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 چکیده

نیاا د، در اقصی نقاط المللیینبپس از پایان جنگ سرد و تحول کارکردی و مأموریتی ناتو، این سازمان 
وتوی وسایله برناماه ت ا به ۱۹۹۴فارس حضور پیدا نمود. نااتو در ساال جازجمله خاورمیانه و خلی

وسیله برنامه ابتکار همکاری استانبول حضاور خاود را در منهقاه تحکای  به ۲۰۰۴مدیترانه و در سال 
هاا نکه ازجمله آ فراوانی برای حضور در منهقه اس  هاییزهانگنمود. بر این اساس ناتو دارای علل و 

حصاور م ،و در نهای  اسرائیله تأمین امنی  انرژی دنیای غرب، مبارزه با تروریس ، ارتباط با ب توانیم
فزایش حضاور تا اهداف و دالیلی که موجب ا شودیمنمودن ایران اشاره نمود. در این پژوهش تالش 

ق میالدی و در پرتو سیاس  تمرکززدایی آمریکا و چرخش باه شار ۲۰۱۱فارس از سال ناتو در خلیج
ترایی تحلیال و ارزیاابی شاود. در تردیده اس ، بر اساس روش توصی ی تحلیلی در قالب نظریه واقع

فارس به دنبال سیاس  که حضور ناتو در خلیج شودیمراستای تحقق هدف پژوهش این سؤال مهرح 
ایان پاژوهش  هاییافتاه ؟باشدیم تحلیل و ارزیابیتمرکززدایی از خاورمیانه بر مبنای چه اهدافی قابل

فاارس در پرتاو سیاسا  تمرکززدایای آمریکاا از افزایش حضور نااتو در منهقاه خلیج دهدیمنشان 
لاه یکاا، احاخاورمیانه در راستای تحقق اهداف مشترک آمریکا و ناتو نظیر استمرار حضاور نیاابتی آمر

  ی  انرژی و حمایا، مشارک  ناتو در تأمین امنی  جهانی، تضمین امنالمللیینبمسئولی  به متحدین 
 .قابل تحلیل و ارزیابی اس  یامنهقهاز متحدین 
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 مقدمه .1

، پس از پایان جنگ سارد، باا تحاول م ااهی  درون ۱سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(

اندازهای خاود نظیار م هاوم ناوین چشا محتوایی و کارکردی خود، بر اساس اساناد و 

عنوان مانی سا  عملکارد نااتو پاس از فروپاشای شاوروی محساوب که باه ۲استراتژیک

 یابرنامهو  شودیمروزرسانی بهمورد بازبینی قرار ترفته و بار شود و هرچند سال یکمی

ور ، در نقاط توناتون دنیا نظیر آسایای مرکازی و ق قااز حضا3نظیر مشارک  برای صلح

، خاود را از وعاتی  ۴تا بر اساس ایده نااتوی جهاانی هتالش کرد کرد. این سازمانپیدا 

درون آتالنتیکی دوران جنگ سرد که نقهه اتصال دو سوی اقیانوس آتالنتیک در اروپای 

آفرینای جهاانی غربی و آمریکای شمالی به یکدیگر بود، به وعتی  فراآتالنتیکی و نقش

 ر جایگاه دهد.دنیا تغیی در اقصی نقاط

بر این اساس، ناتو پس از پایان جنگ سرد، همواره در تالش بوده اس  تا با در نظار 

یابی به نقاط اساتراتژیک ها، نظیر امنی  انرژی غرب و راهداشتن یک سری ابتاد و مؤل ه

دنیا نظیر خاورمیانه، به این منهقه دسترسی پیدا نماید. در راستای دستیابی به این هادف، 

و  5وتوی مدیتراناهت ا  یهابرناماهمایالدی، در چاارچوب  ۲۰۰۴و  ۱۹۹۴تو در سال نا

فااارس وارد فاااز بااا کشااورهای خاورمیانااه و حاشاایه خلیج6ابتکااار همکاااری اسااتانبول 

 های نظامی، دفاعی، امنیتی، آموزشی، لجستیک، ترابری و ... شده اس .همکاری

فااارس هاا  متقااابالی دارای جاز سااوی دیگاار کشااورهای خاورمیانااه و حاشاایه خلی

تاوان باه ها میباشند که ازجمله آنفراوانی برای حضور ناتو در این منهقه می هاییزهانگ

جدید بادون حضاور ایاران و  یامنهقهتالش برای مقابله با ایران، تنظی  ترتیبات امنی  

کرد. اما آنچه اشاره  المللیینبتهبیق نیروهای مسلح این کشورها با آخرین استانداردهای 

بر میزان حضور ناتو در خاورمیانه تأثیر به سزایی نهاده اس ، وعاتی  جدیاد سیاسا  

تااکنون اسا . حضاور نااتو در خاورمیاناه  ۲۰۱۱خارجی آمریکا در خاورمیانه از ساال 

                                                           
1. North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

2. Strategic New Concept 

3. Partnership for Peace 

4. The idea of global NATO 

5. Mediterranean Dialogue 

6. Istanbul Cooperation Initiative 
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رو منبتث از این سیاس  جدید آمریکا دچار تغییر و تحوالت فراوانی شده اسا . ازایان

دالیلی نظیر قدرت یافتن چین در ابتاد اقتصادی، نظامی و دیپلماتیاک،  آمریکا با توجه به

چالش آینده خود در منهقه شرق آسیا تلقی نموده و در تالش اس  تا با تمرکززدایای از 

خاورمیانااه، نیاارو، امکانااات و توجهااات خااود را بااه شاارق آساایا متهااوف دارد و اهاا  

در این منهقه متمرکز نموده اسا . از  یابی چینخود را بر جلوتیری از قدرت یهاتالش

سوی دیگر تمرکززدایی آمریکا از خاورمیانه با استقبال ناتو مواجه شاده اسا ، و باعاث 

 حضور هرچه بیشتر ناتو در این منهقه از جهان شده اس .

عنوان بارادر تحوالت سیاس  خاارجی آمریکاا باهاین میان باید توجه داش  که  در

. عاالوه و اسا کلی دارای تأثیر مستقیمی بر تحرکات جهانی نات صورتناتو، به تربزرگ

آفرینی جهانی نااتو، در قالاب ایاده نااتوی جهاانی، بار آمریکا حامی اصلی نقش بر این،

ر هر منهقه . بنابراین واعح اس  که حضور ناتو دباشدیماساس م هوم نوین استراتژیک 

تبااط مساتقی  باا اهاداف نحوه آن در ارفارس، میزان و از جهان نظیر خاورمیانه و خلیج

رو این پژوهش با روش تحقیق توصی ی ا تحلیلی به دنبال این . ازباشدیممدنظر آمریکا 

 بررسی ارتباط سیاسا  تمرکززدایای آمریکاا از خاورمیاناه و افازایش حضاور نااتو در

ی فارس اس . بر این اساس در چارچوب اهداف پژوهش حاعر، ابتدا مباانی نظارخلیج

ساپس علال  وموردبحث قرارترفته  تهاجمیترایی منهبق با فرعیه تحقیق در قالب واقع

صورت اجمالی طرح و دالیل افازایش حضاور تمرکززدایی آمریکا از منهقه خاورمیانه به

وتوی مدیتراناه و نظیر ت ا  ییهابرنامهفارس در چارچوب بررسی ناتو در منهقه خلیج

تاارین اهااداف ناااتو در منهقااه تردیااده و نهایتااای مه  ابتکااار همکاااری اسااتانبول طاارح

 ار خواهد ترف .فارس موردمهالته و بررسی قرخلیج

 

 نظری مبانی. 2

 ۱یی تهااجمی جاان مرشاایمرتراواقاعو اطالعات این پژوهش بار اسااس نظریاه  هاداده

متتقاد اسا  کاه رفتاار  ۲شده اسا . مرشاایمر نیاز همچاون کنا  والتاز لیوتحلهیتجز

                                                           
1. John Mersheimer 

2. Kenneth Waltz 
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. مرشایمر متتقد اسا  کاه دهدیمرا شکل  المللنیب، ساختار آنارشیستی روابط هادول 

این یک اصل عقالنی اس  که هر دولتی باید به دنبال کسب قدرت برای ح ظ امنیا  و 

حائز اهمی  زیادی اسا   المللینبتهاجمی، آنارشی  یانتراواقعبقای خود باشد. از دید 

شوند. در ایان  نائلثر رساندن امتیازات نسبی خود به آن با به حداک کوشندیم هادول و 

خردورزی که به دنبال امنی  هستند، به انجام اقداماتی تمایل دارند کاه  یهادول جهان، 

تهااجمی  انیاتراواقعممکن اس  به تتارض با دیگران منجر شاود. درایان چاارچوب، 

قدرت )یا ن وذ( نسبی خاود  سازدیمرا وادار  هادول  ۱که آنارشی کنندیمچنین استدالل 

 هادول هرتز قهتی نیس  و  المللینبرا به حداکثر برسانند. امنی  و بقا در درون نظام 

با به حداکثر رساندن قدرت و ن وذ خود، امنی  خویش را به حداکثر برسانند.  کوشندیم

در مواردی که منافع نامحدود نیستند و تنها  ییتراتوستههمواره درتیر  هادول البته اکثر 

