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  چكيده
الملل، جايگاه  ستراتژيك خود در سطوح امنيتي بينژئوا و منطقه خليج فارس به علت جايگاه ژئوپليتيك

مانند دوران جنگ سرد  پتامبر س 11فضاي پس از  توجه به اهميت يافتن مفهوم ژئوپليتيك در با. دارداي  ويژه
نظير اياالت متحده آمريكا، اتحاديه اروپا و ناتو در مديريت امنيتي اي  رسد كه بازيگران فرامنطقه مي نظر به

روابط ناتو با شوراي حاضر با هدف بررسي  مقاله .اند هاي جديدي را بر عهده گرفته خليج فارس، نقشاي  منطقه
 نتايج تحقيق چنين نشان. به روش توصيفي انجام شده استامنيت منطقه  ج فارس و تاثير آن برهمكاري خلي

زدايي با كشورهاي شوراي همكاري  اسالمي ايران بايد در راستاي تنشسياست خارجي جمهوري  د كهده مي
عنوان  بهفارس كه تهديداتي مبتني بر ايجاد اختالل در مسير انرژي خليج كارگيري  بهخليج فارس باشد و از 

ساخت يك الگوي امنيتي مشاركتي  حلقه ارتباطي و مسير اصلي انرژي منطقه به خارج است، پرهيز شود و بر
شود و تاكيد در منطقه كه از ثبات و كارايي برخوردار باشد و در ضمن همه كشورهاي منطقه را دربرگيرد، 

نقش  يفايموجود و ا يتيبات امنيران در ترتيحضور اهمچنين با  .را نيز در اين زمينه آغاز كندهايي  تالش
 يموجود مانند شورا يتيامن يها مانيحضور در پ يموثر برا يگر نهادهايو د يپلماسيتر تالش دستگاه د فعال
ت يش نقش پراهمپذير  و ياعتمادساز يبرا يا تواند مقدمه يم يا منطقه ينظام يرويج فارس و نيخل يهمكار

 يعضو ناظر در شوراعنوان  بهران يفته شدن اپذير ، ن منظوريا يبرا. منطقه باشد يهاكشور يران از سويا
  .شود يم يابين راستا ارزيدر هم يران، گام مثبتيگاه ايجا يارتقا يج فارس و تالش برايخل يهمكار

  رانيا ياسالم ياي، جمهور ناتو ، شوراي همكاري خليج فارس، الگوي امنيت منطقه :واژگان كليـدي
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  مقدمه
و منطقه خليج فارس و درياي  مركزي بررسي جغرافيايي حضور ناتو در خاورميانه، آسياي

ن اين سازمان به اكثر كشورهاي دهد كه اقدامات و حوزه فعاليت آشكار و پنها مي عمان، نشان
مرز جمهوري اسالمي ايران گسترش يافته و منابع و امنيت ملي كشورمان را در معرض  هم

الزم در اين هاي  اين وضعيت ضرورت انجام مطالعات و بررسي .جدي قرار داده استمخاطرات 
مرز  ه كشورمان و مناطق همويژ ناتو در جهان بههاي  شياري نسبت به تحركات و فعاليتوزمينه و ه

 جمهوري اسالمي ايران از جمله كشورهايي. دهد مي قرارتاكيد طور جدي مورد  با كشورمان را به
سازمان . مورد تهديد قرار گرفته است 90اش در گسترش ناتو در دهه  افع و امنيت مليكه من است

، با حمايت و رهبري آمريكا و در پي ترس و 1949كه در سال ) ناتو( پيمان اتالنتيك شمالي
 ؛طلبانه ارتش سرخ ابرقدرت سوسياليست وحشت شديد كشورهاي اروپايي غربي از حمايت توسعه

لح و امنيت را به كند كه ص مي سال حيات خويش را تجربه 54در حالي كه  ايجاد شد، ،شوروي
قرن براي اروپا به ارمغان آورده، زمينه توسعه سياسي و اقتصادي كشورهاي اروپاي  مدت بيش از نيم

ناتو با فروپاشي شوروي و انحالل . گرايي آنان را سرعت بخشيده است غربي را فراهم و روند هم
، با برطرف كردن بحران 21ستانه ورود به قرن آدشمنان اصلي خود، در عنوان  بهپيمان ورشو 

جديد متناسب با هاي  هويت و فلسفه وجودي خويش و تجديد ساختار و تعيين وظايف و ماموريت
ش اعضاي جديد از ميان كشورهاي اروپاي پذير  الملل در حال تكوين كنوني و شرايط نظام بين

كشور جهان و ابتكار گفتگو با  30براي صلح همكاري بيش از  شرقي، ايجاد طرح مشاركت
كشورهاي واقع در جنوب مديترانه، خاور دور و آمريكاي التين، حوزه نفوذ خود را گسترش و 

  .جايگاه اقتدار خويش را ارتقا داده است
تعريف جديدي از تهديدات عليه  ارايهالمللي با  اين سازمان همچنين در شرايط نوين بين

هاي كشتار جمعي، اختالفات  طيف وسيعي از موضوعات جهاني نظير تكثير سالح ،عضاي خويشا
منابع جديد تهديد عنوان  بهرا .. . المللي توريسم، مهاجرت و يافته بين قومي و نژادي جرايم سازمان

تنها  هن موارد نآداده و زمينه را براي ايفاي نقش خويش در  عليه منافع اعضاي مورد شناسايي قرار
ن اقتضا كند، فراهم ساخته آاز جهان كه منافع اعضاي اي  بلكه در هر منطقه ،تالنتيكآدر دو سوي 
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را نيازمند كسب مجوز  تنها خود جويانه خويش نه شرايط جديد براي اقدامات مداخله ناتو در. است
و امنيت جهاني المللي در زمينه صلح  دار بين يت ملل متحد كه تنها مرجع صالحيتاز شوراي امن
اقدام سازمان در ايجاد مناطق امن  .دارد مي بلكه اقدامات خود را مجاز و مشروع اعالم ،است ندانسته

بمباران . و امكانات آن سازمان انجام شده استها  در شمال و جنوب عراق و با استفاده از پايگاه
قومي در ايالت هاي  اقليتبه بهانه حمايت از  1378 كز نظامي يوگسالوي در فروردينوسيع مرا

جويانه ناتو است كه بدون مجوز شوراي امنيت ملل متحد و در  از اقدامات دخالتهايي  كوزوو، نمونه
  .مغايرت با منشور سازمان ملل متحد صورت گرفته است

 ارايهناتو در پي بحران هويت كه پس از فروپاشي شوروي بر سازمان حادث گرديد، تالش نمود با 
دفاع از منافع «به  »دفاع سرزميني«هايش از  مبني بر تغيير وظايف و ماموريت راهبرديين مفهوم نو

ضمن برطرف كردن بحران هويت، ايجاد تغييراتي در ساختار خود را براساس  »جهان يجمعي اعضا
اتالنتيك، ـ ش اعضاي جديد، تاسيس شوراي مشاركت اروپذير جملهالمللي نوين، از شرايط نظام بين

مشاركت براي صلح و طرح گفتگو با كشورهاي واقع در حاشيه جنوبي مديترانه، خاور دور و طرح 
  )1392كچوئيان، ( .امريكاي التين، آسياي مركزي و قفقاز انجام داده و حوزه نفوذ خود را گسترش داد

تعريف ويژه جديدي را براي ناتو كار »دكترين نظم نوين« ارايه باها امريكا آنبلوك غرب و در راس 
هاي قومي و نژادي  ميالدي، برخوردها و جنگ 90در همين راستا رويدادها و حوادث دهه . كرد
باني و آل) مقدونيه( گوين، كوزووجمله سه بحران عمده بوسني و هرز ي جنوب شرقي ازاروپا

تيب از تر بدين. خوبي پركرد هاي ناتو در برقراري صلح در اين مناطق، خالء ايجاد شده را به كاميابي
طور محسوس طرح گسترش آن در ابعاد جغرافيايي و كاركردي در دستور كار پيمان  به 1995سال 

شود، در راستاي  مي ياد) گسترش ناتو«عنوان  بهروندي كه از آن  )1382جاويدنيا، ( .قرار گرفت
 )5 :2006شجاع، ( .داردداري  هاي ليبرالي و سرمايه هژموني آمريكايي، سعي در توسعه حوزه نظام

 )194: 1384منوري، ( .باشد مي منظور حفظ و دوام هويت ساختگي اتحاديه د شده بهاقدامات ايجا
در تثبيت هژموني اي  كننده نهادي ارزشمند براي اياالت متحده آمريكا، نقش تعيينعنوان  بهناتو 

و اي  در تحوالت منطقهآمريكا و تداوم نفوذ اين كشور در اروپا دارد و ابزار الزم براي تاثيرگذاري 
ر به فرد ناتو، آمريكا كوشيده ويژه منحصبا توجه به اين كار. هدد مي جهاني را در اختيار آمريكا قرار
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نهادهاي مشابه مستقل گيري  ظهور و قدرت و با توسل به آن از آتالنتيكي را تقويتاست اين نهاد فرا
تاثير نبوده  بي اخير ناتو بر كشورهاي منطقهاقدامات  )58: 1384امينيان، ( .اروپايي جلوگيري كند

عضويت تركيه در ناتو، ايجاد مناطق ممنوعه پروازي در شمال و جنوب عراق و همچنين حضور  ؛است
الدن كه فرصتي مغتنم براي دولت آمريكا  القاعده و بن )1 :2006كوئن، ( نيروهاي آمريكايي در عراق

و تمايالت همسايه شمالي  )1: 2007مالزمي، ( ده استو نيروهاي ناتو جهت بسط نفوذ ايجاد نمو
كند و  مي جستجواي  امنيت خود را در پيوستن به ساختارهاي فرامنطقه تامينكه ) آذربايجان( ايران

موضوع حياتي،  )1: 2006امير احمديان، ( .ميزباني پايگاه ناتوعنوان  بههمچنين پيشنهاد آذربايجان 
 ملي سندي است كه بر پايه تحليل خطر پيشروي كشوري را تعيين امنيت. امنيت ملي ايران است

ماندل، ( امنيت ملي شامل تعقيب رواني و مادي ايمن است )172: 1384خاني،  عبداله( .كند مي
امنيت ملي فراهم آوردن . عبارتي هدف اصلي در امنيت ملل، حفظ منافع حياتي است به ،)51: 1377

 روحاني الف،(. خوبي از منافع حياتي كشور حراست نمود كه بتوان به امكانات، مقررات و شرايطي است
در حركات سازمان پيمان آتالنتيك شمالي و گسترش خزنده اين سازمان به اطراف  )17: تا بي

در اين مقاله . موضوع امنيت كشور دچار حساسيت گرديده است ،مرزهاي جمهوري اسالمي ايران
اري خليج فارس در ابعاد ياد شده و آثار و تبعات آن بر امنيت منطقه موضوع روابط ناتو با شوراي همك

  .شود مي تبيين و تشريح

  ج فارسيخل يهمكار يشورا
ش از يكه ب يزيچ. س شدياض تاسيدر نشست ر 1981ه يدر فور ج فارسيخل يهمكار يشورا

اعراب . ودران و عراق بيكرد، جنگ ا يب مين شورا ترغيل ايتشك يرا برا يهمه شش كشور عرب
آنها  يها يطلب ن جنگ به منزله شروع جاهين دو كشور در ايهر كدام از ا يروزيدند كه پيشياند يم

ن شورا به يل ايتشك .دانستند يت خود ميحفظ امن يبرا ينين شورا را تضميجه ايدر نت ،خواهد بود
حمله ( ضاع افغانستانن اويران و همچنيكا در قبال انقالب اير اتخاذ شده توسط آمرياز تداب يبخش
ت در منطقه كارا يبرقرار كردن امن يستم براين سيشود، اما ا يز مربوط مين) ن كشوريبه ا يشورو

 يشورا. ستم حضور دو كشور بزرگ منطقه را در خود به همراه نداشتين سينبود؛ چرا كه ا
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 يها قدرتن حال يناقص بود كه در ع يجمع دسته يك مدل همكاريج فارس يخل يهمكار
  .داشته و دارند ياديار زيكا در آن نفوذ بسيمانند آمر يخارج

شكل گرفت، ) جنگ تحميلي عراق عليه ايران( فارس اين شورا كه در جريان جنگ اول خليج
بيم از اين داشت كه دامنه جنگ به اين كشورها كشيده شود و زندگي اجتماعي، اقتصادي و 

يعني عربستان ترين عضو اين شورا  بزرگ. رو كند هروب سياسي آنها را با خطر جدي تا حد نابودي
ها كه  ها و اعتراض خاطر نوع حكومت خود همواره از خطر بروز مخالفت سعودي از يك طرف به

در نتيجه، اين كشور همواره از توانمند . بيمناك بوده است ،نظام سياسي را با مشكل مواجه نمايد
كوشيد با تكيه بر دوستي با  رو مي به دل داشت، از اين شدن عراق و جمهوري اسالمي ايران هراس
فارس از ميزان تهديدات اين دو كشور  تر حوزه خليج اياالت متحده و اتحاد با كشورهاي كوچك

فارس و نيز امضاي قراردادهاي امنيتي با آمريكا  عليه خود بكاهد، اما تشكيل شوراي همكاري خليج
هاي سلفي و بنيادگرا در درون  كشور نكاست، بلكه با رشد جريانهاي امنيتي اين  از ميزان نگراني

سپتامبر  11عربستان و خراب شدن تصوير اين كشور در ذهن مردم اروپا و آمريكا كه پس از واقعه 
صورت گرفت، احساس خطر از مداخله گسترده اياالت متحده در امور داخلي عربستان به نگراني 

ك ي اين جهت، نه الگوي موازنه سنتي و نه الگوي هژمونيك هيچاز . قبلي اين كشور افزوده شد
الگويي ديگر بايد يافت كه در اين ميان احتماال  طرف سازد، بنابراينها را بر تواند اين نگراني نمي

 .باشد مي  جويانه مناسب الگوي امنيت مشاركت

ند، ولي با دارهاي مشابهي  فارس كمابيش نگراني اي همكاري خليجساير كشورهاي عضو شور
تر را در شوراي مذكور  اين تفاوت كه اين كشورها از خود عربستان سعودي نيز كه نقش برادر بزرگ

هاي   فارس، ضعف كشورهاي كوچك خليج )2003ريچارد و اندرو، ( .باشند كند، بيمناك مي ايفا مي
ضعف  :از ندا عبارته برخي از اين ضعف. كند آشكاري دارند كه امنيت آنها را بسيار شكننده مي

