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رویکرد ناتو در قبال افزایش نقش و نفوذ جمهور اسالمی ایران در
خاورمیانه
سیدحسن میرفخرائی - 1مصطفی خدائی
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دریافت -1931/11/22 :پذیرش1932/3/11 :

چکیده

به دلیل رویکرد جمهوری اسالمی ایران در مقابل غرب و بویژه ایاالت متحده
آمریکا ،ایران بهعنوانبازیگری تهدیدساز شناختهشدهوجایگاه مهمی دررویکرد
امنیتی ناتو پیدا نموده است .نگرانی ناتو از گسترش نفوذ ایران در حوزۀ عربی که
یکنند ،منجر به
مصادیق آن رانفوذدرعراق،لبنان،سوریه ،یمن وفلسطین اعالم م 
استهاییازجملهگسترشناتوبهسویاروپایشرقی،آسیایمرکزیوقفقاز
اتخاذسی 
یهای نزدیک امنیتی ،اطالعاتی واقتصادی باکشورهای عربی حاشیۀ خیلج
وهمکار 
فارسشدهاست.این مقالهمیکوشد تابااستفادهازروشتحلیلی ـتوصیفی به این
سوألپاسخگویدکهرویکردناتوبرایمقابلهبانقشجمهوریاسالمیایراندرمنطقۀ
ازآناست کهگسترشناتوبهشرق،ضمن

افتههایتحقیقحاکی
خاورمیانه چیست؟ی 
داشتنتأثیرات منفی برروابطایران بااتحادیۀ اروپا،جمهوریهای آسیای مرکزی و
قفقازو کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس؛ باعثفشاربیشتر غربودر
رأسآنایاالت متحدۀ آمریکا بهایران خواهدگردید.ناتوباهدفکنترلاستراتژیک
ایران از طریق سیطره بر مسیر عبور انرژی و حمل و نقل و کنترل تحرکات قومی،
سیاسیوایدئولوژیکیسعیدرکاهشنقشونفوذایراندرمنطقهدارد.
ی
واژگان کلیدي:مفهومنوینراهبردیسازمانپیمانآتالنتیکشمالی(ناتو)،شورا 
منطقهایایران
همکاریخلیجفارس،ایدئولوژی،نقش 
.دانشیارروابطبینالمللدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول) For501520@yahoo.com

9
.دانشجویکارشناسیارشدمطالعاتمنطقهایدانشگاهعالمهطباطبائی
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mostafakhodaei13632@yahoo.com
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کشورهایواقعدرجنوبمدیترانهومداخلهدربحرانبالکان،نهتنهاموفقبهپشت

شرقو 
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حاشیۀجنوبیخلیجفارسوایجادپایگاههاینظامیدرآسیایمرکزیوقفقازدرصددمقابله

و به انزواکشاندن این کشور میباشد (برژینسکی .)923 :9231 ،در رویکرد جدید ناتو،
جمهوریاسالمیایرانبهعنوانبازیگرتهدیدسازشناختهشدهاست.
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اروپاوحضوردرخاورمیانه،آسیایمرکزیوقفقازوهمپیمانیبااینکشورهاسعیدرمهار

قدرتونفوذکشورهایرقیبازجملهایراندارد.گسترشناتو به خاورمیانهازطریقانعقاد
قرادادهای همکاری نظامی ،تبادل اطالعات امنیتی و برقراری رزمایشهای مشترک با
کشورهایحاشیۀخلیجفارس،امنیتملیایرانراموردتهدیدقراردادهاست.

رویکرد ناتو در قبال افزایش نقش و نفوذ جمهور اسالمی ایران در خاورمیانه

39

چهارچوب نظري
الملل،بحثدرکوفهمچگونگیرفتاردولتهاو

یکیازمباحثمهمدرروابط بین
هایبین المللیاست.اینالگوهایرفتاریازدوحالت(تخاصموتفاهمیاهمکاری)


سازمان
خارجنیستند.دولت هادرعصرکنونی،دردستیابیبهتربهاهدافخودناگزیرازایجاداتحاد

شدنباآنمواجهشدهاند


هادرعصرجهانی
وائتالفبادیگرانهستند.تهدیداتیکهدولت
گونهایاستکهصرفاًباهمکاریواتحادمیتوانآنهارابرطرفساخت.امروزهنهتنها
به 

دنیایهرجومرجوآنارشیکازبیننرفته،بلکهپیچیدهترهمشدهاست.

یروابطبینالمللاستکهبهتشریحروابطمیان

نظریۀاتحادازجملهنظریههایرئالیست
دولتها میپردازد .این نظریه در عصر جهانیشدن و ارتباطات که دولتها ملزم به ایجاد

ارتباطبایکدیگربهخصوصهمسایگانخودهستند،بسیارراهگشااست.نظریههایاتحادبه
اینمسئلهمیپردازندکهدولتهادردستیابیبهتر بهاهدافخوددرعصرکنونیناگزیربه

اتحادوائتالفبادیگرانهستندبویژهدولتهاییکهدغدغههایامنیتیـسیاسیواقتصادی

مشترکیداشتهباشند.یکیازمسائلیکهدرمورداتحادقابلتوجهاست،رابطهاتحادباجنگ
پردازانروابطبینالمللدرمورداینکهآیااتحادهابهجنگمیانجامد


است.هنوزبیننظریه
ایازدانشمندانبهایننتیجهرسیدهاندکه


یابهصلح،اختالفنظرعمیقیوجوددارد.عده
اتحاد یک مرحله از جنگ است و نه اینکه سهمی در صلح داشته است .دولتهای
زایشمیدهند.همچنین

تشکیل دهندۀاتحادکهدرجنگقبلیموفقبودند،احتمالجنگرااف

هنگامیکهکشورهایبزرگ وارداتحادمیشوند،احتمالجنگرا بیشتر میکنند(


Chiu,

.)2003: 125-126
استفن والت اتحاد را اینگونه تعریف میکند :یک اتحاد ،آرایش رسمی یا غیررسمی
برایهمکاریهایامنیتیبیندویاچنددولتمستقلاست(.)Walt, 1987: 12ازنظروالت

اگرچهترتیباتدقیقدرهراتحادیمتفاوتازدیگریاستامااتحادهادرکلتعهدیبرای
حمایتمتقابلنظامیدرمقابلبرخیازبازیگرانخارجیدربعضیازشرایطویژهاست.این
مسئلههمتعهداترسمیوهمتعهداتغیررسمیرادربرمیگیرد.اتحادهانهادهایمنحصر

به فردهستند.تعهددرآنبهمعنایپشتیبانیسایراعضایاتحادازیکعضودرمقابلدیگر
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دولتهایخارجازجامعهاتحاداست(.)Walt, 1997: 157-158

9
ایدیگرمیپردازد.


گیریاتحادهااززاویه

والتهمبهبررسیعلتشکل
نظریهموازنۀتهدید

پاسخیبهتهدیداتخارجیمیداندنهصرفاًافزایشقدرتیککشور

ایننظریهتشکیلاتحادرا
دیگر .اساس تشکیل اتحادها در سطح بینالملل« ،توازن تهدید» است نه توازن قدرت .والت
تهدیداتخارجیراوابستهبهچهارمتغیرمیداند-9:نزدیکیجغرافیایی؛-3توزیعامکانات؛-2

یشکلگیرییکاتحادبایددو

تواناییتهاجمیو -4درکنیتتجاوز(.)Walt, 1985: 9برا
عاملاصلییعنیتهدیدمشترکومنافعمشترکوجودداشتهباشد.بسیاریازاتحادهادرجهان
سومبهخاطرحفظرژیمحاکمدرمقابلمخالفانداخلیآنهاهستند،یعنیاتحادهایخارجیالزاماً
بهعنوانپاسخیبهافزایشتهدیدازناحیۀدیگرییایکافزایشباقابلیتنسبینیستند.ازنظر
والت،دولتهامعموالًبهمنظوررسیدنبهموازنهعلیهتهدیداتبزرگ،نیروهایخودراادغام
کنند.درصورتیکهتغییراتمهمیدرسطحتهدیدعلیهاعضایاتحادصورتگیردواعضا

می
حس کنند کهتهدیدکاهشیافته ،اینمیتواندمنجر بهفروپاشی اتحاد گردد ،زیرا اعضانیاز
کمتریبهحمایتخارجیاحساسخواهندکرد.اینگرایشتوضیحمیدهدکهچرااتحادهایی

کهدرزمانجنگپیروزشدهاند،منحلمیشوند(.)Walt, 1997: 198-199یکیازسؤاالتدراین
زمینه این است که چرا اتحادهای تهاجمی شکنندهتر از اتحادهای تدافعیاند؟ زیرا اتحادهای
تهاجمیبهمنظورحملهبهیکهدفخاصشکلمیگیرندوبعدازشکستدشمن،انگیزۀاعضا

برایمشارکتازبینمیرود.