 (.۱3۰: ۱3۹۱ی آن باشد، به آن مبادرت کنند. )مشیرزاده، هانهیهزاین امر بیش از 

ساب کرا باه رقابا  بارای  هاادول مرشایمر موافق با نظر والتز اس  که آنارشای، 

شدن هستند و  به دنبال هژمون هادول متتقد اس  که  حالنیدرع. اما داردیمقدرت وا 

خواهند شد.  جوزهیست هادول ، این کندیمبیش از آنچه والتز ترسی    ینهادرهمین امر 

 هدف کشوری همچون آمریکا، سلهه بر همه نظام اس . زیرا تنها بدین روش اسا  کاه

 متحدهتاالیاحتی تصور حمله به  هادول هیچ دول  یا اتحادی از  کندتضمین  تواندیم

ماین زی بزرگ اس . اماا سایاره هاقدرتهمه  دئالیارا ه  نخواهند داش . این نگرش 

اورد و از آن اس  که یک قدرت هژمون بتواند کل آن را تح  سیهره خود دربی تربزرگ

زم در ایان ال. دولتی وجود ندارد که دارای توان باشندیمخود یک مانع بزرگ  هاانوسیاق

ر منهقه سهح هژمون د : تمامی دول به دنبال رسیدن بهدیتویممسئله باشد. لذا مرشایمر 

بالقوه باه یاک  طوربه. آلمان باالخره به یک دول  توانمند اروپایی و چین باشندیمخود 

 (.۱۴6: ۱3۹۴، قدرت برتر در قاره آسیا تبدیل خواهد شد. )جکسون و سورنسن

  یدرنهای رسید که چین اجهینتبه چنین  توانیمبنابراین با توجه به نظریه مرشایمر، 

رقی را زیر سلهه خود درخواهد آورد. بر مبنای ایان نظریاه، در صاورت باروز آسیای ش

ی، باید منتظر بود آمریکا تالش کند تا از قدرت تیری چین جلوتیری و یاا ادهیپدچنین 

                                                           
1. Anarchy 
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حداقل به دنبال تضتیف قدرت آن در شرق آسیا شود. عالوه بر این، اتر چین تبدیل باه 

 متحادهاالتیای از جانب مدتیطوالنظار داش  برنامه آمریکا شود، باید انت هیپاه قدرت 

ی دنیا کاه دارای اهمیا  هاحوزهبرای مقابله با کوشش این دول  برای حضور در سایر 

یی تهااجمی تراواقعلذا مرشایمر نام نظریه خود را  ی برای آمریکا اس ، آغاز شود.اژهیو

یی هافرص همواره به دنبال ی بزرگ هاقدرتاین فرض مهرح اس  که  چراکه. نامدیم

هژمون شادن اسا . مرشاایمر  هاآنو مقصود نهایی  مانندیمبرای سیهره بر رقیبان خود 

بر این باور اسا  کاه ایان مبحاث تواناایی عماومی باودن و  انیتراواقعنیز مانند دیگر 

ه بارای با هاادول را دارد. همواره کشمکش میاان  هامکانو  هازمانی در همه ریکارتبه

ایان نازا   هماوارهوجود دارد. بناابراین  المللنیبدس  آوردن قدرت و سلهه بر محیط 

مانع از این امر شاود )جکساون، سورنسان،  تواندینمبوده، هس  و خواهد بود و کسی 

۱3۹۴ :۱۴۷.) 

ی هاقادرتیی تهاجمی این اس  کاه رفتاار کشاورها و حتای تراواقعم هوم مبنایی 

تی درباره تداوم بقا و تهدید دیگار کنشاگران دارد، کاه ایان بزرگ ریشه در یک ترس ذا

. لذا هر قدرتی به دنباال ردیتیمشکل  المللنیبترایی محیط  ومرجهرجترس از ساختار 

آن اس  که با تهاج  به هژمونی رسیده و از ایان رهگاذر چاالش باالقوه ساایرین را در 

صاه جهاانی از میاان باردارد. منهقه خود و نزد همسایگانش و حتی اتر توانسا  در عر

یی تهاجمی متتقدند مبارزه برای قدرت، اولین تام برای پا نهادن به تراواقعپیروان نظریه 

، این کشورها، منتظر فرصتی هستند کاه رونیازای اس . و المللنیبعرصه بازیگری نظام 

ه قادرت قدرت خود را در برابر دیگران افزایش دهند. از دید مرشایمر تنهاا کشاوری با

ی که قدرتمند باشد ااندازهبهکه به موقتی  برتر جهانی دس  یافته باشد و  رسدیمبیشتر 

که بر دیگران مسلط شوند و هیچ کشور دیگر یا ائتالفای، تواناایی ماالی و نظاامی بارای 

 (.3۸: ۱3۹۲کردن یک چالش جدی علیه او را نداشته باشد. )عزیزی و رعازاده،  فراه 

هیچ قدرت دیگری حتی به هژماونی  دهندینمی بزرگ اجازه هادرتقبراین اساس، 

ایان موعاو ، ایجااد  موازاتباهتبدیل شاود.  هاآنی برسد و به یک تهدید برای امنهقه

امنی  مهلق برای هژمونی، ناامنی مهلق برای دیگر رقبا به وجود خواهد آمد. در دیادتاه 

ی هاقادرتباه ن اع  آنچاهبرای خدم  به »هژمونی، ناتو به یک دلیل تداوم یافته اس . 
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در حقیق  تمرکز قدرت در دس  هژمون اسا  کاه نظا  و سااختارهای «. بزرگ اس 

مانناد نااتو نیاز شاکلی از ایان  هاهیااتحادو  دهادیمسیست  و روابط نامتقارن را شکل 

کشورهای غربی مشوق  دهدیمهستند. ت وق قدرت آمریکا به این کشور اجازه  سازوکار

  یا من ی ارائه نماید. تشکیل ناتو از همان ابتدا بر سر منافع آمریکاا شاکل ترفا  و مثب

. لاذا رهیافا  باه کاار شودیمتداوم آن پس از جنگ سرد نیز، در همین چارچوب بیان 

بار  تاوانیمترفته شده در روند تنظی  این مقاله مبتنی بر نظریه واقتگرایای تهااجمی را 

اتی برای مقابلاه باا تهدیادات بیاان نماود. در ایان ارتبااط، اساس آمادتی نظامی و عملی

دارند تا ساه  خاود را  تالش عمومایبزرگ همانند آمریکا  یهاقدرت»: تویدیممرشایمر 

از قدرت هژمون به حداکثر برسانند. سیاس  قدرت، زمینه الزم برای هژمونی منهقاه ای 

و بیانیه ورشاو در  ۲۰۱۴با بیانیه ولز . بهره تیری از چنین الگوهایی، آوردیمرا به وجود 

بار اسااس  تاوانیمجدیاد نااتو را  هاییاس سهماهنگی دارد. محور اصلی  ۲۰۱۴سال 

فرآیندهایی نظیر قدرت سازی، آماده سازی کنش عملیاتی، استحکام راهبردی و همچنین 

لاه، (. در اداماه ایان مقا۱۰6: ۱3۹6 پاسخگویی در مناطق بحرانی دانس . )پوستین چی،

و  شاودیمابتدا به بحث سیاس  تمرکززدایی امریکا از خاورمیانه، ابتاد و دالیل آن اشاره 

 .تیردیمبر حضور ناتو در خلیج فارس مورد تجزیه و تحلیل قرار  بازتابانسپس 

 

 از منطقه خاورمیانه آمریکا تمرکززدایی پیشینه و دالیل سیاست. 3

 ۲۰۱۱ریکا در آسیا برای اولین بار در مقاله ساال آم یهاتالشتصمی  به تمرکز بیشتر بر 

، در مجله سیاس  خارجی رونمایی شد. او بر این نکته تاکیاد کارد کاه ۱هیالری کلینتون

پس از یک دهه هزینه منابع آمریکا در افغانستان و عراق، این کشور نیاز دارد بارای دهاه 

 ،محماد زاده و دیگاران) دآسیا تغییار دها ترمه آتی جه  دهی خود را به سوی منهقه 

جمهاور وقا  آمریکاا در ساخنرانی خاود در رئیس ۲بااراک اوبامااهمچنین  (.۹۴: ۱3۹5

، با اشاره به تمرکززدایی آمریکا از منهقه ۲۰۱3مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

فارس باید مسئولی  اصالی ح اظ فارس ت  : کشورهای منهقه خلیجخاورمیانه و خلیج

                                                           
1. Hillary Clinton 

2. Barack Obama 
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های خهارات مسائولی  و هاناهیهزمنظور کااهش ی دفا  شخصی خود را، باهامنی  برا

 .(Wehrey and sokolsky. 2015: 6)امنیتی آمریکا در این منهقه را بر عهده بگیرند. 