دليل  به راهبرديهويتي، اعم از هويت ملي يا تاريخي، متكي بودن به درآمدهاي نفتي، فقدان عمق 
محدوديت خاك، قرار گرفتن اكثر شهرهاي آباد و مراكز اقتصادي اين كشورها در حاشيه دريا و يا 

 .در نزديكي مرزها

تشكيل  ،شده ن آمريكايي مطرح ميهاي اخير توسط برخي از متفكري ديدگاهي كه در سال
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. باشد اياالت متحده آمريكا مي اتحاديه دفاعي با حضور شوراي همكاري خليج فارس، دولت عراق و
اي و تحت نظارت قرار  داشتن ايران از ترتيبات امنيتي منطقه هدف از تشكيل اين اتحاديه دور نگه

آمريكايي در منطقه و تسليح عراق به  اين طرح با هدف حفظ نيروهاي. باشد دادن دولت عراق مي
اگر  .اي كه همسايگان عرب احساس تهديد نكنند، تدوين شده است گونه هاي متعارف به سالح

مردم كشورهاي خليج فارس متقاعد شوند كه نيروهاي آمريكايي از حقوق يكسان با آنها در منطقه 
تواند به حضور نيروهاي نظامي آمريكا در  مي اي منطقهگونه ترتيبات امنيتي  باشند، اين برخوردار مي

 . منطقه مشروعيت بخشد

ي خليج فارس كشورهاي عضو شوراي همكار. هايي در منطقه مواجه است اين رويكرد با چالش
هاي اخير و مخالفت افكار عمومي كشورهاي اسالمي با  وجود آمده در سال با توجه به شرايط به

از تشكيل يك پيمان دفاعي رسمي با اياالت   رهاي اسالمي،جويانه عليه كشو هاي مداخله سياست
رهبران كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس نگراني جدي . كنند متحده آمريكا استقبال نمي

نيروهاي آمريكايي در  مشروعيت بخشيدن به حضور لهئمسدارند كه چنين اتحادي، فراتر از 
ضمن . هايشان باشد ر سؤال رفتن مشروعيت رژيممنزله مداخله در امور كشورشان و زي منطقه، به

اينكه دولت و ملت عراق نيز بيش از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس با اين طرح مشكل 
شوراي  .هاي داخلي مقابله كند ثباتي تواند با تهديدات و بي ها نمي گونه اتحاديه البته اين. دارند

باشد كه باعث تقويت هويت  يات امنيتي ميهمكاري خليج فارس نيازمند الگويي براي ترتب
 . هاي آنها باشد كشورهاي عضو و مشروعيت بخشيدن بيشتر به حكومت

 خليج فارسرابطه ناتو با شوراي همكاري 

گردد و به دوران حضور بريتانيا باز مي خليج فارسورهاي اروپايي در منطقه حضور نظامي كش
در  اما اين حضور نظامي. شده استتر  رنگ كم 1971پس از خروج اين كشور از منطقه در سال 

در حوزه سياسي و اقتصادي اين حضور با تشكيل شوراي مشترك . مختلف ادامه يافتهاي  وضعيت
. اتحاديه اروپا و در حوزه نظامي با امضاي قراردادهاي نظامي ادامه يافت ـفارسشوراي همكاري خليج

افزايش  )ناتو( هاي اخير، رويكرد شوراي همكاري به سوي سازمان پيمان آتالنتيك شماليدر سال
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شد و به طرح ابتكاري همكاري  ارايهدر استانبول  2004براساس طرحي كه در ژوئن . پيدا كرد
تصميم دارد براي باال بردن امنيت و ثبات، روابطش را با «: موسوم گرديد، ناتو اعالم داشتاستانبول 

شروع  خليج فارسبر اين اساس از كشورهاي شوراي همكاري » .تقويت كند خاورميانهكشورهاي 
ملي اين همكاري و چگونگي افزايش سطح روابط متقابل، اجالسي در كرد و براي بررسي امكانات ع

ي عضو شوراي همكاري ها دولتدر اين اجالس نمايندگاني از . تشكيل شد 2005دسامبر  26
 .فارس بپردازندامنيت خليج تامينناتو شركت كردند تا به بررسي امكان نقش ناتو در  و خليج فارس

خليج نقش ناتو در امنيت «كنفرانس  2005دوبي، در نوامبر  2005دسامبر  26متعاقب همايش 
به ايراد سخنراني پرداخت و  ،دبيركل ناتو، آقاي باب دي هوپ شيفر. تشكيل شد قطردر  »فارس

 با توجه به نقش ناتو در برقراري صلح و ثبات در مناطق مختلف جهان، اين پيمان«: اعالم كرد
اي  براي برقراري صلح و ثبات در منطقه همكاري گسترده خليج فارستواند با كشورهاي منطقه  مي

صورت گروهي يا  خود به تركتوانند با توجه به منافع ملي و مش مي كشورهاي منطقه. داشته باشد
وزير وقت  ،در همين كنفرانس، محمدبن جاسم بن جابر آل ثاني» .تنها به عضويت اين پيمان درآيند

تجارب و همكاري پيمان  هدف از طرح همكاري استانبول، استفاده از«: اظهار داشت، قطرامور خارجه 
ناتو در زمينه آموزش نيروهاي مسلح، مبادله اطالعات امنيتي براي برقراري صلح و ثبات منطقه است 

منافع مشترك  تامينو راهبرد همكاري كشورهاي منطقه با پيمان ناتو بر اساس احترام متقابل و 
از ناحيه همسايگان خود احساس  واسطه تهديدات سرزميني كه كويت نيز به» .ي خواهد شدگذار پايه
به كويت  عراقحمله . كنداي احساس ميي فرامنطقهها قدرتنياز مبرمي به همكاري با  ،كندمي

هاي نامه ج فارس و انعقاد توافقمي نيروهاي آمريكايي در خليياعث ايجاد بسترهايي براي حضور داب
تهديدات نويني گيري  با كويت شد و به شكل ويژه بهامنيتي با كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس 
توان هاي بين كويت و ناتو ميدر رابطه با همكاري. عليه امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران انجاميد

هاي مشترك از طريق ابتكار له با چالشمقاب: فارسناتو و كشورهاي خليج«به برگزاري نشست 
نامه تبادل  و در طي آن، يك موافقت در كويت برگزار  2006دسامبر  12در  كه »همكاري استانبول

همچنين اعزام يك تيم تخصصي . اطالعات امنيتي بين ناتو و كويت امضا شد، اشاره كرد
روزه با حضور ناوهاي ناتو  ششمايش و برگزاري رز 2007ضدراديواكتيو از سوي ناتو به كويت در مه 
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از ديگر  2008در شمال و شمال غرب كويت در نوامبر » قاروه«و » المرادم ام«در حد فاصل دو جزيره 
 .هاي مشترك بين كويت و ناتو استها و همكاريفعاليت

  اي مجموعه امنيت منطقه
خصوص در سطح  ا بهدر جهان مدرن، افزايش امنيت يك كشور به افزايش امنيت ديگر كشوره

به اندازه اصطالح اي  المللي و امنيت منطقه منطقه بستگي دارد و در اين راستا، مفهوم امنيت بين
  .دار است امنيت ملي معني

  يا منطقه تيامن يالگوها
ك دولت را بدون ي يت مليامن يت، فهم الگوهايامن يت ارتباطيماه :بوزان معتقد است يبار
 .سازد مي كه در آن وجود دارد، ناممكن يات منطقهيامن يمتقابل الگوها ياز وابستگ ياساس يدرك

لحاظ  گردد كه بهيف ميتعر ها دولتاز  يامجموعهعنوان  به» منطقه«نجا، يدر ا )55: 1378بوزان، (
ت يامن يهانظام) 47: 1379، ويز( نجا، به اختصاريدر ا. اندگر واقع شدهيكدي يكي، در نزدييايجغراف
  .رنديگيقرار م يمورد بررس يامنطقه
اول بوده  يدر دوران پس از جنگ جهان يتيامناي  هين مفهوم، نظريا :يجمع دفاع دسته .يك

حفاظت  يجمع ن هدف دفاع دستهيتر مهم. ديگرد يمتحد متجل» ملل جامعه«كه در چارچوب 
نه  يابله و بازدارندگن نظام، مقيدر ا. است يد خارجيگر در برابر تهديكديمتقابل اعضا نسبت به 

د، واكنش يشود و اعضا متعهدند در برابر تهد مي انجام يصورت جمع ، بلكه بهيصورت انفراد به
 )319: 1375، لورنس( .ستيدن نيك از اعضا مجاز به كنار كشي چينشان دهند و ه يجمع دسته

اتحادها . بوده است 20و  19در قرن  يات منطقهين شكل امنيترا اتحاد، مسلطي يجمع دفاع دسته
ي ها دولتن ياز ب يافتن متحدانيدرصدد اي  گران منطقهيموجب آنها، باز هستند كه به ييساختارها

نكه اتحادها در ابتدا از يل ايبه دل. د مشترك هستنديا تهدياز دشمن  يل دركيتحص فكر درباره هم
ندرت  ل شده، بهيكد دشمن مشترك تشيشدن در مواجهه با تهد يكي يفكر برا همي ها دولت
  .هستند يدات داخليتهد يحل و فصل منازعات برا يسازوكارها يدارا
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ن است كه در اتحاد، يدر ا» اتحاد«با » يجمع ت دستهيامن«تفاوت  :يجمع ت دستهيامن .دو
عدم استفاده از زور در حل اختالفات  ستند، بلكه تنها دربارهيهمفكر ني ها دولتطور قطع،  اعضا به
. دهند مي واكنش نشان يطور جمع به ين قاعده، در مقابل هر خشونتيو براساس ااند  ودهتوافق نم

: ان كرديعنوان و مجموعه ب توان در قالب سه مي را يجمع ت دستهيف امنياساسا اهداف و وظا
ن رفتن يصلح و بازگرداندن صلح پس از نقض و از ب ياياز وقوع جنگ، اح يريحفظ صلح و جلوگ

افتن آن يان ياز خطر بازگشت جنگ، پس از پا يريدنبال جلوگ كه به يساز صلح و صلحجاد يآن، و ا
را نه تنها  يالملل نيدرصدد است رفتار ب يجمع ت دستهيامن) 359: 1375، لورنس( .رديگ مي صورت
 ها دولتز تعامالت يآم ت رقابتيق تحول ماهيكردن از متجاوزان، بلكه از طر يريق جلوگياز طر
ك يق يو در صورت لزوم، از طر يجمع صورت دسته ت، صلح بهين نوع از امنيدر ا. ديم نمايتنظ

كالن و در  د بازدارندهيك تهديت مشاركت در ياعضا مسئول شود و همه مي برقرار يبيداواكنش ت
 .رنديپذ مي آن را يصورت لزوم، اجرا

اي  و منطقه يت جهانيمنجاد ايا بالقوه يمبناعنوان  به يجمع ت دستهيان جنگ سرد، امنيبا پا
به  يتين موضوع مهم امنيچند گر دربارهيبزرگ بار دي ها قدرتل آنكه يدل به يدوباره مطرح شد، ول

  .ديگر برخاستند، به منصه ظهور نرسيكديمخالفت با 
بزرگ ي ها قدرت، كه تنها نوا همك نظام ي: ان معتقد استيفورد كوپچيكل :نوا همت يامن. سه

ك يدر . ديآ مي شمار بهاي  ت منطقهيك ساختار امني يبراتري  يرد، نظام عمليگ يم زمانه را دربر
اعضا . كنند مي گر كاريكدياز تجاوز با  يريجلوگ يبزرگ براي ها قدرتاز  ي، گروه كوچكنوا همنظام 

فصل و حل يكنند، بلكه برا نمي گر كاريكديه تجاوز، با ينسبت به واكنش عل يتعهد رسم واسطه به
  .رنديگ مي شيرا در پ يررسميق مذاكرات غيشتر طريها، ب ا بحرانيفات اختال

شود،  ميتاكيد ز يش از هر چيب يت نظاميافت بر امنين رهينكه در ايبا ا :ت مشتركيامن. چهار
در مجموع، . شوديف ميتعر يالمللنيك نظام بيدر  ها دولته متقابل هم يوابستگ» تيامن« يول
ده يك ايست، بلكه ين يتيك نظام امنيا ي يتيه امنيك نظري» مشتركت يامن«د دانست كه يبا
ل يو تحص ييخوداتكا يجا رقابت و اتفاق عمل به يجا به ياست كه روح غالب بر آن همكار يتيامن

ق يت از طريمانند خلع سالح، امن يده بر موضوعاتين ايا. است يت و ثبات جهانيو حفظ امن



 1395وسوم، شماره اول، بهار ، سال بيستفصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

46

  .ركننده استوار استيگ كنارگذاشتن حمالت غافل يبرا يرقابت و اقدامات يجا به يهمكار
را  يت مليامن يبه صرف نظام يتمركز سنت ت جامع درصدد بود دامنهيامن: ريت فراگيامن  .پنج

، مسائل يجانبه و داخل، دويا ، منطقهيت در سطوح جهانيگسترش دهد تا عالوه بر نشان دادن امن
  ) 325: يخان اهللاعبد( .رديز دربرگيرا ن يو اقتصاد ياسيس

بر  يت مبتنيت جامع، امنيت مشترك و امنيهمانند امن :يبر همكار يت مبتنيامن .شش
، كه شامل ينظام يسنتهاي  دغدغه يفراسو» تيامن«عالوه بر گسترش دادن مفهوم  يهمكار
ت يدن به فهم متقابل بودن امنيعمق بخش يشود، برا مي يطيو مح ي، اجتماعياقتصادهاي  ينگران

با  يرقابت، به همكار يجا به ها دولتشود  مي ، تالشيا ت منطقهين نوع از امنيدر ا .كند مي الشت
چالش با مخاطرات  ياست برا ييجاد ابزارهايا يدر پ يبر همكار يت مبتنيامن. گر بپردازنديكدي
و  شود، مي ياسيجاد خطرات سيكه منجر به ا ييهادات نوظهور، غلبه بر سوءظنيا تهديدار يپا

ش از استقالل و ياستعمار، پهاي  دنبال دوره و كشورها بهها  ن جوامع، حكومتيكه ب يكاهش موانع
ش از ي، بيبر همكار يمبتن» تيامن«اصطالح ) 86: 1379، سيليب( .ديجاد گرديجنگ سرد ا

 يكار ش از پنهانيه بر ممانعت، بيش از تنبينان، بيبر اطم يش از بازدارندگيبر مشاوره، ب ييارويرو
 .دينما ميتاكيد متقابل  يبر وابستگ ييگرا جانبه كيش از يت، و بيبر شفاف

