکه در اسناد یگذشته از اهداف

.میپردازیاست. در ادامه، کوتاه به آن مخلیج فارسحضور ناتو در گرهیتوجزینيگریدلی) دالنینو
ياعضاژهیناتو، به وياعضاانیدر ميانرژتیموضوع امنریاخيها: در ساليانرژتیامننیتضم-

به شدت به واردات ییاروپايکشورهاشتریبورد توجه قرار گرفته است.ماریسازمان بسنیاییاروپا
خـود را از خـارج از   يانـرژ داتدرصـد از کـل وار  50به کیاروپا نزدهیوابسته هستند. اتحاديانرژ

اروپـا تـا سـال    هیـ عضـو اتحاد يکشـورها ها،ینیبشیپیکند. بر اساس برخیمتأمینخود يمرزها
عامـل  انـه یدر خاورمیثباتیوارد خواهند کرد. بانهیخود را از خاورميانرژازیدرصد از ن45، 2030

نقـش  کـا یمتحـده آمر االتیسبب شده امسألهنیاست. اکایناتو و آمرییاروپاياعضاینگرانیاصل
آن يانـرژ تیمنامسأله. (Gallis, 2007)برآورد کندگذارتأثیرمهم و يانرژتیامنتأمینناتو را در 
هـا و اسـناد   از نشسـت ياریدر بسریاخيهاسازمان در سالنیناتو مهم شده است که ايچنان برا
سران ناتو در بخارست در سال نشست درنمونه، يکرده است. براتأکیديانرژتیامنتأمینخود بر 
هـا،  العـات و داده بـر تبـادل اط  »يانـرژ تیـ امنتـأمین نقش نـاتو در  «با عنوان یگزارش. در 2008

از يو پاسـدار تیـ ثبـات بـازار، حما  يتـالش بـرا  ،یالمللـ نیو بـ ياهمنطقـ يهايگسترش همکار
ناتو، مصـوب  کیاستراتژنیبر اساس سند مفهوم نونیشده است. همچنتأکیديانرژيهارساختیز

Strategic)“دیـ آیبـه حسـاب مـ   یناتو در دهه آتيهااقداميکه راهنماسبون،یدر ل2010سال 
Concept for the Defense and Security of the Members of the North Atlantic
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Treaty Organization, 2010),مورد توجـه  لیاز مسایکیهمچنان ندهیدر آيانرژتیبحث امن
The Alliance's Strategic Concept )ناتو است 1999).

از یکـ یبـه  جدیـد يدهایـ و تهدسـم یروزه مبارزه با ترور: امجدیديدهایو تهدسمیمبارزه با ترور-
جدیـد مفهـوم  بیپـس از تصـو  ژهیـ بحـث بـه و  نیـ شـده اسـت. ا  لیناتو تبديهاتیاولونیمهمتر
) 1999نـاتو( کیمفهـوم اسـتراتژ  24. در بنـد  افـت یيجـد تیـ اهم1999ناتو در سال کیاستراتژ

مـان یپ6و 5نـاتو، مـواد   يلمـرو اعضـا  شده است کـه هرگونـه حملـه مسـلحانه در ق    انیبگونهنیا
مطرح و اعالم شده جدیديدهایو تهدیستیتروريبند، خطرهانی. در ادهدیواشنگتن را پوشش م

و اخـالل  افتـه یسازمانمیجرا،يخرابکار،یستیتروريهاتیالچون فعییدهایتهدلیاست که به دل
به .(The Alliance's Strategic Concept, 1999)خواهد بودیاتیاتحاد حنیمنابع، اانیدر جر

مـان یپ5بار ناتو بـه مـاده   نیاولي، برا2001سپتامبر 11یستیتروريپس از رخدادهابیترتنیا
ینقطه عطفـ کرد،یرونیآغاز کرد. ایرا به طور رسمسمیتروریعلیواشنگتن استناد و مبارزه عمل

.شودیبرآورد مسمیترورهیدر جنگ ناتو عل
جدیـد يهـا بر مقابله با چالشزینسبونیدر ل2010ناتو مصوب سال کیمفهوم استراتژنیرآخدر
و خـود را در برابـر   سـند، نـات  نیا26بند نمونه، دريشده است. برااریبستأکیدسمیو تروریتیامن