در خاورمیاناه،  این کشاورحضور مستقی   براین اساس، از دیدتاه مقامات آمریکایی،

تاوان باه وهاور رقباای دالیال آن میهمچون تذشته دیگر م ید فایده نیسا . ازجملاه 

دراین میان، نقهاه عزیما  اشاره نمود.  ۱نووهور اقتصادی جدیدی همچون تروه بریکس

یکای از اعضاای تاروه اصلی سیاس  تمرکززدایی، تالش برای مهاار چاین باه عناوان 

و  باشدیمشدت در حال به چالش کشیدن آمریکا در حوزه اقتصادی که بهاس  بریکس 

از آمریکا پیشی  آنمیالدی رق  تولید ناخالص داخلی  ۲۰۲5که تا سال  شودیم بینیپیش

هدف آمریکا از اتخاذ ایان اساتراتژی، تقویا   (.۹۴: ۱3۹5 ،دیگران محمدزاده وبگیرد )

دیپلماتیک، اس . باه  -است اده از ابزارهای نظامی  اموقتی  نظامی خود در منهقه آسیا ب

ت نگدار دریایی خود را در یک پایگاه در شمال  ۲5۰۰ی، میالد ۲۰۱3همین دلیل در سال 

 ,Sultan) دیاترداسترالیا مستقر نمود که این استقرار، باعث اعتراض شدید دول  چین 

و یاو. اس. اس  ۲دو ناوشکن یو. اس. اس اساپرانوس ۲۰۱۹ر فوریه سال د 2013 :137(

، عملیاات نااوبری آزاد ۴یچینی در جزایر اساپورتل یهاستگاهیامایلی  ۱۲در عرض  3پربل

 انیسااین رابهه سخنگوی ناوتان ه ت  نیروی دریایی آمریکا به شبکه  در را انجام دادند.

ان ت  : هدف از انجام این مانور، چالش افزایش ادعاهای دریایی و ح ظ دسترسای باه 

متحاده در هرجاا کاه قاوانین اجاازه دهاد، و همچنین نمایش این بود که ایاالت هاآبراه

 .(Pickrell, 2020) .عملیات انجام دهد

بسایار  یهاناهیهزحضور امریکاا در منهقاه خاورمیاناه و  یهاچالشاز سوی دیگر، 

 مساألهاقتصادی آن نیز عامل مهمی برای پیگیری سیاس  تمرکززدایی امریکا بوده اس . 

نساتان و بارها به این موعو  اشاره نموده اس  کاه آمریکاا در افغا 5دونالد ترامپای که 

محیط چاالش براین اساس،  )connor'o,2018.( تریلیون دالر هزینه نموده اس  ۷عراق 

. تاداوم منازعاه باشادیمساز خاورمیانه در زمره دالیل تمرکززدایی آمریکا از این منهقه 

                                                           
1. Brix group 

2. U. s. s Esperonous 

3. U. s. s Perbell 

4. Sportly islands 

5. Donald trump 

https://www.newsweek.com/authors/tom-oconnor
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یابی تارای تروریساتی، قادرتافراط یهاتروهرشد  دیرینه فلسهین و رژی  صهیونیستی،

آواره و مهااجر براثار  هااونیلیمدار یمن، وجاود مجدد طالبان در افغانستان، بحران دامنه

محیط خاورمیانه بارای  یهاچالشداخلی در یمن، سوریه و افغانستان ازجمله  یهاجنگ

مساائل و مشاکالت  متتقاد اسا  کاه ۱در ایان زمیناه هناری کیساینجر .آمریکا هساتند

شود. بلکه مبارزه با تروریسا  و اجارای خاورمیانه تنها توسط یک قدرت واحد حل نمی

 ایان منهقاه اسا  یهاقادرتروند صلح خاورمیانه مستلزم مشارک  و همکاری ناتو و 
(Mary,1995:281). 

 

 
 

 ههای سیاس  تمرکززدایی آمریکا از منهقه خاورمیاندالیل و ریشه. ۱شماره  شکل

 

                                                           
1. Henry Kissinger 
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در  کاایآمر یبارا یاساتراتژ نیبهتر مریو مرشا ۱وال است ن نظر  این وعتی ، از در

 نیاولا یساتیبا متحادهاالتیکاه ا یتنایاتخاذ موازنه از راه دور اس .  ،یخارج اس یس

 ریدر ساا یرعاروریقرار دهاد و از دخالا  غ یغرب مکرهیخود را بر تسلط به ن  یاولو

از راه  موازناه .(Mearsheimer and Walt, 2016: 71). کناد یمناطق جهان خاوددار

نخواهاد باود.  متحادهاالتیان تاال ا ایاانازوا و  یبه متنا مریوال  و مرشا ریدور، به تتب

کشور در منااطق  کیمهلق توسط  یراهبرد ممانت  از کسب هژمون نیدر ا یهدف اصل

تونااتون،  گرانیبااز نیموازناه با یاز رهگذر برقرار دی. واشنگتن بااس مختلف جهان 

دسا  برتار  ایو شمال شرق آس فارسجیدر اروپا، خل یقدرت برتر چیمهمئن شود که ه

طور فتال نسب  باه به دیبا کایکار، آمر نیا یبرا .کسب نخواهد کرد نیریرا نسب  به سا

مداخله و حضاور  یبه متن نیخود اقدام کند، اما ا یو شرکا نیاز متحد یاشبکه لیتشک

 یبارا کاایکه اتار بناا باشاد آمر کنندیم حیو وال  تصر مری. مرشاس ین  یمستق ینظام

 نیهاا. بادآن رهاا باشاد و ناه آغاازتدر جنگ کیقدرت هژمون کیاز وهور  یریجلوت

 کاایو آمر شوندیها را متحمل مو خسارات جنگ نهیهز نیشتریب یمحل گرانیباز ب،یترت

 زیاهاا را نمل  یازناه، وجهاه نااجمو یو دردسر، عمن برقارار نهیهز نیبا تحمل کمتر

اوباماا با توجه به این دیادتاه،  (Mearsheimer and Walt, 2016: 73) .کندیکسب م

تار از مه  یتینظا ، اولاو نیامرحله تذار ا  یریو مد یالمللنیبه نظ  ب یدهشکل یبرا

قابلاه بار م ،۲ایچرخش به شرق آسا نیکرده و تمرکز خود را در قالب دکتر دایپ خاورمیانه

به آن متتقد اس . کاهش خاروج   ترامپ ه رسدیکه به نظر م یتیقرار داد، اولو نیبا چ

تتهادت  شیافازا نیو همچن منیو  یبیل ه،یدر سور  یمستق یریبه درت یلیمیاز عراق، ب

حسااب به یچارخش راهبارد نیا نیآغاز یهادر دوره اوباما نشانه ایدر شرق آس یتیامن

 (.6۲: ۱3۹6 ،یی. )آهوآمدندیم

از غارب  کایآمر ییاز تمرکززدا یعالئ  و شواهد توناتونبر اساس چنین تجویزاتی، 

 ۱۰۰، تتاداد ۲۰۱5مثال در ماه ماارس ساال  ی. براشودیمشاهده م ریاخ انیسال یط ایآس

، ۲۰۱۷ لیو اوا ۲۰۱6در اواخر سال  کهیمستقر بودند. درصورت منیدر  ییکایآمر یروین

                                                           
1. Stephen Walt 

2. Doctrine of Pivot to East Asia 
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 ,Zenko) افاا ی لیااتقل ییکااایآمر یروهااایاز ن یشاامارانگش بااه عاادد  زانیاام نیااا

ه بود را با عراق آغاز کرد ایاز غرب آس ییتمرکززدا که کایآمربر این،  عالوه .(2018:15

 ,Juneau) کشاور مساتقر کارد نیادر ا روین ۱65۰۰۰در اوج حضور خود در عراق،  و

اعاالم  ۲۰۱۲در ساال  کاایدفا  وقا  آمر ریلئون پانتاوزاساس اوهارات  بر (43 :2014

در  رویاان ۴۰۰۰۰ یمجموعااای دارا کااایآمر ،یاایتمرکززدا نیااپااس از انجااام ا نمااود کااه

 دهیاها  د ریااخ یهاماه یط ،ییتمرکززدا نیا (Piven, 2012) .خواهد بود فارسجیخل

کارده  ینینشخود در عراق عقب گاهیپا ۱5، از ۲۰۲۰سال  هیاز ماه ژانو کایشده اس . آمر

 و ۱ دیاالقاائ ، کل گااهیچند ماه تذشته از پا یط کایآمر ینظام یروهایمثال ن یبرا .اس 

 یزیاها قبل برناماه راز ماه ییتمرکززدا نیا ،ییکایغرب شدند. به ت ته مقامات آمر دیکل

 سا ین ییکاایآمر انیامقاوما  عاراق باا نظام یروهااین یریشده بود و مربوط به درت

(Loveluck, 2020). دونالاد تراماپ دساتور ۲۰۱۹ر ماه اکتبار ساال دسوی دیگر،  از ،

دساتور موجاب شاد کاه  نیارا صاادر کارد. ا هیاز ساور ییکایآمر یروهاین ینینشعقب

 اتیاعمل یرویان یشوند و تتداد هیتخل هیاز شمال سور ییکایسرباز آمر ۱۰۰۰ک  دس 

 کاایآمر: دیاتویخصاو  م نیادر ا ۱بمانناد. ماارک اساپر یبااق هیدر جنوب سور ژهیو

 Schmitt, et) ستدیبا هیسرباز ارتش ترک ۱5۰۰۰ندارد که بتواند در مقابل تهاج   ییروین

al, 2019) ساامانه  دو اعاالم کارد کاه ۲۰۲۰ یما ۷ خیپنتااتون در تاار راییااخ نیهمچن

. کندیم خارج یجنگنده خود را از عربستان ستود یمایهواپ نیو چند وتیپاتر یموشک

را در خصو  خروج کامل  ینیقوان خواهیجمهور یتورهاسنا ترشیالزم به ذکر اس  پ

 ییکاایوعع کرده بودند. مقاماات آمر وتیپاتر یموشک یهاازجمله سامانه کایارتش آمر

 یمنایمنظور اباه عربساتان، باه کایآمر حاتیو تسل روهایاند که اعزام نهمواره اعالم کرده