را يج فارس باشد؛ زيخل منطقه يت براين نوع امنيبهتراي  ت منطقهيافت از امنين رهيرسد ا مي نظر به
 يو اجتماع ي، اقتصادياسياز مسائل س يعيف وسين طيوند بيل پيتسه يبرا يبر همكار يت مبتنيامن

  .و توافق است يق بحث، مذاكره، همكاريمنطقه از طري ها دولتن يجاد اعتماد بيو درصدد ا شده

  ايران تهديدات بر امنيت ملي جمهوري اسالمي
تواند منابع تهديد امنيت  مي بر اساس موضوع كلي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران

  .داد مورد بررسي قرار را المللي، منطقه و ملي ملي در سه سطح بين

  المللي تهديد بين .يك
دهد كه در پي فروپاشي  مي بررسي اسناد راهبرد امنيت ملي آمريكا، پس از جنگ سرد نشان
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 .ان اياالت متحده قرار گرفته استگذار اي، جزو اهداف اصلي سياست منطقهي ها قدرتشوروي، مهار 
مستقل ايران، آمريكا توانايي پس از انقالب اسالمي ايران و اتخاذ سياست ) 5: 2006فروغي نيا، (

نفع خود از دست داد و از اين زمان آمريكا براي ايجاد توازن امنيتي،  ايجاد توازن در منطقه را به
آمريكا داراي  رهنامهترين  مهمعنوان  بهسياست مهار . رويكرد نويني را در دستور كار خود قرار داد

ايجاد پيوندهاي گسترده . ؛ بو نظام مستقل ايرانقدرت گيري  جلوگيري از شكل. الف .چند محور بود
 .جانبه نظامي، امنيتي، اقتصادي و سياسي با كشورهاي عرب حوزه خليج فارس عميق و همه و

در اين رابطه آمريكا با تدارك جنگ عراق عليه ايران سعي كرد ساختارهاي اقتصادي، سياسي و 
نظامي كشورهاي   ـ آمريكا، زمينه اتحاد سياسي زمان با اين روند نظامي ايران را تخريب كند و هم

در چارچوب اين اقدام شوراي همكاري 1981عرب حوزه خليج فارس را فراهم كرد كه در سال 
  )1384زارعي، ( .خليج فارس شكل گرفت

  اي  تهديدات منطقه .دو
در خليج تر  استراتژيك در جهان، با مناطق استراتژيكاي  جمهوري اسالمي ايران در منطقه

در  ايراناصل محوري سياست خارجي . رو است هقفقاز در شمال روب جنوب و آسياي مركزي و
چه در نظريه و چه در عمل، سياست » نه شرقي نه غربي«يعني  ؛)ره(اهللا خميني دوران رهبري آيت
. خواند»هم شمالي، هم جنوبي«را توان آن مي دهد كه مي قراراي  الشعاع اصل تازه خارجي را تحت

جمعي تكيه  و امنيت دسته اي مهوري اسالمي ايران همواره بر موضوع داشتن امنيت منطقهج
در حوزه خليج فارس . ماندگي است ساز توسعه و محيط ناامن، باعث عقب محيط امن، زمينه. داشت

اختالفات بين كشورهاي عرب منطقه ؛ همواره شاهد اختالف دروني ميان كشورهاي منطقه هستيم
در اين . ختالفات اعراب و ايران كه پس از انقالب اسالمي ايران تشديد گرديده استهمچنين ا و

  .نقش اياالت متحده آمريكا در منطقه دارند برتاكيد طور خاص  بهاي  بين گروهي از عوامل فرامنطقه
 منافع حياتي خود وخليج فارس را جز ،برد مي آمريكا به لحاظ منافع فراواني كه از منطقه

ها اين واقعيت مهم استراتژيك را درك كنند كه  طرف ههم: كند ميتاكيد برژينسكي . داند مي
عالوه  بر موارد مطرح، آمريكا مخالف ظهور و ايجاد . اياالت متحده در خليج فارس ماندگار است
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دسترس كامل به . آمريكا مخالف ظهور هر قدرت هژمونيك در منطقه است. استاي  برتري منطقه
افزار، تاكتيكي است  ويژه در زمينه فروش جنگ فارس و همچنين بازارهاي منطقه بهيج بازارهاي خل

: گراهام فولر در كتاب قبله عالم) 180  ـ 210: 1378رنجبر، ( .كند مي كه آمريكا به آن استمداد
ان، عراق يا عربستان كه شامل ايراي  ژئوپوليتيك ايران معتقد است كه هرگونه تشكل منطقه

اين سه . مواجه است» گله به چوپاني گماردن گرگ براي حفاظت از «ا معضل د بسعودي باش
ولي ايران . آفرينند لهئمسرا در اختيار دارند،  لهئمسطور بالقوه همان قدر كه راه حل  كشور به

دست آورد و شايد  فارس پيشاپيش نوعي نفوذ سياسي بهخواستار آن است كه در كشورهاي خليج 
ر ظي تشكيل دهد تا در صورت لزوم و در شرايطي كه يكي از اين كشورها از نحتي ساختار سلول

يا زير نفوذ يك كشور دشمن قرار گرفت، از آن براي اقدامات بازدارنده  سياسي متزلزل شده و
  ) 95ـ118: 1373فولر، ( .شود مي استفاده
امنيت  تاميندر اي  ههمواره خواهان ايجاد همكاري منطق ايراناي، در حوزه مواضع منطقه     

دفتر مطالعات ( باشد مي بر ثبات و امنيت منطقه و اصل عدم مداخلهتاكيد و در مسائل اقتصادي، با 
بر تقويت تفاهم و تاكيد  افكني و خواهان مبارزه با تفرقه ايران) 626: 1375المللي،  سياسي و بين

) 494: 1376بين المللي، دفتر مطالعات سياسي و ( .اعتماد در بين كشورهاي منطقه است
 روابط دوستانه با كشورهاي مسلمان خاورميانه دار برقرار همواره طرفجمهوري اسالمي ايران 

. كند مي الملل جلوگيري باشد و از وارد كردن هرگونه آسيب به آنها از سوي بازيگران بين مي
ي ها قدرتئولوژيك ايران با ايد  ـ  سو به ناسازگارهاي سياسي گرايي در منطقه از يك جلوگيري از هم

گرايي و اتحاد در منطقه  در عدم ايجاد هماي  فرامنطقههاي  به تالش ي ديگرسواي و ازفرامنطقه
ايدئولوژيكي خود با اياالت    ـ   دليل ناسازگاري سياسي هكارگزاران نظام سياسي ايران ب. گردد برمي

 يافته آمريكا و ته خود را با هنجارهاي عينيتياف عينيتهنجارهاي اند  متحده آمريكا و غرب نتوانسته
مهوري بنابراين در نتيجه عدم انطباق محيط امنيتي ج. غرب تطبيق داده و آنها را بازتوليد نمايند

 اين. جز ايران، گرديده است ، بهاي  منطقهو فرااي  آفريني بازيگران منطقه عرصه نقش اسالمي ايران
  )225: 1384منوري، ( .خود ايران شده است هبامر، خود موجب حذف تدريجي و خود

اين كشور با هر قدرت خارجي كه . رقب در منطقه است بي تمايل اصلي ايران، حفظ قدرت     
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دار  جمهوري اسالمي ايران طرف. تسعي در تضعيف اعمال قدرت محلي داشته باشد، مخالف اس
در چند اي  گرايي منطقه تي رويكرد همامنيهاي  جلوه. باشد مي گرايي منطقه براي اتحاد بيشتر هم

  :گيرد مي محور جاي
ثبات  دهد و امكان ايجاد مي گرايانه را كاهش فروملي، التهاب ملي  ـ فرامليهاي  همكاري .نخست

  ؛دهد مي و امنيت را افزايش
سياسي هاي  برداري ساز مناسبي براي بهره تواند زمينه مي ماليمهاي  شروع همكاري با زمينه .دو

  ؛امنيتي باشدو 
عمل اي  يك عامل بازدارنده درون و بيرون منطقهعنوان  بهتواند  مي اي همكاري منطقه .سه

بيروني را  و درونيهاي  تواند ناامني مي نمايند و به تناسب ميزان ثبات و ميزان ادغام، اين عامل
  ؛مديربت كند

امنيتي درون هاي  به مرور بنيانسازي است، و  مايه امنيت داراي دروناي  گرايي منطقه هم .چهار
خواهان  جمهوري اسالمي ايران) 125  ـ126: 1382خاني،  عبداهللا(.نمايند مي ريزي را  پياي  منطقه

 الملل اقتصادي و مبادالت بينهاي  تر در منطقه خليج فارس و گسترش همكاري حضور فعال
بخشاسشي اردستاني، ( .ايجاد كندگرايي تدريجي سياسي را  تواند زيربناي اصلي هم مي باشد كه مي

قدرت ايران در منطقه خليج فارس و توانايي آن در ايجاد رابطه با كشورهاي همسايه ) 13: 1375
  )15: 1381پژوهشكده مطالعات راهبردي، ( .باعث تقويت ضريب امنيتي كل منطقه شود

  تهديدات ملي  .سه
 كشورمسبب تهديدهايي براي امنيت ملي  ،ايرانحضور ناتو با محوريت آمريكا در اطراف مرزهاي 

يا اي  فرقههاي  جنگ رواني و تبليغاتي عليه ايران و فشار بر جريانات ناب شيعي، گسترش پديده. است
در روند نزديكي و اعتمادسازي، خطرات مرزي نظير انواع ) آمريكا( قومي، دخالت و اعمال نفوذ غرب

اعتقادي و نظام هاي  يج افكار غربي براي تخريب بنيانها، گسترش شبهات ديني، ترو قاچاق، مهاجرت
خودبيگانگي ي اسالمي و ملي، سرگشتگي و ازجاي الگوها سياسي، ايجاد الگوهاي مخرب بيگانه به

 باشد گذار نوعي بر مشروعيت و كارآمدي نظام تأثير تواند به مي وهمه وان، همهفرهنگي نسل ج



 1395وسوم، شماره اول، بهار ، سال بيستفصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

50

ب و مطرح شدن بنيادهاي فكري اين انقالب و مخالفت با از ابتداي پيروزي انقال) 1390گودرزي، (
بي و  در رأس غر هاي تگرايي از طرف كارگزاران نظام، برخي دول طلبي و هژموني هاي سلطه سياست

وسوي مخالفت اين نظام و انقالب قرار گرفتند و همواره با اقداماتي پنهان و  آنها آمريكا در سمت
  .اندروعيت نظام و كاهش حمايت مردمي بودهآشكار در پي زير سوال بردن مش

امنيت ملي ايران  رهنامهامنيت ملي شكل گيرد و  رهنامهسياست دفاعي بايستي در چارچوب 
  .اين اصل در بردارنده اجزايي است. جانبه است ني بر اصل بازدارندگي و دفاع همهمبت

و جهاني اي  بار منطقهمنظور حفظ حمايت مردمي و اعت مشروعيت و كارآمدي نظام به .الف
  ؛تصور حمله به ايرانگيري  براي جلوگيري از شكل

اي، براي  زدايي و حضور در نهادهاي منطقه دسازي، تنشمنظور اعتما ديپلماسي دفاعي به .ب
  جمهوري اسالمي ايران؛هاي محيطي و كاهش تهديدات در محيط امنيتي  برداري از فرصت بهره

   .ر مقاومت در برابر تهديداتهمبستگي و انسجام به منظو .ج
تقويت شده و بر كارآمدي آن در پاسخ به  جمهوري اسالمي ايرانچنانچه مشروعيت نظام 

خود زمينه بسياري از تهديدات از ميان  مطالبات، نيازها و ضروريات زندگي مردم افزوده شود، خودبه
ويژه كار را براي تشكيل  ن موضوع، بهاي. كند مي مانعي در برابر اقدام دشمن عملعنوان  بهرفته و نيز 

  )54: 1384: ب ،كرمي( .كند مي المللي از سوي آمريكا مشكل يك ائتالف بين

  BRICجديد در قالب  تهديدهاي
ظهور  BRIC1جاري، تهديد جديدي عليه هژموني غربي در مورد انرژي در قالب  دههدر 

يك عنوان  بهچين  .ندبه منابع كرده است كه تمامي آنها در جستجوي رشد سريع و دسترسي
در مورد ها  اما ترس آمريكايي. زيرا بيشترين كمبود انرژي را داراست ؛تواند مطرح شود مي سنبل

درصد  10تا  7به باالترين درجه يعني بين ساالنه  2004كه در سال ها  رشد تقاضاي نفت چيني
متفاوت با نوع مورد  ،دنبال آن است ن بهعالوه، نوع نفتي كه چي هب. باشد مي نوعي اغراق ،رسيده بود

كه  حالي، دركنند مي چين نفت خام شور و سنگين استفادههاي  پااليشگاه .باشد مي غرب استفاده
                                                         

1 Brazil, Russia, India, China 
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بنابراين رقابت مستقيم براي دسترسي به نفت  .دهد مي را ترجيحتر  غرب نفت خام شيرين و سبك
اين موضوع بدين مفهوم نيز است كه سياست  اما. بعيد است كه به حالت حاد و بحراني تبديل شود

كنندگان، توليدكنندگان نفت خاورميانه و  چين براي ايجاد روابط نزديك با عرضه يافته به آرامي بلوغ
نيز بدين معني است كه چين  كند و مي يك شريك جايگزين پيشنهاد عنوان بهآفريقاي شمالي را 

معنا كه اين كشور به گسترش  بدين .شده استنفت نگران  شدت در مورد امنيت عرضه نيز به
با توانايي پشتيباني از خطوط دريايي در اقيانوس هند و درياي چين جنوبي  1»آب آبي«نيروهاي 

چين  :كند مي يكي از نويسندگان اشاره. نفت از خليج فارس را تضمين نمايد پرداخته است تاعرضه
چين . د به قدرتي همانند آمريكا تبديل خواهد شددسترسي به ذخاير نفت خوهاي  براي دفاع از راه

نيازهاي  تامينداند و در برابر  مي مهم نفت براي نيازهاي داخلي خود كننده خاورميانه را عرضه
  .فروشد مي اش به كشورهاي خليج فارس تجهيزات نظامي نفتي

  كنندگان امنيت عرضه
ثباتي خاورميانه  بي ان علل فراواناز اين منظر امنيت هم ساختاري است و هم سياسي و در مي

 مورداي  داخلي منطقه ژئوپليتيكي جهاني نيز بايد همانند مسائل ويژههاي  و شمال آفريقا، نگراني
ژئوپليتيكي اوايل قرن هاي  براي نشان دادن بهتر اين موضوع نيز همان تئوري. گيرد توجه قرار