از نظر والت ،ناتو از جمله اتحادهای مدونی است که بیش از یک ترکیب مکانیکی،
دارایی مستقل برای خود دارد و همچنین دارای نهادهای اجتماعی بوده که کانالها و
شدتباروشتصمیمگیریدرستو


هایعضودارد.ناتوبه
تداخالتگستردهایبیندولت

ماهرانه نهادینه شده و از حمایت گسترده بروکراتیک برخوردار است .این نوع اتحادها در
نگرشها و رفتارهای اعضا اعمال نفوذ میکنند و احتمال ماندگاری بیشتری دارند (


Walt,

).ناتوبرنامۀگسترشبهسویشرقراپسازشکلدادنشورایهمکاریآتالنتیک

1997: 15
شمالیبابرنامۀ«مشارکتبرایصلح»3ادامهداد.اینبرنامهبهکشورهایاروپایشرقیفرصت
1. Balance of Threat
2. Partnership for Peace
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عضویتکوتاهمدتیاکاملآنهادر

دادتاهمکاریهایخودراباناتوشکلدهندامامانع
ناتوبود(میرفخرایی77:9211،ـ.)13
ناتونهتنهاتوانستزمینۀگسترشحوزهجغرافیاییخودرابازترنماید،بلکهتوانستبا

بندیمصوباتنشستهایگذشتهدرمفهومنوین،استراتژیکخودرابرایقرن


تصویبجمع
بیستویکمباعنوان«مشارکت فعال؛دفاعمدرن» 9درلیسبونپرتغالدرسال،3292درعمل
موجودیتناتویجهانیاعالمنماید(.)Hyde-Price, 2011: 46-51
با تصویب طرح «ابتکار همکاری استانبول» 3توسط سران ناتو در ژوئن  ،3224گسترش
همکاری باکشورهای منطقۀ خاورمیانۀ بزرگ صورت گرفت .دو نکته در این نشست از
اهمیتخاصیبرخورداراست.نخست؛سرانناتوموافقتکردندگفتگویمدیترانهایناتورا
یکمشارکتبی نظیرتبدیلکنند.دوم؛سرانناتوموافقتکردنداز

تقویتکنندوآن 
رابه
کشورهای عالقه مند در خاورمیانه بزرگ و با شروع از کشورهای عضو شورای همکاری
متحدۀ


لکشورهایبحرین،کویت،قطر،عمان،عربستانسعودیوامارات
خلیجفارسشام
عربیبرایالحاقبهاینابتکاردعوتبهعملآید.نگاهمسلطدرغرببهخصوصایاالت

متحدۀامریکا،علتاصلیکوششایرانبرایافزایشنقشخود،افزایش«قدرتنسبی»2در
خاورمیانهمیداندونیزسیاستهایروسایجمهورامریکامانندجورجدبلیوبوشدرمنطقهو

رفتارهاینامنسجمدانلدترامپ،رئیسجمهورایاالتمتحده،درقبالجمهوریاسالمیایران

ایایراندرنظرمیگیرد.درنهایت،ایننگاه؛اهدافو


راعلتاصلیافزایشنقشمنطقه
طلبانهوگاهیایدئولوژیکمیداند.از


ه،فرصت
راهبردهایایرانراتهاجمی،گسترشخواهان

هایافزایشنقشایرانبهویژگیهایطبیعیساختقدرت،


نظران،ریشه

نظربرخیصاحب
گیریسیاستخارجی،ایدئولوژیوجغرافیایفرهنگیایرانبازمیگرددوقبل


منابعتصمیم
ازهرچیزسعیداردچالشهایامنیتیناشیازبروزتحوالتجدیدسیاسیـامنیتیدرمنطقه

راازبینببرد.اینتحوالتشاملحضورنیروهاینظامیامریکادرخاورمیانهوروندتغییر
نظممنطقهمیباشند.

1. Active Engagement, Modern Defence
)2. Istanbul Cooperation Initiative (ICI
3. Relative Power
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دالیل گسترش و توسعۀ ناتو به شرق و خاورمیانه
الف -مقابله با روسیه

کشورهایاروپایشرقیومرکزیدرپیانحاللپیمانورشووبروزنوعیخالءامنیتی
درمنطقهبانوعیاحساسناامنیمواجهشدند.اینکشورهاآیندهغیرقابلپیشبینیروسیهرا

عامل چنین احساس ناامنی عنوان نمودهاند .در چنین شرایطی قدرتهای غربی در پی آن
بوده اندتاازطریقگسترشناتو،کشورهاییراکهممکناستدرآیندهبهعضویتمجدد

بلوکروسیهدرآیند،بیشازپیشازمدارمسکودوروادغامآنهارادربلوکخودتضمین
نمایند.
رفتار تهاجمی روسیه که در جنگ اوت  3223با گرجستان به اوج خود رسید باعث
گیریایننگرشدرمیاناعضایاتحادیۀاروپاشدکهروسیهکشوریمشکلسازاست


شکل
وابطومشارکترابااینکشوربهحداقلممکنرساند.عالوه براین،اتحادیۀ

وبایدسطحر
اروپاروابطخودراباهمسایگانروسیهازجملهاوکراین،گرجستانوحتیدولتهایآسیای

مرکزیارتقابخشیدهوروندهمکاریدوطرفرادرپارهایمواردبااختاللمواجهساخته

است(.)Antonenko, 2010: 114
هایخودازجمله:مداخلۀنظامیبهمنظورمدیریتبحرانهای


ناتوباگسترشمأموریت
منطقهای و بینالمللی؛ اعمال فشار دسته جمعی9؛ مداخله با هدف حمایت از دموکراسی و
بانیدرجریانمنازعاتداخلی،منطقهای


سازیوصلح

حقوقبشر؛مشارکتدرعملیاتصلح
و بینال مللی و ترتیبات مربوط به حل و فصل آنها؛ پیگیری دیپلماسی بازدارنده؛ نظارت بر
اعمال تحریمهای نظامی و محاصره اقتصادی علیه نیروهای متجاوز و کنترل و نظارت
تسلیحاتی(منوری31:9234،ـ)13سعیدرکنترلرقبایمنطقهایخودازجملهچین،روسیه
ونیزایراندارد.اقدام اتناتودراینزمینهمتمرکزبرعضویتکشورهایبالکانغربیدراین
سازماناست.دراینراستاعضویتمونتگرودرناتودرسال 3297موجبنارضایتیشدید
کرملین شده است .هدف مونتهنگرو از این اقدام ،عضویت در اتحادیۀ اروپا تا سال 3231
است.درنشستسرانناتودرسال 3293دربروکسلنیز،آغازروندعضویتمقدونیهمورد
تصویبقرارگرفت.
1. Collective Enforcement
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راهبرد روسیه در قبال ناتو ثابت و پایدار نبوده و بر حسب شرایط ،تحوالت داخلی و
وضعیتبین المللیتغییرکردهاست.مطالعهروندروابطناتوباروسیهبیانگراینمهماستکه
بیند،رفتارشنسبتبهزمانیکه


یم،طرفمذاکرهباناتومی
مسکوهرگاهخودرابهطورمستق

کند،متفاوتبودهاست.بهبیاندیگر،روسیهتمایل


ناتوباکشورهایپیرامونیآنمذاکرهمی
دارد روابط خود را با ناتو بدون محدودیت گسترش دهد ،مشروط به آنکه ناتو به مناطق
طوریکهطبقدکترینهاینظامیروسیه،استقرارنیروهایبیگانه


پیرامونیمسکوواردنشود؛به
در مجاورت مرزهای مسکو و گسترش بلوکهای نظامی به مرز امنیت ملی آن ،بهمنزلۀ
تهدیدات نظامی علیه این کشور تعیین شده است .با این همه روسیه در برابر گسترش ناتو
واکنشیتندینشاننداده،بلکهواکنشهاییدرچارچوبدیپلماتیکداشتهودرکنارآنبرای

بهسازیروابطباغربکوشیدهاست(میرفخرایی.)913:9211،

بهدلیلوجودمؤلفههاوزمینههایگوناگونودربرخیمواردمتناقض،روابطروسیهو

اتحادیهاروپاپیچیدگیروزافزونییافتهوتحلیلشرایطموجودورویدادهایاحتمالیرابا
دشواری هایی مواجه کرده است .وجود کشوری به نام ایاالت متحده آمریکا باعث شده
اتحادیۀاروپاوروسیهدرتقویتهمکاریهایخوددرحوزۀنظامیبااحتیاطحرکتکنند.

مقام هایاتحادیهاروپانیزمایلنیستندبهایمشارکتراهبردیآنهاباروسیه،ازدستدادن

حمایتآمریکاوسازمانناتوازآنهاباشد(.)Danilov, 2010


ب -تروریسم و تسلیحات کشتارجمعی

جلوگیریازدستیابیآنهابهجنگافزارهایکشتار

رویاروییباتروریستهایبنیادگراو 

جمعی و احتمال استفاده آن ازسوی تروریستها ،معضل دولتهای فروپاشیده 9و امکان
ایتروریستها،موادمخدروتروریسمسایبریبهعنوانتهدیدات

تبدیلآنهابهمکانامنیبر
نوینی هستند که جزء دغدغههای اصلی ناتو برای گسترش حضور و نفوذ در منطقه خلیج
ناتو،نخستینبار

فارسمیباشدواینمنطبقبارویکردیاستکهدر«سندنویناستراتژیک»

شدهآندرسال 9111درنشست


هوبازبینی
منتشرشدوسپسنسخۀتکمیلشد

درسال 9119
سرانناتودرواشنگتنبه تصویبرسید.بنابراینمبارزهباتروریسمودیگرتهدیداتنوین،

1. Failed States
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چالشاصلی امنیت بینالمللی بوده که براین اساس ناتو از دیدگاه پیشگیری از بحران و

مدیریتآندرصددهمکاریباکشورهایمنطقهبرآمدهاست.
در بیست و نهمین نشست سران کشورهای عضو ناتو که از چهارشنبه  17/4/32در
بروکسلبرگزارشد،رهبرانکشورهایعضوناتودربیانیۀپایانیروزنخستخودازتشدید
فعالیتهای موشکی ایران و فعالیتهای بیثبات کنندۀ منطقه ابراز نگرانی نمودهاند .دراین
بیانیه آمده است« :ما از تشدید آزمایش موشکهای بالستیک ایران و فعالیتهای
کنندۀاینکشوردرسراسرمنطقۀخاورمیانهنگرانیم.ماازایرانمیخواهیمکهازتمام

بی 
ثبات

شورایامنیتسازمانمللمتحدوپیوستهایآنمطابقت

فعالیتهاییکهباقطعنامۀ 3329
ندارد،خودداریکنند(افکارنیوز.)17/4/39:
پ -انگیزههاي کشورهاي حوزه خلیج فارس

ایجمهوریاسالمیایرانتوسطغربیها،بههم


طورکلیایجادترسازقدرتمنطقه

به
خوردنموازنهقدرتدرمنطقه،بی ثباتیدرعراقوتروریسمبهعنوانتهدیدهایپیشروی

همکاریناتوقابلکنترلمیباشند.