 نیاکاه ا یاسا . زماان رانیا یاسالم یجمهور یکشور در مقابل قدرت دفاع نیا یدفاع

 Hannah and) ابادییم انیابرناماه اعازام، پا نیاا یشاد، مادت اجارا  یشکاف تارم

Bowman,2020). 
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 و دالیل هانهیزمحضور ناتو در خلیج فارس:  .4

از  حضور و مداخله نیروهای فرامنهقه ای در خلیج فارس، سابقه ای بایش از پانج قارن

و برای اساتقرار ناات هاتالشر این منهقه دارد بااین وجود، زمان ورود نیروهای پرتغالی د

عوامال متتاددی مهارح شاده و در  ریتأثدر این منهقه، موعو  جدیدی اس  که تح  

و  هاناهیزم نیتارمه اخیر نیز به ان دامن زده شده اس . در اداماه باه بررسای  یهاسال

 .شودیمدالیل حضور ناتو در خلیج فارس اشاره 
 

 فه مفهومی گسترش جهانی ناتوفلس .4-1

وجوی شارکای جدیاد و دسترسای باه نقااط ناتو پس از جنگ سرد همواره در جسا 

استراتژیک دنیا نظیر خاورمیانه اس . خاورمیانه به جهاات مختلاف بارای نااتو اهمیا  

فاارس و دریاای عماان دسترسای باه زیادی دارد. برای مثال خاورمیاناه از طریاق خلیج

دارد، محال تالقای ساه قااره اروپاا، آفریقاا و آسایا اسا  و دارای  یلمللانیب یهاآبراه

هااای فساایلی دنیااا اساا . همچنااین کشااورهای عرباای حااوزه تاارین منااابع انرژیبزرگ

واسهه توان ماالی بسایار بااالیی کاه دارناد، هادف کاامالی جاذابی بارای فارس بهخلیج

 لهیوساتاا به دیانمایمش ایان اسااس نااتو تاال قراردادهای همکاری با ناتو هستند. بار

نظری تسترش خود به اقصی نقاط دنیاا را  یهانهیزمپسا جنگ سردی خود،  یهانیدکتر

لاذا بار مبناای نظریاه  اسا . ۱ایاده نااتوی جهاانی هاانیفراه  نماید. یکی از این دکتر

منحصاار بااه فاارد آن دارای  یهااایژتیوواقتگرایاای تهاااجمی، منهقااه خاورمیانااه و 

ژه برای آمریکا به منظور تسترش سیهره خاود بار محایط باین الملال و وی یها یجذاب

آنچه در کناار تاالش آمریکاا بارای کااهش  .باشدیمحداکثری اهداف و منافتش  نیتأم

تتهدات خود در خاورمیانه، باعث تسترش جهانی ناتو و افزایش حضاور در خاورمیاناه 

ترش دامناه حضاور نااتو در شده اس ، تالش اعضای قدیمی و قدرتمند ناتو، برای تس

بر این اساس دول  آمریکا و برخای از کشاورهای هم کار آن  عرصه جهانی شده اس .

هاای در ناتو با اشاره به حضور و مشارک  برخی کشورهای غیر عضو نااتو در مأموری 

که کماک ایان دساته از کشاورها باه  کنندیماین سازمان ازجمله در افغانستان، استدالل 

                                                           
1. The idea of a global NATO 
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وردحمای  و اهداف ناتو، بتضای کمک برخای از کشاورهای عضاو ساازمان م یهاارزش

ناتو بیشتر اس . لذا ناتو باید در مرحله جدید از تسترش خود، باید پذیرش این دسته از 

متحدین را در خارج از حوزه اروپا همانند ژاپن، استرالیا، نیوزلناد، کاره شامالی و حتای 

طور رسامی از ساوی قرار دهاد. ایان ایاده باهرژی  صهیونیستی را در دستور کار خود 

( مهرح و موردبحث و بررسای قارار ۲۰۰6نوامبر ) ۱آمریکا در نشس  سران ناتو در ریگا

آمریکا و انگلیس در این نشس  پیشنهاد کردند کاه نااتو در تاام اول  یهادول  .ترف 

رک  ، شاورای مشاارک  جهاانی را باا مشاا۲جای شورای مشارک  یورو ا آتالنتیاکبه

متحدین غیراروپایی تشکیل دهد و در تام بتدی درهای خود را به روی این کشاورها و 

جدیاد  یها یمسائولهر کشور دموکراتیکی در جهان که مایل و قادر به یااری نااتو در 

 (.۱۴: ۱3۸۷، یشمال کیآتالنت مانیپ سازمانباشند، بگشاید )

 

 ایمدیترانهوگوی پیگیری ایده ناتوی جهانی در قالب گفت .4-2

ز پایان به واقع پیگیری ایده ناتوی جهانی، وجه دیگر سیاس  هژمونی طلبی آمریکا پس ا

ساوق  جنگ سرد اس . چراکه آمریکا از پیگیری این ایده به دنبال کسب سلهه بر مناطق

لاذا  الجیشی دنیا مانند خاورمیانه و کنتارل کریادورهای ژئوپلیتیاک و انارژی آن اسا .

لوصول اتحقق این هدف را برای ایاالت متحده سهل  تواندیماین منهقه، حضور ناتو در 

 نماید.

 باا ۱۹۹۴نااتو در ساال  3یاتراناهیمدمنظور پیگیری ایده ناتوی جهاانی، ت تگاوی به 

کشاور غیار  ۷تردید. این برناماه  یتذارهیپا، ۴آتالنتیک شمالی همکاری تصویب شورای

اند از: الجزایر، مصار، اسارائیل، که عبارت ترددیمل عضو ناتو در منهقه مدیترانه را شام

اردن، موریتانی، مراکش و تونس. ت تگوی مدیترانه بازتابی از دیدتاه ناتو اس ، بناابراین 

طور نزدیکی با امنی  و ثبات در مدیترانه ارتباط دارد. ایان امار مبنا که امنی  در اروپا به

ی پاس از دوره جناگ سارد و همچناین یاک بخشی مه  از انهباق ناتو با محایط امنیتا

                                                           
1. Riga 

2. Euro-Atlantic Partnership Council 

3. Mediterranean Dialogue 

4. North Atlantic Cooperation Council 
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مجموعه مه  سیاس  متحدین )ناتو( در توسته و همکاری اس . هدف کلای ت تگاوی 

، دستیابی به درک متقابل بهتار و برطارف یامنهقهمشارک  در امنی  و ثبات  یاترانهیمد

: ۱3۸۷درباره ناتو در بین کشورهای این برنامه اسا  )احادی،  سوءت اه کردن هرتونه 

۹۰.) 

 د:به پنج اصل زیر اشاره کر توانیم یاترانهیمدازجمله اصول کلیدی ت تگوی 

 تگوی مدیترانه به لحاظ مشارک  و محتوا، سازنده و پیش روناده اسا . چناین ت -

در  یاتراناهیمدانتهافی سبب شده تا تتداد اعضای این نشس  افازایش یاباد. ت تگاوی 

 ناتو + یاک(. علیارغ  ماهیا  دوجانباهاس  )ه وهله نخس  به لحاظ ساختاری دوجانب

های چندجانباه روی موعاوعات مختلاف را مسلط بر آن، ایان نشسا  اجاازه نشسا 

 (.۷)ناتو+ دهدیم

مام اعضای ت تگوی مدیتراناه از یاک اسااس بارای همکااری و بحاث باا نااتو ت -

س . اه آن برخوردارند. این عدم تبتیض، جنبه بارز نشس  بوده و کلید موفقی  و توست

، کشورهای عضاو در ماورد انتخااب میازان و شادت زیآمضیتبتدر این چارچوب غیر 

 مشارک  خود آزاد هستند.

هاای کنناده دیگار تالشکنناده و تقوی حاال تکمیلدرعین یاتراناهیمدت تگوی  -

 یاتراناهیمدو ابتکاار  ۱مدیتراناه( -، ازجمله فرایناد بارسالونا )مشاارک  اروپاایالمللنیب

 (.۱۲6: ۱3۹5)کردی، . باشدیمازمان امنی  و همکاری اروپا س

 

 تداوم ایده ناتوی جهانی از طریق ابتکار همکاری استانبول .4-3

ابتکاار "استانبول طرحی به تصاویب رساید کاه  ۲۰۰۴ از سوی دیگر، در اجالس سران

ی در هاای آموزشای و همکاارو بر پایه آن همکاری شودیمخوانده  ۲"همکاری استانبول

در  یریت یتصامتوناتون از برخورد با تروریس  ترفته تا شا افی  بودجاه و  یهانهیزم

کارهای دفاعی توافق شد. در این طرح مشارک  با کشورهای عضاو، شاورای همکااری 

و  اندوساتهیپپیشنهادشده اس . کوی ، بحرین، قهر و امارات به این برناماه  فارسجیخل

                                                           
1. Barcelona process (Euro-Mediterranean Partnership) 

2. Istanbul Cooperation Initiative 
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در چاارچوب  هااتوافق نیتربرجسته. کنندیمآن را بررسی  عربستان و بحرین پیوستن به

، مباارزه باا تساترش یالمللانیبتروریساتی  یهااتروهابتکار استانبول، در ه  شکساتن 

و همکااری در  افزارجناگ، دادوستد غیرقاانونی یجمتدستهویژه نابودی  یافزارهاجنگ

ر دستور کار قرار دارد، آموزش تیرد. از دیگر مواردی که دعملیات صلح ناتو را در برمی

مشترک، مبارزه باا قاچااق ماواد مخادر و  یهاشیرزمانظامی، تبادل اطالعات، برتزاری 

 (.۱۰۲-۱۰۱: ۱3۸۹شجا :  و اس  )سلیمانی یالمللنیبزمینه جرائ   همکاری در

درمجمو ، ناتو برای دساتیابی باه اهاداف خاویش در چاارچوب ابتکاار همکااری 

 ذیل را در دستور کار خویش قرار داده اس : استانبول اقدامات

 ژی  صهیونیستیر -عه اعرابازجمله مناز یامنهقهوفصل منازعات حل -

 یامنهقهتشویق و ترویج همکاری اقتصادی  -

تر توسط بازیگران خارجی محوری، نساب  باه تخاذ رویکرد پایدارتر و درازمدتا -

 مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون در منهقه

هاایی همچاون قاچااق موادمخادر یاا انساان و اقدامات قاطع در خصو  چالش -

: ۱3۸۷فراتیر مثل ایدز در کماک باه کشاورهای منهقاه )خاادمی،  یهایماریبمبارزه با 

۲55-۲5۴.) 

