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چکیده
خلیج فارس در چند دهه اخیر دو نوع نهادهای امنیتی را به خود دیده است :نهادهای امنیتی فرامنطقهای که به این ناحیه
نفوذ کردهاند ،مثل پیمان سنتو و نهادهای امنیتی درون منطقهای .طرح توسعه فعالیتهای ناتو در این منطقه به اواسط دهه
 1980برمیگردد و ترامپ خواستار فعالیت جدیتر این سازمان در خلیج فارس شده بود .با توجه به وضعیت پیچیده
منطقه از نظر تراکم انواع بحرانها بین کشورها و استقبال کشورهای عربی از این سازمان ،امکان شکلگیری
چارچوبکار امنیتی جدیدی در منطقه وجود دارد که میتواند معادله بازدارندگی بین کشورهای عربی در مقابل ایران
را تغییر دهد .بهویژه اینکه بایدن نیز مایل به این راهبرد است .این مسأله بهویژه برای ایران مهم است که اغلب ترتیبات
جمعی و امنیتی منطقه حول تهدید تلقی کردن این کشور تداوم یافته است .گسترش ناتو به منطقه خلیج فارس چه
تأثیری بر بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران دارد؟ بهنظر میرسد حضور این سازمان موازنه تهدید را علیه ایران و به
نفعکشورهای عرب خلیج فارس تغییر میدهد .چرا که ایران با حضور ناتو با یک چرخه بازدارندگی فرامنطقهای مواجه
خواهد شد که موازنه تهدید را به سود کشورهای عرب خلیج فارس میکند .این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی به
بررسی این موضوع میپردازد.

کلیدواژهها :ناتو ،موازنه نظامی ،بازدارندگی ،خلیج فارس ،ایران.
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مقدمه
خلیج فارس ،از نظر جغرافیایی و استراتژیک برای ناتو و قدرت های شرقی مهم است .بهویژه اینکهه
منافع اصلی ستون ناتو ،آمریکا ،در این منطقه وجود دارد .از سوی دیگر ناتو در مفاد خود بسترهای الزم
برای توسعه مداخالت خود به فراتر از پارامترههای جغرافیهایی خهود را دارد .بها وجهود توافه در مهورد
اهمیت این منطقه ،اعضای ناتو هرگز یک استراتژی منسجم برای خلیج فارس تدوین نکرده اند .شرکای
اروپایی اغلب از منظر منافع محلی خود به مشکالت خلیج فارس نزدیک می شدند ،در حالی که آمریکا
تمایل داشت منطقه را از طری لنزهای جنگ سرد مشاهده کند و بر تهدید کمونیستی تأکید می کرد .به
دلیل اولویتهای مختلف و درک متضاد تهدید ،اعضای ناتو مایل نبودند مشهابه سیاسهتههای خهود در
همسویی با آمریکا که در اروپا در پیش گرفته بودند ،در این منطقه نیز دنبال کنند.
در واقع اعضای ناتو در ارتباط با خلیج فارس ،سیاستهای موقتی و ملیگرایانه نسبت به کشورهای
این ناحیه پیشه کردند .در موارد متعدد در طول جنگ سرد ،آمریکا و متحدان آن در ناتو حتی در مورد
چگونگی رسیدگی به مشکالت خلیج فهارس ،آشهکارا از ههم جهدا بودنهد ،از جملهه ایهن احتمهال کهه
اختالفات منطقه ممکن است به تقابل دو ابرقدرت تبدیل شود .اعضای ناتو در سال  1999در نشستی در
خصوص مفهوم جدید ناتو به تواف رسیدند و سیاست درهای باز به منزله اسهتراتژی نهاتو در قهرن  21در
دستور کار این سازمان قرار گرفت .ناتو در قرن  21به جهت اینکه تسهیلگر هژمهونی آمریکها باشهد تها
زمانی تداوم خواهد داشت که منهافع ایهن کشهور ایجهاب مهیکنهد .از ایهن رو آمریکها در تهالش بهرای
حداکثر بهرهبرداری از این پیمان است .بنابراین در سال  2010مفهوم استراتژیک نوین ناتو 1تصویب شد
که شامل توسعه فعالیتهای این سازمان به کل نظام بینالملل بهویژه برای دفاع جمعی میشد .در دوران
ریاست جمهوری ترامپ و با توجه به فشارهای آمریکا بر ناتو ،بهویژه برای کاهش هزینههای اقتصهادی
و نظامی آمریکا ،دولت آمریکا خواهان نقشآفرینی جدیتر ناتو در خلیج فارس بود.
در چهل سال گذشته ،توان بازدارندگی ایران بهویژه در ابعاد نظهامی و سیاسهی و تقابهلگرایهی بهین
آمریکا ،رژیم صهیونیستی و عربستان در برابر ایران بهشدت افزایش یافته است و در عهین حهال ،خهرو
آمریکا از برجام و تداوم فعالیتهای هستهای و موشکی ایران و افزایش فعالیتهای نیروی دریهایی ایهن
کشور در خلیج فارس ،سبب افزایش بازدارندگی ایران در منطقه شهده اسهت .بههگونههای کهه متحهدین
عربِ آمریکا در منطقه ،پیمان های دوجانبه با آمریکا برای حفظ منافع خود را کافی ندانسته و طرح نظام
بازدارندگی جمعی از سوی آمریکا با افزایش فعالیت ناتو در منطقه مورد استقبال آنها قرار گرفته است.
1. New Strategic Concept
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این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی بهدنبال پاسخ به این سوال است که گسترش ناتو به خلیج فارس چه
تأثیری بر بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران دارد؟ به نظر مهیرسهد ایهن راهبهرد ضهمن ایجهاد موازنهه
تهدید بین ایران و کشورهای منطقه ،ایران را وادار می کنهد بهیش از گذشهته بهه توسهعه روابهط خهود بها
قدرتهای شرقی بپردازد.

 -1چارچوب نظري :موازنه تهدید
پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی ساختار تک قطبی نظام بین الملل ،آمریکا به قهدرت هژمهون در
عرصه نظام بین الملل تبدیل گردید .بر اساس نظریه موازنه قوا بهرهم خهوردن تهوازن قهوا بهین بهازیگران
اصلی عامل اصلی جنگ و درگیری است .در واقع گرایی ساختاری والتز موازنه قوا بهتهرین سهازوکاری
است که صلح شکننده را حفظ می کند .لذا بایستی دیگر قدرت های بهزر

نظهام بهین الملهل در مقابهل

آمریکا به موازنه قوا اقدام کنند ،اما برخالف تصور تمایالت جدی برای موازنه علیهه قهدرت هژمهون از
طرف دیگر قدرت های بزر

مشاهده نمی شود (لیتهل .)31 ،1389 ،بنهابراین پهس از فروپاشهی شهوروی و

تبدیل آمریکا به قدرت هژمون این مفروض نظریه موازنه قوا که در نظام بین الملل اصل بر شهکل گیهری
موازنه در برابر قدرت هژمون بالقوه است با تردید مواجه شد.

عدم تحق فرضیه موازنه علیه قدرت برتر در مورد آمریکها و در دوره پهس از جنهگ سهرد ،اسهتفن
والت 1را به سوی اصالح نظریه موازنه قوا سوق داد .پرسش اساسی والت این بود که چرا پس از جنگ
سرد موازنه علیه آمریکا شکل نگرفته است؟ این پرسش نقطه تمرکز نظریه موازنه قوا را به سوی موازنهه
تهدید کشاند .از دید والت با نظریه موازنه تهدید میتوان عدم شکلگیری موازنه و اتحهاد قهدرتههای
بزر

علیه آمریکا را تبیین کرد .طب فرضیه موازنه تهدید ،موازنهه سهازی صهرفا در برابهر قهدرت برتهر

شکل نمی گیرد ،بلکه آن قدرت باید تهدیدکننده نیز باشد .کشورها نه در برابهر قهدرت ،بلکهه در برابهر
کشورهایی موازنه ایجاد میکنند که برای آنها به شکل خاصی خطرناک جلوه میکننهد .وی همچنهین
معتقد است موازنه تنها به معنی اتحاد با دیگر دولتها و یها موازنههسهازی درونهی و تقویهت مولفههههای
درونی قدرت از جمله تقویت توان نظامی نمی باشد ،بلکه موازنه را می تهوان ههر نهوع اسهتراتژی دولتهی
دانست که هدف آن کاهش تهدید از طری تقویت وضعیت امنیتهی بهازیگر تهدیهد شهده در ارتبهاط بها
متجاوز میباشد ).(Jervis, 2008:134

بر اساس این نظریه ،رفتار بازیگران در شرایط آنارشی بستگی به درک و برداشت آنان از تهدیدات
1. Stephen Walt
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دارد و قدرت دیگران فقط یکی از عناصر محاسباتی دولت ها در درک تهدید (البته مههم تهرین عنصهر)
است .منظور والت این است که آنچه در روابط میان دولتها اهمیت دارد ،برداشهت آنهها از یکهدیگر
به عنوان تهدید و نه صرف میزان قدرت هر یک از آن هها اسهت .در واقهع تأکیهد والهت بهر تصهورات و
برداشت های دولت ها از یکدیگر است (مشهیرزاده .)135 :1389 ،هرچقهدر کهه درک و برداشهت از نیّهات،
تجاوزکارانهتر باشد ،بیشتر احتمال دارد که دیگران در برابر منبهع تهدیهد متحهد شهوند .بهرای تشهخی
دولتهای تهدیدزا از سایر دولتها ،والت چهار منبع متفاوت تهدید را توصیف مینماید که عبهارت از
قدرت عمومی ،مجاورت جغرافیایی ،قدرت تهاجمی و نیات تجاوزکارانه است.