متعهـد خوانـده و از رابطـه    ايهي کشتار جمعی و هسـت هاسالحجلوگیري از گسترشخلع سالح و 
Strategic Concept For the Defense and)شـده اسـت  یابراز نگرانادشدهیبا موارد سمیترور

Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization 2010) .
ند.دایمنینويدهایو کانون تهدسمیو صادر کننده ترورثباتیاز مناطق بیکیرا انهیخاورم،ناتوسازمان

آنـان توجـه   دهدیبرتر ناتو نشان مياعضايهاو برنامهاستیبه سی: نگاهلیئاسراتیامننیضمت-
لیاسـرائ تیامنتأمینمختلف از يهابه گونهزینییاروپايدارند. کشورهالیاسرائتیبه امنياژهیو

را اسـت یسنیـ ا،ياترانـه یمدياستانبول و گفتگوهاياند. ناتو در چارچوب طرح همکارسخن گفته
لیاسرائریناتو شرکت کردند. نخست وزيدر مانورهایلیسربازان اسرائ2005در سال .بردیمشیپ

درهـا يهمکارشیدو طرف و افزاژهیبر روابط و2011خود در سال داریدنیناتو در آخررکلیو دب
هیـ و فور2009هیـ انو، ژ2005هیـ در فورلیکل ناتو از اسـرائ ریدبداریکردند. دتأکیدبعد يهاسال

.(NATO in the Middle East, Background Report)راستا بوده استنیدر همزین2011
و انـه یاز اهداف ناتو در خاورمیکیباورند که نیبر ای: برخییایو آسيامنطقهيهاقدرتتیریمد-

رانیـ ایاسـالم يجمهـور زیـ هند و نن،یچه،یچون روسییهاو کنترل قدرتتیریفارس مدجیخل
از نفـوذ آن در منطقـه اسـت.    يریو جلـوگ رانیـ افیاز اهداف ناتو تضـع یکیاست. روشن است که 

يایـ کشورما گويو اقتصادیو محاصره نظامرانیدر برابر اکا،یآمرژهیمهم ناتو به وياعضااستیس
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اول گـاه یجاکسـب یانـداز در پـ  بر اساس سـند چشـم  رانیایاسالميآن است. از آنجا که جمهور
را در تعارض با منافع گاهیجانیناتو هستند ايکه از اعضايابزرگ منطقهگرانیاست، بازيامنطقه
.  نندیبیخود میالمللنیو بيامنطقه

اسـت ینـاتو س ز،یـ و هنـد ن نیچـ ه،یروسیعنیگریديادر رابطه با سه قدرت منطقهرسدیمنظربه
ضـد  شیو کـم و بـ  دنظرطلبانـه یتجديهاشیکه گراییدارد؛ کشورهامقابله و کنترل آنها را درنظر 

کنـد یرا در آن دنبال میکه منافع مهميافارس، منطقهجی. ناتو با حضور در خلدارندیطلبتوسعه
ـ    بـا .سـت روند تحوالت اتیریکنترل و مدیدرپ،)7-1389:22،اریدولت( نیتوجـه بـه تحـوالت ب

جیخود و نظر به اهداف و منـافع نـاتو از حضـور در خلـ    يهاتیمأموراز ناتو دیجدفیو تعاریالملل
.  کندیدنبال متیاستانبول را با جديخود در چارچوب طرح همکاریجیتدرش، ناتو گسترفارس

روابـط  یآتـ يروندهاتواندیسازمان است که منیموردنظر اییهاتیاولوزیناتو نياسناد راهبرددر
بـا  ي، سـند 2006نمونه، سـران نـاتو در سـال    يکند. برامیفارس را ترسجیو خلانهیناتو در خاورم

و میترسـ ساله سازمان را 15یال10اندازچشمکردند که بیتصو»ریفراگیاسیرهنمود س«عنوان 
سـند،  نیـ . در ادهدیناتو ارائه ميهايو توانمندهاتیاولوها،يریگدر مورد جهتییهادستورالعمل

در حـال  ایـ ورشکسـته  يهـا از دولـت یناشـ یثباتیب،یکشتار جمعيهاگسترش سالحسم،یترور
شـرفته، یپيارهسـته یغيهـا به سـالح ندهیفزایدسترس،يامنطقهيهايریها و درگسقوط، بحران