به دنبال این اس  تاا در  ۲۰۱۰ ۱از سوی دیگر، ناتو بر اساس م هوم نوین استراتژیک

میالدی تااکنون، نااتو باا کشاورهای  ۲۰۱۲از سال  عرصه جهانی به ای ای نقش بپردازد.

های همکااری شاده اسا . بار هماین افغانستان و عراق در منهقه خاورمیانه وارد برنامه

انداز جهانی خود را به تصویب رسانده اس  و بار ایان اساس ناتو در حال حاعر چش 

 خاود نیسا باور اس  که منافع امنیتی اعضای نااتو محادود باه مرزهاای جغرافیاایی 

(Heinz Kamp, 2013) 

 

 مبارزه با تروریسم .4-4

ها نااتو بتاد از حادثاه تیریها و تصامی تذاریهای اساسی در سیاسا یکی از پارادای 

یازده  سپتامبر، بحث مبارزه با تروریس  اس  که در شرایط کنونی در منهقاه مجااور و 

                                                           
1. A new strategic concept 
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 توانادیمنوعی این مبارزه که باه عملی یهاجنبهپیرامونی ما در حال اجرا اس . یکی از 

بر ایران تأثیرتذار باشد، عملیات عد تروریستی ناتو در دریاای مدیتراناه تحا  عناوان 

ها عملیات تالش فتال اس . در چارچوب این عملیات نیروی دریایی ناتو تاردد کشاتی

کاه در  ییهاا یتحردر کل دریای مدیترانه را تح  کنترل دارد و این موعو  با توجه به 

جریان اس ، حائز اهمی  اس . عمن اینکه مترادف دانساتن بنیاادترایی عاد غربای و 

بنیادترایی، خاورمیاناه  یهاتروهعنوان حامی اسرائیلی با تروریس  و مته  نمودن ایران به

)محمادی،  کنادیمرا متوجه ایران  هانگاهطور مستقی  و غیرمستقی  در شرایط بحرانی به

توانسته اس  زمینه تتامال میاان روسایه و  هایمروزه تهدید داعش و سل ا (.۲3۹: ۱3۸۸

در همین حال در اجالس ساران ساال  .(Klein,2015: 3-4)ناتو را مجددای فراه  نماید 

کننده، عامن تأکیاد که در ورشو پایتخ  لهستان برتزار شاد، اعضاای مشاارک  ۲۰۱6

صلح و آزادی بشری ، بار تهدیادات  مجدد بر میثاق ناتو درزمینه حمای  از دموکراسی،

جدید نظیر فراتیر شدن تروه تروریستی داعش، تهدید فراتیر تروریس ، بحران مهاجرت 

های سیاسی تأکید کردند. اعضا در بند هشت  سند نوین نااتو، اعاالم کردناد کاه و ناامنی

 .شودشناسد و تهدیدی همگانی محسوب میتهدید جهانی تروریس  هیچ مرزی را نمی

 

 اسرائیلبا  ناتو در خلیج فارس و گسترش روابط .4-5

امنی  متحدین قدرت هژماون  نیتأماصلی نظریه واقتگرایی تهاجمی،  یهاتزارهیکی از 

امنیا   نیتاأم. بر این اساس یکی از اهداف آمریکا از حضور ناتو در خاورمیانه، باشدیم

طور مساتقی  و از اخیر باه یهاالسطی  ناتو و اسرائیل رابهه لذا رژی  صهیونیستی اس .

طریق همکاری نظامی کشورهای عضو ناتو با رژیا  صهیونیساتی تساترش تادریجی و 

و نااتو  اسارائیلاز ساوی دیگار رواباط  .(Samaan, 2020)چشمگیری داشاته اسا . 

ها و جلساتی کاه این بستر را برای رژی  صهیونیستی فراه  نماید که در اجالس تواندیم

فارس کاه باا آن رابهاه رسامی ، با کشورهای شمال آفریقا و حوزه خلیجشودیمبرتزار 

 ، ارتباط بگیرد. این رابهه برای هر دو طارف دارای مزایاای فراوانای دراندنکردهبرقرار 

تواناد زمینه دفا  ساایبری، اطالعاات و دفاا  موشاکی اسا . همچناین ایان رابهاه می

 کندیمها، تبادل اطالعات را فراه  سآموزشی، اجال یهافرص مربوط به  یهادوره
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 تضمین امنیت انرژی .4-6

بر مبنای محورهای نظریه واقتگرایی تهاجمی، هادف قادرت هژماون تاداوم حاداکثری 

ط اهداف و منافع خود و متحدینش در محیط بین الملل و جلاوتیری از تهدیاد آن توسا

بحاران  ر داشتن تجرباه تلاخدیگر اس . بر این اساس ایاالت متحده با در نظ یهاقدرت

ر میالدی، استراتژی اصلی خود را بار روی تاداوم الینقهاع صادو ۱۹۷3انرژی در سال 

قیمتای باه  انرژی از منهقه خاورمیانه به کشورهای غربی استوار کرده و به هر یهاحامل

نیا  اخیار، مباحاث مرباوط باه ام یهاساالدر طی . لذا باشدیمدنبال تحقق این هدف 

 ویژه اعضای اروپایی این سازمان نیز مه  تلقی شده اسا .ر میان اعضای ناتو بهانرژی د

شادت باه انارژی وارداتای وابساته عامل نگرانی این اس  که اکثر کشورهای اروپایی به

از  درصاد از کال واردات انارژی خاود را از خاارج 5۰هستند. اتحادیه اروپا نزدیک به 

ها، کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا ساال بینیپیش. بر اساس کندیممرزهای خود تأمین 

ثبااتی وپنج درصد از نیاز انرژی خود را از خاورمیانه وارد خواهناد کارد. بی، چهل۲۰3۰

ایان  خاورمیانه در خاورمیانه، عامل اصلی نگرانی اعضاای اروپاایی نااتو و آمریکاسا .

داناد امنیا  انارژی مها  بمسئله مه  باعث شده اس  که آمریکا نقش ناتو را در تأمین 

 (.۱۱۷: ۱3۹3)جت ری، 

باه ایان منهقاه  تواننادینمکننده ن   هستند، بنابراین اعضای ناتو که همگی مصرف

فاارس باا نیااز اعضاای آن باه توجه باشند. حضور نظامی ناتو در خاورمیاناه و خلیجبی

تراتژیک و انرژی پیوند خورده اس . بر پایه تزارش تروه پژوهشی مرکاز مهالتاات اسا

باه  ،درصاد کناونی 5۰فارس از در واشنگتن، نیاز اعضای ناتو به انرژی خلیج ۱المللیبین

خواهد رسید. همچنین خهوط انتقال انرژی نیز از مناطقی چون  ۲۰35درصد در سال  ۸۰

که ناتو خواهان حضور در این مناطق اسا .  تذردیمفارس تا شرق آسیا مدیترانه، خلیج

 نهیویژه در زمچشمگیر به یامنهقهنقش  توانندیمربستان، عراق و پاکستان در این پهنه ع

 (.۱۴6: ۱3۹۴تولید و انتقال انرژی برای اعضای ناتو بازی کنند )یزدانی و دیگران، 

                                                           
1. Center for Strategic and International Studies 
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ساپتامبر و اهمیا  آن بارای اعضاای  ۱۱ترین هدفی اس  کاه پاس از انرژی اصلی

 و کنترل سایر رقباا و تضامین صادور برجسته ناتو، به جه  برقراری هژمونی در جهان

فارس که بخاش انتقال جریان با ثبات ن   بیشتر شده اس . منافع اصلی آمریکا در خلیج

. در تضامین جریاان آزاد و اصالی مناافع دهادیماعظمی از منافع اصلی ناتو را پوشش 

س  کاه این ا داری در استمرار صدور ن  ،حیاتی و اساسی بازیگران اصلی نظام سرمایه

فارس متکی بوده اسا  سال تذشته به ن   سرشار و ارزان خلیج 5۰اقتصاد جهانی طی 

: ۱3۹۹ کاردی،شد )و اتر این منبع از دس  برود، اقتصاد جهانی دچار فروپاشی خواهد 

خاورده طور مستقی  به امنی  شهروندان نااتو ترهبر همین اساس، امنی  انرژی به(. ۱۴6

 اس .