بر اساس نظریه موازنۀ تهدید والت ،دولتها بعد از درک تهدید از منابع چهارگانهۀ فهوق ،براسهاس
قدرت خود می توانند دو استراتژی را در سیاست خارجی خود پیگیری نمایند :یا از منشأ تهدیهد پیهروی
کنند و یا در برابر آن تهدید ،موازنه سازی نماینهد .بهه اعتقهاد والهت« ،موازنههسهازی شهایع تهر از پیهروی
میباشد» .زیرا ههی دولتمهردی نمهیتوانهد کهامالا دربهار کهنش آینهد دیگهران مطمهنن باشهد .پیهروی
خطرناک است؛ زیرا این امر ،منابع در دسترس دولتِ تهدیدآفرین را افزایش میدهد و نیازمنهد اعتمهاد
کردن همراه با یک بردباری مداوم میباشد)2005:44

 .(Walt,بدلیل اینکه ادراکات غیر قابل اتکا بوده و

نیّات میتوانند دچار تغییر شوند ،ایمنتر آن است که در برابهر تهدیهدات بهالقوه موازنههسهازی صهورت
گیرد و رفتار پیروی فقط تحت شرایط معین و خاصّی بروز پیدا می کند .از دید وی هرچه دولتی قوی تر
باشد در مقابله با تهدیدها ،بیشتر گرایش به برقراری توازن و ائتالف با دیگر دولتها را خواهد داشت و
در مقابل دولتهای ضعیفتر بیشتر تمایل به دنبالهروی تا ائتالف دارند (1987:33

 .)Walt,بر اساس ایهن

نظریه اعراب در حالی با ناتو در خلیج فارس دست به موازنهسازی در برابر ایران میزنند که ایهن مسهأله
سبب افزایش تهدید برای ایران می شود و ایران در مقابل نیز به موازنهسهازی در برابهر تهدیهدِ نهاتو روی
میآورد .توسعه همکاریها با چین و روسیه حاکی از این تلقی است.

 -2چرایی توسعه نقش ناتو در خلیج فارس
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ،موفه تهرین سهازمان در طهی یکصهد سهال اخیهر در تهاریخ روابهط
بین الملل بوده است .این سازمان که با هدف تامین امنیت جمعی اعضا در برابر تهدید کمونیسم و ارتش
سرخ شوروی بنا نهاده شد ،با تأکید بر اصل مشترک تامین امنیهت جمعهی توانسهت ضهمن دفهع تهدیهد
کمونیسم؛ ثبات ،امنیت و آرامش سیاسی را برای اعضای خود به ارمغان بیاورد .بعد از پایان جنگ سرد،
مسائلی همچون گسترش بازار آزاد ،ارزش های لیبرال دموکراسی ،تکثرگرایی ،ثبات جههانی ،مقابلهه بها
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چالشها و تهدیدات زیست محیطی و تروریسم به عنوان اهداف اصلی ناتو در آمدند (.)Nato,2018

به محض برداشته شدن تهدید شووری ،ناتو حوزهای به مراتب گستردهتر را برای خود تعریف کرد.
این سازمان با ارائه طرح های ابتکاری همچون مشارکت برای صهلح ،تأسهیس شهورای نهاتو و و روسهیه،
گفتگوی مدیترانه ای و طرح استانبول ،توانست جعرافیایی به مراتب بزر

تر برای حوزه قلمرویی خهود

تعریف کند .این روند تاکنون ادامه دارد و ناتو کماکان به دنبال جهانی کردن فعالیت ههای خهود اسهت.
فلسفه و دکترین جدید ناتو مبتنی بر این ایده است که هی حد و مهرزی بهرای فعالیهت وجهود نهدارد و
بایستی ناتو به گسترش دامنه فعالیت خود بپردازد .ایستایی و سهکون جایگهاهی در دکتهرین امنیتهی نهاتو
ندارد .این پیمان دارای  30عضو رسمی میباشد و حدود  50کشور در طرح مشهارکت بهرای صهلح آن
همکاری هستند (.)Nato,2018

در باب چرایی توسعه نقش این نهاد در خلیج فارس مهیتهوان بهه ااههارات یهک سهارق آمریکهایی
اشاره کرد؛ «هنگامی که از ویلی ساتن 1یاغی آمریکایی پرسیده شد چرا از بانکها سهرقت مهیکنهد ،او
در جواب گفت برای اینکه پول در آنجا است» .تبیین چرایی توسعه نقش ناتو در این منطقه ساده اسهت.
زیرا این منطقه مملو از بحران است .ناتو یک اتحاد امنیتی اسهت کهه در نهایهت تنهها در صهورتی زنهده
میماند که با چالشهای امنیتی فعلی که اعضا با آن مواجه هستند ،به تقابل بپردازد ).(Snyder, 2020: 43

اکنون این چالشها در خلیج فارس است.
از دیدگاه غرب ،خلیج فارس ناحیه ای اسهت کهه در آن مسهائل تروریسهم ،جنهگ داخلهی ،توسهعه
تسلیحات کشتار جمعی و رقابتهای منطقهای تهدیدهایی کلیدی میباشند .بنهابراین ارتقهای امنیهت در
این منطقه یک منفعت استراتژیک است .اگر قرار باشد ناتو خود را محدود به دستور کار امنیتی قدیمی
که دفاع صرف از اروپای غربی بود ،بکند ،این روند تاییدی بر دیهدگاه مهاکرون اسهت کهه نهاتو دچهار
مر

مغزی شده است و حتی باید گفت میمیهرد )71

 .(Ruhle,2020:بنهابراین نهاتو در آینهده بیشهتر در

خلیج فارس درگیر می شود .اگرچه مواضع ماکرون اغلب بهه مواضهع ترامهپ دربهاره ایهن نههاد مربهوط
میشود.
دلیل دیگر رشد حضور ناتو در خلیج فارس این واقعیت است که ههم اروپها و ههم آمریکها بهه ایهن
واقعیت رسیده اند که بیش از گذشته به یکدیگر در این منطقه نیاز دارند .باوجود همه مباحه

در مهورد

درک متفاوت از تهدیدات در سراسر آتالنتیک و ساخت یک نیروی خودمختارِ دفاعی اروپایی ،بیشهتر
اروپاییها میدانند که هنوز به نوعی همکاری امنیتی با آمریکها احتیها دارنهد .اروپها خواههان اسهتقالل
1. Willy Sutton
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دفاعی بیشتری است ،اما حاضر نیست هزینه آن را بپردازد .در حالی که بودجه دفاعی آمریکها همچنهان
در حال افزایش است -آنقدر که به زودی هزینه های بیشتری را برای سایر کشورهای جههان اختصهاص
میدهد .اما بودجههای دفاعی اروپا همچنان راکد است .حتی در درون اتحادیهه اروپها اختالفهات حهول
یک نیروی نظامی واحهد ،بهاال اسهت ) .(Christensen,2020: 107-108بنهابراین اروپها در صهورت اصهرار
آمریکا نمیتواند مخالف توسعه فعالیتهای ناتو در خلیج فارس باشد.
از دیدگاه اروپایی ها ،آمریکا دستورکار امنیتی در خلیج فارس را حتی توسهط نائبهان خهود ههدایت
خواهد کرد .آمریکا ترجیح میدهد در مورد اقدامات خود در ناتو حرفهی بهرای گفهتن داشهته باشهد تها
اینکه از سیاست در این نهاد دور شود .در حالی که اروپا خواهان رویهارویی بها آمریکها در ایهن منطقهه
نیست .سرانجام ،قدرتهای اروپایی به همان اندازه کهه از رهبهری یکجانبهه آمریکها خشهمگین هسهتند،
تعدادی از کشورهای کوچک تر و بیشتر ،اروپای آتالنتیک عالقه ای به عضهویت انحصهاری در نیهروی
دفاعی اتحادیه اروپا ندارند که تحت تسلط همسایگان بزر

تر اروپایی آنهاسهت ).(Johnson,2019:78

این دو دستگی سبب میشود اروپا حداقل مخالف توسعه فعالیتهای ناتو در خلیج فارس نباشد.
به همین ترتیب ،آمریکا از اهمیت اتحاد خود با اروپا آگهاه اسهت .موضهوعی کهه توسهط بایهدن در
کنفرانس امنیتی  2021مونیخ برجسته شد .در اوایل دهه  ،2000پس از یک دههه رشهد خهارقالعهاده در
قدرت اقتصادی ،فناوری و نظامی آمریکا و ناپدید شدن تنها رقیبِ خود ،بسیاری در آمریکا این تصهور
را داشتند که ناتو زائد شده است .آن ها معتقد بودند که یک کشور قدرتمند نیازی به متحهدان نهدارد و
این متحدان فقط قدرت آمریکا را از بین خواهند برد .بازیکنان اصلی در دوره بوش پسر به صهراحت بهه
اعقهههاب خهههود نقهههد وارد مهههیکردنهههد کهههه چهههرا وارد جنهههگ کهههوزوو در برابهههر تعههههد بهههه اروپههها
شدند) .(Hurley,2013:3آن ها معتقد به ابرقدرتی آمریکا در هر ناحیهای بودند ،اما تحوالت خلیج فهارس
از دهه  2000این نقد را باطل کرد.
این دهه این پیام را به اروپاییها داد که «شما با آمریکا تماس نگیرید ،بلکه آمریکها بها شهما تمهاس
خواهد گرفت» .سخن دونالد رامسفلد 1وزیر دفاع ساب آمریکا مبنی بر اینکه این ماموریهت ،ائهتالف را
مشخ