نـاتو  يفـرارو يهـا و چـالش دهایـ تهدنیتـر ) به عنوان مهـم ي(انرژیاتیحیعیمنابع طبانیقطع جر
ــت  ــده اس ــناخته ش ــوم در(Comprehensive Political Guidance, 2006).ش ــدمفه جدی

سـت سـران   نشنیو دومـ سـت یذکر شده است. در بيمواردزین2010ناتو مصوب سال کیاستراتژ
بـر  )(http://www.nato.int/cps/en/natolive/events_66529.htm،2010نوامبر 19ناتو در 

کل ناتو، آندرس فوگ راسموسن در ریشد. دبتأکیدمله ناتو و دفاع مشترك در برابر حياعضاوندیپ
دانست که اتحـاد  یعملياناتو، آن را برنامهکیاستراتژجدیدمفهوم بیبر تصوتأکیدنشست با نیا

,Kovacheva).سـاخت کارآمدتر خواهدورتریناتو را نسبت به گذشته موثرتر، درگياعضا 2010)
و حیرا تشـر کـم یو سـت یدهـه دوم قـرن ب  ناتو دريهاتیو اولوها که برنامهکیمفهوم استراتژنیا

نـاتو قـرار داده و در   یفارس را در کـانون توجـه آتـ   جیو خلانهیخاورمیکرده است، به روشننییتب
است.دهمناطق اشاره کرنیبه امیمستقياگونهموارد بهیبرخ

نیحـادتر یکشـتار جمعـ  يهاالح، س2010ناتو مصوب سال کیمفهوم استراتژ9در بند ن،یهمچن
Strategic Concept).ه اسـت رفتـ به شماردر دهه آینده مناطق جهان نیترثباتیبيبرامسأله

for the Defense and Security of the Members of the North Atlantic Treaty
Organization, 2010)
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آمـده  11در بنـد  پرداخته است.ییادگراینو بسمیناتو به ترورکیمفهوم استراتژ11و 10يبندها
اتحـاد را از راه  تیـ امنتوانـد یمـ میمستقياگونهناتو، بهيخارج از مرزهايریو درگیثباتیب«که: 
نـاتو  کیدر مفهوم اسـتراتژ کند.دیتهدیرقانونیغیفرامليهاتیو فعالسمیترور،يگریافراطجیترو

نکـه یبر اتأکیدبا 13شده است. در بند ییهااشارهزیآن نتیو امنيانرژمسألهددر مورن،یهمچن
وابسـته هسـتند، بـر    يانرژتیحمل و نقل و امن،یاتیبه ارتباطات حياندهیطور فزاهمه کشورها به

تیـ صحه گذاشـته، امن يانرژکنندگانتأمینعضو ناتو به ياز کشورهایبرخشتریهرچه بیوابستگ
Strategic Concept for the Defense and)دانسته اسـت ينابودرا در معرض اخالل و يانرژ

Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, 2010)
هدف نـاتو  رسدیرو، به نظر منیاند. از افارس وابستهجیخليعضو ناتو به انرژياز کشورهاياریبس

در ژهیـ بـه و يانتقال انـرژ يدر مباديانرژتیامنتأمینيم براو اقدايزیربحث، برنامهنیاز طرح ا
و بـه میطـور مسـتق  ناتو بـه کیاز مفهوم استراتژییهادر بخش.شدفارس بوده باجیو خلانهیخاورم
سند آمـده اسـت   نیا35از بند یفارس اشاره شده است. در بخشجیو خلترانهیبه مدژهیوياگونه
متعهـد بـوده و   ترانهیمديبا همه کشورهايوسعه روابط دوستانه و همکاربه تيطور جدما به«که: 

ياریبسـ تیـ . مـا اهم میاقدام کنـ یآتيهادر سالياترانهیمديتگوهابه توسعه گفمیمصمم هست
در قالـب طـرح   هـا يهمکـار میـ و قصـد دار می(فارس) قائل هستجیصلح و ثبات در منطقه خليبرا

اشـاره  انـه یسازمان در خاورمنیايهابه برنامهیبند به روشننیاتو در ا. ن»میکنتیاستانبول را تقو
عبارتند از:35شده در ادامه بند انیاز اهداف بیکرده است. برخ

ترانهیمديگووگفتيو بازگذاشتن درهاياترانهیمديگووگفتیفعليبا اعضايهمکارقیتعم-
منطقه؛يکشورهاکریديبرايا
در دیـ جديو استقبال از شرکای(فارس) و آمادگجیبا شرکا در خلیتیامنقیارکت عمتوسعه مش-