  .تواند باشد مي يستم مفيدب
عمدتا از  مركزيت روسيه اروپا و آسيا با  ـكند كه منطقه وسيع اوراسيايهارفورد مكيندر ادعا م

بريتانيا و  ـ  مي امپراتورهاي دريايييرتباطات خودكفا بوده و بنابراين تحت تهديد داا و ر منابعظن
آلفرد ماهان  ،از سوي ديگر. دابي به اين منابع را داشتنيقرار داشت كه آرزوي دست ـ اياالت متحده

  .جهاني تسلط بر ابزارهاي دريايي و ارتباطات  بوده است كند كه كليد سلطه مي ادعا
ها جهاني در طول قرن بيستم نشان داد كه اين ايده راهبردعلمي  بسياري از مالحظات توسعه
تالشي از سوي اتحاد جماهير شوروي براي فرار از  عنوان بهتوان  وارونه شده و جنگ سرد را مي

در . شدرفت كه از سوي افراد مسلط بر مسيرهاي تجارت جهاني بر آن تحميل ميموانعي در نظر گ
                                                         

1Blue Water Navy 
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توانند  مي ـ  مثالعنوان  بهاروپا و خاورميانه   ـ  چنين سناريويي مناطق متخصصي از منازعات بالقوه
  .درهم مورد نظر سوئل كوهن يعني همان منطقه ؛وجود داشته باشند

اي جانشين منازعات ميان خاورميانه به منطقه ن شد واز طريق ناتو ايمدر طول ساليان اروپا 
هاي امنيتي درمورد وقتي نگراني. ثبات گرديدطور فطري بيتبديل شد و در نتيجه به ها قدرتابر

به اين تصوير اضافه شود،  »خطوط استراتژيك ارتباطات« عنوان بهدرياي مديترانه و درياي سرخ 
بروني را هاي  ثبات بوده و هم توجه بي فطري طوره هم بهاز منطقه داريم كاي  ديدگاه پيچيده

  .كند مي سمت خود جلب به
سياسي دروني نيز بايد هاي  هاي ساختاري تنها بخشي از تصوير است و تنشالبته اين نگراني

خليج فارس، هاي  ، تنشاسراييلبراي مثال بحران اعراب و  ؛فاكتوري در نظر گرفته شود عنوان به
تواند باشد كه كشورهاي كننده به اين معنا ميطور خالصه امنيت عرضههاما ب .عراق ان وموقعيت اير

توليدكننده به توانايي كسب اجاره بها وابستگي زيادي نداشته باشند با توجه به اينكه ذخاير آنها 
  .بدون استخراج و فروش هيچ ارزشي نخواهد داشت

  امنيت حمل و نقلـ 1
مسير نفت، توليدات ( يا از طريق دريا) عمدتا گاز( چه از طريق لولهگاز انتقالي  امنيت نفت و

هر نوع . بسيار جدي باشداي  لهئمستواند  مي )حاصل از پااليـش و گاز طبيعي مايع شده يا بنزين
  :پردازيم مي تواند مشكالت خود را داشته باشد كه به آن مي انتقال

  :شود يم نقل دريايي با دوخطر بزرگ مواجه حمل و .الف
اما اخيرا  .شود مي دزدي دريايي؛ اين مشكل در واقع به آسياي جنوب شرقي و چين محدود .يك

وقفه يا ايجاد ممانعت؛ خطر وقفه يا ممانعت  .دو ؛به درياي سرخ و خليج عدن نيز كشيده شده است
اريكي كه هاي بكانال .باشد مي مطرحها  اين خطر در مورد گلوگاه. استتر  نظامي بسيار گسترده

كه شامل تنگه ماالكا نيز  ده گلوگاه مهم در دنيا وجود دارد. شوند مي راحتي با اقدام نظامي بسته به
پنج گلوگاه ديگر، تنگه هرمز در خليج . گيرد مي تجارت چين از طريق آن صورت% 70باشد كه  مي

سفر و داردانل برانه، المندب در درياي سرخ، كانال سوئز بين درياي سرخ و درياي مديتفارس، باب
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  .اند در خاورميانه واقع ،مديترانه الطارق در دهانهبين درياي مديترانه و درياي سياه، تنگه جبل

پايان جنگ سرد،  تا. كننده به اين خطر متفاوت بوده استالعمل كشورهاي مصرفعكس
گرچه   ،الت نمايندتوانند مستقيما در تضمين امنيت حمل و نقل دخ نمي اجماع اين بود كه آنها

ابزارهاي غيررسمي دخالت مانند شوراي همكاري خليج فارس و نيروي واكنش سريع آمريكا را 
كم اين بحث توسعه يافت پس از روي كار آمدن دولت ريگان كم 1980اما در سال . توسعه دادند

كويت در هاي  كشبا محافظت از نفت 1986بايد چنين اقدامي انجام دهند و در سال كه آنها 
  .جنگ ايران و عراق اين امر را آغاز نمودند

مسائل  دليل بهاين خطوط . كند مي ارايهامنيتي متفاوتي را هاي  خط لوله نيز چالش .ب
آنها  هستند نه جهاني و تمركز اوليهاي  از لحاظ برد غالبا منطقه ،باشند مي كه درگير آناي  عمراني

ميليارد مترمكعب گاز از طريق خط لوله  532، 2005سال در  .بر اروپا و انتقال گاز بوده است
  .باشد مي ميليارد مترمكعب گاز منتقل شده از طريق دريا 189منتقل شد كه قابل مقايسه با 

آن از % 12كند كه  مي درصد از گاز منتقل شده از طريق خطوط لوله را جذب 96اروپا  اتحاديه
 .رسدنتقل شده از طريق دريا به اروپا مياز گاز م% 25همچنين . آيد مي آفريقا شمال

)Nieuwoudt, 2007: 45( تواند  مي گاز اروپا كه عرضه اين وابستگي شايد حاكي از اين باشد
در جنگ . كند نمي اما حقيقت اين امر را تصديق ،باشد پذير آسيبدر برابر حمله به خطوط لوله 

و مخالفان از  اكمانعلت اين امر آگاهي ح روز عرضه قطع شد و چهارسال تنها  هفتالجزاير درطي 
  .بنابراين كاري به زيربنا نداشتند ،اين موضوع بود كه باالخره در صورت  پيروزي بايد گاز بفروشند

طور متعارف توليدكنندگان و  اين است كه به توان گرفتاي كه از اين موضوع مينتيجه اساسي
سازي منابع، دريك ائتالف نامقدس به يكديگر  مشكل ملي رغم ناسازگاري آنها و بهكنندگان گاز،  مصرف

المللي  هاي بين شركت. ا از اين امر آگاهي دارنديك محتاج ديگري است و آنهكه در آن هراند  گره خورده
  .گيرند تا سود را به حداكثر رسانند مي رابطه بوده و از هر دوطرف تحت فشار قرارهاي  نفتي هم واسطه

  خليج فارس  ـ حور خزرامنيت انرژي در مـ 2
جهان و احتماال  ذخاير نفتي اثبات شدهدريايي خزر بيش از دو سوم  خليج فارس و حوزه
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بخش  تامينتنهايي قادر به  خليج فارس به .اند گاز طبيعي دنيا را در خود جاي داده درصد ذخاير40
هاي  درگيري .يك: باشد مشروط بر آنكه مي اعظمي از تقاضاي روزافزون انرژي در جهان صنعتي

در  1991گونه كه در سال  نفتي آنهاي  داخلي در خليج فارس منجر به جنگ و نابودي ميدان
ويژه در ايران و  موجود در منطقه بههاي  ميدان نوسازي و توسعه در زمينه  .؛ دوكويت رخ داد، نشود

ن نياز به صدور  همچني دليل خطرات موجود در منطقه و به. ؛ سهگذاري صورت گيرد عراق سرمايه
زيادتري براي انتقال انرژي به بازار كشيده هاي  انرژي بيشتر، طبيعي و منطقي است كه خطوط لوله

اشي از عوامل اجتماعي و مذهبي مشكالت ن .؛ چهارهرمز نباشد پذير آسيب شود و تنها تكيه بر تنگه
گرايي در  وق بشر و افراطجمله حكومت مطلقه، فساد، توزيع نامناسب درآمد، مهاجرت و نقض حقاز

  )328: 1383جفري كمپ، ( .عربستان تهديداتي را متوجه امنيت انرژي نسازد جزيره شبه
در مورد كشورهاي حوزه خزر هم اين نكته قابل توجه است كه اين كشورها بدون عبور از 

 هيت پيچيدهبا توجه به ما. توانند انرژي خود را به بازار عرضه كنند نمي سرزمين كشورهاي ديگر
واردكننده نفت و گاز براي تضمين دسترسي به انرژي  ژئوپليتيك درياي خزر، كشورهاي عمده

خود روي خواهند آورد و يا متقاعد خواهند شد كه رويكردي  منطقه يا به رقابت سنتي و گذشته
ه شده براي در نظر گرفتهاي  توجه به اين امر راه كه با جويانه در اين زمينه داشته باشند همكاري

  .و نيز اقتصادي و محيط زيستي خواهد بود راهبرديانتقال انرژي داراي پيامدهاي سياسي و 

  ايران جمهوري اسالميامنيتي هاي  چالش
شوند تا از  مي حستر  از آنجا كه تهديدات از فاصله نزديك سريع« :باري بوزان بيان كرده است

از همسايگان خويش واهمه دارند تا از  ها دولتاغلب . تفاصله دور، ناامني اغلب با نزديكي همراه اس
الملل جهاني شده پس از  هاي امنيتي ايران در نظام بينرو براي فهم چالش از اين. ي دورها قدرت

ي ها قدرترسد حركت خزنده ناتو به سوي شرق مفهوم نظر مي هب. فروپاشي نظام بررسي الزم است
ز جنگ سرد و فروپاشي نظام كمونيستي وارد دوره جديدي از ناتو پس ا. دور را باطل كرده است

اگر  است آشكار گرديده ،اين دوره با گسترش جغرافيايي و كاركردي اتحاديه. حيات خود شد
است كه پيمان آتالنتيك هايي  لحاظ حساسيت به ،بخشي تحت عنوان امنيت ملي ايران مطرح شود
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ي دور در ها قدرتن ايجاد نموده است و آنجا كه شمالي در جوار مرزهاي جمهوري اسالمي ايرا
  .ي در جوار جمهوري اسالمي ايران مبدل گشته استها قدرتبه  ،هاي بوزان مطرح استصحبت
 توانند امنيت ملي خود ميها  يپذير تنها پس از درك معقول ماهيت تهديدها و آسيب ها دولت   

ها  يپذير ت را بازتاب تركيبي از تهديدها و آسيببوزان امني. سياسي بشناسند لهئمسيك عنوان  بهرا 
 ها دولت به اعتقاد او افزايش امنيت ملي. داند كه جداساختن معنادار آنها از يكديگر ناممكن است مي

توانند سياست امنيت ملي خود را بر روي مباني  مي آنها ،نخست اينكه :بر دو گزينه استوار است
توانند سياست  مي ها دولت ،دوم ؛خود باشندهاي  يپذير ش آسيبداخلي متمركز ساخته و در پي كاه

امنيت ملي خود را بر امور خارجي متمركز نموده و با استفاده از منابعي كه در دسترس دارند، براي 
از ديد او يك دولت قوي دولتي است كه از انسجام كافي، . كاهش تهديدات خارجي تالش نمايند

از ديد بوزان و . بوده و بتواند تهديدهاي زيادي را دفع يا منحرف نمايدثبات برخوردار  سرعت عمل و
زيرا ؛ الملل، شناخت تهديدات كشور كاري بس دشوار است بينديگر انديشمندان روابط و امنيت 

كه اين امر ذهني هم هستند، هاي  عيني، داراي جنبههاي  ، تهديدات عالوه بر جنبهنخست اينكه
، تشخيص اين كه از لحاظ امنيت ؛ دومنمايد مي هم دشواررا تهديدات عيني گيري  شناخت و اندازه

: 1382حاجي يوسفي، ( .باشد مي جدي است، كاري بس دشوار، كدام تهديد جدي وكدام غيرملي
  )17: 1377ماندل، ( .داند مي رابرت ماندل، امنيت ملي را شامل تعقيب رواني و مادي ايمني )10ـ11

  الملل  امنيت بينهاي  عصر تحول پارادايمدر  ايرانامنيت ملي 
رويكردهاي امنيتي ايران در دوران بعد از جنگ سرد بيش از ساير كشورها دچار تحوالت 

در دوران اوليه پيروزي انقالب اسالمي ايران . ساختاري، كاركردي و گفتماني گرديده است
ز روزهاي نخست انقالب آغاز كه اين روند ا از گفتمان امنيت بسط محور وجود داشتهايي  جلوه

يابي ايدئولوژيك ناشي از انقالب اسالمي هاي گفتماني را بايد در هويت گرديد و نتيجه چنين قالب
گفتمان بسط محور را بايد انعكاس . استراتژي وجود داشتاز فراهايي  در اين دوران جلوه. دانست

هاي زيرين جامعه و يك اليهنهفته انقالب و تحرهاي  دانست كه مبتني بر ظرفيت وضعيتي
هايي  داشت كه فرااستراتژي انعكاس جلوهتاكيد بايد  ،طور كلي به. ودب كشورهاي اسالمي خاورميانه
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در اين دوران عموما نانوشته و مالحظات امنيتي نظام . باشد مي از فراگفتمان انقالب اسالمي
رويكرد دوم و ظهور گفتمان حفظ  .شد مي انقالبي اعالم و اجراهاي  حسب ظرفيت ذاتي و آرمانبر

از ايران در اين دوران . كرد المللي آمريكا جستجو بينهاي  فشار محور را بايد در جنگ تحميلي و
المللي و  هايي از سياست بينو توانست متناسب با جلوه فضاي فراگفتماني خارج گرديد

اين امر را . مبادرت نمايد در خليج فارس به تعديل رفتار امنيتياي  امنيت منطقههاي  شاخص
ي بزرگ براي محدودسازي ها قدرت راهبرديسازي رفتار  انعكاس هماهنگعنوان  بهتوان  مي

، زمينه الزم براي ظهور روندي كه آغاز گرديد. تحريك ژنوپليتيكي ايران دانستهاي  انگيزه
. فراهم آوردرا ران گرايي در سياست خارجي و امنيتي اي گرايي و الگوهاي معطوف به عمل مصالحه

بين  در اين دوران معادالت قدرت در. مربوط به دوران بعد از جنگ سرد است ،سومين رويكرد
و  ملي ايجاد گرديدوظهور از سوي بازيگران ملي و فرابازيگران دگرگون شده بود، تهديدات ن