زعمآنهاباکمکو

اینکشورهاتلقیمیشوندکه به
نشستامنیتیمشترکناتووکشورهایعضوشورایهمکاریخلیجفارسکهدر93دسامبر
درکویتبرگزارشد،درچارچوبروابطدوجانبهناتوـکشورهایحوزۀجنوبیخلیج

3221
باشد(سلطانزاده.)31:9231،


فارسمی
روابط ناتو و کشورهای عرب حوزۀ خلیج فارس طی سالهای گذشته گسترش قابل
توجهی یافته است .دیدارهای متقابل مقامات ارشد کشورهای مذکور و ناتو و برگزاری
سمینارهایمتعدددرمنطقهوخارجازآنگویایاینتحرکجدیوآشکاراست.برخیاز
اینتحوالترامیتوانمورداشارهقرارداد:



تصویب ابتکار همکاری استانبول در ژوئن  3224و ورود کویت و سپس قطر،

بحرینواماراتبهاینابتکاردرسال3221؛



برگزاری کنفرانس «ارتقای همکاری و تقویت مناسبات ناتو و خلیج فارس در

چارچوبابتکارهمکاری استانبول»دردبیدرسال3221؛


باچالشهایمشترکاز

برگزاریکنفرانس«ناتووکشورهایخلیجفارس:مقابله
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طریق ابتکار همکاری استانبول» در کویت در دسامبر  3221و امضای موافقتنامۀ تبادل
اطالعاتامنیتیبینناتووکویت؛


برگزاری کنفرانس «ناتو و شورای همکاری خلیج فارس :همکاری در چارچوب

ابتکارهمکاریاستانبول»درریاضعربستاندرسال3227؛


برگزاری کنفرانس «روابط ناتو و بحرین و ابتکار همکاری استانبول» در منامه در

سال3223؛


برگزاریکنفرانس«روابطناتووامارات:راهپیشرودرخصوصابتکارهمکاری

استانبول در اکتبر  3221و امضای موافقتنامۀ تبادل اطالعات امنیتی بین ناتو و امارات
دولتیار)3:9231،؛

(


برگزارینشستبروکسلمیانمقاماتناتووکویتدرموردتأسیسمرکزینظامی

درکویتدر1دسامبر)www.acus.org(3299و....
اماراتمتحدۀعربیوقطرپیشازاینخواستارمشارکتدرمأموریتناتودرافغانستان
شدهبودندکهسرانناتودرنشستبروکسلبادرخواستایندوکشوربرایاعزامنیروبه
افغانستانومشارکتدرمأموریتجنگیناتودرافغانستانموافقتکردند9.
پیش از این نیز قطر درخواست عضویت در سازمان ناتو را نموده بود« .خالدبن
محمدالعطیه»  وزیردفاعقطرطیسخنانیاز درخواست دوحه برایعضویتدر ناتوسخن
گفتهاست3.
بهنظر میرسد ناتو امیدوار است از راه برگزاری چنین نشستهایی ،همکاری امنیتی با

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گسترش یابد تا این کشورها قادر باشند با
تقویت نیروهای نظامی خود از راه مشارکت در رزمایشها و تمرینهای نظامی مشترک با
چالشهاوخطراتاحتمالیرویاروییکنند.

ت -منابع انرژي منطقه خلیج فارس
مسألۀامنیتانرژییکیدیگرازمسائلموردتوجهناتواستوموضوع«قطعجریانمنابع
1. www.nato.int/12 July 2018
2. www.thetimes.co.uk/ June 7 2018
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نیزاززمرهتهدیداتپیشرویناتودرسندمفهومراهبردینوینبودهاست.

حیاتی»
طبقبرآوردهایفعلی 39.31،درصدازذخایراثباتشدهدرجهاندرکشورهایعضو
اوپک قرار دارد و اکثریت ذخایر نفت اوپک در خاورمیانه به میزان  11.21درصد از کل
اوپکاست9.
طبقآمار 33درصدنفتخامموردنیازآمریکادرسال 3299ازکشورهایمنطقهخلیج
بینیها تا سال  3222بیش از  91درصد نفت خام
فارس تأمین شده است .بر اساس پیش 
آمریکایشمالی ازکشورهایمنطقهخاورمیانهتأمینخواهدشد.همچنینمصرفنفتدر
کشورهایعضوسازمانهمکاریهایاقتصادیوتوسعه()OECDدرسال%1،3291نسبت

بهسالگذشتهافزایشیافت.مقایسۀآمارتولیدومصرفاینگروهنشانمیدهدکهحدود

12درصدازمصرفآنهادرسال3291ازطریقوارداتتامینشدهاست3.
برپایهگزارشگروهپژوهشیمرکزمطالعاتاستراتژیکوبینالمللیدرواشنگتن،نیاز

اعضایناتوبهانرژیخلیجفارساز 12درصدکنونیبه 32درصددر 3221خواهدرسید.
ورآسیامیگذرد

همچنینخطوطانتقالانرژینیزازمناطقیچونمدیترانه،خلیجفارستاخا
کهناتوخواهانحضوردرآنمناطقاست.دراینپهنهعربستان،عراقوپاکستانمیتوانند
نقشمنطقه ایبویژهدرزمینهتولیدوانتقالانرژیبرایاعضایناتوبازیکنند( CSIS, 2006:


).امنیتانرژیبهطورمستقیمبهامنیتناتوگرهخوردهاست.

2-11
بلازشوکهاینفتیدهه 9172تضمیندسترسیبهنفتیکاصلدرسیاست

اگرچهق
اعالمیآمریکابود،ولیبرایاولینباردراواخردهۀ 9172آمریکاازمداخلهآشکارنظامی

برایجلوگیریازسلطههرقدرتدیگربرایمنابعانرژیمنطقهخلیجفارسسخنبهمیان
میآورد که بر اساس رهنامه کارتر در ژانویه  9132هر تالشی توسط هر قدرت خارجی

(اتحاد جماهیر شوروی) برای تسلط بر منابع نفتی منطقه خلیج فارس انجام گیرد ،به منزله
تهدیدمنافعحیاتیآمریکاست واینکشورازهرابزارممکنازجملهابزارنظامیاستفاده
خواهدکرد(.)Keukeleire & Others, 2009: 62 - 63امریموردتاکیدرویکردنوینامنیتی
ناتودرسندلیسبون  3292نیزبودهاست.دلیلاصلیاهمیتتمامیمواردفوقرابرایناتو
1. www.opec.org/opec, Annual Statistical Bulletin 2018
2. www.bp.com/ BP Statistical Review of World Energy 2017
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می تواناینگونهبیاننمودکههرچندبیشتریننرخرشدتقاضایگازطبیعیدرکشورهایرو

بهتوسعهدرآسیابویژهچین،هندوخاورمیانهخواهدبودوبیشترینافزایشحجممصرف
گازطبیعینیزدرخاورمیانهرخخواهدداداماباوجودایندرسال،3222کشورهایعضو
شمارخواهندرفت(بهروزیفرو


کنندگانگازطبیعیجهانبه

ناتوبازهمبزرگترینمصرف
کوکبی.)322:9231،
با توجه به روند تولید و سطح قابل برداشت از منابع نفت نامتعارف 9در آمریکا ،طبق
پیشبینیهای انجام شده تولید نفت ایاالت متحده تا سال  3242به  1میلیون بشکه در روز

افزایش خواهد یافت و این کشور 24درصد از نفت مورد نیاز خود را وارد خواهد کرد.
هرچندبهدلیلافزایشتولید،وارداتنفتخاماینکشورکاهشخواهدیافتامااینافزایش

اینخواهدبودکهسببقطعوابستگیاینکشوربهنفتسایرمناطقجهانبهویژه


بهاندازه
منطقه خاورمیانه گردد .از  سوىدیگروابستگی آمریکابه نفتخامخاورمیانهتنهابه دلیل
افزایشمصرفنفتنسبتبهتولیدآندرآمریکانیست؛بلکهکیفیتوویژگیهاینفتخام

گونه ایاستکهبرایترکیببانفتخامحاصلازمنابعنامتعارف
به 
فشردۀسبک3خاورمیانه 
آمریکا بهمنظور استفاده در پاالیشگاههای این کشور مناسب میباشد و حتی در صورت
افزایشتولیداتمیادیننامتعارفنفتواستفادهازتولیداتاینگونهمنابعبهعنوانخوراک