می کند ،حاکی از آن بود آمریکا بدون ناتو قادر به مدیریت تحوالت این منطقه نخواهد بود .با

ایههن حههال ،طههی چنههد سههال گذشههته ،دیههدگاههههای آمریکهها در مههورد متحههدانش در نههاتو تغییههر کههرده
است)Crawford,2018:6

 .(Young,عدم تمایل برخی متحدانِ مهم اروپهایی بهرای پشهتیبانی از جنهگ در

عراق ارزش بالقوه متحدین را هم از نظر مشروعیت و هم از لحاظ پشتیبانی نظامی آشکار ساخت .یهک
1. Donald Rumsfeld
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فرض منطقیِ توسعه فعالیتها ناتو در خلیج فارس همین گزارهها بود.
چرایی توسعه ناتو در خلیج فارس ابعاد دیگری نیز دارد و آن بهه دیهدگاه ترامهپ برمهیگشهت کهه
اکنون بایدن همین مواضع را در کنفرانس مونیخ  2021ابراز داشت و در مقابهل ،قهدرتههای شهرقی در
نهمین کنفرانس امنیتی مسکو در  2021به آن واکنش نشان دادند .بودجههای دفاعی اعضا به عنوان یک
درصد از تولید ناخال

داخلی ،این نسبت برای کشورهایی مثل آلبانی  1.21و نسبت به کل کشورهای

اروپایی عضو ناتو به  2درصد نمی رسد .در حالی که این نسبت برای آمریکا از  5.29درصد در  2010تا
 3.36درصد در  2016متغیر بوده اسهت .در سهال  2006اعضها توافه کهرده بودنهد کهه  2درصهد تولیهد
ناخال

داخلی خود را به بودجه دفاعی اختصهاص دهنهد کهه عملیهاتی نشهد .سههم آمریکها در بودجهه

عمومی ناتو  22درصد است .بنابراین ترامپ ناتو را از لحاظ مالی یک سازمان هزینه بهر مهی دانسهت کهه
دیگههران از سههواری رایگههان آن اسههتفاده مههیکننههد .آلمههان و فرانسههه مخههالف افههزایش بودجههه اعضهها
بودهاند) .(Nato,2021:17-18اعضای اروپایی برای کاهش فشارهای آمریکها بهر نهاتو بهه احتمهال زیهاد
مواف توسعه فعالیت های ناتو در خلیج فارس شوند .از این جهت که بخشی از هزینههههای ایهن فعالیهت
توسط کشورهای عرب ثروتمند خلیج فارس تأمین شود.

 -3دیدگاههاي عربی درباره ناتو
برآوردها ی ناتو این است که تصویر مثبتی از ایهن سهازمان در بهین کشهورهای عهرب خلهیج فهارس
وجود نداشته است .تالشها برای نفوذ ناتو به منطقه ،مانند هر پروژه دیگر در جههان عهرب ،نمهیتوانهد
موفقیتآمیز یا معتبر باشد ،مگر اینکه ناتو وقت و منابع خهود را بهرای ارزیهابی تصهویر موجهود خهود و
ایجاد یک پروژه بهتر اختصاص دهد .درک دشواری هایی کهه احتمهاالا نهاتو در تهالش ههای دیپلماسهی
عمومی خود در سال های آینده با آن مواجه است ،نیهاز بهه درک درسهتی از ذهنیهت عهرب ،اعتقهادات
عمی بین اعراب و میراث یک سری وقایع تاریخی دارد .بنابراین بهنظر نمیرسد حضور ناتو در آیندهیِ
منطقه برای تغییر این ذهنیت ،صرفا جنبه نظامی داشته باشد.
نخبگان امروزی در جهان عرب ،اعم از خدمات دولتی ،مشاغل اقتصادی و سیاسی ،مسلمان و متولد
اوایل دهه  50هستند .برداشت این نخبگان از نهاتو توسهط محهیط سیاسهی کهه در آن رشهد کهرده انهد و
اتفاقاتی که تجربه کردهاند ،شکل گرفت .تصویر ناتو که در آن بستر تاریخی این نخبگان رشد کردنهد،
منفی بود .در بهترین حالت ،نگرش این نخبگان یک بی تفاوتی است .در بدترین حالت ،این اتحاد برای
آنها یک نگرانی بود .برای مردم عرب ،ناتو هی هویتی جداگانه از قدرتها و دولهتههای غربهی کهه
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اتحاد را ایجاد کرده و اعضای آن را تشکیل میدهند ،ندارد .این تصویر حاصل اقدامات اعضای اصهلی
ناتو است ).(Saddiki,2015:4

این اقدامات شامل استعمار فرانسه و به ویژه جنگ الجزایهر اسهت .دخالهت ایتالیها در شهمال آفریقها؛
اشغال و کنترل انگلیس بر نفوذ در خلیج فارس و حمایت نامحدود آمریکا از رژیهم صهیونیسهتی اسهت.
حمایت مستقیم یا غیرمستقیم ناتو هنوز دلیل اصهلی پیهروزی سهریع صهیونیسهتهها و تحقیهر اعهراب در
جنگ  1967تلقی میشود .برای صهیونیست ها توسعه ناتو در خلیج فارس در برابر ایران یک ضهرورت
استراتژیک است از سوی دیگر قدرت های عربی در یهک رقابهت بها عضه ِو دیگهر نهاتو ،ترکیهه هسهتند.
بسیاری از جنبش های عربی در چند دهه اخیر در تضاد با ناتو بودند و بالعکس گرایش به اردوگاه شرق
داشتند ) .(Ingel,2015:46-47ناتو در گذشته نهچندان دور به عنوان یک باشگاه استعماری درک میشد.
از آنجایی که ناتو در زمان جنگ سرد نیازی به مقابله با تصویر منفهی خهود نداشهت ،بنهابراین ههی
گامی برای ارائه تصویر متفاوتی از خود در خلیج فارس برنداشت .امهروز ،در حهالی کهه نهاتو بهه دنبهال
مشارکت در منطقه است و آمریکا توسعه نقش آن در منطقه را یک ضرورت دانسته ،این پیمان به دنبال
تغییر نگرش های ریشه دار و تعصبات تحریک شده از جامعه عربی است .در واقع ،بهه منظهور درک ایهن
وضعیت ،ناتو دیپلماسی عمومی را به عنوان یک اولویت در معامالت خود با جهان عرب شناسایی کهرد.
از این طری  ،ناتو به طور رسمی درصدد است تا درک بهتری از تحول و سیاستهای فعلی خود ،ترویج
درک متقابل و برطرف کردن هرگونه تصور غلهط دربهاره خهود داشهته باشهد ) .(Sokolsky,2017:34در
چنین وضعیتی باید برای تغییر این نگرش منفی ،پلی بین منافع اعراب ،رژیم صهیونیستی و ناتو در قالهب
رژیمسازی جدید در خلیج فارس زده شود که پیامد اولیه آن تشدید موازنه تهدید است.
کشورهای عرب خلیج فارس نیز ،بهواسطه سیاست مشترکی که با شهرکای غربهی در منطقهه دارنهد،
معتقد به استراتژی پلسازی 1ناتو هستند .در این زمینه ناتو دیپلماسی عمومی را گام نخست برای حضور
در منطقه برگزیده است که مبتنی بر همکاری دوطرفه است .ناتو برای دستیابی به این ههدف ،عضهویت
در طرحهای مشارکت را برای دولت های داوطلب اختیاری کرده است .اما در ارتباط بها خلهیج فهارس،
بهنظر میرسد ،اکنون خواست آمریکا است که بر کشورهای عرب خلیج فارس و اعضای نهاتو تحمیهل
میشود و این حضور صرفاا در حوزه دیپلماسی نخواهد بود (فرجیراد.)1399،