 
 

 ها و دالیل تسترش حضور ناتو در منهقه خلیج فارسزمینه. ۲شکل شماره 

 

 و گسترش حضور ناتو در این منطقه فارسانگیزه کشورهای حوزه خلیج .4-۷

بارای کشاورهای حاشایه  هایغربایران توسط  یامنهقهطورکلی ایجاد ترس از قدرت به

و تروریسا  ثبااتی در عاراق فارس، به ه  خاوردن موازناه قادرت در منهقاه، بیخلیج

هاا، باا کماک و زع  آنشوند کاه باهاین کشورها تلقی می روی عنوان تهدیدات پیشبه

همچنین باید به این نکته اشاره نمود که بارای کشاورهای . کنترل اس همکاری ناتو قابل

فارس بسیار دشوار اس  که یک جبهه نظامی واحد علیه ایران تشکیل دهند. حاشیه خلیج

فارس وجود دارد کاه عر بحران سنگینی درون شورای همکاری خلیجچراکه در حال حا

نظر شدید اعضا با یکدیگر اس . بحرین، عربستان و امارات حاعار باه ناشی از اختالف

به اعضای شورا در جها   تواندیمبا قهر نیستند که قهتای این توافق  یامذاکرهتونه هیچ

: ۱3۸6، زاده)سالهان ایران کماک نمایاد خود برای مقابله با  یهاتالشهماهنگ نمودن 



56 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شماره پ اپ    سوم

  شتس  و ه

 1399  پای ز

 
 
 

منظور جباران خاالء شدت به دنبال همکاری با ناتو باهاز همین رو اعضای شورا به (.۲3

موجود در شورا هستند. بر همین اساس بود که ناتو اولین مرکز کنترل و فرماندهی خاود 

دار ن مرکز عهدهای میالدی در کوی  افتتاح نمود. ۲۰۱۷فارس را، در اوایل سال در خلیج

عنوان نتیجاه ماذاکرات بسیاری از ووایف سابق آمریکا در منهقه شده اس . این مرکز به

فارس شامل بحارین، سیاسی و همکاری عملی ناتو با چهار عضو شورای همکاری خلیج

تشاکیل  ۲۰۰۴ ابتکار همکاری استانبول اس  کاه در ساال کوی ، قهر و امارات بر پایه

ویژه کشاورهای س این مرکز افزایش پیوندهای امنیتی با خاورمیانه، بهشد. هدف از تأسی

فاارس، باشد. همچنین دو عضاو دیگار از شاورای همکااری خلیجفارس میحوزه خلیج

 ,Welle) وندندیپیمکه به این مرکز و همکاری با آن  اندت تهعربستان ستودی و عمان 

های د مبارزه با تروریس ، تسترش سالحمانن ییهانهیدرزماین مرکز بر همکاری  .(2017

، امنی  انرژی، دفا  سایبری، حمالت شایمیایی، بیولاوژیکی، امنیا  دریاایی و یاهسته

برناماه  ۴۰در ساه ساال تذشاته، ایان مرکاز  .موارد اعهراری مدنی تمرکز خواهد کرد

ام انج فارسجیخلاز اعضای شورای همکاری  کنندهشرک  ۱۰۰۰را با حضور  مدتکوتاه

 (Samaan,2020)داده اس  

 ۲۰۱6از سوی دیگر، ناتو در تداوم حضور نوین خود در پهنه خلیج فارس، در ساال 

ی خود با عنوان ثبات در پاروژه امنهقهی هامشارک است اده از رویکرد جدیدی را برای 

 مانند غرب آسیا با کمک باه موردعالقهریزی آغاز کرد. این م هوم بر لزوم تثبی  مناطق 

. از آن زماان، پاروژه در کنادیم دیاتأکی نظامی هاییتوانای برای تقوی  امنهقهشرکای 

حال اجرای ثبات، روای  غالب تتامل ناتو در غرب آسیا اس . آموزش و تمرین نظاامی 

ی هابرناماهی ناتو اس . لذا شرکای نااتو در غارب آسایا، در امنهقهسنگ بنای سیاس  

ی عملیاتی در مدرسه ناتو در آلمان هادورهظامی، شرک  در تمرینات ن ازجملهی  شمایب

هالوه بر این،  .کنندیمی عالی استراتژیک در کالج دفاعی ناتو در ایتالیا شرک  هادورهو 

آموزشی خود برای نیروهای مسلح عراق را از سار ترفا .   یمأمورناتو  ۲۰۱۸در سال 

متکای باه حمایا  سیاسای و  شادتهبآغاز شد و  ۲۰۱۴در ابتدا در سال   یمأموراین 

افسر عراقی تاا زماان انحاالل ایان  ۱5۰۰۰نیاز داش . حدود  متحدهاالتیامنابع نظامی 
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باود، توساط ایان برناماه آماوزش  ۲۰۱5برنامه مقارن با خروج آمریکا از عراق در سال 

 (Samaan, 2020) دیدند.

پایگااه عاین االساد، در این شرایط، پس از حمله موشکی جمهوری اسالمی ایران به 

ترامپ به دنبال این اس  که ناتو ووایف بیشاتری را در خاورمیاناه متقبال شاود. یانس 

عمنی پذیرفته کاه نااتو بیشاتر  طوربهدبیرکل ناتو در تماس تل نی با ترامپ  ۱استولنتبرگ

ی را امنهقاهدر خاورمیانه درتیر شود. پیشنهاد استولنتبرگ این بود که اتحادیه نیروهاای 

در راستای مبارزه با تروریس  توانمند سازد. ترامپ به دنبال این اس  کاه نااتو وواایف 

ی عد تروریساتی را هاتالشبیشتری را برای دفا  از منافع غرب در منهقه متقبل شود و 

فرمانده پیشین نیروهای ناتو در افغانساتان متتقاد اسا  آنچاه  ۲تقوی  کند. لرد ریچاردز

نی بسیج کنترل و فرماندهی نااتو و چناد صاد مربای نظاامی اسا . ، به متافتدیمات اق 
(Warrell,2020). 

 

 تالش ناتو برای محصور کردن ایران .4-۸

محورهای نظریه واقتگرایی تهااجمی، تاالش قادرت هژماون بارای  نیتریاصلیکی از 

در دیگاار نقاااط دنیااا اساا . آن هاا   یامنهقااهقاادرت هژمااون  یریتشااکلممانتاا  از 

 ه سر باردهبه نام جمهوری اسالمی ایران که در مخال   تام و تمام با آمریکا بموجودیتی 

صلی ناتو، مقابله در خاورمیانه اس . لذا یکی از ووایف ا متحدهاالتیا یامنهقهو رقیب 

 جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه اس . یابیقدرتبا 

ا سیاسای و تشاکیل اساالمی  یهاهیاپاایران اولین کشوری اسا  کاه باا تقویا   

حکوم  اسالمی، غرب را به چالش طلبید. با اشغال افغانستان و عراق، همسایگان شرقی 

و غربی این کشور، جمهوری اسالمی بیش از هرزمانی خهر حضور نااتو را در مرزهاای 

. به لحاظ موقتی  ژئوپلیتیک، ایران اکناون در محاصاره نااتو قارار کندیمخود احساس 

ایران، کشورهای ارمنستان و آذربایجان عضو طرح مشارک  بارای صالح دارد. در شمال 

ناتو هستند. در شمال غرب ایران، ترکیه از اعضای دائمی نااتو اسا . نیروهاای نظاامی 

تر ناتو همچناان در عاراق حضاور دارناد. در جناوب ایاران عنوان برادر بزرگآمریکا به

                                                           
1. Jens Stoltenberg 

2. Lord Richards 
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ضاور دارد. در شارق ایاران نیروهاای فارس حناوتان نظامی آمریکا در خلیج نیتربزرگ

ایان امار باه متناای  .حافظ صلح ناتو تح  عنوان آیساف در افغانساتان حضاور دارناد

. ایاران ها  باا تحاوالت وسایع شاودیممحاصره جغرافیایی ایران از سوی ناتو قلماداد 

فاارس را تهدیادی ، حضور نیروهای ناتو و آمریکا در منهقه خاورمیانه و خلیجیامنهقه

کاه ایاران باا آن مواجاه اسا   یاعمدهدر این راستا تهدیدات  .دینمایملیه خود تلقی ع

 اند از:عبارت

 های ناتو، علیه منافع و امنی  ملی ایرانکارتیری توانمندیاحتمال به-۱

 ک  شدن فاصله سرزمینی نیروهای آمریکایی و ناتو با کشورمان-۲

 هقه و ک  شدن قدرت مانور ایرانکاهش حضور و ن وذ ایران، در کشورهای من-3

 مختلف در کنار مرزهای ایران یهابهانهتداوم و تحکی  عملیات اعضای اصلی ناتو، به -۴

 (.۲۷3: ۱3۸6 )دارمی، بدون مشارک  ایران یامنهقهتتیین ساختار امنی  -5

 

بازتاب سیاست تمرکززدایی آمریکا از خاورمیانه برر گسرترش حضرور نراتو در  .5

 یج فارسمنطقه خل

اخیار در منهقاه خلایج  یهاساالنااتو در  یهاا یفتالدالیل تسترش  نیترمه یکی از 

. در واقاع همانگوناه کاه ترددیمفارس به سیاس  تمرکز زدایی آمریکا از خاورمیانه باز 

اشاره شد، ایااالت متحاده در چاارچوب نگارش واقاع ترایای تهااجمی و در راساتای 

هزمونیاک خاود در نظاام باین الملال، سیاسا   عرورت مهاار چاین و ح اظ جایگااه

و  هااچالشتمرکززدایی از خاورمیانه را در دستور کار خود قرار داده اس . بااین وجود، 

که اهمیا   -قدرت امریکا در منهقه و بی ثباتی و بی نظمی این منهقه  خأل یهاینگران

سا  کاه آمریکاا سابب شاده ا -ذاتی و اساسی برای منافع و امنیا  ملای امریکاا دارد 

البته باید توجه داش  که  سیاس  حضور نیابتی و احاله مسوولی  به ناتو را پیگیری کند.