پاالیشگاهها ،بهدلیل ویژگیهای این تولیدات ،ایاالت متحده ناچار به واردات نفت خام

نظرنمیرسدتا


منظورترکیببانفتخامحاصلازمنابعنامتعارفخواهدبود.بنابراینبه

به
پیشازسال3222وارداتنفتخامآمریکاازخاورمیانهقطعگردد2.
بیشترینسهمتجارتنفتخامدراختیارکشورهایمنطقهخاورمیانهاست.ازسویدیگر
مصرفانرژیدربازارهایشرقآسیابویژهچینوهنددرحالافزایشمیباشد.اینموارد

حتیدرصورتبینیازیاینکشورازنفت

دالیلتداومحضورآمریکادرمنطقهخاورمیانه ،
بهسختی میتوان
کشورهای این منطقه است .به گفته مدیر عامل شرکت رویال داچ شل  
سناریوییمتصورشدکهایاالتمتحدهازمنافعخوددرخاورمیانهصرفنظرکند4.
1. Shale Oil
2. Light Tight Crude
3. www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm
4. Benigni, Johannes, JBC Energy, Dec 2012
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افزایش نقش منطقهاي ایران
بروز برخیتحوالتمنطقهایمانند بحران افغانستان،عراق ،لبنان،سوریه و یمن،تثبیت
نقشعنصرشیعیدرساختقدرتوسیاستمنطقهای()Worth & Bakri: 2008وپیگیری
ایایران،توانایینقشسازیایرانرادرمسائلسیاسیـامنیتیخاورمیانهافزایش


برنامۀهسته
پیمانانمنطقهایآن


زیانمنافعامریکاوهم
دادهواینمسئلهتوازننسبیقوارادرمنطقه،به
مانند اعراب محافظهکار و رژیم صهیونیستی به خطر انداخته است .چنین برداشتی ،افزایش
نقش منطقهای ایران را گسترشطلبانه ،فرصتطلبانه و غیرسازنده در نظر میگیرد که سعی
داردخألقدرتایجادشدهدرمنطقهرادرپیحوادثیازدهسپتامبروبحرانعراقوسوریه
پرکند.


الف -دیدگاههاي غربی

پذیرند،اماراههایمتفاوتی


ایرامی

نایپیدایشافزایشنقشمنطقه
دیدگاههایغربیمب

دهند.برخیدیدگاههاافزایشنقشایرانرادرمنطقه،بهزیان


رادربرخوردباآنارائهمی
پیمانانمنطقهای آن میدانند کهازهرراهممکن،از جمله

منافع وامنیتملیامریکاوهم
درتبایدازآنجلوگیریشود.راهبرداصلیایندیدگاههاهمانندسیاست

استفادهاززوروق
خارجیامریکادردورانجنگسردبراساس«مهار»9و«تقابل»3است(.)Rubin: 2007برخی
از دیدگاههای افراطیتر ،حتی ایران را «دشمن جنگ سرد جدید» آمریکا در خاورمیانه
تعریفمیکنند(.)Friedman: 2008

دیدگاههای میانهروتری هم وجود دارد که افزایش نقش منطقهای ایران را ناشی از

یکسریتحوالت جدید ژئوپلتیکمنطقهمیداندکه اینموضوع بهزیانامریکااست،اما

جدیدمنطقهایایران

وگو،مهاروپذیرشنقش


رابیشترازراهگفت

درعینحالبرخوردباآن
میسرمیدانند(.)Kissinger: 2006, & Brzezinski: 2006, & Porter: 2007

ایوگفتوگوباایران،ضمنپذیرشاین


ازطرفدارانپذیرشنقشمنطقه
گری سیک 
کشور در نقش بازیگر و قدرت منطقهای ،بر این باور است که سیاستهای آمریکا در
سرنگونیدشمنانایراندرشرقوغربآن،انرژیامنیتی سیاسیاینکشوررارهاکردهو
1. Containment
2. Confrontation
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امر،توازنسنتیقوارادرمنطقهبهسودایرانوبهزیانهمپیمانانسنتیآمریکادرجهان

این

سخنمیگویدکهدرآن،

عربواسرائیلبههمزدهاست.اواز«راهبردیدرحالپیدایش»

اتحادیغیررسمیدربرابرایرانبینایاالتمتحده،رژیمصهیونیستیودولتهایسنیعرب

منطقه در حال شکلگیری است .انگیزۀ ایجاد این اتحاد نیز جلوگیری از افزایش میزان
تأثیرگذاریایراندرمسائلامنیتیمربوطبهجهانعرب،ازجملهعراق،تحوالتلبنانبعداز
بینحزباهللواسرائیلاست(.)Sick: 2007

جنگتابستان3221
لگران آمریکایی حتی اجالس «آناپولیس» را در مورد صلح اعراب و
بسیاری از تحلی 
یدانند(.)Bruno: 2007
اسرائیل،گردهماییناشیازترسازایراندرحالظهورم 

ب -دیدگاههاي نخبگان سنی در جهان عرب

نگرانیاز بیشترشدن نقش ایراندرجهان عربازدوجهتمطرح است:نخست ،خأل
ق درتدرعراقوبرهمخوردنتوازنسنتیقوادرمنطقه؛دوم،ظهور«هاللشیعی».دردرجۀ
منطقهای ،گروههای شیعی طرفدار در منطقه
اول ابزار اصلی ایران در افزایش نقش  
خصوصدرعراقولبناناند(.)Nawar: 2007


به
دردرجۀدوم،احتمالشکلگیریهاللشیعیدرمنطقهبراینخبگانسنیجهانعرب

بسیارنگران کنندهاست.ایننگرانیبرایاولینبارازسویعبداهللدوم،شاهاردن،درسال

  3224مطرحشدوسایررهبرانعربآنرادنبالکردند.ازنظرآنانایننگرانیسهجنبه
دارد :نخست ،ماهیت ایدئولوژیک دارد (& Baker: 2004

)Wright؛ دوم ،مبتنی بر بسیج

تودههای شیعی جهان عرب و وفاداری آنها به ایران است و سوم ،بر پایۀ بهرهبرداری

فرصتطلبانهوگسترشخواهانۀایرانازظرفیتهایجهانعربباهدفافزایشنقشخود

است(.)Edward Gnehem: 2006

پ -مؤلفههاي ژئوپلیتیک ،انرژي ،ایدئولوژي و فناوري هستهاي

یتیکانرژىجهان،ایرانازدوجهتدرکانونتوجهومرکزتعامالتبینالمللى

درژئوپل
قراردارد:
واقعشدندرکانونهارتلندانرژیجهان،ازجایگاهی
بهدلیل 
*موقعیتژئوپلیتیک؛ایران 
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ممتازبرخورداراست؛چراکهافزایشسهمایراندرتولید،تجارتوترانزیتانرژیدرپرتو
هایانرژی،ضمنآنکهبسترمناسبیرابرایتوسعهوهمگراییمنطقهایاین

دیپلماسیلوله
کشورفراهمخواهدکرد،پیوندمیاناقتصادجهانبااقتصادایرانرانیزدر اینبخشایجاد
می کندودرپیخودشرایطمساعدیرانیزبرایحرکتدرمسیرتوسعهوارتقایسطوح

کشورفراهممیآورد(صادقی.)41:9214،

امنیتوقدرتملی
*  موقعیتایرانازلحاظمسیرهاىانتقالانرژىونقشحیاتىدرامنیت جهانیانرژى
بنابرپیش بینیسازماناطالعاتانرژیامریکا،ایرانقادراست

بهعنوانیکیازاعضایاوپک؛

نرختولیدگازطبیعیقابل عرضهدربازاررااز  122میلیونمتر مکعبدرروزدرسال 3291
بههزارمیلیونمترمکعبدرروزدرسال3242برساند( Stanford Iran 2040 Project, 2017:

 .)8از این نظر ،نفت ایران با  917میلیارد بشکه ذخایر شناخته شده نفت  92درصد از کل
ذخایراثبات شدهجهانراداردکهپسازونزوئال،عربستانسعودیوکانادا،جایگاهدومدر
کشورهایعضواوپکوچهارمجهانرابهخوداختصاصدهد(.)OPEC, 2016
*  درکنارعاملژئوپلیتیکو منابعانرژی،عاملبسیارمهمدیگرینیزوجودداردکه
خصوصناتودانستکهبهنوعی


راعاملاصلیدرتضادمنافعایرانباغربوبه

شایدبتوانآن
توانبهحاشیهراندنعواملژئوپلتیکوانرژیرادارد.سیاستهایمنطقهایایرانهمواره

تحتتاثیردوعنصرمهم،یعنیواقعیتهایجغرافیایسیاسیوایدئولوژیبودهواینعناصر،
گرایانهوایدئولوژیکهدایتکردهاند.اگرچهشکی


صورتعمل

سیاستخارجیایرانرابه
اردکهاینعواملبادرجاتیمتفاوتدرسیاستخارجیایرانهمچناناستوارباقی

وجودند
خواهندماند(قالیبافوقدسی.)91:9219،
آنچهکهسبببرجستگیایدئولوژیانقالباسالمیواهمیتمطالعهوتوجهمضاعفبه
آنمیشود«،معنویتسیاسی»حاکمبرگفتمانآناست.فوکواصطالحمعنویتسیاسی 9را

ایمعطوفبهخلقتفکیکجدیدمیانحقو

گونهمیگوید «:
اراده


برایایرانتعریفواین
باطلازطریقروشجدیدیدرحکمرانیبرخودودیگران».معنویتسیاسینهتنهادردنیای
متجدد تمنایی نداشتهاستبلکه ایدهای برآمدهازجهان سنت بوده و درنهایتچالشیاز
سویسنتاست.نگاهمادراینجابهمفهومسنتوتجدد،نگاهیذاتگرایانهاستکهدرآن،