هاي  در حوزهاز وابستگي متقابل را هايي  نتيجه چنين فرآيندي، ايران تالش نمود تا جلوهدر
دهد كه دگرگوني  مي شواهد نشان. گيري قرار دهد الملل مورد پي و امنيت بين راهبردياقتصادي، 

 در گفتمان امنيت ملي ايران ناشي از شرايط اجتماعي اين كشور و همچنين تعبيرات ساختاري در
را در  هبرديراهاي اقتصادي و  گفتمان رشد محور تركيبي از ضرورت. باشدالملل مينظام بين

در اين . گرايي بيشتر همراه شد نيز با مصالحه ايرانداد و الگوهاي  امنيت ملي  كار خود قرار دستور
زدايي در  از گفتمان تنشهايي  يافتند و متعاقبا جلوهاي  اقتصادي اهميت ويژههاي  دوران مولفه

همكاري و  مبتني براي  دهچنين گفتماني، بنابر اعتقاد ع. عرصه سياست امنيتي ايران ظهور يافت
  )19  ـ22: 1385متقي، ( .باشد مي سازي قدرت ملي كشورمشاركت براي حداكثر

بر اساس دو محور  جمهوري اسالمي ايراناين سير گفتماني موجب مراحل سياست خارجي 
/ گرايي محدوديت به چهار نوع يعني تقابل/ محوري ـ گرايي و مطلوبيت تعامل/گرايي تقابل

 /گرايي مطلوبيتمحوري و تعامل/ گرايي محوري، تعامل محدوديت/گرايي محوري، تقابل مطلوبيت
وپنج سال گذشته در  سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در بيست. محوري گرديد محدوديت

در مقطع زماني نخست كه از تاسيس  .مذكور بوده استگيري  چهار مقطع زماني داراي چهار سمت
سياست خارجي ايران  ،شود مي را شامل) 1360( ا شروع جنگ تحميليجمهوري اسالمي ت
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در اين . محوري قرار داشته است مطلوبيت/گرايي تقابلگيري  يك دولت بر مبناي سمتعنوان  به
غربي قرار گرفت و با اتخاذ سياست عدم  شرقي نه سياست خارجي ايران بر مبناي اصل نه ،دوره

دليل مخالفت ايران با  در اين زمان به. صدور انقالب اسالمي اقدام شدتعهد در نظام دوقطبي، براي 
و حمايت از قضيه فلسطين و بيم كشورهاي عربي از وقوع انقالب اسالمي در  اسراييلموجوديت 

در دستور كار خود را پرداخته و در انزوا قرار دادن ايران  جمهوري اسالمي ايرانبه مقابله با  ،ايران
سياست خارجي ايران مبتني ) 1360ـ1368( ر مقطع دوم زماني دوران جنگ تحميليد .نددقرار دا

تاثير جنگ تحميلي براي دولت جمهوري ترين  مهم. محوري بوده است تمحدودي/ گرايي بر تقابل
اين جنگ نشان داد كه . المللي بوده است محيط بينهاي  اسالمي ايران جلب نظر آن به واقعيت

 رو است كه آن را مجبور هزيادي روبهاي  المللي با محدوديت ولت در محيط بينيك دعنوان  بهايران 
سابقه  بي توان گفت در طول جنگ سردمي. سازد تا حفظ و بقاي خود را در اولويت قرار دهد مي

 ،آري. اتفاق نظر داشته باشند لهئمسبود كه دو ابرقدرت رقيب يعني آمريكا و شوروي در مورد يك 
الملل از جمله منشور سازمان ملل بود، مورد  خالف حقوق بينكه بررغم اين هجنگ تحميلي ب

در مقطع زماني سوم از پايان جنگ تحميلي تا دوم خرداد . حمايت مخفي و آشكار قرار گرفت
محوري  مطلوبيت /گرايي سياست خارجي دولت آقاي هاشمي رفسنجاني مبتني بر تعامل 1376

جنگ، مجبور به بازنگري در هاي  ران به سبب ضرورت بازسازي ويرانهاي ،در اين دوره. قرار داشت
شوراي امنيت  598ش قطعنامه پذير  جمهوري اسالمي ايران با. سياست دوره گذشته گرديد

چند ممكن است بتوان گفت المللي گرديد و هر اي هنجارهاي موجود بينپذيرسازمان ملل در واقع 
اما در . لي مانند حق وتو در سازمان ملل را غيرعادالنه دانستالمل همچنان در برخي هنجارهاي بين

دولت آقاي  .را كنار گذاشتها  اعتنايي به اين سازمان بي مجموع سياست گذشته خود مبني بر
هاشمي رفسنجاني به تعديل ساختاري و اصالح اقتصادي براي بازسازي اقتصادي ايران پرداخت و 

الملل پول  المللي يعني بانك جهاني و صندوق بين اقتصادي بين هاي عمدهدر اين راستا با سازمان
الملل كه تصويري  در اين دوران ايران توانست در تعديل جو حاكم بر نظام بين. به توافق رسيد

به موفقيت كامل دست يابد و در نتيجه همچنان سياست خارجي  ،دوستانه از ايران داشتغير
مقطع چهارم دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي است . ردك مي محوري خويش را دنبال مطلوبيت
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تنها  ايران نه. محوري بوده است محدوديت/ گرايي سياست خارجي مبتني بر تعاملگيري  كه جهت
ويژه در منطقه خاورميانه به گسترش همكاري  زدايي و اعتمادسازي به كرده با سياست تنش سعي
هاي  محدوديت الملل موجود با فشارها و كه در نظام بين الملل خود اقدام نمايد، بلكه دريافت بين

سازي  ائتالف رهنامهاين موجب شد تا سياست خارجي كشورمان به سوي . رو است هزيادي نيز روب
دوران آقاي خاتمي و سياست اصطالحات وي در داخل و خارج موجب جلب . تمايل پيدا كند

حاجي ( .با كشورهاي دنيا رو به بهبودي گذاشتنتيجه محاسبات ايران  حمايت كشور ما شده و در
ولي يك خصوصيت مشترك در تمام اين دوران مطرح است، آنكه ايران خود  )4ـ6: 1382يوسفي، 

ايران همواره با  ،از نظر گرامام فولر. برتر مد نظر داشته استاي  يك قدرت منطقهعنوان  بهرا 
آورد و از اين  مي شمار هان خود را قدرت برتر بزيرا اير ؛ناراحتي خواهد زيست ابزرگ بي ها قدرت

مي براي استقالل، حاكميت ملي و تماميت ارضي يديدگاه، هر قدرت خارجي يك تهديد بالقوه دا
و اين همه در حالي ) 1373:485فولر، ( مي براي اعمال نفوذ در منطقه استيكشور و رقيبي دا

ت متحده آمريكا تا قدم به قدم مرزهاي است كه ناتو و قدرت محوري اين پيمان يعني اياال
  .اند پيشروي نموده جمهوري اسالمي ايران

 خليج فارساهداف ناتو در 

امنيتي، منجر به آن گرديد كه ماهيت تهديدات  :تهديدات نوين امنيتي و تروريسم . يك
هاي  امنيت و ثبات حوزه تامين  آتالنتيك، ـ ثبات و امنيت حوزه اروپا تامينكارگزاران ناتو، عالوه بر 

هاي  جمله موارد مخل امنيت بحراناز؛ هندجوار را نيز در دستور كار اتحاديه قرار د جغرافيايي هم
تروريسم،   جمعي،كشتارهاي  سياسي، اقتصادي، اجتماعي، تكثير سالحهاي  ثباتي بي  اي، منطقه

گرا و ضرورت مبارزه با آن و رشد و گسترش بنيادگرايي اسالم. باشد مي ...يافته و م سازمانيجرا
ها و سوي تروريست ال استفاده آن ازارجمعي و احتمهاي كشتضرورت مبارزه با گسترش سالح

طور عام تهديد  را به خاورميانهاقداماتي مشابه اين، از جمله تهديدات نويني هستند كه منطقه 
بلكه اثرات يك  ،اي نيستوجيه كه امروزه خاستگاه تهديدات امنيتي منطقهناتو با اين ت. دنكن مي

تواند ساير مناطق را هم تحت تاثير قرار دهد، سعي در گسترش حضور خود در اي ميرويداد منطقه
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بنابراين مبارزه با . خاستگاه بنيادگرايي اسالمي را داردعنوان  به خاورميانه ويژه بهمناطق مختلف 
المللي بوده كه بر اين اساس ناتو نيز از تروريسم و ديگر تهديدات نوين چالش اصلي امنيت بين

 .طقه برآمده استگيري از بحران و مديريت آن درصدد همكاري با كشورهاي من نقطه نظر پيش

موضوع ديگري كه بعضي كارشناسان درباره دليل حضور ناتو در  :ايراناي شدن هسته  .دو
در كانون  ايراناي له هستهئمس. است ايراناي فارس به آن اشاره دارند، بحث هستهمنطقه خليج

قرار دارد و از اين روست كه ناتو درصدد ايفاي  خليج فارستوجه ناتو در مناسباتش با كشورهاي 
در يكي از گزارشات ناتو ضمن اشاره به نقش . بحران استعنوان  به ايراناي له هستهئنقش در مس

مهم ناتو در ارتباط با شركاي خود به اين مورد اشاره شده است كه ناتو در هر دو مرحله 
از ظرفيت بااليي براي ايفاي » ايهسته ايرانمقابله با «و  »ايران ناي شدگيري از هسته پيش«

 ويژه به، نقش كشورهاي عربي ايرانهمچنين در اين گزارش براي فشار به  .نقش برخوردار است
العاده و ، فوقايرانهاي تاريخي اين كشورها با با توجه به تنش خليج فارساعضاي شوراي همكاري 

گسترش حضور نظامي ناتو در منطقه، گفتگوي امنيتي . برداري معرفي شده استظرفيتي قابل بهره
ويژه كشورهاي شوراي همكاري، تعهد به آموزش نظامي نيروهاي اين كشورها و با همسايگان به

 ايراناي  له هستهئهاي احتمالي ناتو در برخورد با مسجمله نقشنيز از ايرانبادل اطالعات در مورد ت
 .در نظر گرفته شده است

 خليج فارس ويژه به خاورميانهموضوع بعدي اهميت امنيت انتقال انرژي از  :امنيت انرژي  .سه
ر گاز طبيعي ير اثبات شده نفت و يك سوم ذخايحدود دو سوم ذخا. به كشورهاي غربي است

به فراواني  خليج فارستقاضاي مستمر براي نفت . قرار دارد خليج فارسجهان در اختيار كشورهاي 
اروپا و آسيا  ي شمالي، آمريكاداوم اقتصادي در اگر رشد م. آن و به رشد اقتصاد جهاني بستگي دارد

متغير ثبات . رو خواهد شد هدر دهه آينده استمرار يابد، جهان با افزايش سريع تقاضا براي انرژي روب
حدود . انرژي در اقتصاد جهاني نقشي غيرقابل انكار دارد نئمطمو استمرار عرضه  خليج فارسدر 
شود كه چيزي در  توليد مي خليج فارسميليون بشكه نفت در روز توسط كشورهاي حوزه  23

ليج فارس در تاريخ معاصر جهان محل خ. دهد درصد از كل نفت جهان را تشكيل مي27حدود 
ژي شدت به انر هاقتصاد جهاني ب. اي برخوردار است حساسي بوده و از اهميت راهبردي عمده
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ها سال آينده نيز ادامه  شود اين وابستگي تا ده بيني مي صادراتي از خليج فارس وابسته است و پيش
شود تا ناتو در جهت تقويت حمايت از نيروي كشورها براي حفاظت از اين موضوع باعث مي. يابد

رهاي عضو يكي از داليل مهم همكاري ناتو با كشو. خطوط لوله و مسيرهاي انتقال انرژي بپردازد
ثباتي در اين كشورها با ايجاد اختالل در مسير انتقال زيرا بي ؛شوراي همكاري همين موضوع است

هم در شرايط آن ،به سرعت اثر خود را بر اقتصاد غرب داشته باشدتواند  ميانرژي از اين منطقه، 
ترين  زرگكشورهاي عضو ناتو از ب. فعلي كه كشورهاي اتحاديه اروپا با آن درگير هستند

بنابراين امنيت منابع نفتي و خطوط انتقال نفت براي آنها  ،انرژي منطقه هستندهاي  كننده مصرف
  .حضور نظامي ناتو با نياز به انرژي پيوند خورده است ،به عبارت ديگر. بسيار اهميت دارد

يدهاي تهد«: معاون آمريكايي دبيركل سازمان پيمان آتالنتيك شمالي، گفت الكساندر ورشبو،
تروريستي به همكاري ناتو و كشورهاي حاشيه خليج فارس و خاورميانه نياز هاي  داعش و گروه

  : برشمرد را چنين وي سه حوزه همكاري ميان ناتو و كشورهاي حاشيه خليج فارس ».دارد
پيمانان آن در اين منطقه براي از  عملي و گفتگوهاي سياسي ناتو و همهاي  افزايش همكاري .يك

  ؛سازي ساختار دفاعي پارچه ريزي نظامي و يك امنيتي و برنامههاي  و چالشها  ن برداشتن نگرانيميا
سبب وابستگي كشورهاي  به» سپر اقيانوس«مانند هايي  تقويت امنيت دريايي در قالب طرح .دو

   ؛ وت انرژياروپايي عضو ناتو به منابع انرژي كشورهاي خليج فارس و نياز كشورهاي اين منطقه براي صادرا
همكاري ميان نيروي زميني، هوايي و دريايي ناتو و كشورهاي حاشيه هاي  تقويت زمينه .سه

جنوبي خليج فارس مانند مشاركت سه سال پيش امارات و قطر در حمله هوايي به ليبي و عمليات 
 .نظامي تازه در منطقه

  ناتو، منطقه خليج فارس و امنيت منطقه
گام گذاشته است اي  جهان سياست به دوران تازه 90در اوايل دهه  قطبيبا فروپاشي نظام دو

ان و نخبگان سياسي گذار هايش با مقررات دوران جنگ سرد تفاوت دارد و سياست آثار و نشانهكه 
در اين . وجود آورند ليتيك بهدر جهان سياست، ژئوپاي  كوشند دوران تازه مي اياالت متحده آمريكا

كه با تهاجم به عراق و  طوري به. ي آنان قرار داردگذار د تفكرات و سياستمنطقه خليج فارس درصد
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هاي پيش از  البته سال. سرنگوني حكومت صدام، حلقه نفوذ آمريكا در منطقه تكميل شده است
دست  ميل جنگي هشت ساله به ايران و اشغال كويت بهانه الزم را بهاين، رژيم بعثي عراق با تح