یک آشفتگی در روابط ناتو با کشورهای عرب خلیج فارس و آمریکها وجهود دارد کهه بهه ماهیهت
روابط ابتکارات و استراتژیهای ناتو در قبال منطقه ،از یک سو و ابتکارعمل خاورمیانه بزر ِ آمریکا و
1. bridge-building strategy
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تعهدات دو جانبه امنیتی و دفاعی آمریکا با کشورهای خاص ،از سوی دیگر مربوط می شهود .بهه عنهوان
نمونه چهار عضو شورای همکاری خلیج فارس در ابتکار استانبول  2004ناتو عضو شدند و با این ابتکار
همکاریهایی دارند که مشابه آن را با آمریکا دارند (جاودانیمقدم .)7 :1399،بنابراین توسعه ناتو در منطقهه
باید شامل مؤلفههای دیگری باشد .معرفی یک دشمن مشترک غربی -عربی ضمن اقناع افکار عمهومی،
بعد نظامی ناتو در منطقه را برای تغییر موازنه نظامی بهسود کشهورهای عهرب خلهیج فهارس علیهه ایهران
فراهم میآورد.
طرح ناتو -خاورمیانه 1ترامپ با محوریت تمرکز زدایی از حضهور آمریکها در خلهیج فهارس مطهرح
شده بود .غهرب آسهیا مجموعهه ای از منهاط فرعهی اسهت کهه هرکهدام نیازههای امنیتهی خهاص خهود،
نگرانی های سیاسی و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خهود را دارنهد .بهه عنهوان مثهال ،تعامهل نهاتو بها
کشورهای عربی شمال آفریقا لزوماا هی تأثیری بر کشورهای حوزه خلیج فارس و شبهجزیهره عربسهتان
یا سایر کشورهای عربی ندارد .هر منطقه فرعی نیاز به یک رویکرد متفاوت دارد که متناسب بها شهرایط
خاص حاکم در آنجا می باشد ) .(Adebahr,2020:4بنابراین رویکرد جدید ناتو صهرفا متمرکهز بهر خلهیج
فارس و موازنه نظامی در مقابل ایران خواهد بود.
در رویکرد جدید آمریکا نسبت به ناتو در خلیج فارس ،عربستان بیشترین ذینفع است .مارک اسپر

2

وزیر دفاع ساب آمریکا در سفر  2019به عربستان اعالم کرد ناتو باید بیش از پهیش از عربسهتان و سهایر
کشورهای عرب خلیج فارس در برابر ایران حمایت کند .رهبران سعودی در  2019میزبان یهک نشسهت
یک روزه روسای دفاع از خلیج فهارس و سراسهر اروپها بودنهد و از ایهن سهکو بهرای کمهک بهه امنیهت
کشورشهان و مجهاب کهردن آمریکها بهه کمههک بیشهتر اسهتفاده کردنهد .عربسهتان و عمههان در  2019در
پانزدهمین سالگرد تأس یس ابتکار استانبول شرکت کردند که از نظر دبیرکل وقت گام مهمهی در الحهاق
این دو کشور به این ابتکار بود .از نظر دبیرکل این اقدام راهی برای توسعه طرحهای مشهارکت نهاتو در
خلیج فارس است ) .(Baldor,2020در این اجالس ریاض خواهان توسعه فعالیتهای ناتو در منطقهه شهد.
بنابراین ریاض مواف اصلی طرح ترامپ بود.

 -4آمریکا و نظم امنیتی آینده در خلیج فارس
طرح توسعه ناتو در خلیج فارس با راهبرد نظام امنیتی آینده خلیج فارس و کاهش تعههدات آمریکها
1. Nato Middle East
2. Mark Esper
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ارتباط دارد .به موازات افزایش نقش چین و روسیه در سیاست خهارجی آمریکها ،ایهاالت متحهده بهرای
تمرکز بر این رقابت ،بهدنبال نظم امنیتی تمرکززداییشدهای در منطقه است که با کاهش حضور مستقیم
این ابرقدرت ،حامیان منطقهای و فرامنطقهای آن ،سیاستهای آمریکا را پیاده میکنند .طرح جنگهای
نیابتی ،افزایش همگرایی اعراب -رژیم صهیونیستی ،ناتوی عربهی و توسهعه نهاتو در خلهیج فهارس همهه
عالیمی از تغییر این نظم هسهتند ) .(Arafat,2020:36-37خهرو نیروههای نظهامی آمریکها از افغانسهتان و
تالش های عراق برای خرو نظامیان خارجی از این کشور نیز در این زمینه قابل ارزیابی هستند .از سوی
دیگر به نظر می رسد بایدن همانند اوباما و ترامپ ،سیاستههایی مبنهی بهر کهاهش تعههدات آمریکها در
خلیج فارس را دنبال خواهد کرد .بنابراین ،منطقه با یک موازنهسازی مجددِ امنیتی مواجه است.
همچنین یک گرایش نگاه به شرق 1در سیاست خارجی همه قدرتهای خلیج فارس و غهرب آسهیا
بروز کرده است .روابط آسیایی ایران بدون خالء نیست و کشورهای عرب خلیج فارس مایل بهه اههور
یک قدرت منطقه ای بهه پشهتوانه قهدرت ههای آسهیایی نیسهتند .ایهن کشهورها بهه عنهوان تهأمینکننهده و
سرمایه گذار انرژی در پایتخت های آسیا وزن قابهل تهوجهی دارنهد .امیهد ایهران بهرای ایجهاد پیونهدهای
انحصاری با این قدر تهای آسیایی احتماالا کاهش خواهد یافت؛ زیرا قدرتهای آسیایی به همکاری با
بلوک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به عنوان بازارهای مههم و تهأمینکننهدگان انهرژی قابهل
اعتماد ،ادامه میدهند ).(Zamirirad, 2020:12

چهار قدرت آسیایی نشان داده اند قصد ندارند روابط در حال شکوفایی خود را با شورای همکهاری
خلیج فارس به نفع قدرت های غربی قربانی کنند .این قدرت ها در صورت توسعه روابهط بها کشهورهای
خلیج فارس ،میتوانند واسط روابط تنشزای آن ها با هم شهوند .چهین و روسهیه ممکهن اسهت بهیش از
گذشته به سمت خلیج فارس و بهویژه ایران متمایل شوند .برنامه  25ساله همکهاری دو کشهور در 2021
حاکی از آن است که چین شریک ایران در همه شرایطی خواهد بود ،اما با توجهه بهه شهکوفایی روابهط
چین با دیگران ،وضعیت ایران در این بین به روابط آن با عربستان سعودی ،کویت ،امارات ،قطر یا حتی
مصر آسیب می رساند ) .(Perteghella,2019:17-18در واقع ،این کشورها می توانند آسهیایی شهدن رقبهای
خود را مهار کرده و پیوندهای خود را در رقابت با جمهوری اسالمی ایجاد کنند.
رژیم صهیونیستی ،بیش از کشورهای عرب خلیج فارس ،سیاست نگاه به شهرق را بها جهدیت دنبهال
کرده و این روند ممکن است بر تالش های ایران در نگاه به شرق را در صورتی کهه بهه روابهط عمیقهی
منجر نشود ،تأثیر سوء بگذارد .این رژیم روابط نظامی و تجاری عمیقی با چین و هند دارد و می تواند از
1. look to the east
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این تماس ها برای فشار به پکن و دهلی نو برای فاصله گرفتن از ایران استفاده کند .عالقه صهیونیست هها
برای منزوی کردن ایران و محدود کردن نفوذ و دسترسی آن به تسلیحات و فنآوری های پیشرفته ،ایهن
رژیم را ملزم میکند تا از شکوفایی روابط اقتصادی و سیاسی بهین ایهران و شهرکای اقتصهادی و نظهامی
آن ،چین و هند جلوگیری کند ) .(Rakov,2021:5بنابراین آمریکا با واسطه این رژیم نیز میتواند آسیایی
شدن ایران را مهار کند و ایران را در سیاست خارجی خود ،منزوی سازد.
همچنین آمریکا در حال پیگیری سیاست مهار آسیایی شدن کشورهای عرب خلهیج فهارس اسهت و
توسعه فعالیت های ناتو گام نخست این مهار است .برای آمریکا بعد از بیش از  7تریلیون دالر هزینهه در
غرب آسیا ،تبدیل منطقه به حوزه نفوذ چین و روسیه به معنای از دست دادن یک کد ژئهوپلیتیکی مههم
در رقابت های جهانی است .مطلوب آمریکا این است که در نظم جدیهد ،کشهورهای منطقهه بهه توسهعه
روابط با ناتو ،ژاپن و هند بهیش از سهایر کشهورها بهها دهنهد ) .(Robinson,2021:51-52بنهابراین آمریکها
ترجیح می دهد در نظم امنیتی آینده بین آسیایی شدن خلیج فارس و بهینالمللهی شهدن امنیهت منطقههایِ
خلیج فارس ،راهبرد دوم را انتخاب کند تا خود به عنوان حامی در سایه این نظم بهاقی بمانهد و همچنهان
این نظم بر مدار شبکهی غرب -محور مشارکت قرار داشته باشد.
نظم آینده منطقه در راستای همان سیاست اوباما نسبت به آسیا است که تحت عنوان «محهور آسهیا»

1

شناخته می شود .کشورهای عرب این نگرانی را دارند که آمریکا همانند دوران اوبامها و ترامهپ کهه بهه
سرنگونی مبارک در مصر و حمله ترکیه به کردها بیتوجه بود ،به چالشهای امنیتی آنها نیز بهیتوجهه
شود .حتی مهم ترین شریک آمریکا اکنون در حهال از دسهت دادن جایگهاه خهود در سیاسهت خهارجی
واشنگتن است .روند طوالنی مدت که رژیم صهیونیستی به جای یک مسهأله دو حزبهی بهه یهک مسهأله
«جمهوریخواه» در آمریکا تبدیل میشود ،در سالهای اخیر تسهریع شهده اسهت و حتهی دمهوکراتهها
صحبت از مشروط کردن کمک های خود به این رژیم دارند .بنابراین نظام امنیتی آینهده ،کمتهر غهرب-
محور خواهد بود اگرچه آمریکا مایل به از دست دادن موقعیت خود در منطقه نیست ).(Sachs,2020:8-9