1. Political Spirituality
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محور سنت را دین دانسته و تجدد را در مقابل «خدامحوری» واجد انگارهای دیگر که
است،درنظرمی گیریم.اگریکایدئولوژییافتشودکهریشهدرمعرفت

انسانمحوری»
« 
دینیداشتهباشدو اگرمفهوممعنویتسیاسیرامفهومیمحصوردردینبدانیمودینرانیز
محور سنت و در تضاد با هسته انسان محور دنیای متجدد ،در نهایت باید پذیرفت که
ایدئولوژیمذکورچالشیاستبرایدنیایمتجدد(هاشمیمدنی.)1:9237،

«ایدئولوژی انقالبی» مجموعهای کموبیش هماهنگ سیاسی ،اقتصادی و ارزشهای
اجتماعی اعتقادات که مردم را به اقدام ترغیب میکند و ضروریات ،اولویتها و ایدههای
منظوربهوجودآوردنیکتغییراساسیاز


مرتبطبامسائلاجتماعیوارتباطاتاجتماعیرابه
سطوحیازاقدامتغییرمیدهد.چنانچهگفتمانایدئولوژی


ساختاردردورۀکوتاهیاززمانبه
گزارههای فرهنگ

گفتمانها مشخص و ممیزی شود ،بایستی به 

انقالب اسالمی از دیگر 
سیاسی نخبگان که بطور غالب مورد استفاده قرارگرفته است ،اشاره شود .این گزارههای
بهرهبرداری شده،
گفتمانی که بیشتر از سوی مراجع رسمی نظام جمهوری اسالمی ایران  
گزارههای

مهمترین 
میباشد .برخی از  
نسبت به هویت ملی  
نشانگر نوعی رویکرد ویژه  
گفتمانیمقطعتحتبررسیعبارتنداز:گزارۀگفتمانیخیروشروبدوخوب،رمزگاندفاع
بیاعتنایی به
سادهزیستی و  
از مظلومان جهان ،رمزگان امر به معروف و نهی از منکر ،رمزگان  
بهدلیل شکل
دتطلبی و باالخره سنت اسالمی که البته در دوره بعد از انقالب  
تشریفات ،شها 
رمزگانهای مذهبی تقویتشده و بیشتر نمود پیدا

خاص حاکمیت همواره تالش گردیده تا 
کند(نقیبزاده93:9232،ـ.)99

نگاهمسلطدرغرببهخصوصایاالتمتحده،علتاصلیکوششایرانرابرایافزایش
درخاورمیانهمیداند.ایننگاهاهدافوراهبردهایایرانرا

نقشخود،افزایش«قدرتنسبی»
طلبانهوگاهیایدئولوژیکمیداند.درتبییناصولسیاست


خواهانه،فرصت
تهاجمی،گسترش
خارجی جمهوری اسالمی ایران با توجه به نقش آن در تحوالت منطقه به خصوص در
عراقولبنان،بهنظرمیرسدایرانبهدنبالافزایشقدرتخوددر

کشورهاییمن،سوریه ،
عنوانقدرتمنطقهایاست.اینفرضیهدرچارچوباهدافوافقسال


منطقهواثباتخودبه
نیزبیانگردیدهکهایرانبایددرخاورمیانهقدرتاولوتبدیلبهیکقدرتمنطقهای

9424
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گردد.
* در مقدمه سند لیسبون  3292آمده است« :هدف ناتو ،ایجاد شرایط برای یک جهان
بدون گسترش سالحهای هستهای است» .همچنین در ماده  1این سند نیز آمده است :
گسترشسالحهایهستهایو دیگرتسلیحاتکشتارجمعیو وسایل حملآنها ،خبر از

«
لدهۀآینده،گسترشسالحهای

پیامدهای نامعلوم برایثبات و رفاه جهانی میدهد .درطو
ایندوموردگوشهایاز

ایدربرخیازبیثباتتریننقاطجهان،بسیارحادخواهدشد»


هسته
پیشرواست.
تاکیداتموکدمفهومنوینامنیتیناتودرپیرامونتسلیحاتهستهایدردهۀ  

عاملاساسیکهکشورهایشمالرادراعمالفشاربرجنوبجهتجلوگیریازدستیابیبه
سالحهای هستهای بیش از پیش حساس میکند ،عامل بازدارندگی آن در بلندمدت است.

اگر چنین شود ،منزلت هژمونیک غرب از بین خواهد رفت ،در چنین وضعیتی غرب نیز
بهعنوانیکمجموعههمردیفازبازیگرانجهانیدرخواهدآمدونهمجموعهمسلطدرآن

(سیفزاده.)223:9232،

از دیگر دالیل مخالفت آمریکا با برنامه هستهای ایران را باید در سیاست کلی کنترل
تسلیحاتی آن جستجو کرد .درحالت کلی آمریکا مخالف اشاعه سالحهای هستهای در
دنیاست ودر این مورددستکمدرمراحلاولیهتفاوتچندانی بین دولتهانیست،پیامد
تحوالت بعدازجنگسردبرسیاستکنترلتسلیحاتیآمریکاگذرازسیاستمنعاشاعهبه
عنوانیکهژمونمنطقهای،آخرینعاملمؤثر


ازظهورایرانبه

سیاستضداشاعهاست.ترس
برنگرشامنیتیآمریکانسبتبهبرنامۀهستهایایراناست.براساسنظریۀثباتهژمونیک،
ایمنطقه ایکهقدرتهژمونجهانیرابهچالشبکشند،وجودندارد

امکانحضورهژمونه
لذا آمریکاتالشکردهاستتامانعتبدیلشدن ایران به یککشورقدرتمنددرخاورمیانه
شود(قهرمانپور.)37:9237،

یکیدیگرازدالیلمخالفتبابرنامههستهایجمهوریاسالمیایرانایناستکهبرنامه

ایایران،مشوقیبرایسایرکشورهایمنطقهخاورمیانهبرایدسترسیبهتواناییهستهای


هسته
).دراینبارهگفتنیاستکهگسترشحضورنظامیناتودرمنطقه،

است(Weitz, 2010: 2
گفتگویامنیتیباهمسایگانایرانبویژهکشورهایعضوشورایهمکاریخلیجفارس،تعهد
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یروهایاینکشورهاوتبادلاطالعاتدرموردایراننیزازجملهنقشهای

بهآموزشنظامین
احتمالیناتودربرخوردبامسالۀهستهایایراندرنظرگرفتهشدهاست(.)Ross, 2008: 43

چنان که توضیح آن رفت هدف اصلی ناتو از طرح موضوع هستهای درقبال ایران ،تنها

امنیتیکردنایرانبرایبسترسازیجهتاقداماتآیندهاستودرنتیجهتاتضادگفتمانیمیان

نظرمیرسددرپروندههستهایایران،پیشرفتیبرایدستگاه


دوطرفروبهبهبودنرود،بعیدبه
دیپلماسیایرانحاصلشود.
درمیانمدتمانع

برخیازتحلیلگرانبراینباورندکهبرنامهجامعاقداممشترک(برجام)
هستهای خواهدرسیدو
ایتوسطتهرانمیشودودردرازمدتایرانبهبمب  

فعالیت هسته
هستهای در
رژیم منع گسترش بهشدت آسیب خواهد دید .این امر به گسترش فعالیتهای  
خاورمیانهوحتیدرمنطقۀ مرکزوشرقاروپا کمکخواهدکردواینجاستکهباردیگر
سپردفاعموشکیدرلهستانورومانیبرایامنیتناتومشخصخواهدشد.ایاالتمتحدۀ
آمریکابایستیبهتقویتسپرموشکیدرمنطقهکمکنماید.واشنگتنبهخاطربیتوجهیبه
آویوونظارهگربودنحمایتروسیهازمنافعایران،عمالًوحدتناتو


هایریاضوتل

نگرانی
رابهخطرانداختهاست9.
مفهوم نوین راهبردي ناتو
وجودآمدهپسازاشغالعراقبینآمریکاوانگلستانازیکسوو


دودستگیعمیقبه
فرانسه و آلمان از سوی دیگر؛ وجود دیدگاههای متفاوت دربارۀ پدیدۀ تروریسم (به این
بیشتریکمسألۀاطالعاتی،قضاییوپلیسیمیدانستتااینکه

صورتکهاروپاتروریسمرا 

یکمسألهحادامنیتیونظامیکهآمریکاییهابهآناعتقادداشتند)؛جنگروسیهـگرجستان
درسال 3223؛روندتحوالتداخلیکشورهایعضووپیامدهایآنبرایناتووتغییرات
احتمالی آنها در آینده ،به بحثهای جدی در زمینۀ آیندۀ ناتو دامن زده است .این عوامل
ضرورتگردهماییمیاناعضایسازمانبرایرسیدنبهیکدستورکارمشترکباهدف
ادامۀحیاتسازمانرادرنظامجدیدجهانیایجابکرد؛مفهومیکهشامگاهجمعه91نوامبر
،3292توسطرهبران 33کشورعضوناتودرشهرلیسبونپرتغالدرقالبطرحکلیدفاع
1. www.atlantic-community.org, Brian Magierowski, Klaudiusz 2015
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همه جانبهدر برابرتهدیداتمدرنتصویب شد.مشارکت فعال ودفاعمدرن،فلسفۀمفهوم