همچنين در شرايطي  ؛ود تا نيروي نظامي عظيم خود را در منطقه مستقر كنداياالت متحده داده ب
اثر حضور  سوي شرق و متشنج شدن فضاي امنيتي خليج فارس بر كه شاهد گسترش ناتو به

يك كشور بزرگ از لحاظ جمعيت و منابع و قرار گرفتن در عنوان  بهايران . نيروهاي بيگانه هستيم
) درياي خزر و خليج فارس( تژيك مناسب ميان دو انبار انرژي جهانيموقعيت ژئوپليتيك ژئواسترا

  )1389طباطبايي، ( .واقع شده است
آمريكا . حضور نيروهاي خارجي در منطقه است ،كه در اين رابطه مطرح استاي  له عمدهئمس

سپتامبر، كميت و كيفيت نيروهايش را  11هاي خليج فارس و به ويژه حوادث  بعد از رخداد جنگ
شدت افزايش داده و با تهاجم به عراق، كل معادالت منطقه را عوض كرده  در منطقه خليج فارس به

اين كشور در دو سال اخير اقدامات تهاجمي خود را بر ضد كشورهايي كه محور شرارت . است
اولتيماتوم به ايران براي قطع روند ساخت راكتورهاي اتمي و . معرفي كرده، شدت بخشيده است

راهبرد . ايران به امضاي پروتكل الحاقي حاكي از كيفيت اقدامات آمريكا در سطوح منطقه است الزام
دهد كه در پي فروپاشي شوروي، واشنگتن مهار  مي امنيت ملي آمريكا پس از جنگ سرد گواهي

را هدف اصلي خود قرار داده است تا بتواند قدرت اين كشورها را در مناطق اي  ي منطقهها قدرت
در  ايراندر واقع تهديدات اصلي براي امنيت  )1ـ5: 2006نيا،  فروغي( .جهان محدود كند حساس

دنبال آن  ها به محيط خاورميانه مستقيم و غيرمستقيم ناشي از وضعيت جديدي است كه آمريكايي
ها مدعي هستند كه نخست بايستي با ايدئولوژي  آمريكايي .اند هستند و آن را تاحدودي پيش برده

. از زور استفاده شود ،نت در سرچشمه برخورد شود و وقتي ديپلماسي شكست خوردخشو
 د كه چگونه يك كشور اسالمي دموكراتيكنكن مي الگوي مالزي و تركيه را مطرحها  آمريكايي

منظور  سازي به افتد، دولت مي و يا آنچه در افغانستان و عراق اتفاق تواند از راديكاليسم دور شود مي
مردم از تندروي و ترور است كه موفقيت در اين رابطه به جهاني شدن هرچه بيشتر  دورساختن

دشمنان خود را  قادر خواهند بودها  شود و در چنين نظامي، آمريكايي مي ليبرال منجرداري  سرمايه
ها در درجه نخست به اعمال  در چنين وضعي، آمريكايي. عليه آنها اقدام نمايندتعيين نموده و 
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اين مرحله از نظر . به ايران و نيز كشورهاي سوريه و عربستان خواهند پرداختتر  ي جديفشارها
هيالت ، تساسراييلآنها تا تغيير حركت و يا تغيير اساسي در رفتارهاي آن در مورد مسائل 

ايران  ، خواست آنها اين است كهاسراييلدر مورد ( .جمعي و حقوق بشر ادامه خواهد يافتكشتار
 يك شكل عملي از اقدامات آمريكا با طرح خاورميانه بزرگ نمايان) نمايد اسراييلشناسايي اقدام به 

عقيده دارند ها  اروپايي. ها حاضر نيستند خود را درگير كنند ها، و روس ها، چيني شود كه اروپايي مي
  .كه نبايد اسالم و تروريسم با هم اشتباه گرفت
چه در سطح  راهبردينطقه خاورميانه فقدان متحد م يكي از مشكالت اصلي امنيتي ايران در

گونه خاورميانه فاقد يك ساختار و  مرج و از سوي ديگر، محيط هرج. منطقه و چه در فراتر از آن است
كارهايي، ترتيبات و  ترتيبات امنيتي مورد اجماع كشورهاي منطقه است و در فقدان چنين سازو

شوراي همكاري خليج فارس، سازمان امنيت  .اند ههاي مختلف و گاه متعارض شكل گرفت پيمان
جمعي روسيه و آسياي مركزي، سازمان همكاري شانگهاي، پيمان گرام، پيمان ناتو و ترتيبات 

اي،  جانبه ميان كشورهاي منطقه و كشورهاي فرامنطقه فرعي آن در منطقه و قراردادهاي دو
يك از آنها حضور  ايران در هيچ الميجمهوري اسكه  وجود آورده است را بهاي  وضعيت پيچيده

شدن و افزايش اي  آن هرگونه تالش ايران در جهت هسته عالوه بر )43  ـ52: 1384كرمي، ( .ندارد
نفع متحدان غربي كشورهاي  بهكه را اي  تواند موازنه قدرت منطقه مي امنيتي ـ  قدرت سياسي

شدن ايران به قدرت سياسي و  به چالش بكشد و در نهايت به تبديل ،حاشيه خليج فارس است
دليل محيط  به ،از سوي ديگر. بينجامداي  نظامي در خاورميانه و تحول در موازنه قدرت منطقه

ي منطقه كه هرگونه دگرگوني در سطح امنيتي را معادل ها دولتكار  شناختي سياسي محافظه روان
كنند تا با  مي ارس تالشي منطقه خليج فها دولتكنند،  مي كاهش منافع امنيتي خود قلمداد

ويژه طرح  مذهبي ميان اهل تسنن و شيعيان، ناآرامي در عراق و بهـ  قوميهاي  سازي درگيري بستر
عنوان  بهايران  هباتوجه به وابستگي ب  اكنون از سوي ناتو و ائتالف غرب نيز كه هم »هالل شيعي«

. را در فرايندهاي امنيتي بيابند افزايش بازيگري موثر خودهاي  گردد، زمينه مي يك تهديد مطرح
ايران را تضعيف قدرت حاكميت سياسي كشورهاي اي  كشورهاي منطقه هرگونه توانمندي هسته

ديپلماسي  ايراندر واقع به خاطر اهميت كشورهاي منطقه الزم است . دانند مي حاشيه خليج فارس
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آمريكا مخالف ايجاد و ظهور  )23ـ24: 1385اميني، ( .با كشورهاي همسايه دنبال كندتري  فعال
همچنين دسترسي . آمريكا مخالف ظهور قدرت هژمونيك در منطقه است. استاي  برتري منطقه

از اهداف اصلي اياالت متحده آمريكا ) افزار ويژه در زمينه جنگ به( كامل بر بازارهاي خليج فارس
اعتمادي  بي جبات ناامني ودر اين رابط معرفي ايران چونان تهديدي برجسته و بلندمدت مو. است

 ايجاد ناامني و. آورد مي بار ستگي روزافزون آنها را به آمريكا بهبو در نهايت وا كشورهاي منطقه
امنيت ايران  كند كه بر مي را مطرحاي  هاي منطقه ثباتي در بين كشورها امكان بروز جنگ بي

  )184  ـ212: 1387رنجبر، ( .تاثيرگذار است
ي ها قدرتيك از  حضور هيچ بي اختار براي امنيت منطقه، نظامي است كهجا بهترين سدر اين
گذشته به نقش هاي  ولي در دهه. وجود آيد بهاي  و با مشاركت همه كشورهاي كرانهاي  غيركرانه

و همواره  تواند در ثبات و امنيت منطقه موثر باشد، توجه نشده است مي كشوري كهعنوان  بهايران 
از طريق همكاري با كشورهاي اي  ي منطقهها قدرتحميل گرديده كه در آن وضعيتي بر ايران ت

  .كه نتيجه آن تاثيرات بر امنيت ملي ايران استاند  ديگر منطقه، درصدد ايجاد محدوديت بوده
با وجود آثار سوء حضور ناتو و آمريكا در منطقه خليج فارس، اتحاديه اروپا با ديد مثبت به 

منزله امنيت  و البته امن به نئمطمبراي اتحاديه اروپا يك ايران . است نگريستهاي  اوضاع هسته
ي گسترده گذار و امنيت در خاورميانه از منظر اروپا، به معناي امنيت سرمايه منطقه خاورميانه است

تي به مرزهاي بالقوه امنيهاي  رويه و نهايتا عدم تسري بحران بي اروپا و همچنين عدم مهاجرت
ي كمتري در منطقه پذير از نگاه اتحاديه اوپا، ايران براي اينكه بتواند از آسيب. ا استاتحاديه اروپ

ايران  ،يكي از وكالي حقوقي اروپا بيان داشته است. دارداي  برخوردار باشد، نياز به توانايي هسته
ت خود را در توانس نمي گاه آمريكا بدون عراق هيچ. براي اروپا همان معناي عراق را براي آمريكا دارد

هاي راهبردي  منطقه تثبيت كند و مكان امني براي پياده كردن نيروها و به انجام رساندن سياست
 .ايران امن و متحد اروپا، بهترين سالح مهار تروريسم عليه اروپاست. دست آورد بلندمدت به

عنوان  هدافش بهايران به اتواند نقطه مثبت براي رسيدن  مي ،آنچه آمد )191ـ196، 1384فالحي، (
ايران كنار گذاشته شدن از صحنه نگراني . مورد استفاده قرار گيرد تاثيرگذاراي  قدرت منطقه

اين اعتقاد است كه مسائل خليج  در منطقه است كه جمهوري اسالمي ايران براي  ترتيبات منطقه
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از خارج منطقه وسيله كشورهاي اين حوزه حل شود و هر پيشنهادي كه  فارس بايد در منطقه و به
ها  امنيتي ايران را مخالف سياست راهبردتحميل شود، محكوم به شكست است و اياالت متحده كه 

كوشد تا با استفاده از ترتيباتي چون شوراي همكاري  مي داند، مي و حضور نظامي خود در منطقه
 .نمايدقه تي جمهوري اسالمي ايران در منطاثر ساختن راهبرد امني بي درسعي  ،خليج فارس

ويژه اياالت متحده  ي خارجي بهها قدرتحضور  ،موضوع ديگر) 23  ـ25: 1384قاسمي الف، (
چون اين كشور با ناديده گرفتن منافه منطقه و ارزشهاي اسالمي . آمريكا در منطقه خوشايند نيست

له شيعيان مجهاي قدرتمندي در منطقه دارد، از اهرم ايراندر مجموع . كند مي اهداف خود را دنبال
تواند بر معادالت نفوذ و قدرت آمريكا در  مي هاي فلسطيني كه اهللا لبنان و برخي گروه عراق، حزب
  .باشد گذار منطقه اثر

  يا منطقه يتيبات امنيترت يريگ شكل يبرا ييكارها راه ارايه
 ؛از دست داد در منطقه خود را يفلسفه وجود ناتو ،يشورو يستينظام كمون يپس از فروپاش

 ياعضا ،گرياز طرف د. گر وجود نداشتيبود، د يبا شورو ين هدف آن كه دشمنيتر يرا اصليز
ل يوجود آمده در اثر جنگ سرد با تشك با استفاده از فرصت به دادند يح ميز ترجيناتو ن يياروپا

دنبال  كا را بهيت آمرين وضعيا .دكنن يريجلوگ يقطب تك يفضا يريگ ارتش واحد اروپا از شكل
ل يد در ذيجد يو واردكردن اعضا يالملل نيش نقش آن در معادالت بيترش ناتو با هدف افزاگس

كاركردها و دامنه ناتو را  نخست، ن بود كهيدنبال ا تر بهشيكا بين راستا آمريدر ا. مان انداختين پيا
. ندجاد نكنيسازمان چالش ا يريگ ميرا عضو كند كه در نظام تصم ييكشورهادوم، گسترش دهد و 

ج فارس هستند كه به طرح يخل يهمكار ين و امارت چهار كشور عضو شورايت، قطر، بحريكو
مان ين پيبا ا يدوست به منظور همكار يجذب كشورها يناتو برا ياستانبول كه از سو يهمكار

دن يسنج يكي: كردند ين دعوت دو هدف را دنبال ميسران ناتو از ا. دعوت شدند ،مطرح شده
ج يخل يهمكار يشتر با شورايب يهمكار يبرا يساز نهيزم يگريورها در ناتو و دن كشيت ايعضو

ن نشست ياض منجر شد و در ايك نشست مهم در ريكه در كمتر از دو ماه به  يا يفارس؛ همكار
  . منعقد كردند ييها مانيانه پيت در خاورميامن يبرقرار يبرا يتيامن يها ين بر همكاريطرف
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در عين حال با . تواند منفعالنه عمل كند نمي ي اسالمي ايران ديگرآنچه مسلم است جمهور
كارها جهت كاهش آثار و  راه ارايهتهديد براي امنيت ملي ايران هاي  زمينه آمدن توجه به فراهم

  .يابد مي پيامدهاي سوء ضرورت
و  دفاع ملي يكي از اركان اصلي امنيت ملي و يك مولفه حياتي تداوم حيات سياسي يك كشور

و بنيادين آن مانند حاكميت ملي، تماميت سرزميني، اي  زيرا شرايط پايه ؛ن استآنظام سياسي 
ترين ابزار  راهبرد دفاعي ملي همچنان از مهم. كند مي كاميابي اقتصادي و استقالل ملي را تضمين

ملت يا نقشه يك عنوان  بهراهبرد مذكور . شود مي داف دفاع ملي محسوبهبراي نيل به ا ها دولت
نظامي و غيرنظامي در تعقيب اهداف  ،دولت براي استفاده هماهنگ از تمامي ابزارهاي قدرت كشور

دفاعي  راهبردطور مداوم سياست و  تنها بايد به نه ها دولتدر اين رابطه . شود مي امنيت ملي تعريف
عفي براي بازانديشي بلكه بايد تالش مضا ،خود را براي پاسخ به نيازهاي نوظهور دفاعي تغيير دهند

 دفاعي دست راهبردو رويكردهايي كه براساس آنها به طراحي  ها مدلو در صورت لزوم تغيير 
 طراحي و اجراي راهبرد دفاعي هيك مكانيزم نهادينه ب در كشورهايي كه با. عمل آورند به ،زنند مي
. متخصصان طراحي شود ازاي  اين راهبرد بايد توسط دولت و با استفاده از مجموعه ،پردازد مي

در جمهوري . استاي  رشتهبيناهاي  دانشاي  مجموعهكارگيري  بهتدوين راهبرد دفاعي مستلزم 
از  د،باش مي برگيرنده راهبرد دفاعي نيزي و تحول راهبرد امنيت ملي كه دراسالمي ايران طراح