در نتیجه حمایت از ناتو در خلیج فارس یک ضرورت است .ایهن موضهوع در کنفهرانسههای امنیتهی و
دیدارهای دیپلماتیک سالهای اخیر برجسته شده است.
این تمرکزدایی از نظم امنیتی با محوریت ناتو در خلهیج فهارس برجسهته اسهت .در سهال  2016نهاتو
شروع به استفاده از رویکرد جدیدی برای مشارکتهای منطقهای خود با عنوان «ثباتسازی» 2نمود .این
1. Pivot to Asia
2. projecting stability
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مفهوم بر لزوم تثبیت مناطقی که ناتو در آن نفع دارد ،مانند خلیج فارس متمرکز است که بهر کمهک بهه
شرکای منطقه ای برای تقویت توانایی های نظامی خهود در برابهر دشهمن تأکیهد دارد .از آن زمهان ،ایهن
رویکرد روایت غالب برای تعامل با ناتو در منطقه است .در سال  ،2017نهاتو و کویهت مرکهز منطقهه ای
ابتکار همکاری ناتو و استانبول را افتتهاح کهرده و آن را «خانهه جدیهدی بهرای اتحهاد در خلهیج فهارس»
نامیدند .در چهار سال گذشته ،این مرکز  40برنامه کوتاه مدت را برگزار کهرد کهه در آن حهدود 1000
شرکتکننده از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حضور داشتند ).(Plaja,2019

با این حال بین اعراب خلیج فارس در ارتباط با توسعه ناتو در منطقه اختالف نظر است .عمان حاضر
نیست در چنین اتحادی باشد و هم زمان روابط سیاسی خوبی با تههران داشهته باشهد .عربسهتان بهه عنهوان
قدرت عربی منطقه ای ،اگرچه مایل به حضور ناتو است ،نمیخواههد در کنهار پادشهاهیههای کوچهک
منطقه ،در یک وضعیت برابری قرار گیرد که در تأمین امنیت خود به سایر قدرتها وابستهاند .عربسهتان
به دنبال روابطی با ناتو است که تنها خود در یک طرف رابطه باشد .در حالی که نقش ضروری نهاتو در
خلیج فارس منوط به آن است که ریاض در کنار سایر کشورهای عرب خلهیج فهارس باشهد .امها دوحهه
مایههل بههه حضههور و عضههویت در نههاتویی اسههت کههه جههاهطلبههیهههای درون -عربههی ریههاض را کنتههرل
کند) .(Samaan,2020با این حال بحران محوری در توسعه ناتو در خلیج فهارس بهه رقابهت تعهارضآمیهز
تهران -ریاض و بازدارندگی در برابر ایران مربوط است.

 -5بحران در روابط تهران-ریاض
مساله تنش فزاینده بین ریاض-تهران و برخی درگیریهای محدود نظامی ،بحران ریشهای در خلیج
فارس است که در حکم کارخانه تولید بحران عمهل کهرده اسهت .در یهک دههه اخیهر ،رقابهت بهر سهر
هژمونی منطقهای به شکل عریهان تهری مشههود اسهت .چهرا کهه جنهاح عربسهتان بهه سهمت یهک اتحهاد
استراتژیک علیه دشمن مشترک گام برمی دارند و روند میلیتاریزه شدن منطقه علیهه ایهران تشهدید شهده
است و این روند جنبه سازمانیافته تری به خود گرفته است و از سوی دیگر مولفه بهینالمللهی (سیاسهت
فشار حداکثری ترامپ که در دوره بایدن همچنان ادامه دارد) نیز این رونهد را بهه شهدت تقویهت کهرده
است .بحران رقابت حول مولفه نظامی بین ریاض-تهران در این دوره نیز تشهدید شهده اسهت ،از جملهه
آن ،آشهکار شههدن برنامههه موشههکی ریهاض در  2019اسههت ) .(Katzman,2021:6هههدف برنامههه موشههکی
عربستان ارسال این پیام به آمریکا است که در صورتی جلوی نفوذ فزاینده ایران در منطقه گرفته نشود و
در خصوص موضوعات موشکی این کشور محدودیت اعمال نشود ،عربسهتان نیهز آن را تهاب نخواههد
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آورد و برنامه موشکی خود را گسترش خواهد داد.
خرو آمریکا از برجام و تشدید تحریمها برای عادی کردن ایران با سیاست «همه یا هی » عربسهتان
نسبت به ایران منطب است .اما یاسمین فاروک 1از موسسه کارنگی معتقد است این عربستان و نه ایاالت
متحده است که هزینههای واکنش ایران به کمپین فشار حداکثری ایهاالت متحهده را متحمهل مهیشهود.
زیرا که آنها همسایگان دائمی هستند .عربستان بایهد بهدون ههی گونهه نفهوذی ،نهاآرامیههای ناشهی از
تشدید نظامی آمریکا و ایران را جذب کند .عربستان باید از بحران برای تجدیدنظر در سیاست خهود در
قبال ایران استفاده کنهد .از نظهر فهاروک زمهان آن فهرا رسهیده کهه عربسهتان بها تشهدید نقهش خهود در
تنش زدایی و تالش برای جلوگیری از جنگ ایاالت متحده و ایران ،که می تواند به پادشاهی و منافع آن
آسیب برساند ،سیاست ضدِ ایرانی خود را تغییر دهد ) .(Farouk,2019در حالی که عربستان حاضر نیست
در این رقابت ،منعطف رفتار کند .همین روند بخشی از فرآیندی است که ناتو را برای تغییهر موازنهه بهه
خلیج فارس دعوت میکند.
مروان بیشارا 2از مؤسسه مطالعات خاورمیانه درباره جبهه جدید ناتو معتقد است وسواس عربستان بها
ایران فقط بحران خلیج فارس را عمی تر کرد و به قدرتهای خارجی بهرای مداخلهه در منطقهه ارفیهت
الزم را بخشید .مشکل اصلی این است که بنسلمان تالش میکند آمریکا را در برابر ایران قهرار دههد و
این بزر

ترین مشکل سیاست خاندان سعودی است .ریاض به دنبال اتحادی در خار است که واقعی

نیست .سیاست داخلی عربستان متکی بر این دیدگاه است کهه مشهکل عربسهتان نهه در داخهل ،بلکهه در
خار است و از اینرو رقابت یک ضرورت است ) .(Bishara, 2019در حالی که ریاض بهتنهایی قادر به
مدیریت این رقابت نیست و در تالش است حضور بهازیگران فرامنطقههای در پیرامهون ایهران را بهه او
برساند .ناتو پشتوانه جدید این رقابت خواهد بود.
استراتژی عربی-غربی در بُعد منطقهای رویهارویی مسهتقیم بها ایهران نیسهت .آنهها بعهد از بهنبسهت
سیاسی -نظامی در غرب آسیا و به ویژه در عراق و سوریه و تا حدی یمن که تمامی امکانات خود را بهه
کار گرفته بودند و به مدت شش سال سیاست خارجی «غرب آسیایی ایی» ایهران را بهه گروگهان گرفتهه
بودند ،هم اکنون درصدد از بین بردن اهرم های سیاست خارجی و بازدارندگی قدرت ایران در منطقه به
کمک اهرم های اقتصادی و سیاسی هستند ) .(Davari,2020:8در دوره جدید ،محتملترین و جدیتهرین
گزینه ،تداوم منازعات با بهره گیری از رقابهت در اتحهاد و ائهتالفسهازی و تضهعیف پرسهتیژ منطقههای،
1. Yasmin Farouk
2. Marvan Bishara