مادهاست،همچنانبرمادۀ 1یا

نوینراهبردیناتومیباشد.درسندجدیدکهمتشکلاز 23

اصلحمله به یکیازاعضایپیمان بهمعنایحملهبهتمامیاعضاخواهد بود،تأکیدکرده
است.دراینسندتأکیدشدهاستکهدرخصوصسیستمدفاعموشکی،راههایهمکاریبا
دیگر کشورها و در رأس آنها روسیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در مفهوم نوین
راهبردی،ناتوضمنپذیرشخلعسالح،اعالمکردهکهتاادامۀموجودیتتسلیحاتهستهای،

کپیمانهسته ایباقیخواهدماند.ناتودرچهارچوبمفهومجدیداعالمکردهکه

بهعنوانی

نهتنهامجموعۀراهبردهاوتدابیرامنیتیقبلیخودرازمیننمیگذارد،بلکهنیازبههمکاری

بیش ترحتیباکشورهایغیرعضودراینسازمانبرایمقابلهباتهدیدهایجدیددرپیش
میگیرد(.)NATO new Strategic Concept, 2010: 3-6

یکیازمهمترینکشورهایغیرعضوناتوکهاینسازماندرصددهمکاریهایگستردۀ

امنیتی و اطالعاتی با آن میباشد ،روسیه است .در این میان ناتو با استفاده از همین راهبرد
همکاری توانست ،کشوریچون روسیهراکهزمانیجزءتهدیدهایبالقوه برایفعالیتو
عملکرد ناتو محسوب میشد ،در زیر پوشش امنیتی خود قرار دهد و این کشور را در
هایخوددرگیرکند.بدین ترتیب،چنانچهروابطناتووروسیهبهبودپیداکند،ایران

فعالیت
ازپیشدرحاشیهقرارگرفتهوتوانوانرژیناتوازاینپسفقطدرموردایران صرف


بیش
شود،چیزی کهخطراتبسیارزیادامنیتیبرایایرانخواهدداشت.نگارندگانبررویدو


می
موضوع؛ مسأله خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و استقرار سپر دفاع موشکی تمرکز
می نمایندودرصددبررسیتصمیماتاعضایناتودراینزمینهوتأثیرآنبررویامنیتو

انمیباشند(.)Jakob Moller, 2011: 56

سیاستایر
داکترین نظامی جدید ناتو که بر اساس مفهوم نوین راهبردی بهتصویب سران این سازمان
رسیده،باعنوانسند MC/400/2معرفیشدهوسهنقشاساسیرابرایناتوتعریفکردهاست-9:
دفاعمشروعمتقابل؛-3پاسداریازصلحدربیرونقلمرویناتوو-2همکاریمیانناتووشرکای
آن در زمانصلح .همکاری در زمانصلح حیطهوسیعی ازموضوعات سیاسی و نظامی را از
مذاکراتکنترلتسلیحاتکشتارجمعیوبازدارندگیدرمقابلسالحهایکشتارجمعیگرفتهتا
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رزمایشهاینظامیودیگرفعالیتهایمشترکبا 33کشورشرقاروپاوحوزهمدیترانهشامل
جهتشدهواینکه

میشود.دکترینجدیدهمچنینخواستارحفاظتدرمقابلتهدیدهاازهر 
ناتوچگونهبایدعملیاتچندملیتیخارجازقلمرویاعضایخودراکهباهمکاریکشورهای
غیرعضوانجاممیشود،ادارهکند.بر ایناساسمحوراساسیوداکتریننظامی جدیدناتویعنی،
«همکاریبرایمبارزهباتکثیرسالحهایکشتارجمعی»،موردتوجهوتاکیدقرارگرفتهاست.این
ابتکارخواستارایجادیکمرکزکنترلسالحهایکشتارجمعیدرمقرناتودربروکسلشدکه
هایهستهای،

مسئولیتهماهنگیتالشهایناتوبرایجلوگیریدستیابیطرفهایناباببهسالح
شیمیاییومیکروبیرابهعهدهخواهدگرفت.براساساینتعریف،درواقعناتوبازویاجراییو
نظامی پیمان  ،CTBTمعاهدۀ  NPTو آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای نابودی سالحهای
کشتارجمعیوجلوگیریازگسترشآنمحسوبخواهدشد.
میتواند ماموریتهایی را خارج از اروپا و امریکا انجام دهد و با
ناتو به چند شرط  
بحرانها و

بحرانهای منطقهای و خطرها و تهدیدهای احتمالی به مقابله برخیزد  -9 :

ازگسترشسالحهایکشتارجمعی،انجامفعالیتهای

هایمنطقهایوخطر ناشی 

کشمکش
تروریستی،قطعصدورنفتونظایرآنتهدیدیمستقیمعلیهناتوباشد؛)3دربارۀاقدامنظامی
ایکهناتومیتواندومجازاستدر هرنقطهازجهانایفاکندباید


یاماموریتونقشتازه
میانامریکا و دیگر کشورهای اروپاییعضوپیمان توافق حاصلشود و  -2شورایامنیت
بهدالیلی نتواند با بحرانها و کشمکشهای منطقهای گسترده و جدی بهمقابله برخیزد و

به عبارتدیگر،ناتوبرایانجاممداخالتخارجازمنطقهجغرافیاییخودنیازیبهاجازهاز

شورایامنیتندارد(جامجمآنالین.)31/1/3:

راهبردهاي ناتو در قبال جمهوري اسالمی ایران
مجمع پارلمانی ناتو 9در دو اجالس بهاره و ساالنۀ خود ،ابتکارات نهایی شده در
2
3
تصویبمینماید.دبیرکل

وگزارشها 4

،قطعنامهها

هارادرچارچوبتوصیهها

کمیسیون

1. The NATO Parliamentary Assembly
2. Recommendations
3. Resolutions
4. Reports
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اینمصوباترابهنحومقتضیموردتوجه

ناتوپسازمشورتباشورایآتالنتیکشمالی 9
بهطورعمدهاززمانحضورنیروهایاینسازماندرافغانستان؛ مسائلونقش
قرارمیدهد  3.

جمهوریاسالمیایراندرمنطقهراموردتوجهقراردادهاست.اینمجمععالوهبراشارهبه
ایراندرگزارشهایمختلفموضوعیوتحوالتمنطقه؛تاکنونچندگزارشاختصاصیدر

موردایرانتصویبنمودهاست.
یهای فرا آتالنتیکی» و
دو گزارش در سال  3221با عنوان «ایران :چالشی برای همکار 
سیاستهستهایایران»منتشرشدهاست.سومینگزارشتوسطمایک روس2عضوآمریکایی

«
مجمعباعنوان«ایران:موردیبرایمداخلۀسیاسیناتو»دراجالسساالنۀاینسازمان(والنسیاـ
نوامبر  )3223مورد تصویب قرار گرفت .این گزارش در هفت بخش وضعیت موجود،
چالشهایایجادشدهازناحیۀایران ،سناریوهایتعاملیاتقابلباایرانوجایگاهناتووسایر
بازیگرانعمدهدراینراستاراموردارزیابیقراردادهاست.اینگزارشبارویکردیمتداول
در غرب ،سیاستهای ایران در برخی از حوزهها مانند حمایت ایران از جریان مقاومت در
منطقه،توسعۀروزافزونتوانموشکیوبویژهبرنامۀهستهایایرانراموجببیثباتیدرمنطقهو

المللیدرمورداهدافسیاستخارجیآنمعرفیمیکند.برایناساس


نگرانیجدیجامعهبین
ناپذیرمینمایدلذادو


شودکهمقابلهباآناجتناب
ایرانچالشبزرگجامعۀبینالمللمعرفیمی

گزینۀبمبارانهدفمندوتحریمموردبررسیقرارگرفتهاست.گزینۀبمبارانهدفمندبهعنوان
یکیازراههایمقابلهباایرانبراساساستداللهایمتداولمردودتلقیمیشود.برایناساس
مایک روس گزینۀ تحریم را توصیه و تأکید میکند .اعمال تحریمها باید تا پذیرش راهحل
مبتنیبرمصالحهازسویایرانادامهیافتهوتشدیدشود.دراینگزارشباتأکیدبراهمیتعامل
همبستگیبرایفشاربهایران؛نقشکشورهایعربوبویژهاعضایشورایهمکاریخلیج
العادهدانستهوتنشهایتاریخیاینکشورهاباایران(مانندجنگ

فارسرادراینراستافوق
گانهدرخلیجفارس،


هشتسالۀرژیمصدامباجمهوریاسالمیایران،اختالفبرسرجزایرسه
بحث شیعه ـ سنی و نگرانیهای عربهای سنی در منطقه از این ناحیه) را ظرفیتی قابل
بهرهبرداریمیداند.گزارش تأکیدمینماید چنانچهایران پایبندیبه تعهدات بینالمللی خود

1. North Atlantic Council
2. WWW.NATO-PA.int
(نمایندۀوقتدموکراتازایالتارکانزانسدرمجلسنمایندگانآمریکا) 3. Mike Ross
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نشان ندهد ،ائتالف و شرکای غربی باید در مورد چگونگی محاصره بهینۀ ایران با ابزارهای
دیپلماتیک،اقتصادیوـحتیاگرالزمباشدـنظامیبهاجماعبرسند.نقشناتودرچنینفرضی،
فارسدربرابراقداماتایران،نظارتبرکشتیهایتجاریبه