ملي به شكلي كه  يك سندعنوان  بهآن به مجلس شوراي اسالمي و تصويب آن  ارايهطرف دولت و 
همين خاطر ما متاسفانه فاقد آرشيو ملي  به. رفته وجود دارد، متعارف نيستدر كشورهاي پيش

 ي كهايم و تا زمان گاه داراي دانش انباشتي در اين زمينه نشده از اين رو هيچ. اهبرد ملي هستيمر
هاي كالن  ايه سياستتوان در س مي، پردازد مي طور رسمي به تدوين راهبرد امنيت ملي دولت به

  .پنج ساله دولت به طراحي و تدوين دفاع ملي پرداختهاي  مقام معظم رهبري و برنامه
الملل، امور دفاعي در اغلب كشورها،  در شرايط كنوني نظام بيناي  مديريت دفاعي منطقه

ي ها امنيت يكي از دغدغه تامينموضوعي حائز اهميت است و دستيابي به سازوكاري موثر جهت 
باشد كه با اين روش توان ايجاد  ها مي يكي از اين شيوهاي  مديريت دفاعي منطقه. استه دولت

دفاع : چنين استايناي  معناي مديريت دفاعي منطقه. يابد مي منافع ملي افزايش تامينامنيت و 
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... و چون تماميت ارضي، استقالل و حاكميت ملي، منافعهايي  معني دفع تهديدات كه براي مولفه به
نتايج مطلوب پس مديريت دفاعي  به نمديريت به معني استفاده موثر از منابع جهت رسيد. است

به منظور نيل به نتايج مطلوب در حوزه دفاعي ) ظرفيت و مقدرات( كارگيري بهينه منابع معني به به
را مديريت المللي  و بيناي  دفاعي ملي، منطقههاي  شود بحران مي اين روش با استفاده از. است

ازجمله استلزامات در . نمود و آنها را به يك فرصت مبدل كرد و يا پيامدهاي آن را تقليل داد
گزينش هريك از اين . استفاده مناسب از مديريت دفاعي، تعيين حدود جغرافيايي اعمال آن است

ن جهاني باشد، عبارتي اگر كشوري داراي توا به. ميزان توانمندي كشورها دارد سطوح، ربط وثيقي با
اقدام در سطح جهاني نيازمند سطح . نمايد مي گيري مديريت دفاعي خود را در سطح جهاني پي

بينانه مبين آن است كه  نگرش واقع. باشد مي بااليي از توانمندي و برخورداري از متحداني قدرتمند
ب در عصر مناس دليل بهانتخاب اين گزينه از سوي كشورمان قرين موفقيت نخواهد بود و 

انداز  نوعي در سند چشم خواني بيشتري با توان فعلي كشور دارد و به سازي كه البته هم جهاني
تواند  مي اتخاذ اين روش. اي استيد قرارگرفته، سطح منطقهيساله كشور نيز مورد تا بيست
  )103ـ106: 1384عسگري، ( .فراواني را براي كشور خلق نمايدراهبردي  هاي  مزيت

ناپذير بودن اين حركت،  طه با روابط ناتو با شوراي همكاري خليج فارس و همچنين اجتنابدر راب
ناتو در هاي  و قابليت راهبرد ،ها الزم است در اين راستا مطالعاتي جامع درباره اهداف، ساختار، سياست

ختي واقعي از شنا ارايهدر ارتباط با ايران انجام گردد تا ضمن  ويژه بهزمينه و مناطق مختلف جهان 
آن، تهديدهاي مختلف آن هاي  يپذير و آسيبها  اين سازمان، محدوديتهاي  و تواناييها  سياست

جهت  ها بخشدر تمامي اي آن، پيشنهادات اجرايي الزم نسبت به منافع ملي ايران در مقابل تهديده
 )6: 2006شجاع، ( .گردد ارايهمقابله و كاهش تهديدها و آثار منفي اقدامات ناتو بر منافع ملي كشور 

رپي آن باشد تا از ايجاد اين موضوع است كه ايران بايد د يبندي كلي گويا كار يك جمع در مورد راه
ايران  ،از سوي ديگر. قطبي جلوگيري شود و نظام چندقطبي مورد حمايت قرار گيرد نظام تك

نظم گيري  خود را براساس شكلاي  كشورهاي منطقه بايد روابط منطقهترين  يكي از محوريعنوان  به
منافع كشور و منطقه، روابط خارجي خود را  تامينتنظيم و براي تري  به شكل مستقلاي  نوين منطقه

و از سوي  ؛ي جهاني در ارتباط و تعامل باشدها قدرتبا از يك سو بايد  :كند  حول دو محور دنبال
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دنبال  جمهوري اسالمي ايران نبايد به ،بارتيع به. تعامل كشورهاي منطقه را هدف خود قرار دهد ،ديگر
هاي هژمونيك  را به هدف سياست راهبرد كشوربرآيد كه اتخاذ اين  »صورت انفرادي مقابله به«الگوي 
حضور . كند مي ي برتر تبديل كرده و بهترين كمك را به ايشان براي استقرار هژمونيها قدرت
اي  در حل و فصل منازعات منطقه و مشاركت فعالي ا منطقههاي  بندي دار در ترتيبات، گروه هدف

عليه كشورمان جلوگيري اي  روندهاي نامطلوب منطقهگيري  تواند از شكل مي رسد و مي مفيد به نظر
در ارتباط با  )189  ـ190: 1382جاويدنيا، ( .حفظ كنداي  و سهم كشورمان را در معادالت منطقه

اين مورد قابل ذكر است كه برخالف  ،نظام چندقطبي سوي يك الملل به احتمال تحول نظامي بين
المللي اتخاذ خواهد شد و اقدامات نيز چندجانبه  ي، تصميمات به وسيله نهادهاي بينقطب نظام تك
اگرچه  ،شود مي كاسته ايراندر چنين نظامي، طبعا از تهديدات موجود براي امنيت ملي . خواهد بود

  )50: 1384كرمي، ( .به معناي محو كامل تهديدات نيست
جمهوري اسالمي ايران بايد تالش كند نظام امنيتي منطقه را با حضور فعال خود در راستاي 

كه  در حالي ،دهي كند تقويت همكاري چندجانبه با كشورهاي منطقه حول منافع مشترك سازمان
بدون سيستم امنيت منطقه را  به آن در خليج فارس مصمم هستندآمريكا و كشورهاي وابسته 

در اين بين تداوم سياست اعتمادسازي و رفع  دهي و تقويت كنند و حضور ايران سازمان
  .ي منطقه از سوي كشورمان اهميت داردها دولتدر روابط با هايي  سوءظن

مهوري منافع ملي جهاي  مطالعه دقيق و شناخت عميق از مسائل منطقه در چارچوب اولويت
نمايد، متوجه باشد  مي شناخت دقيقي كه از روابط با كشورها كسب ايران بايد با .اسالمي ايران است

 اين توجه به. را نداردها  از رقابت با اياالت متحده نشود كه توانمندي آن رقابتهايي  كه وارد عرصه
 .نكته الزم است كه توسعه توانمندي دفاعي كشور نبايد موجب كاهش توان اقتصادي كشور باشد

عنوان  بهبازدارندگي . امنيت ملي مبتني بر اصل بازدارندگي است هنامهر )107، 1385كرمي، (
راهبرد دفاعي كه در ترين  اصلي بازدارندگي به عنوان. راهبرد دفاعي كشور مدنظر استترين  اصلي

گيرانه  در حوزه دفاع پيش ،شده استتاكيد برضرورت تحقق آن  توسعه ايرانهاي  تمامي برنامه
در  ،راي ايجاد بازدارندگي بيش از آنكه معطوف به محيط فراملي باشدتالش ب. گيرد مي جاي

گيرد و چنانچه مشروعيت  نظام  مي تقويت، بازسازي، ترميم و گسترش ساختارهاي داخلي صورت
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و بر كارآمدي آن در پاسخ به مطالبات نيازها و ضروريات  هتقويت شد مهوري اسالمي ايرانج
نعي در برابر اقدامات ماعنوان  بهساز محو تهديدات و  تواند زمينه مي صحه گذارده شود، زندگي مردم

، ايجاد براي مقابله با حركت خزنده اكاره از ديگر راه )95، 1385كرمي، ( .ديادشمن عمل نم
فعال كردن  است، همچنين يبه سازمان شانگها براي پيوستن ايرانو تالش  ساختار امنيتي جديد

 .آينده داشته باشد درتري  نقش فعال دتوان مي استاي  منطقهاكو كه يك سازمان اقتصادي 
در دهمين اجالس سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در جوالي   )1392كچوئيان، (

اين . اعضاي ناظر موافقت گرديدعنوان  بهرسما با عضويت ايران، پاكستان و هند  2005در آستانه 
يك رويكرد جديد عنوان  بهتواند  مي سياي مركزي،آمريكايي از بر خروج نيروهاي آتاكيد اجالس با 
الت اكوشند از گسترش نفوذ اي مي ي برترها قدرتعنوان  بهدر واقع چين و روسيه  .تلقي شود

اساسا سازمان شانگهاي پس از پايان جنگ سرد و . متحده در آسياي مركزي جلوگيري نمايند
مقابله با خطرات و اعمال ديپلماسي جهاني از  ق درمطرح شدن خطراتي چون گسترش ناتو به شر

  )1390گودرزي ،( .خود واكنش نشان داده است
زاد  توازن درون ـ  از جمله موارد ديگر جهت كاهش آثار سوء حركت ناتو الگوي توازن از درون

 محيطزير زاد معطوف به برونن ـ معطوف به زيرمحيط امنيتي مجاور ايران و الگوي توازن از برو
ايران بايد با اتخاذ يك ديپلماسي  براساس اين الگو جمهوري اسالمي. باشد مي اي امنيتي منطقه

امنيتي هاي  را فراهم آورد تا در چارچوب آنها همكاريهايي  فعال در قبال افغانستان و عراق زمينه
. شود ميان ايران و كشورهاي مذكور تسهيل گرديده و از اثرات سوء روند گسترش ناتو كاسته

تروريستي در مرزهاي دو مراكز ضها  جويانه در اين رابطه ايجاد پايگاه همكاريهاي  جمله زمينهاز
در جهت مبارزه با تروريسم  امنيتيهاي  مشترك ايران با افغانستان و عراق با هدف توسعه همكاري

ي ايران بايد بر اساس الگوي توازن از برون، كارگزاران نظام سياس. م سازمان يافته استو جراي
امنيت در مناطق آسياي مركزي و قفقاز  تاميناي  تالشي در جهت تحقق سازوكارهاي منطقه

ي صاحب نفوذ در ها قدرتامنيتي ايران با ابرهاي  مبذول دارند و اين امر جز با توسعه همكاري
راستاي در آسياي مركزي در اي  در اين رابطه امنيت منطقه .شود نمي پذير مناطق مذكور امكان

نفع روسيه، چين و ايران  ذياي  امنيتي ميان پنج جمهوري منطقه و بازيگران منطقههاي  همكاري
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امنيتي ميان سه هاي  در قفقاز جنوبي در راستاي همكارياي  گردد و امنيت منطقه مي تامين
 .گردد مي تاميننفع روسيه، ايران و تركيه  ذياي  جمهوري منطقه مذكور و بازيگران منطقه

وزير امور خارجه وقت كمال ( بار در اجالس مونيخ ايران براي اولين )230  ـ232: 1384منوري، (
با توجه به حضور  تواند اثر مثبتي هايي مي شركت ايران در چنين اجالس. شركت نمود) خرازي

همچنين فرصتي است براي رابطه مستقيم ايران با رهبران جهان در زمينه . آمريكا و اروپا باشد
با هدف يافتن راه حل ( بحث در مورد بحران عراق كه با توجه به ديپلماسي بازدارنده ايران

ه روابط متقابل براي ايران كه گون اين. تواند موثر واقع شود مي هاست كه اين بحران طلبانه در صلح
رغم منابع  به( ثباتي در مناطق همسايه خود بي اسي، امنيتي براي منابع متداوليدنبال راه حل س به

باشد،  مي )گوناگون كشمكش بين كشورهاي آن سوي قفقاز، آسياي مركزي و آسياي جنوبي
  .گيرد مي مدنظر قرار

گونه  كند كه اين مي جمهوري اسالمي ايران در سياست خارجي خود اهداف زيادي را پيجويي
براي ناتو كه . نجام شوددهي شده دقيق براي مذاكره و گفتگو با ناتو ا ها بايد با حركت سازمان تالش

مهم  ،در تقاطع حساسي قرار دارد و هنوز در حال ارزيابي ماموريت خود پس از جنگ سرد است
، عالوه بر آن. است كه يكي از كشورهاي خاورميانه چون ايران را تحت سيطره سياسي خود درآورد

 طلبانه گرجستان، جدايي هاي ذربايجان، كشمكشـ آ نچون مرداب ارمنستاهاي  دليل بحران ايران به
اش كاهش يافته كه بررسي مجدد مسائل امنيت ملي و  توانمندي امنيتي.. .ثباتي در افغانستان، بي

ايران با توجه به رابطه دوستي كه بين روسيه و امريكا ايجاد . كند مي امنيتي را ديكتههاي  اولويت
ژي منطقه، عاقالنه نيست كه به شيوه مندي كشورهاي عضو ناتو به منابع انر شده و همچنين عالقه

برداري از  تواند با يك بازي ديپلماتيك كارآمدي بهره مي بلكه ايران ،سابق خود عمل نمايد منفعالنه
  .مدت براي اهداف سياسي خود باشد مزاياي بلندمدت و كوتاه

ري مهوهمكاري نزديك كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس با ناتو تأثير منفي بر امنيت ج
در . ده و موجب محدودتر شدن منافع و تأثير كنش ايران در منطقه شده استگذار ايراناسالمي 

هاي ناتو در منطقه با منافع ملي ايران سازگاري ندارد و نگاه رايج در ايران به  شرايط كنوني، فعاليت
. تقابلي است رويكردي ،سازماني كه تحت نفوذ كامل آمريكا قرار داردعنوان  بههاي ناتو  سياست
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هاي دفاعي  فارس و درياي عمان و وجود پيمان  حضور نظامي كليه اعضاي درجه اول ناتو در خليج
 ويژه بهالمنافع در شمال ايران  متعدد آنها با همسايگان جنوبي ايران و با كشورهاي مستقل مشترك

ي آشكار و پنهان ناتو و هايي از حضور نظام روابط رو به گسترش ناتو با جمهوري آذربايجان، نمونه
تهديدي عليه عنوان  بهتواند  مي اين امر. باشد اعضاي درجه يك آن در امتداد مرزهاي ايران مي

توان  مي هاي دفاعي و امنيتي منطقه را حضور در پيمان. امنيت جمهوري اسالمي ايران تلقي شود
با تهديدات نوظهور و خنثي  يكي از راهبردهاي اصلي جمهوري اسالمي ايران در مواجههعنوان  به