111

نشریه علمی مدیریت و پژوهشهاي دفاعی ،سال بیستم ،شماره  ،92تابستان 1400

ریسک افزایش هزینههای بازیگری در دستور کار سیاست خارجی طرفین قرار دارد .رژیمسازی در این
زمینه در قالب توسعه نظامی ناتو در منطقه برجسته است.
گروه بحران بینالمللی از  2017تاکنون رقابت بین ایران و عربستان را جزء ده بحران اول جهان قرار
داده بود .در  2021رقابت ایران با عربستان و آمریکا هشتمین بحران خطرناک جهان معرفی شهده اسهت.
این رقابت دیگر خطوط گسل منطقه را تحتالشعاع قرار میدهد .این امر بها سهه تحهول مهوازی تشهدید
می شود :تحکیم اقتدار محمد بنسلمان ،ولیعهد عربستان ،تداوم استراتژی تهاجمی دولت ترامپ توسهط
بایدن در قبال ایران؛ و پایان کنترل سرزمینی داعش در عراق و سوریه ،که به واشهنگتن و ریهاض اجهازه
داد تا کانون توجه خود را بر روی ایران محکم تر کنند .خطوط اسهتراتژی آمریکها-سهعودی بها کمهک
مهمِ رژیم صهیونیستی در چارچوب عادیسازی روابط با اعراب ،در ارتباط با ایران روشن شهده اسهت.
این استراتژی مبتنی بر این فرض اساسی است که ایران از بازیگران منفعل منطقههای و بهینالمللهی بهرای
تقویت موقعیت خود در سوریه ،عراق ،یمن و لبنان بهره برداری کرده است ) .(Malley,2021:7واشهنگتن
و ریاض در این دوره درصدد ایجاد مجدد بازدارندگی هستند تا تهران را متقاعهد کننهد بیشهترین بهها را
برای اقدامات خود خواهد پرداخت.
استراتژی فوق مبتنی بر اشکال مختلف فشار از سه نیروی داخلی ،منطقهای و بینالمللی بهرای مههار،
دوشیدن ،خسته کردن و در نهایت به عقب راندن ایران اسهت .تحهریمههای آمریکها بعهد اقتصهادی ایهن
استراتژی را تشکیل میدهد .بُعد دیپلماتیک آن شامل ههمصهدایی ریهاض -واشهنگتن -تهلآویهو علیهه
رفتارهای ایران در منطقه بود .بُعد نظامی آن با توسعه ناتو در منطقه عملیاتی میشود .با این حال تهران و
متحدینش در موقعیت برتر این رقابت قرار دارند .حکومت اسد در سوریه حاکم است و کنترل خود را
بر اغلب مناط سوریه احیا کرده اسهت ) .(Khatibzadeh,2020:241-242در سراسهر عهراق ،شهبه نظامیهان
شیعه وابسته به ایران خود را در نهادهای دولتی وارد کرده اند .در یمن ،سرمایهگذاری نسبتاا ناچیز تههران
برای حمایت از حوثیها به آنها کمک کرده است تا فعالیتهای تحت هدایت عربستان را تحت تهأثیر
قرار دهند و حتی موشکهایی با برد و دقت بیسابقه به عربستان پرتاب کنند.
آمریکا -عربستان در هر سه سطح داخلی ،منطقههای و بهین المللهی در ارتبهاط بها تهداوم راهبردههای
نظامی-دفاعی و سیاسی خود استراتژی «امنیتی کردن ایران» را دنبال کردهاند تا کشورهای ههمپیمهان در
سطح منطقه و فرامنطقهای را به ضرورت ائتالف ها و نهادسازی علیه ایران قهانع کننهد .ایهن راهبردهها بها
چالش هایی در درون مواجه هستند .از یکسو کشهورهای دوسهت عربسهتان بها ایهن کشهور اشهتراکی در
تهدیدات ندارند .به عنوان نمونه ایران برای همه اعراب و کشورهای فرامنطقهای تهدید تلقی نمیشهود.
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این ائتالفها به جای تولید امنیت ،بیثباتی در منطقه را بیشتر میکند و هزینه بازیگران منطقه حتی برای
ایران را افزایش میدهد ) .(Vatanka,2019:22در مجمهوع تهداوم ایهن راهبهرد بها توجهه بهه برتهریطلبهی
عربستان در آنها ،ریاض را در مسیری چالشساز با ایران قرار میدهد .بنابراین توسعه یک نههاد امنیتهی
فرامنطقهای یک ضرورت است.
تشدید سیاست خارجی تهاجمی بنسلمان و خهرو از برجهام ،معاملهه قهرن و عهادیسهازی روابهط
اعراب با صهیونیست ها ،نزدیکی عربستان به جریان های شیعه در عراق برای افزایش فرقهگرایی ،جنهگ
 12روزه  2021بین غزه و صهیونیستها و چشمانداز جنگ جدید بین حزباهلل و صهیونیستهها ،همهه،
بخشی از بحرانهای کنونی منطقه است .بهویهژه اینکهه آمریکها و صهیونیسهتهها بهرای اجهرای فرآینهد
عادیسازی نیاز به یک مشروعیتسازی بین المللی و حمایهت سهایر نهادهها دارنهد .نهاتو مهیتوانهد ایهن
حمایت را فراهم کند و از اعراب حامی این طرح نیز حمایت کند.

 -6پروژه ناتو-خاورمیانه :1مواضع اروپایی
ایاالت متحده در شرایط فوق دو راهبرد در قبال ایجاد یک اتحاد نظهامی در خلهیج فهارس پهیشرو
دارد .نخست اعراب منطقه را در چارچوب یک اتحاد عربی به رهبری عربستان داخل کند .همانطور که
ناتو در غرب نیازمند به آمریکا است تا بر تاریخ بهیاعتمهادی در بهین قهدرتههای اروپهایی غلبهه شهود،
اعراب منطقه نیز نیازمند همین نقش آمریکا در نهاد جدید هستند تا کشورهای کوچکتر مجاب شهوند
با عربستان همکاری کنند .اما اتخاذ این راهبرد برای آمریکا و آینده موازنه قدرت در منطقهه ،بههواسهطه
ناکامی های شورای همکاری خلیج فارس و ناتوی عربی مفید نیست .از یکسو دولت آمریکا نمیتواند
بیش از این ،موافقت سنا را برای حضور نظامی خود در کشورهای عرب خلیج فارس بهه دسهت آورد و
در نتیجه تعهدات خود را در منطقهای که به تدریج وابستگی به منابع آن برای واشنگتن کمتر مهیشهود،
بیشتر کند ) .(Haddick,2012در شرایطی که زمینه های واگرایی بین کشهورهای عهرب خلهیج فهارس نیهز
زیاد است.
راهبرد دوم ،تالش برای توسعه حضور پیمان دفاعی فرامنطقهای است تا ناکارکردیها و رقابتهای
بین عربی را به حاشیه راند .طهرح توسهعه فعالیهت ههای نهاتو در ایهن راسهتا اسهت .ایهن اقهدام مهیتوانهد
قدرتهای فرامنطقهای را از اختالفات درون-عربی دور کند و اعراب را وادار به اتخاذ راهبردی واحهد
در این نهاد کند و در نهایت مواضع ناتو را بر کشورهای اروپایی که سیاستهای ملی را در خلیج فارس
1. Nato-middle east

113

نشریه علمی مدیریت و پژوهشهاي دفاعی ،سال بیستم ،شماره  ،92تابستان 1400

ترجیح میدهند ،تحمیل کند ) .(Shanahan,2018:15چرا که اعراب خهود نیهز بههواسهطه ضهعف قهدرت
دریایی توان چنین مسنولیتی در برابر ایران را ندارند.
هدف اصلی طرح ناتومی ضمن محدود کهردن نقهش آمریکها در خلهیج فهارس صهرفا بهه مهدیریت
بحران ،افزایش بازدارندگی در برابر ایران است .اما اختالفات عمی بین آمریکا و برخی متحدان ناتو بهر
سر راهبرد واشنگتن در قبال ایران -از تصمیم یکجانبه آمریکا در سال  2018برای کنار گذاشتن برجام و
ترور سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس  -احتماالا نقش اتحاد در منطقه را محهدود کنهد .ایهوو دالهدر،

1

سفیر ساب واشنگتن در ناتو معتقد است تهرور فرمانهدهی قهدس از نظهر متحهدین در نهاتو یهک تصهمیم
فاجعهبار بود و به همین دلیل ناتو حاضر به توسعه دخالت خود در منطقه نخواهد شد .از نظر دالدر بحران
کنههونی در نههاتو ،بهههویههژه مواضههع غیرقابههل پههیشبینههی آمریکهها ،شههکاف بههین اعضهها را بیشههتر خواهههد
کرد).(Stolton,2020

بازدارندگی ناتومی مبتنی بر فرض دیگری است که آمریکا مستقل است و اروپا بیشهترین وابسهتگی
را به خلیج فارس ،از نظر منابع انرژی و تهدیدات دارد و باید هزینه آن را بپهردازد .ایهن اقهدام بههمعنهای
افزایش بودجه های دفاعی اعضای ناتو است .در حالی که این اعضا حتهی در ارتبهاط بها بودجهه نهاتو در
داخل اروپا اختالفات شدید دارند .سهم آمریکا از کل هزینههای دفاعی ناتو تقریبا  70درصد اسهت .تها
سال  2024سهم اعضا برای ب ودجه دفاعی تنها دو درصد تولیهد ناخهال

داخلهی خواههد بهود .بنهابراین

حداقل تا  2024احتمال افزایش نقش ناتو در خلیج فارس بعید است ).(Reyaz,2019:7

نگرانی اعضا از نقهش تردیهدآمیز آمریکها در آینهده خلهیج فهارس اسهت .ایهن دغدغهه حتهی بهرای
کشورهای عرب خلیج فارس وجود دارد .آمریکا پیوسته نیروههای خهود در عهراق و سهوریه را کهاهش
داده و نشان داده در حال بررسی کاهش حجم عمدهای از نیروهای خود در مناط نامبرده و انتقال آنها
به سایر مناط است .واشنگتن در واکنش به اقدامات ایران و نیروهای نیابتی آن در خلیج فارس صرفاا به
افزایش تحریمها و افزایش جزئی پرسنل نظامی به ویژه در عربستان اکتفا کرد و مایل به درگیری نظهامی
نیست ) .(Cordesman,2020:11زیرا درگیری با ایران متفاوتتر از افغانسهتان و عهراق اسهت و ایهن اقهدام
می تواند بر قدرت آمریکا در برابر رقبای جهانی خود تأثیر سوء بگذارد.
با این حال از نظر برخی گامهای بعدی ناتو در خلیج فارس میتواند برای آینده آن بسیار مهم باشد.
فاواز گرگز 2،استاد روابط بین الملل دانشکده اقتصاد لندن معتقد است این اتحاد به یک «دوره انتقهالی»