هادرخلیج


حمایتازترددکشتی
مقصد ایران برای تضمین اجرای مصوبات شورای امنیت و حمایت از تأسیسات انرژی
همسایگان ایران خواهد بود .همچنین گفتگوی امنیتی با همسایگان ایران بویژه کشورهای
شورایهمکاریخلیج فارسازجملهمبادلهمستمراطالعاتیـامنیتیدرموردایرانتعمیقپیدا

تواندبخشیازامرآموزشنظامیانشرکایشدرمنطقهرابهعهدهگیرد.در


چنینمی
کند.ناتوهم
ایخوددرخلیج


تواندارائهیکتضمینامنیتی(محدود)بهشرکایمنطقه
نهایتائتالفمی
فارسراموردتوجهقراردهد.ازطرفدیگراگرایرانهستهای،توانموشکهایبالستیک
تواندنقشبرجستهتریدردفاعموشکیبهعهدهگیرد.همکاریبا


دناتومی
خودراافزایشده
روسیههممیتواندموردتوجهباشدزیرااینکشورازمنتقدانتوسعۀتوانموشکیایراناست
،ماهنامۀرویدادهاوتحلیلها،شمارۀ.)331

(زینب9233:
گیریهایداکترین

بسیاریازصاحبنظرانمعتقدندناتوبهدو لحاظعمدهیعنی« 
جهت

ایرانمیپردازد.مفهومنوین

حوزههایامنیتیایران»،بهمقابلهبا
نظامیجدیدناتو»و«نفوذدر 
راهبردی ناتوکهدرارتباطباسیاستهایدفاعی،امنیتی ،مفاهیمعملیاتی،وضعیتنیروهای
یشود ،ازدو نظرعمدهمنافعملی
متعارفوهستهایبرترتیباتدفاعدستهجمعیمحسوبم 

جمهوریاسالمیایرانراتحتتاثیرقرارمیدهد:

عواملگسترشوابزارحملسالحهایکشتارجمعیدرمفهومجدیدناتوبهعنوان

الف-
یکی از منابع جدید تهدید اعالم شده است .از اینرو ناتو تالش میکند از چند طریق
رایزنیهای سیاسی و توسعه سیستمهای دفاع موشکی با این تهدید مقابله کند .برای مثال،

آزمایشموشک"شهاب "2ایرانتهدیدیبرایامنیتاروپاتلقیشدهاست.ناتوهمچنین
ایرابهمنظوربازدارندگیمعتبردر

هایهستهایوراهبردضربهنخستهسته


حقحفظسالح
توانتالشهایاینسازماندر

مقابلاینسالحهابرایخودمحفوظداشتهاست؛بنابرایننمی
خصوصمقابلهباسالحهایکشتار جمعیراصرفااقدامیدفاعیتلقیکرد،زیراناتونقشی

برایخودبهمنظورمقابلهباگسترشاینسالحهاقائلشدهاست.دراینچارچوب،غرب
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تهای متهم کرده و به همین منظور
ایران را بهتالش مخفیانه برای دستیابی به سالح هس 
ایرابهمنظورممانعتازدستیابیایرانبهفناوریهستهایاعمالکرده


هایگسترده
تحریم
است.
ب  -عملیات چندملیتی خارج از قلمروی اعضا در مفهوم راهبرد جدید حاکمیت؛ ناتو
ارزشهایدموکراتیک

یکعضوفعالوبرجستهدرزمینهصلحوامنیتبینالمللیوترویج

آمیزاختالفاتمیباشد.بااینحال،اگرتالشهایدیپلماتیک


استومتعهدبهحلمسالمت
شکست خورده باشد ،ظرفیت نظامی برای انجام عملیات مدیریت بحران ،بهتنهایی یا با
هایبینالمللیمقدورخواهدبود9.


همکاریسایرکشورهاوسازمان
اینگونهعملیات،کسبمجوزاز شورایامنیتسازمانمللراکهتنها
ناتوبرایانجام  
داربین المللیدرزمینهصلحوامنیتجهانیاست،ضروریندانستهواجماع


مرجعصالحیت
داند.قائلنشدنمحدودیتجغرافیاییبرایاینگونهعملیاتباعث


اعضایپیمانراکافیمی
رانمیشود.

نگرانیکشورهایمستقلنظیرای
کهکشورهایحوزهساحلیخزرتاکنوننتوانستهانددر مسائلی


مسالهقابلاشارهدیگراین
کنندهایبرسند.از
خزر،مسائلاقتصادی،امنیتیوغیرهبهنتایجقانع 

نظیررژیمحقوقیدریای 
این روتالشبرخیکشورهایحوزهخزر(نظیرآذربایجان)برایکشاندنکشورهایغربیو

ناتو بهاین حوزه برای هرگونه میانجیگری وتامینامنیت و همگرایی اینکشورها با ایران
تهدیدجدیتلقیخواهدشد.یکیازعمدهتریناهداف،سیاست«مهار»متوجهروابطایرانبا

هایآسیایمرکزیوقفقازدرارتباطباانرژیبودهاست.درواقعامریکاییها با


جمهوری
بودهاندتا
بهدنبالعدماستفادۀ ایراناز ظرفیتاستراتژیکی خود  
ابزارمختلفاز جمله ناتو  
خطوطلولهانرژیازمسیرایرانعبورنکندوایراندرایفاینقشمنطقهایخودناتوانشود.
تهای  غربیازگذشته،منابعاقتصادیخودرادرسایهقدرتنظامیتعقیبوتامین
دول 
میکردند .در شرایط نوین بینالمللی ،با توجه به اینکه امکان حضور نظامی مستقیم

قدرت هایغربیدرمناطقمختلفجهانبامشکالتیمواجهشدهاست،ناتوجایگزینمناسبی

برایتامینمنافعغربمحسوبمیشود.حضورشرکتهایغربیدرمنطقهآسیایمرکزیو

قفقازروبهگسترشاستوناتوبازویامنیتیمناسبیبرایحفاظتازاینشرکتهامحسوب
1. www.nato.int, 25 Apr. 2019
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میشود.

واقعیت آن است که سه حوزه راهبردی ایران یعنی خاورمیانه ،قفقاز و آسیای مرکزی
بهطور جدیموردتوجهاعضایناتوبویژهامریکا قرارگرفتهاست.توسعههرچهبیشترتوان

تسلیحاتی و دفاعی ،ارتباطگیری با اعضای میانهروتر ناتو ،تالش برای همکاری بیشتر با
اعضای شورای همکاری خلیج فارس ،تالش برای گفتمانسازی امنیتی در منطقه مبتنی بر
جمعیبدونحضوربازیگرانفرامنطقهایو… میتواند برخی از اقدامات ایران

امنیتدسته
بهرهگیری از ظرفیت چین و روسیه به عنوان دو قدرت بزرگکهبه
باشد.اما در این میان  ،
دلیلرقابتباایاالتمتحدهآمریکا،سهممهمیدرنظامچندقطبیمحتملدرآیندهخواهند
اینواقعیتها وهمچنینتهدیدیکه

داشت،امریحائزاهمیتبرایایراناست .باتوجهبه 
نظرنمیرسدکهایرانوناتوبتوانندبهتعریفی حتی

غربازناحیهایراناحساسمیکند  ،
به

نسبی از منافع متقابل و تهدیدات مشترک دست یابند .غرب آنچهرا اسالمگرایی افراطی
هایاصولگرابهعنوانتروریسمیادمیکند.حالاین


وازگروه
مینامدتهدیدعمدهنامیده 

پرسشمطرحاستکهناتووایرانچگونهخواهندتوانستبهتعریفمشترکی ازتهدیدات
دست یابند؛ ضمن این که یکی از اهداف ناتو مهار ایران است و ایران نیز گسترش ناتو را
داند.بهایننکتهنیزبایدتوجهداشتعالوه بر


ایخودمی

تهدیدیبرایامنیتملیومنطقه
این کهاهدافومنافعایرانوناتودرتعارضبایکدیگراست،عواملبازدارندۀ دیگرینیز

وجوددارندکهمانعهرگونهتعاملمیانایرانوناتومیشوند.
اعم از اسرائیل ،ترکیه ،آذربایجان ،پاکستان ،کشورهای
هیچیک از کشورهای منطقه  

نهتنها هیچ تمایلی به بهبود روابط ایران با
عربیمنطقه ،روسیه واحتماال درآینده افغانستان؛  
غرببویژهامریکا ندارند،بلکهمنافعخودرادر تنش وتعارضدائمی میان ایران وغرب
بینالملل معتقدند امریکا
جستجو میکنند .عالوه بر این ،عدهای از صاحبنظران روابط  
درصدداستباگسترشنفوذناتووتقویتجایگاهآن،ازنیروهایناتوبهعنوانبازوینظامی
لحوامنیتبینالمللییادکندوناتودرآیندهجایگزین

سازمانمللمتحدبرایبرقراریص
نیروهایحافظصلحسازمانمللمتحدشودکهایناهدافنیزبااهدافبینالمللیومنافع

ایایراندرتعارضاست،بنابراینشکلگیریهرنوعتعاملمیانایرانوناتودستکم

منطقه

112

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،سال نهم ،شماره  ،92بهار ( 33پیاپی )22