Strategic Concept for the Defense and Security of the)اسـتانبول. يطـرح همکـار  
Members of the North Atlantic Treaty Organization, 2010)

سـازمان  نیناتو، اکیمفهوم استراتژژهیاسناد و به وها،از طرحیابیو ارزگفتهشیبه موارد پتوجهبا
خود قرار داده است. یراهبرد آتتیفارس را در اولوجیو خلانهیخاورممیمستقریو غمیطور مستقبه

جهینت
به دنبال سیاست بازدارندگی و حفـظ وضـع موجـود بـود، بـه      دوران جنگ سردکه درناتوسازمان

حضـور نظـامی   کردیالمللی تبدیل شده و رواي و بینهاي منطقهبحرانمدیریت يسازمانی فعال برا
،اي در برابر دیگران بودنـد ، عده"جمعیدفاع"پیشروانه را در پیش گرفته است. در مفهوم کالسیک 
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در برابـر  » مـا «بنـابراین دیگـر ائـتالف گـروه     .همگان مشارکت دارنـد » امنیت جمعی«اما در بحث 
تشـکیل شـد.  » یکـی از مـا  «يدر برابر خطر احتمالی برا» ما«لکه ائتالف بست،یمطرح ن» دیگران«

این سازمان در دو وجه سرزمینی و سـاختاري  دهسبب ش» ناتوي جهانی«سیاست درهاي باز ناتو یا 
کند از سویی نقش بازوي اجرایی سـازمان  میتالش عقیب کند. این سازمانبرنامه گسترش خود را ت

حفظ صلح ایفا کند، از سوي دیگر بـا توجـه بـه    همکاري اروپا را در عملیاتسازمان امنیت و ملل و
قومی، حقوق بشر و دموکراسی حوزه عمل خود را يهازیست، اختالفحیطمیمانند آلودگلییمسا

خـود  يو کارکردهـا تیـ مأموردر زیـ نسازماناین جهان, کیتیدر ژئوپلیبا دگرگونگسترش دهد.
-یاسیس-یتیامنيبه نهادیسازمان نظامکیده است، که ناتو را از کرد ایجايریچشمگيرهاییتغ

کیـ طرهیدر تالش است تا سکایکه امر،یام جهانظنيفرارويدهایبا تهدکرده، تالیتبدیاجتماع
بخش روبه رو شود. جهیثر و نتؤميکردیروباجانبه خود را بر ان استوار سازد، 

در هاي جدید اروپاي شرقی و مرکزيتشکنترل اريرق و تالش براسیاست نگاه به شيبا اجراناتو
اسـت یدر عمـل اهـرم س  ایـن سـازمان  الیت خود را گسترش داده است. فعهاي مختلفبرنامهقالب 
کشـور بـا مسـلط    نیدرا2001سپتامبر 11یستیرورتيمتحده بوده است. رخدادهااالتیایجهان

در سـرعت يرا براطیشرا،و لندندیتا مادرياز اندونز،در سراسر جهانیتیساختن مالحظات امن
هـا  دولـت ینگرانيبرادیجدیتر ساخت. منازعه نامتقارن به عنوان مفهومایناتو مهیدگرگونندیفرا

افزون در . تحول روزبهبود بخشیدناتو را يهاتیفعالشیفزاگسترش و ايهانهیزمدر سراسر جهان،
تنهـا  تیـ امنگـر یدنکهیتر کرد. اآثار خود را روشنزیناتو نيهاکارکردو تیمأموردرتیمفهوم امن

شکار ساخت. آابعاد خود را شیاز پشیبست،ینیمده ازمالحظات تنها نظامآمقوله برکی
بلکه با مجموعـه از  ینظامينه تنها با ابزارها، آنمقابله با بحران در بستر و کانون دیجدتیوضعدر

حضور گـام بـه گـام    در افغانستان وگوناگون مورد توجه قرار گرفت. سیاست ناتو يو ابزارهاهاروش
ناتو که پـیش از  فروپاشی اتحاد شوروي دانست.آن پس از توان یکی از تجارب جدیداق را میدر عر

و خلـیج  خاورمیانـه  ،یشین شوروي پیش رفتهپرزهايسراسر اروپاي شرقی را در نوردیده و تا ماین
است. نشانه رفتهرا فارس 