1

1. Ivo Daalder
2. Fawaz A Gerges
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منتقل می شود که اعضا تصمیم میگیرند منابع آینده در کجا قرار گیرد .اما همه قدرت های ناتو هماننهد
آمریکا توان فشار بر این پیمان ندارند که در آینده در کجا حضور یابد .جهان دنهی 2از واشهنگتن پسهت
معتقد است درخواست آمریکا یک ایده وحشتناک و منجر به شکست ناتو اسهت .پهروژه نهاتومی یهک
اقدام ضروری برای تحق استراتژی امنیت ملی خود است که خواستار مشارکت کمتر در خلهیج فهارس
و تمرکز بیشتر بر رقابت با چین و روسیه است ).(Deni,2020

دو مشکل در مسیر آمریکا و ناتو برای بازدارندگی و توسعه فعالیتها در خلیج فهارس وجهود دارد.
نخست ناتو قبال در برنامههای ضد تروریسهتی منطقهه ،از جملهه عهراق شهرکت داشهته اسهت و افهزایش
مسنولیت های این نهاد سبب کاهش تمرکز بر تهدیدات در اروپا خواهد شهد .ایهن در حهالی اسهت کهه
روسیه مواضع تهاجمی در اروپا دارد .دوم ،ناتو منابع الزم را بهرای مهدیریت مسهنولیتههای آمریکها در
خلیج فارس ندارد .حتی در ائهتالف ضهد داعهش ،تعهداد کمهی از عملیهاتهها توسهط نهاتو انجهام شهده
است) .(Oprysko,2020بنابراین ناتو قادر نیست شکاف ایجاد شده ناشی از خرو آمریکا را پر کند.
اجالس  2019ناتو در لندن و جنگ لفظی ترامپ و ماکرون حاکی از این واگرایهیهها بهود .از نظهر
ترامپ ناتو دیگر برای مسائل اروپا یک ایده منسوخ شده بود ،موضعی که بایدن از آن عقبنشینی کرد.
مکس بوت معتقد است که ایده ترامپ در راستای حمایت از حیات ناتو است .اما جنبه دیگهر قضهیه بهه
رقابت آمریکا با شرکای اروپایی برمیگردد .از نظر آمریکا ناتو سالها با هزینهه آمریکها بهه اروپهاییهها
سواری رایگان داده است و حال این قدرتها در قالب ناتو باید در راستای منافع آمریکا در خلیج فارس
حرکت کنند ).(Boot,2019

این اختالف نظرها حتی بین اعضای اروپایی ناتو وجود دارد .آمریکا و کشهورهای اروپهای جنهوبی
مانند ایتالیا و اسپانیا مدت هاست که درگیر مشارکت بیشتر نهاتو در دریهای مدیترانهه هسهتند .در مقابهل،
فرانسه ناتو را یک سازمان نظامی می داند که هی تجربه دیپلماتیکی در حهل بحهرانههای خلهیج فهارس
ندارد .ترکیه نیز مخالف توسعه فعالیت ناتو است و تالش کرده است فعالیتهای این پیمان در منطقهه را
مسدود کند ) .(Kardas,2020:5زیرا همکاری های این پیمان با مصر و رژیم صهیونیستی در راستای منافع
آنکارا نیست.
ناتومی یک نفع کوتاه مدت برای اعضای اروپایی این پیمهان خواههد داشهت .قهدرتههای اروپهایی
می توانند هزینه توسعه این پیمان در خلیج فارس را بر دوش اعراب این منطقه قرار دهند و از این طریه
1. transitional period
2. John R. Deni
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مشکل بودجه دفاعی این پیمان که چالشی بین آمریکا و سایر اعضا است را تا حهدودی برطهرف کننهد.
بهویژه اینکه دولتهای عرب منطقه بهنظر میرسد به ازای تغییر موازنه نظهامی و ایجهاد بازدارنهدگی در
برابر ایران ،حاضر به پذیرش این هزینهها باشند.

 -7ناتو-می 1و امنیت جمهوري اسالمی ایران
ناتومی مجموعه ای از تهدیدات نظامی ،سیاسی و اقتصادی را علیه ایران از سوی دو محور بازیگران
منطقهای و فرامنطقهای ایجاد میکند و در عین حال ضمن تقویت بنیهه نظهامی کشهورهای عهرب خلهیج
فارس ،امنیت جمهوری اسالمی را در شرایط پیچیدهای قرار میدهد که در زیر به آن پرداخته میشود.
 1-7تقویت بنیه نظامی كشورهاي عرب خلیج فارس
کشورهای عرب خلیج فارس ارفیت قدرت نظامی برای ایجاد بازدارندگی و تغییر موازنه نظامی بهه
سود خود در برابر ایران را ندارند .ایران چهاردهمین قدرت نظامی جهان است و عربستان رتبه هفدهم را
دارد .سایر کشورهای عربی خلیج فارس در موقعیت ضعیفی قرار دارند .امارات جایگهاه  ،45عهراق ،50
عمان  ،75کویت  ،85قطر  90و بحرین  93را دارند ) .(NPA,2020تنشههای یهک سهال اخیهر در خلهیج
فارس نشان داد بازدارندگی همچنان اولویت اصلی اعراب و آمریکها در برابهر ایهران اسهت و ایهن مههم
خار از توان نهادهای امنیتی درون -منطقهای است.
دانیل سامت 2از شورای آتالنتیک معتقد است اعراب برای حفهظ حهداقل موازنهه نظهامی در خلهیج
فارس ناچار به سرمایه گهذاری هنگفهت روی نیهروی دریهایی خهود هسهتند .اگرچهه حجهم عمهدهای از
واردات تسلیحات به کشورهای عرب خلیج فارس اختصهاص دارد ،امها ارفیهت ایجهاد بازدارنهدگی در
منطقه را بدون یک قدرت خارجی ندارد .مواضع آمریکا نشان داده است مایهل نیسهت دیگهر مسهنولیت
امنیت این آبراه را حفظ کند .برای واشنگتن ،هند-اقیانوسیه ،بهویژه از نظر تجهیزات نظامی دریایی در
برابر چین ،صحنه رقابت مهمتری است ) .(Sament,2020کاهش وابسهتگی بهه نفهت منطقهه نیهز محهرک
دیگر آمریکا است .از سوی دیگر ائتالف بینالمللی محافظت از این آبراه با اقبهال کمهی مواجهه شهد.
طرح ناتو -خاورمیانه نتیجه چنین وضعیتی است که ترامپ آن را مطرح کهرد کهه ههدف آن ،عضهویت
رسمی کشورهای خلیج فارس در ناتو است.

1. NATOME = Nato and Middle East
2. Daniel Sament
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 2-7همگرایی بیشتر آمریکا و اروپا علیه ایران:
آمریکا با طرح بازدارندگی به کمک ناتو در خلیج فارس این پیام را بهه ایهران ارسهال مهیکنهد کهه
اگرچه اروپایی ها درباره برجام با او اختالف دارند ،اما در مسائل منطقه و بهویژه ایران از حمایت کامهل
متحدین خود برخوردار است .ورود جدی ناتو به این طیف از موضوعات باع

افزایش تقابل میان ایهن

سازمان با اهداف و منافع ملی و منطقهای ایران میشود .از آنجا که امهروزه عمهده فعالیهتههای نهاتو در
غرب آسیا است و این سازمان با حضور هر چه بیشتر در این منطقه به دنبال تضمین جریان صدور انرژی
به بازارهای جهانی و کنترل تهدید تروریسم است ،ایران در تیررس اصلی فعالیهتههای نهاتو قهرار دارد.
حضور گسترده ناتو در محیط جغرافیایی ایران ،محدود کننده موقعیت ایران است ).(Rydell,2020:11

 3-7محدود كردن حیطه عمل ایران در خلیج فارس
تالش این سازمان برای حراست از نفهتکهشههای بهزر