احاله مسئولی  به ناتو دارای پیشینه قبلی اس . همواره این موعو  مهرح بوده اس  که 

فارس به ناتو واتاذار شاود. بارای مسئولی  تشکیل ساختارهای امنیتی مشترک در خلیج

مسئولی  ناتو در نیروهای آیساف در افغانستان اشاره نماود. مأموریا  آموزشای مثال به 

 توانادیمناتو در افغانستان ه  شامل همین قاعده اس . هر دو مأموری  آیساف و عراق 
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فاارس، مناساب باشاد. بار اسااس هماین ساختار امنیتای خلیج یهاجنبهبرای برخی از 

آمریکا خروج و تغییر موقتی  خود را در عاراق مسئولی  پذیرفتن ناتو در عراق بود که 

 .(Hunter,2010: 95)آغاز نمود 

عالوه بر این، امریکا با درک نقش کاهنده و مخرب تتهدات تسترده باین المللای در 

تضتیف موقتی  هژمونیک آن در نظام بین الملل، درصدد کاهش این تتهدات باا احالاه 

 مسألهان منهقه ای و بین المللی خود اس . این به سایر بازیگران و متحد هاآنمسوولی  

امریکا از رشد اقتصاد چاین و تضاتیف موقتیا  امریکاا در  یهاینگرانبویژه با افزایش 

تاالش بارای میان بازیگران نووهور در اقتصاد بین الملل، سبب شده اسا  کاه آمریکاا 

ر منااطق جهاان خود را نیز با سیاسا  حضاور نیاابتی دمالی ا نظامی  یهانهیهزکاهش 

ترامپ از زمان آغاز به کار خود، بجای حضور مستقی  نظامی، پیگیری کند. در این زمینه 

و احالاه ایجااد نظا  و امنیا   مالی ا نظاامی آمریکاا یهانهیهزکاهش  صددهمواره در 

در ایان زمیناه، باوده اسا . منهقه ای و بین المللی توسط متحدان خود و با هزینه آنان 

خاود را  یهاناهیهزاعضای ناتو را تهدید نمود کاه اتار متحادین  ۲۰۱۸ال در س ترامپ

افزایش ندهند، حمای  نظامی ارتش آمریکا از اعضای ناتو کاهش خواهد یاف . تراماپ 

 یهااپرداخ کاه متتقد اس : اعضای ناتو باید پرداخ  بیشتری داشاته باشاند، درحالی

نمایناده دائمای آمریکاا در نااتو باه  ۱سرو بیلای هااچینآمریکا باید کااهش یاباد. ازایان

دفااعی  یهاناهیهزدرصد افزایش  ۱۰۰خبرنگاران ت  : هر یک از متحدین ما، به دنبال 

عنوان یک دستاورد صاحب  خود هستند و بنابراین این چیزی اس  که ما در مورد آن به

بر ایان  (Macias and  Schoen,2018)نمایی   تالشخواهی  کرد، اما ما باید نیز بیشتر

در پرتاو سیاسا  تمرکززدایای  عمالیاساس، تسترش حضور ناتو در منهقه خلیج فارس 

 امریکا از خلیج فارس تدوین و اجرایی شده اس .

 

 یریگجهینت .6

ان جنگ سرد، بنا به دالیل توناتون با حضور پویاتری وارد عرصه جهاانی ناتو پس از پای

تاری نساب  باه تذشاته مه  یهانقشبه ای ای  هاعرصهتردید و تالش نمود تا در این 

                                                           
1. Billy Hutchins 

https://www.cnbc.com/amanda-macias/
https://www.cnbc.com/john-schoen/
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بپردازد. یکی از مناطقی که ناتو وارد آن تردیده اس ، منهقه خاورمیانه باود. نااتو بارای 

ناتو بارای ورود باه  یهازهیانگمتنوعی بود. ازجمله  یهازهیانگورود بر این منهقه دارای 

به تضمین امنی  انرژی دنیای غارب، مباارزه باا تروریسا ، برقاراری  توانیمخاورمیانه 

 برای ایران بود. ییها یمحدودتر ایجاد ارتباط با رژی  صهیونیستی و مه 

ی و برناماه مایالد ۱۹۹۴بر این اساس، فااز اول ورود نااتو باه خاورمیاناه در ساال 

وتوی مدیترانه صورت پذیرف  که در طی آن رژی  صهیونیستی، ماراکش، مصار و ت  

اردن وارد فاز همکاری با ناتو شدند. مرحله دوم همکاری ناتو با کشاورهای خاورمیاناه، 

و از برنامه ابتکار همکااری اساتانبول آغااز شاد. بار اسااس ایان برناماه،  ۲۰۱۴از سال 

 یهاایهمکارارس نظیر کوی ، قهر، بحرین و امارات وارد فااز فکشورهای حوزه خلیج

نظامی، امنیتی، آموزشی و مبارزه با جرائ  سایبری با ناتو شدند. اما آنچه باعاث افازایش 

فارس تردید، سیاس  جدید تمرکززدایی آمریکا از خاورمیاناه باود حضور ناتو در خلیج

 توسط آمریکا اتخاذ تردید. ۲۰۱۱که در سال 

مانند دکترین نیکسون، بار تاکنون در خاورمیانه به ۲۰۱۱این اساس آمریکا از سال بر 

خاود حرکا  نماوده  یالمللانیبو  یامنهقاهاساس سیاس  احاله مسئولی  به متحدین 

خود، سیاس  خاود را از حضاور و  یهانهیهزمنظور کاهش تا به دینمایماس  و تالش 

س  کنترل از راه دور و اعمال حضور نیابتی توسط درتیری مستقی  در خاورمیانه، به سیا

متحدین خود تبادیل کناد. بار ایان اسااس نااتو باا اساتقبال از تمرکززدایای آمریکاا از 

خاورمیانه، بر اساس ایده ناتوی جهانی فضا را برای ای ا نقش هرچه بیشتر در خاورمیاناه 

 اد.فارس مهیا دید و حضور خود را در این منهقه افزایش دو خلیج

تنها آمریکا تمایل به وارد شدن هرچه بیشتر ناتو شود که نهاز سوی دیگر مشاهده می

به خاورمیانه دارد، بلکه خود ناتو ه  با توجه به ایده ناتوی جهانی که از حدود دو دهاه 

قبل در دستور کار خود قرار داده اس ، و تمایل وافری به ورود به منااطق مختلاف دنیاا 

ساو مسائولی  نیروهاای آیسااف را به این ۲۰۰3تنها از سال دارد. ناتو نه نظیر خاورمیانه

ازآن باا ورود باه عاراق پساا صادام مسائولی  آماوزش و ترفته اس ، بلکه پسبرعهده

دهی نیروهای مسلح این کشور را به عهده ترفته اسا . همچناین نااتو در ساال سازمان

امنی ، باه لیبای حملاه نماوده و رژیا   شورای ۱۹۷3میالدی با استناد به قهتنامه  ۲۰۱۱
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از سوی دیگار، کشاورهای منهقاه ها  باه دالیلای نظیار تارس از  قذافی را ساقط کرد.

تسترش ن وذ ایران، ترایش به حضور ناتو دارند. بناابراین بساتر کاامالی مسااعدی بارای 

همکاری ، بر پایه ابتکار ۲۰۱۷حضور ناتو در منهقه وجود دارد. از همین رو ناتو در سال 

 فارس را در کوی  افتتاح نمود.استانبول، اولین مرکز کنترل و فرماندهی خود در خلیج

فاارس، یکای از منااطقی در پایان باید به این نکته اشاره نمود که خاورمیانه و خلیج 

باشاند و دنیاای که به دالیل توناتون برای غرب حائز اهمیا  اساتراتژیک می باشندیم

که از قرون تذشته ه  تاکنون چنین بوده اسا ، حضاور خاود را در غرب کماکان، چنان

این منهقه از دنیا ح ظ خواهد نمود. شاید در طول زمان، شکل و جنس حضور غارب و 

تاه عوض نخواهاد ناتو به نمایندتی از آن عوض شود، اما ماهی  و میزان تداوم آن هیچ

ویژه در پرتو سیاس  تمرکززدایای براین اساس، با توجه به تحوالت نوین منهقه و ب شد.