نظـامی، بلکـه از   همداخلراهپذیرش اعضاي جدید و نه از راهسیاست نگاه به شرق ناتو، این بار نه از 
).1384:163یار، رود(تیشهپیش میهاي مدنیادسازي و ایجاد بنیاننهراه

تقل از الگـوي  تی مسـ وضعیجادیآتالنتیکی، به دنبال اجدید براي بازسازي امنیت فراطیناتو در شرا
هـاي  میان دسـته » موازنه قدرت«سازمان در عمل نظام ینحرکت کرده است. ا» قواموازنه«قدیمی 

بر اساس اتحاد کلیه واحدهاي بازیگر » جمعیهاي امنیت دستهرژیم«مختلف از بازیگران، را به نظام 
ع جمعـی در برابراتحـاد   سیاست ناتو از یک سازمان دفادر برابر برخی از کشورها تبدیل کرده است.
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شعار ناتو بـراي  ن،یدر برابر جهان تغییر یافته است. پیش از امعیبه یک سازمان امنیت ج،يشورو
امـا  » ناپذیر استییامنیت اعضا جدا«حفظ انسجام درونی خود در دوران جنگ سرد عبارت بود از: 

ناپذیراسـت)،  ییمنیت جـدا صـورت کـه(ا  نیشعار این سازمان براي گسترش خود در این زمان، به ا
ناپذیر ییصلح جدا«در قالب شعار 1930و 1920هاي از آن و در دههشتغییر یافت. این مفهوم پی

سازمان ارائـه شـده   نیجدیدي از ماده پنج اساسنامه ابود. به این ترتیب، تفسیرمطرح شده » است
نـان را در سراسـر جهـان در بـر     که عرصه آن نه حوزه سرزمینی کشورهاي عضو، بلکه حوزه منافع آ

، موجب شده کـه اسـتراتژي نظـامی    »امنیت«. این موضوع همراه با تفسیر وسیع از مفهوم ردیگمی
هـاي  تاکتیـک این سازمان از وضـعیت تـدافعی بـه سـوي وضـعیت تهـاجمی تغییـر ماهیـت داده و        

دستانه داده است. هاي پیشپیشگیرانه جاي خود را به روش
و هـا تیثر از اولوأهم مترود،یشمار مفارس بهجیسازوکار حضور ناتو در خلانبولاستيطرح همکار

نـاتو  میآن است. با توجـه بـه تصـم   يهاتیو قابلهايتوانمندتأثیرناتو و هم تحت يهايریگجهت
يخود با کشـورها يناتو همکار، »استانبوليهمکاربرنامه«استانبول به يطرح همکاريارتقايبرا
نیـ ايمشـترك بـا کشـورها   يهـا یو با توجه بـه نگرانـ  دهیبخشقیفارس را تعمجیحوزه خلیعرب

يروشیپـ يهـا توجه بـه چـالش  اناتو بفارس تالش خواهد کرد.جیدر خلشترینفوذ بيمنطقه، برا
،يانـرژ تیـ بـه خطـر افتـادن امن   ،یکشتار جمعيهاسالحسم،یو ترورجدیديدهایتهدمانندخود 

در منطقـه و ماننـد آن،   رانیـ فارس، اقتدار روزافزون اجیدر خلییایو آسيامنطقهيهانفوذ قدرت
فارس را دنبال خواهد کرد.جیخليبا کشورهاشتریهرچه بیکینزد

بـراي خلیج فـارس یعربياز کشورها،مشتركيهاینگرانبر تأکیدبا یاد شده،ناتو در قالب طرح
مخـالف  رانیـ ایاسـالم يحال جمهورنی، با ااستستفاده کردهعضو ايبه منافع کشورهایابیدست

منطقـه  يکشـورها يها را با همکارو مقابله با چالشتیامنتأمینرانیاست. اهحضور ناتو در منطق
فارس جیخلیعربيکشورها،یهراسرانیامتاثر ازناتو اعضاياست کهیدر حالنی. اداندیمسریم

جیرسد خلیشده، به نظر می. با توجه به شواهد بررسکنندیمبیناتو ترغباهايهمکارقیرا به تعم
ناتو برخوردار خواهد بود.یدر راهبرد آتیمهمگاهیفارس از جا
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