و حضهور در ایهن منطقهه ،در تقابهل بها

دکترین امنیتی ایران که معتقد به تأمین امنیت منطقه بدون حضهور نیروههای بیگانهه نظهامی اسهت؛ قهرار
دارد .حدود دو سوم ذخایر اثبات شده نفت و یک سوم ذخایر گاز طبیعی جهان در خلهیج فهارس قهرار
دارد و بنابراین این ناحیه برای ایران جنبه بازدارندگی دارد .اگر ذخایر برآورد شده دریهای خهزر بهه آن
اضافه گردد ،درصد نسبی این ذخایر به بیش از  70درصد نفت و بیش از  40درصهد بهرای گهاز طبیعهی
میرسد) .(Indexmundi,2021ناتو اکنون در برخهی همسهایگان شهمالی ایهران حضهور دارد و بها حضهور
نظامی در خلیج فارس ،حلقه محاصره ایران که یادآور کمربنهد بهداشهتی شهوروی اسهت ،توسهط یهک
پیمان امنیتی فرامنطقهای تکمیل میشود.
صرفنظر از رویدادهایی که بر بهای نفت تأثیر دارند ،ثبات بازار جهانی نفهت همچنهان بهه اسهتفاده
پیگیر و پیوسته از نفت خلیج فارس وابسته است .این اهمیت حتی برای صادرات نفت ایهران در شهرایط
تحریم های شدید وجود دارد .در سند استراتژی ملی آمریکا در قرن  21این کشور با همکهاری دیگهران
مواف است به تالش های خود برای جلوگیری از تبدیل شدن تولید نفت خلیج فهارس و دیگهر منهاط
کههانونی عرضههه نفههت ،بههه صههورت سههالح سیاسههی بههر ضههد آمریکهها و دیگههر متحههدانش ادامههه
دهد) .(Bininachvili,2020:13این اهمیت نشان می دهد آمریکا با راهبری ناتو به دنبهال کنتهرل دو حهوزه
یاد شده میباشد.
طرح ناتو-می گویای این واقعیت است که با مسأله ایران نمیتوان بهطور عادی برخورد کرد .درک
تهدید ایران در خلیج فارس باید با احتیاط در نظر گرفته شود .اما در اینجا نیز ناتو می تواند نقش مهمهی
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در جلوگیری از تشدید ناخواسته تنش با ایران ایفا کند .کشورهای ناتو و شورای همکاری خلیج فهارس
ممکن است به یک چارچوب کم و بیش رسمی برای شکل دادن به نوعی گفتگو برای بازدارندگی در
برابر ایران دست پیدا کنند .در حالی که در نظر چیزی نمی تواند مانع عضویت ایران در ابتکار اسهتانبول
شود ،اما بهنظر میرسد این بازدارندگی جنبه سلبی برای ایران دارد .بهفرض عضهویت ایهران بایهد چنهد
مساله اول روشن شود .ماهیت برنامه هستهای ایران ،تمایل اعضا و شرکای نهاتو بهرای تعامهل بها ایهران و
سازگاری چنین ابتکاری با رژیم فعلی تحریم های سازمان ملل ،آمریکا و اتحادیه اروپا کهه ههدف قهرار
دادن تهران است ) .(Loup,2012در حالی که تجربه چهار دهه اخیر غرب از تعامل با ایهران و کارشهکنی
طرف غربی نشان داده است غرب میلی برای حل این مسائل ندارد.
در حالی که موقعیت ژئوپلیتیکی -ترانزیتی ایران با محدودیتهای ساختگی قدرتهای فرامنطقهای
مواجه است ،موقعیت ژئوپلیتیکی-ترانزیتی کشورهای عرب خلیج فارس با محدودیتههای منطقههای و
طبیعی ،کنترل دو آبراه توسط دو کشور از منطقه ،ایران و یمن ،مواجه است .بخش بزرگهی از سهرزمین
عربستان محصور در بیابان های گرم بین عراق و کویت است و در عمل دسترسی سرزمینی را بهه شهدت
محدود می کند .بنابراین با تالش برای حهذف اهمیهت خلهیج فهارس بهرای ایهران ،ههم از طریه توسهعه
فعالیت های ناتو و هم انتقال خطوط انرژی به دریای سرخ ،این جنبه بازدارندگی برای ایران و در مقابهل
نقطه ضعف برای اعراب ،قابل حذف است .تنها راه رفع این محدودیت اکنون در قالب جنگ با یمن در
حال وقوع است ) .(Madawi,2019سلطه بر یمن به معنای سلطه بر بابالمندب ،خلیج عدن و کنترل ایهن
آبراه استراتژیک است که بر اهمیت خلیج فارس برای ایران تأثیر منفی میگذارد.
 4-7تکمیل سیاست فشار حداكثري علیه ایران
حضور ناتو به زعم میشائیل سینگ 1از موسسه واشنگتن بخشی از راهبرد فشار حداکثری علیه تهران
است که اکنون اروپا در قالب ناتو باید پازل آن را تکمیل کند .از نظهر سهنام وکیهل 2در مؤسسهه چهاتم
هوس ایران اخیرا در نتیجه واگرایهی در اتحهاد غربهی ،رویکهرد تقابهلگرایانههتهری اتخهاذ کهرده اسهت
)2019

 .(NPA,تشدید سیاست گرایش به شرق و امضای تواف نامهه همکهاری  25سهاله بها چهین در ایهن

راستا است .اکنون ایران در حال تنظیم سندی ،مشابه آنچه که با چین امضا کرد ،با روسیه است .راهبهرد
نگاه به شرق حتی بین اعراب و صهیونیست ها مورد توجه جدی قرار گرفتهه اسهت .ایهن احتمهال وجهود
دارد که این کشورها درگیر کشمکشهای قدرتهای شرقی و غربی شوند و بهنوعی مجبور به با دهی
1. Michael Singh
2. Sanam Vakil

118

تأثیر گسترش ناتو به خلیج فارس بر بازدارندگی جمهوري اسالمی ایران

به هردو طرف باشند و در نتیجه امنیت آن ها بهیش از دوران یکجانبههگرایهی آمریکها در منطقهه متزلهزل
شود .حمالت پراکنده علیه نفتکشها در خلیج فارس و تلقین رسانهای ناامنی در ایهن آبراه زمینههای
برای توجه جدی کشورهای عرب خلیج فارس به ناتو در منطقه میشود.

نتیجه
توسعه ناتو در خلیج فارس سبب می شود ایران نیز عمده تمرکهز خهود را در خلهیج فهارس بگهذارد.
اگرچه حتی بدون توسعه ماده  5ناتو به کشورهای عرب خلیج فارس ،آمریکا قیم نظامی آنهها در برابهر
ایران بوده است .محتمل ترین سناریوی ممکهن پهس از توسهعه نهاتو در خلهیج فهارس و حتهی عضهویت
کشورهای عرب خلیج فارس در ناتو ،توسعه دیپلماسی ارعاب و قدرتنمایی 1و گرایش بهه اتحادههای
بیشتر با قدرت های شرقی است .در این شرایط واگرایی بین ایران و کشورهای عرب خلیج فارس بیشهتر
می شود .خرو از این شرایط توسط ایران وابسته به این است تهران مجدداا موازنه نظامی و بازدارنهدگی
را بهسود خود تغییر دهد .آمریکا به دنبال افزایش سطح تنش با توسهعه نهاتو در خلهیج فهارس اسهت ،امها
اعضای ناتو بهدنبال تنشزدایی هستند.
گام بعدی ایران این است که اجهازه ندههد خلهیج فهارس کهانون بحهران شهود .درعهین حهال نقهش
بازدارنده آن حفظ شود .کانونی شدن بحران خلیج فارس سبب میشود ارفیتههای مقابلهه و تضهاد در
سایر مناط رقابت به این حوزه منتقل شود که نتیجه آن کاهش ضربهپذیری رقبها در حهوزهههای دیگهر
است .تمرکز بازدارندگی در یک حوزه به معنای از دست دادن نفوذ در سایر مناط بحران است .راهبرد
بعدی ایران ،تالش برای حضور قدرتهای فرامنطقهای رقیب ،بهویژه قدرتهای شرقی در خلیج فارس
و دریای عمان است .موافقت نامه همکاری استراتژیک  25ساله با چین و تالش برای تنظیم توافقی شبیه
به آن با روسیه حاکی از این راهبرد است.
نقطه ضعف ایران در این وضع این است که تهران توان رژیمسهازی محهدودی در برابهر نهاتو دارد.
روسیه و چین احتماال اقدامات فردگرایانه را در برابر نهاتو بهر شهراکت در یهک اتحهاد نظهامی بها ایهران
ترجیح میدهند .روسیه بهدلیل رقابت تاریخی خود با ناتو احساس خطر میکند و ایجاد رابطهه حسهنه از
سوی روسیه و چین برای مقابله با گسترش ناتو است و به نظر نمیرسد آنها در مقابل افزایش فعالیتها
ناتو ،حاضر به اتخاذ سیاستهای تقابلی باشند.
آمریکا با حضور ناتو در خلیج فارس و یا عضهویت کشهورهای عهرب خلهیج فهارس در ایهن نههاد،
1. saber rattling
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می تواند تسلیحات اتمهی خهود را در منطقهه مسهتقر کنهد .در واقهع حضهور نهاتو بهه ایهن اقهدام آمریکها
مشروعیت الزم را میبخشد و از طرف دیگر حس نیهاز دولهتههای عهرب منطقهه بهه ایهن تسهلیحات را
برطرف میکند و از یک رقابت هستهای بین دولتهای عرب و رژیم صهیونیستی جلهوگیری مهیشهود.
این روند برای ایران به شدت تهدیدزا است .اگرچه عضویت کشورهای عهرب خلهیج فهارس در نهاتو و
توسعه فزاینده این پیمان در منطقهه مشهخ

نیسهت ،امها ایهران بایهد در برابهر ایهن اقهدام ،توانهاییههای

غیرمتقارن خود را به شدت افزایش دهد و اجازه ندهد رژیمسازی دولتی در برابر رژیمسازی غیردولتهی
متشکل از هسته های مقاومت مشروعیت یابد .این اقدام سبب میشود متحدین ناتو و اعراب خلیج فارس
ارفیت الزم را برای ضربه زدن به سایر جبهههای نبرد ،در قالب مبارزه با تروریسم ،به دست آوردند.
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ABSTRACT
The present study seeks to model the role of cyber threats in undermining the
national security of the Islamic Republic of Iran from a geopolitical perspective. To
process the problem, a qualitative research method and content analysis have been
used. Research data using semi-structured interviews of 25 experts in the field of
cyber peace and security who were selected using theoretical sampling method; and
using the content analysis method of the network of themes analyzed and modeled.
A network measurement concept was developed. The findings of this study showed
that the optimal model of security threats Cyber power role analysis includes two
comprehensive themes: internal threats and external threats. In addition, in order to
"validate" the themes and the model, there are two methods of evaluating the
validity of the communication method and also the audit method, and in order to
"validate" the reliability of the two methods,reproducibility and transferability or
generalizability were also used..
Keywords: Cyber Threats, National Security, Islamic Republic of Iran , Content
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