هايي كه باعث به انزوا كشاندن و ناديده گرفتن ايران در مناسبات مختلف منطقه  نمودن سياست
  .شود، تلقي نمود ارزيابي مي

  گيري نتيجه
مهوري ايدئولوژيكي فراواني با جهاي  الت متحده امريكا از زمان پيروزي انقالب اسالمي تفاوتااي

اياالت متحده آمريكا در منطقه و هاي  كشوري كه همواره مخالف سياستوان عن به اسالمي ايران
مرز  توجه به هم اين دشمن ديرينه با. شود مي دشمن ابرقدرت آمريكا يادعنوان  به ،جهان بوده است

 ميان ايران را بهايران موضوع تاثيرات امنيت ملي  ن آتالنتيك شمالي در مرزهايشدن سازمان پيما
 ايران اثراتي دارد از يك طرف نزديكي تا اين حد مهوري اسالميمرز شدن ناتو به ج همآورد و  مي
براي نيروهاي ناتو و اياالت متحده در اسرع وقت را  ايرانتواند امكان هرگونه فعاليتي برضد  مي

 عنوان بهحمله ايدئولوژيكي اسالمي  ايرانفراهم آورد و در كنار امكان عمل سريع، اعمال فشار بر 
كانون تروريسم و محور شرارت، محاصره جغرافيايي ايران، كاهش نفوذ جمهوري اسالمي ايران بر 
كشورهاي منطقه و كم كردن قدرت مانور ايران در اين كشورها، تداوم عمليات اعضاي ناتو به 

اين  به اسراييلشدن پاي  و باز اسراييل، نزديكي تركيه با ايرانمختلف در كنار مرزهاي اي  ه بهانه
ايران، مهوري اسالمي ايران، منزوي كردن بدون حضور جاي  منطقه، تعيين ساختارهاي منطقه

، تضعيف موقعيت ايران در تحوالت مهوري اسالمي ايرانبا ج ،هژمون سنتي ،قطع ارتباط روسيه
منطقه آسياي مركزي و قفقاز با اينكه ايران خواهان حضور و ارتباط هرچه بيشتر با كشورهاي 

رشد محيطي ميليتاريستي در منطقه آسياي مركزي قفقاز كه اصال . اي مركزي و قفقاز استآسي
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عنوان  به... قوميت كرد، ترك و لهئمساستفاده از . وجود چنين جوي مناسب براي منطقه نيست
هاي  ته اعمال سياسالزم ،مسائلي كه ذكر گرديد. جمله اين موارد استاهرم فشار عليه ايران از

  .كند مي ك و كارآمد را ايجابديپلماتي
زدايي با كشورهاي شوراي  سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران بايد در راستاي تنش

تهديداتي مبتني بر ايجاد اختالل در مسير انرژي خليج كارگيري  بههمكاري خليج فارس باشد و از 
ساخت  پرهيز شود و بر حلقه ارتباطي و مسير اصلي انرژي منطقه به خارج است،عنوان  بهفارس كه 

يك الگوي امنيتي مشاركتي در منطقه كه از ثبات و كارايي برخوردار باشد و در ضمن همه 
حضور در . را نيز در اين زمينه آغاز كندهايي  شود و تالشتاكيد گيرد،  كشورهاي منطقه را دربر

ران در مواجهه با يا ياسالم يجمهور ياصل ياز راهبردها يكيمنطقه  يتيو امن يدفاع يها مانيپ
ران در يده گرفتن ايبر طرد و ناد يدشمنان مبن يها استينمودن س يدات نوظهور و خنثيتهد

بات يترت يريگ يج فارس و پين راستا منطقه خليدر ا .شود يم يابيمناسبات مختلف منطقه ارز
موانع و  از يبرخ اما. دارد يت مضاعفيج فارس اهميه خليحاش يبا حضور همه كشورها يتيامن

گانه در منطقه، يب يل دخالت و حضور كشورهاياز قب يموانع. د مورد توجه باشنديها با فرصت
ثبات  يت بيو وضع ي، ناامنيا منطقه يتيامن يها مانيمنطقه نسبت به پ يكشورها يت منفيذهن

، يو فرهنگ ينيل مشتركات دياز قب ييها منطقه و فرصت يان كشورهايم يعراق و اختالفات مرز
لذا تالش دستگاه ... ژ وي، كسب پرستينه انرژيخصوص در زم به ياقتصاد يها يامكان همكار

 يبا كشورها يموجود و همكار يتيامن يها مانيتر در پ مشاركت فعال يكشور برا يپلماسيد
 ين حال حفظ منافع ملياست، اما در ع يكار ضرور محافظه يگر كشورهاير بر ديتاث يمشتاق برا

ه يحاش يعرب يمتقاعد كردن كشورها يق برايفشار و تشو يابزارها يريكارگ و به يالماس يجمهور
  .ت دارديز اهمين مذاكرات نيتوجه به منافع طرف يج فارس برايخل

جمهوري اسالمي . تواند منفعالنه عمل نمايد نمي ست كه ايران ديگرا آنچه مسلم است اين
بايد ثبات و امنيت منطقه را در صدر  ،داشته است دور هم تمايلهاي  ايران همچنان كه در گذشته

 .)برقراري ارتباطات اقتصادي و فرهنگي بيشتر با كشورهاي منطقه( كارهاي خود قرار دهد
با حضور ( تواند مي مهوري اسالمي ايرانهمچنين با برقراري ارتباطات با كشورهاي خارج از حوزه ج
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با حضور خود در منطقه افزوده و همچنين از ) ...چون شانگهاي، اكو واي  منطقههاي  در پيمان
  .افزايش نفوذ ناتو و اياالت متحده بكاهد

منظور حفظ  جانبه به ني بر اصل بازدارندگي و دفاع همهامنيت ملي ايران مبت رهنامه
تصور حمله به ايران گيري  براي جلوگيري از شكلاي  مردمي و اعتبار جهاني و منطقههاي  حمايت
براي اي  يگر ديپلماسي دفاعي است به منظور اعتمادسازي و حضور در نهادهاي منطقهجزء د. است
قابله با محيطي و كاهش تهديدات كه باعث همبستگي و انسجام براي مهاي  برداري از فرصت بهره

المللي از طرف آمريكا  كار را براي تشكل ائتالف بين ويژه بهچنين اقداماتي اين. تهديدات مدنظر است
  .تواند از جنگ رواني و تبليغاتي عليه ايران را بكاهد مي همچنين ،سازد مي ه ايران را مشكلعلي

 



 1395وسوم، شماره اول، بهار ، سال بيستفصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

73

   :ها و يادداشت منابع
، موسسه فرهنگي مطالعات و هاي سياست خارجي و امنيتي احزاب مهم در اروپا مقايسه تطبيقي ديدگاه، )1385( اميني، نرجس  .1

  .تحقيقات ابرار معاصر، تهران
  .، شماره دومفصلنامه ژئوپوليتيك، »پايايي و گسترش ناتو، نقش هژموني آمريكا«، )1384( يان، بهادرامين  .2
  :، ازامنيت جمهوري آذربايجان و ناتو، )2006( اميراحمديان، بهرام  .3

www.did.ir.ppooo20044101212411.  
  .كده مطالعات راهبرديانتشارات پژوهش :، تهرانو هراس ها دولت مردم،، )1378( باري بوزان،  .4
انتشارات  :، تهرانترين موضوعات امنيتي ايران از ديدگاه تحليلگران خارجي مهم، )1381( پژوهشكده مطالعات راهبردي  .5

  .پژوهشكده مطالعات راهبردي
سسه فرهنگي مو: تهران، گسترش ناتو به شرق و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران، )1382( جاويدنيا، كيومرث  .6

  .مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر
 ، سپاه پاسداران، دوره:نجم، تهران ين مجديحس ، ترجمهالملل در عصر پس از جنگ سرد نيت بيامن ،)1379( سيليجان ب .7
  .جنگ يعال
طالعات پژوهشكده م: تهران ،سيد مهدي حسيني متين: ترجمه ،جغرافياي استراتژيك خاورميانه، )1383( جفري، كمپ. 8

  .1جلد، راهبردي
فصلنامه ، »ها و فشارها ها، فرصت سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران، محدوديت«، )1382( يوسفي، اميرمحمد حاجي. 9

  .4، شماره سياست خارجي
، فصلنامه سياست خارجي، »مواضع جمهوري اسالمي ايران در سياست خارجي«، )1375( المللي دفتر مطالعات سياسي و بين  .10

  .2شماره 
، فصلنامه سياست خارجي، »مواضع جمهوري اسالمي ايران در سياست خارجي«، )1376( المللي دفتر مطالعات سياسي و بين  .11

  .1شماره 
  .مركز تحقيقات استراتژيك :، تهرانفرارويهاي  امنيت عمومي، امنيت ملي و چالش، )تا بي( روحاني، حسن  .12
  .انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي :، تهرانا.ا.ظات امنيتي در سياست خارجي جمالح، )1378( رنجبر، مقصود. 13
  .نشر :ترجمه عليرضا طيب، تهران ا،.ا.چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي ج، )1380( اهللا رمضاني، روح  .14
  .و ستاد ي، دانشكده فرماندهيانقالب اسالمسپاه پاسداران  :، تهرانيي، ترجمه داود علمايات منطقهيامن ،)1379( ماز ،ويز .15
موسسه فرهنگي مطالعات : تهران، سازي سازي امنيت و امنيت جهاني دكترين امنيت ملي آمريكا، جهاني، )1384( زارعي، اصغر  .16

  .و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر
  : هوري اسالمي ايران از، گسترش ناتو به شرق و اثرات آن بر امنيت ملي جم)2006( شجاع، شاپور  .17

www.did.ir.ppooo20040201202412. 
تاثير قراردادهاي همكاري ناتو و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس بر «، )1389( طباطبايي، سيدعلي و محمودي، علي. 18

  .55، شماره راهبرد، »امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران
  .موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر: تهران، يتامنهاي  نظريه، )1383( خاني، علي عبداهللا  .19
موسسه  ،)3( الملل ريزي دكترين امنيت بين بر طرحاي  مقدمه( بر قانون امنيت ملي،اي  ديباچه، )1384( خاني، علي عبداهللا  .20

  .مطالعات راهبرديانتشارات پژوهشكده : فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، تهران
  : از ،»درآمدي بر اقتصاد سياسي امنيت ملي«، )2007( عسگري، محمود  .21

www.did.ir.ppooo20040208503114. 



 1395وسوم، شماره اول، بهار ، سال بيستفصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

74

  : از ،»شناسي امنيت هاي شناخت رهيافت«، )2007( عسگري، محمود  .22
www.did.ir.ppooo20041401001716. 

  : از ،»اي ياسي و نظامي و پديده ناامني منطقهسهاي  خليج؛ چالش«، )2006( نيا، محمود فروغي   .23
www.did.ir.ppooo20045509332908. 

: تهران ،آمريكا در محيط جديد امنيتي  ـدستور كار جديد تجاري اروپا: ديپلماسي بازرگاني فراآتالنتيكي، )1384( فالحي، علي   .24
  .موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر

  .نشر مركز :، ترجمه عباس مخبر، تهرانژئوپوليتيك ايران: قبله عالم، )1373( لر، گراهامفو  .25
فصلنامه ، »ساخت ژئوپوليتيكي سيستم نوين و استراتژي نظامي، امنيتي اياالت متحده آمريكا«، )1384( قاسمي، فرهاد  .26

  .، شماره دومژئوپوليتيك
موسسه : تهران، )7( ادها و دكترين امنيت ملي امريكا، درويش، رضا، كتاب آمريكاافكار، ابزارها و نه، )1384( قاسمي، علي  .27

  .المللي ابرار معاصر فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين
  .52  ـ  53، شماره فصلنامه سياست دفاعي، »ا.ا.محيط امنيتي خاورميانه و سياست دفاعي ج«، )1384( كرمي، جهانگير  .28
  .8، ايراس، شماره »1384تحوالت آسياي مركزي  در سال «، )1384( كرمي، جهانگير  .29
  .3، شماره فصلنامه سياست دفاعي، »بررسي الگوي رفتاري با اتحاد جماهير شوروي«، )1385( كرمي، جهانگير  .30
ركزي و فصلنامه مطالعات آسياي م، »زاده ناتو و قفقاز جنوبي تالش براي هيچ، ترجمه سعيد تقي«، )1382( كوئن، فردريك  .31
  .42سال دوازدهم، دوره سوم، شماره  قفقاز،
  .71، شماره همشهري ديپلماتيك، »گسترش جغرافيايي و كاركردي ناتو«، )1392( كچوئيان، جواد  .32
  :، قابل دسترسي در»تحوالت ناتو پس از جنگ سرد«، )1390( گودرزي، مصطفي. 33

www.asnoor.ir/public/Articles/view Articles.aspx?code=193414  
 :، تهرانياجتماعهاي  پژوهش مؤسسه ، ترجمهتي، مفهوم امنيتيامن   ـ ياسيمقاالت س دهيگز، )1375( دمنيلورنس فر   .34

  .نشيب
انتشارات پژوهشكده مطالعات  :دي، تهران، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبرچهره متغير امنيت ملي، )1377( ماندل، رابرت  .35

  .راهبردي
فصلنامه ، »زدايي تا درگيرسازي موثر ا از تنش.ا.المللي و فرايندهاي تحول در امنيت ملي ج امنيت بين «، )1385( متقي، ابراهيم  .36

  .12، شماره راهبرد دفاعي
، يالمللي انرژ، موسسه مطالعات بينيفصلنامه ديپلماسي انرژ، »ايران؛ الگوها و روندها يديپلماسي انرژ«، )1390( متقي، ابرهيم. 37

 .شماره يكم، سال اول

 موسسه فرهنگي مطالعات و: تهران ا،.ا.ها و تهديدات و چالشهاي فراسوي امنيت ملي ج فرصت، )1384( مالزمي، پيرمحمد  .38
  .المللي ابرار معاصر تحقيقات بين

موسسه فرهنگي مطالعات : تهران، شرق و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران گسترش ناتو به، )1384( منوري، علي  .39
  .المللي ابرار معاصر و تحقيقات بين

40.  Joseph, Mcmillan, Richard. Sokolsky and Andrew C. Winner(2003), “Toward a New 
Regional Security Architecture,” Whashington Quarterly. 
41. Nieuwoudt. Stacy (2007), “LNG A Global Natural Gas Market on the Horizon,” 

PIKERING, Available at:http://www.tudorpickering.com. 
 