امریکا از خاورمیانه و کاهش حضور مستقی  نیروهای ان در مناطق پیرامونی ایران، برنامه 

ریزی راهبردی در راستای چگونگی تتامل باا نیروهاای نظاامی جدیاد در منهقاه، یاک 

 .دیآیمامنیتی ایران به حساب  -عرورت اساسی برای سیاس  دفاعی
 

 منابع

های تحول پاارادای  اتحادهاای آمریکاا در خاورمیاناه و تزیناه» .(۱3۹6) .مهدیآهویی، 

 .۲3دوره اول، شماره  الملل،های روابط بینفصلنامه پژوهش ،«محتمل در قبال ایران

سیاس  خاارجی آمریکاا در پرتاو راهبارد محاور » .(۱3۹5) .محمدزاده، فرزاد و دیگران

 .33، سال نه ، شماره المللت روابط بینفصلنامه مطالعا ،«آسیایی دول  اوباما

فصرلنامه پژوهشرنامه  ،«تحرکات ناتو در پی اجالس بخارس » .(۱3۸۷). احدی، افسانه

 .۲5شماره  ،یالمللنیبهای سازمان

، «چندجانبه ترایی تهاجمی ترامپ در کانش راهباردی نااتو» .(۱3۹6) .چی، زهرهپوستین

 .۱۹شماره  ،فصلنامه سیاست جهانی

فارس: منافع و امنیت ملی جمهوری ناتو در خاورمیانه و خلیج .(۱3۹3) .ی، علیجت ر

ابرار متاصر  یالمللنیبموسسه فرهنگی و مهالتات و تحقیقات  :، تهراناسالمی ایران

 تهران.



62 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شماره پ اپ    سوم

  شتس  و ه

 1399  پای ز

 
 
 

موسساه  :تهاران ،نراتو سرازمان پیمران آتالنتیرا شرمالی .(۱3۸۷). خادمی، غالمرعا

 .سازان نورمهالتات اندیشه

موسسه فرهنگای مهالتاات و  :تهران، ناتو در قرن بیست و یکم .(۱3۸6). می، سلیمهدار

 ابرار متاصر تهران. یالمللنیبتحقیقات 

 ،«بحاران ماالی آمریکاا، بررسای علال ماهیا  و راهکارهاا» .(۱3۹۰) .درخشان، مستود

 .۱3۷تهران، شماره  ،گزارش راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیا

 ،الملرلنیبمتعارض در روابرط  یهاهینظر .(۱3۸۴). تزتراف، رابرتدوئرتی، جیمز، فال

 قومس. :ترجمه علیرعا طیب و وحید بزرتی، تهران

ها و الملرل نظریرهدرآمدی بر روابرط بین .(۱3۹۴) .رابرت جکسون، تئورگ سورنسن

، ترجمه مهدی ذاکریان، احمد تقی زاده و حسن ستید کالهی، تهران: نشار رویکردها

 .میزان

 :تهاران کتاب سبز وزارت امور خارجه، .(۱3۸۷) .سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(

 وزارت امور خارجه. یالمللنیبدفتر مهالتات سیاسی و 

آمریکاا و تساترش نقاش امنیتای نااتو در » .(۱3۸۹). شجا ، مرتضایو  سلیمانی فاطمه

 .۲۷۱و  ۲۷۲، شماره و اقتصادی ماهنامه اطالعات سیاسی، «جهان

فاارس تساترش رواباط نااتو و کشاورهای حاشایه خلیج» .(۱3۸6). زاده، ساجادسلهان

 .ماهنامه اطالعات راهبردی، «ها و پیامدهازمینه

ایااران از منظاار  یاهسااتهمتمااای امنیتاای پرونااده » .(۱3۹5) .ساایمبر، رعااا و دیگااران

 .۲6، شماره المللنیبفصلنامه روابط ، «ترایینوواقع

آن بر امنیا   ریتأثدکترین جدید ناتو و » .(۱3۹۲) .ی، رعازاده، میث عزیزی بساطی، مجتب

فصرلنامه  ،«م( ۲۰۰۱ ساپتامبر ۱۱ملی جمهاوری اساالمی ایاران )پاس از حماالت 

 .۸۴شماره  ،سیاست دفاعی

، شاماره ۴ساال  ،ماهنامه نگراه، «ای بر رئالیس  تهاجمیمقدمه. »(۱3۸3) .کامل، روح اهلل

3۸. 



63 

 

 

 

 

اتو بررسی حضور ن 

ف   ارر در در خلیج

پرت   و سیاس     

آمریک ا  تمرکززدایی

 از خاورمیانه

فرایند گسترش ناتو به شرر  رهیرافتی نروین از جنرد سررد  .(۱3۹5). کردی، مهدی

 .انتشارات فرهیختگان دانشگاه :تهران ،جدید

ارزیابی پیامدهای روابط سیاسی امنیتی ناتو و آمریکا بر مسائل  .(۱3۹۹). کردی، مهدی

 .انتشارات فرهیختگان دانشگاه :تهران ،المللنیب

دیرد نراتو برر منرافع و امنیرت ملری هرای جاثر مأموریت .(۱3۸۸). محمدی، محمود

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلح   :، تهرانجمهوری اسالمی ایران

 نظام.

ترایی تاادافتی و منهااق واقااع» .(۱3۹6). مروجاای، سااید علاای، محمااد شااری ی، محمااد

 .۴۷شماره  ،فصلنامه ژئوپلیتیا ،«موجودی  ناتو پس از یازده سپتامبر

 سم . :، تهرانالمللنیبروابط  یهاهینظرتحول در  .(۱3۹۱). مشیرزاده، حمیرا

تسترش ناتو به خاورمیاناه مهالتاه ماوردی  دالیل» .(۱3۹۴). اهلل و دیگرانعنای  یزدانی

 .3۰شماره  ،فصلنامه مطالعات سیاسی ،«فارسخلیج
Hannnh John, Bowman Bradley.  (2020). The Pentagon Tries to Pivot 

out of the Middle East—Again, Foreign Policy, May 19. 

Heinz Kamp Karl. (2013). NATO needs to follow the U.S. Pivot Asia, 

Carnegie endowment for International Peace, March 27. 

Heiss Ann Mary. (1995). NATO and the Middle East: The Primacy of 

National Interests, In S. Victor Papacosma and Mary Ann Heiss, 

“NATO in the Post-Cold War Era, Does It Have a 

Future? “London: Macmillan Press. 

Hunter Robert E. (2010). Building Security in the Persian Gulf, 

National Security Research Division, The RAND Corporation. 

Juneau Thomas. (2014). U.S Power in the Middle East: Not Declining, 

Middle East Policy Council. 

Klein, Margaret. (2015). Perspectives for NATO-Russian Relations 

forms of Confrontation Dominate- But Dialogue not Excluded, 

German Institute for International and Security Affairs. 

Loveluck Louisa. (2020). U.S.-led coalition to withdraw hundreds of 

troops from smaller bases in Iraq, Washington post, March 16. 
Macias Amanda and  Schoen John W. (2018). Trump Pushed Nato 

allies to increace spending as Share of funding slows, CNBC, July 

10. 

https://foreignpolicy.com/author/john-hannah/
https://foreignpolicy.com/author/john-hannah/
https://www.washingtonpost.com/people/louisa-loveluck/
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/us-led-coalition-to-withdraw-hundreds-of-troops-from-smaller-bases-in-iraq/2020/03/16/4af2b69e-6783-11ea-b199-3a9799c54512_story.html
https://www.cnbc.com/amanda-macias/
https://www.cnbc.com/john-schoen/


64 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شماره پ اپ    سوم

  شتس  و ه

 1399  پای ز

 
 
 

Mearsheimer John J. and Walt Stephen M. (2016). the Case for 

Offshore Balancing A Superior U.S. Grand Strategy, Foreign 

Affairs, Volume 95, Issue 4. 

O’Connor Tom. (2018). Trump Says U.S. Spent $7 Trillion in Middle 

East 'Mistake,' Now Iraq May Cost $88 Billion More to Rebuild, 

Newsweek, Feb 13. 

Pickrell Ryan. (2020). Navy warship challenges China in South China 

Sea as US blasts Beijing's 'gangster tactics, Business Insider, July 

14. 

Piven Ben. (2012). Map: US bases encircle Iran, Aaljazeera.com, May 

2. 

Samaan Jean Loup. (2020). The Limitations of a NATO-Middle East 

Military Cooperation, Carnegie endowment for International 

Peace, May 23. 

Schmitt Eric, Cooper Helene and  Barnes Julian E. (2019), Trump’s 

Syria Troop Withdrawal Complicated Plans for al-Baghdadi Raid, 

NY times, October 27. 

Sultan Benish. (2013). US Asia Pivot Strategy: Implications for the 

Regional State, Issra, National Defence University, Islamabad. 

Warrell Helen. (2020). NATO has little appetite for Trump’s Middle 

East Mission, Financial Times, Jan 12. 

Wehrey Ferdric and Sokolsky Richard. (2015). Imagining a New 

Security order in The Persian Gulf, Carnegie endowment For 

International Peace. 

Welle Deutsche. (2017). NATO Opens regional center in kuwiat, 

http://www.dw.com, Jan 24. 

Zenko Micah. (2018). US Military Policy in the Middle East, Chatham 

House Research Paper. 
 

https://www.foreignaffairs.com/author
https://www.newsweek.com/authors/tom-oconnor
https://www.aljazeera.com/profile/ben-piven.html
https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2012/04/2012417131242767298.html
https://www.nytimes.com/by/eric-schmitt
https://www.nytimes.com/by/helene-cooper
https://www.nytimes.com/by/julian-e-barnes
http://www.dw.com/en/nato-opens-regional-center-in-kuwait/a-37259661%20back-against-iran-aggression-323990050