میرسد.
درآیندهنزدیکغیرقابلتصوربهنظر 

دانلدترامپ،رئیسجمهورایاالتمتحدۀامریکا،کهدر3می3293بهصورترسمیاز
برجامخارجشد،هموارهمواضعخصمانهوتندیعلیهایراناتخادنمودهاست.بهنظرمیرسد
ترامپباگسترشتحریمهایاقتصادیوسعیدربازگرداندن ایرانذیلفصلهفتممنشور
سازمانمللمتحد،سیستمسیاسیواقتصادیایرانرابهشدتضعیفنمایند.
ترامپدرنامهایبه«آنگالمرکل»صدراعظمآلمانازآنچهآلمانازتخصیصبودجۀ

ناکافیبهامورنظامیخوانده،انتقادوبرلینرابهسوءاستفادهازبودجۀهنگفتیکهآمریکابه
ناتواختصاصدادهاستمتهمکرد.درپیانتشارجزئیاتایننامه،برخیسیاستمدارانآلمانی
ازاینکهآیندۀروابطآمریکاواتحادیۀاروپادرمعرضخطرقرارگرفتهباشد،ابرازنگرانی
کردهاند.بااینحال«ینتساستولتنبرگ»دبیرکلناتواظهارنمودهکهآمریکاهمچنانبهناتو

پایبنداستواززمانرویکارآمدندولتجدیددرآمریکا،بودجهنظامیانآمریکاییمستقر
دراروپا%42افزایشداشتهاست.
با توجه به انتقادهای دانلد ترامپ در مورد تقسیم ناعادالنۀ هزینههای دفاعی میان
کشورهای عضو ناتو ،یکی از موضوعات بحثبرانگیز نشست سال  3293سران ناتو در
بروکسلبهاینموضوعاختصاصیافت.دوتغییرساختاریدرناتوبهتصویبرسیدهاست:
ایجاد یک فرماندهی در نورفولک ویرجینیا 9با تمرکز به امور دریایی ناتو و برپایی یک
فرماندهیدرآلمانباهدفرفعموانعبوروکراسیولجستیکیبراینقلوانتقالسریعنیروها
در سراسر اروپا 3.رقبای ناتو به سرعت تواناییهای خود را در عرصههای فضا و هوش
نرو ناتوبهآمریکا وچندکشورعضودارای تجربهدراین
یدهند ازای 
مصنوعیافزایش م 
رادرطرحهاوداکترینناتولحاظکنند.

نهها،نیازداردکهتکنولوژیهایجدید
زمی 
نتیجهگیري
مطالعه رویدادهای مربوط به سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) در چارچوب روند
گسترش،یکیازبحثبرانگیزترینمسائلمطالعاتراهبردیدرمیانمتفکران،کارشناسانو

1. Norfolk, Virginia
2. www.nato.int, 19 Dec. 2018
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المللدربیش ازیکدهۀگذشتهبودهاست.روندگسترشناتودر

پژوهشگرانروابطبین
چارچوباهداف،کارکردها،ابتکاراتوراهبردهایجدیدناتووبسطحوزۀعملیاتیادامه
دارد.بلوکغربودررأسآنهاآمریکاباارائه«داکتریننظمنوین»کارویژۀجدیدیرا
برای ناتو تعریف کرده است .ناتو در شرایط نوین بینالمللی با ارائه تعریف جدیدی از
تهدیدات علیه اعضای خویش طیف وسیعی از موضوعات جهانی نظیر :تکثیر سالحهای
کشتارجمعی ،اختالفات قومی و نژادی ،تروریسم ،مدیریت بحرانهای منطقهای ،مهاجرت،
امنیت انرژی ،جنگهای سایبری و ...را بهعنوان منابع جدید تهدید علیه منافع اعضا مورد
شناسایی قرار داده و زمینه را برای ایفای نقش خویش در آن موارد نهتنها در دو سوی
هدرهرمنطقهایازجهانکهمنافعاعضایآناقتضاءکند،فراهمساختهاست.

آتالنتیکبلک
جویانهخویش،نهتنهاخودرانیازمندکسبمجوز


ناتودرشرایطجدیدبرایاقداماتمداخله
داربینالمللیدرزمینهصلحوامنیتجهانی


شورایامنیتمللمتحدکهتنهامرجعصالحیت
اقداماتخودرامجازومشروعاعالممیدارد.آنچهحرکتخزندهناتورا

است،ندانستهبلکه
باحساسیتبیشتریمطرحمیکند،گسترشحوزۀجغرافیاییوکارکردیناتوونزدیکیاین

طورعاموخلیجفارسبهطورخاصاست.

سازمانبامرزهایجمهوریاسالمیایرانبه
جغرافیاییوعملیاتیاینسازمانبهرهبریآمریکادر

رویکردامنیتیناتووگسترشحوزۀ
هایاخیربهتدریجدچارتحوالتیشدهکهنمودو


المللی،طیسال

ایوبین

قبالمسائلمنطقه
تواندرتاریخیتریناجالسسرانناتوکهدر91نوامبر3292

گیریمشخصآن 
رامی


جهت
در شهر لیسبون کشور پرتغال برگزار شد مشاهده کرد که نقطۀ عطفی در مأموریتها،
فعالیتها و عملیات و حتی ماهیت وجودی ناتو در قرن  39بود .نگاه مسلط در غرب به
خصوصایاالتمتحدهامریکا،علتاصلیکوششجمهوریاسالمیایرانرابرایافزایش
نقشخود،افزایش«قدرتنسبی» درمنطقۀخاورمیانهدانستهواهدافوراهبردهایایرانرا
طلبانهوگاهیایدئولوژیکمیداند.


خواهانه،فرصت

تهاجمی،گسترش
برخی دیدگاه ها افزایش نقش ایران را در منطقه ،به زیان منافع و امنیت ملی امریکا و
پیمانانمنطقهایآنمی دانندکهازهرراهممکن،ازجملهاستفادهاززوروقدرتبایداز


هم
آن جلوگیری شود .راهبرد اصلی این دیدگاهها همانند سیاست خارجی امریکا در دوران
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جنگ سرد براساس «مهار» و «تقابل» است .برخی از دیدگاههای افراطیتر ،حتی ایران را
«دشمن جنگ سرد جدید» آمریکا در خاورمیانه تعریف میکنند .از سوی دیگر در جهان
عرب،نگرانیازبیشترشدننقشایرانبهخاطرخألقدرتدرعراقوبرهمخوردنتوازن
سنتیقوادرمنطقهوظهور«هاللشیعی»،مطرحاست.ازنظرآنانایننگرانیسهجنبهدارد:
هایشیعیجهانعربووفاداری

نخست،ماهیتایدئولوژیکدارد؛دوم،مبتنیبربسیجتوده
آنها به ایران است و سوم ،برپایۀ بهرهبرداری فرصتطلبانه و گسترشخواهانۀ ایران از
ظرفیتهایجهانعرب،باهدفافزایشنقشخوداست.

ایرانبرایکسبجایگاهاولقدرتمنطقهباتوجهبهچشماندازسندبیستساله،نیازمند

گیرندهازتهدیداتاستبهخصوصکهبهعنوانیک


ملزوماتکسبجایگاهوتدابیرپیش
کشورمخالف آمریکا ورقیب فکری و حکومتیمنطقهشناخته شدهاست.عواملدیگری
چونموقعیتژئوپلیتیکایران،موقعیتایرانازلحاظمسیرهاىانتقالانرژىونقشحیاتى
این کشور در امنیت جهانی انرژى ،عوامل فرهنگی و اعتقادی ،گفتمان ایدئولوژی انقالب
اسالمی و اصول سیاست خارجی ایران که شامل نفی سلطهگری و سلطهپذیری،
ستیزیوعدالتخواهی،حمایتازمستضعفانومحرومان،حمایتودفاع


استکبارزدایی،ظلم
آمیزوصلحطلبیاست،باعثنگاهویژۀغرب


زیستیمسالمت

ازحقوقمسلمانانجهانوهم
به ایران گردیده است .غرب به سرکردگی امریکا با استفاده ابزاری از مفاهیم عنوانشده
درصدداستباگسترشناتوبهشرقوتقویتجایگاهآن ،ازنیروهایناتو بهعنوانبازوی
نظامیبهاصطالحبینالمللیبهرهبرد.درواقعناتوباارائهتعریفجدیددرتالشاستاز

بابهانههایی

صرفنیروینظامیبودنبهحافظمنافعاقتصادیغربدرجهانتبدیلشود.ناتو

همچون؛ تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی ،انگیزۀ کشورهای حاشیۀ خلیج فارس ،حفظ
امنیتمنابعانرژیمنطقۀخلیجفارسوبااستفادهاز«مفهومنوینراهبردی»کهبههمکاری
بیشتر حتی با کشورهای غیرعضو در این سازمان برای مقابله با تهدیدهای جدید مبادرت
میورزد،سعیدرمقابلهباجمهوریاسالمیایراندارد.

محاصرۀ فیزیکی ایران از طریق حضور ناتو در اکثریت مناطق پیرامونی ایران ،تأثیرات
منفیبررویروابطایرانبااتحادیۀاروپا،پررنگشدننقشوجایگاهبرخیازکشورهای
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همسایۀایراندرسیاستخارجیاعضایعمدۀناتو،مشارکتناتودرترتیباتامنیتیخلیج
 فارس ،توان تأثیرگذاری و فشار بیشتر امریکا بر ایران از طریق مشروعیت اقدامات ناتو،
تحتالشعاع قرارگرفتن روابط ایران با جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز در ارتباط با

انرژی،تالشکشورهایعضوشورایهمکاریخلیجفارسبرایعضویتدرناتویاداشتن
نقشدراقداماتآندرمنطقهازنمونههایاقداماتناتودرمقابلهباایراناست.
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