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   بین الملل  

یادداشت

ارتش توران ؛ اتحاد گل و ستاره!ارتش اعراب و پروژه ایران هراسی

پیغام  پوتین برای آسیای میانهناتوی شرقی شکل نمی گیردناتوی اعراب و اختالفات استراتژیک 
زمانی که در س��ال های 1979 و 1980 عمال همکاری ش��ش کشور 
عضو شورای خلیج فارس شکل گرفت، این کشورها در اساسنامه ای از 
همکاری در ابعاد دفاعی و امنیتی صحبت کردند. اما با گذشت بیش از 
30 سال از تشکیل این شورا، کماکان کشورهای عرب باگرفتاری های 
متعددی درگیر هس��تند؛ گرفتاری هایی که در ابعاد سرزمینی و سیاسی 
وجود داش��ته و مانع از ش��کل گیری یک ساختار دفاعی مشترک میان 
کشورهای عرب شده است. به نظر می رسد این اختالفات همچنان به 
حی��ات خود ادامه می دهند و هنوز میان عربس��تان ب��ا قطر، بحرین و 
عمان مس��ائل حل نش��ده بسیاری باقی اس��ت. همچنین قطر با بحرین و امارات مش��کالت اساسی دارند. 
عربستان با کویت بر سر برخی از فالت قاره و جزایر مشترک دارای تنش در روابط خود هستند که مجموع 
این موارد باعث می ش��ود این کش��ورها نتوانند از یکدس��تی و یکپارچگی برخوردار ش��ده و در نهایت طرح 
فرماندهی مشترک کشورهای عربی شکست بخورد. از این رو، به نظر می رسد تشکیل فرماندهی مشترک 
کشورهای عربی در حد یک آرمان باقی بماند، به خصوص نقش برادر بزرگ تری، که تا کنون عربستان ایفا 
کرده، موجب مخالفت بس��یاری از کشورهای عضو شورا شده اس��ت، چراکه ادامه دخالت های عربستان در 
تحوالت کش��ورهای همس��ایه و مهم تر از همه تحوالت بحرین، باعث ش��د نوعی بدبینی و دل زدگی به 

سیاست های آل سعود شکل بگیرد.  
از سوی دیگر، ساختارسیاس��ی، سرزمینی و ژئوپلیتیک کش��ورهای منطقه، به خصوص کشورهای عرب، نشان 
می دهد که تشکیل چنین فرماندهی مشترکی بسیار دور از ذهن خواهد بود. بنابراین، تنها عاملی که بتواند کشوری 
عرب حوزه خلیج فارس را به هم نزدیک کند و باعث ش��ود دست از اختالفات بردارند، حضور و دخالت قدرت های 
فرامنطقه ای همچون آمریکا، انگلیس و فرانسه در این همکاری است. کشورهای غربی می توانند دولت های عربی 
را ترغیب کنند تا به لحاظ س��اختار دفاعی با هم همکاری های مشترکی داشته باشند. با وجود این، به نظر می رسد، 
باز هم اس��تقرار و استمرار فرماندهی مشترک شش کشور عربی دور از ذهن خواهد بود چراکه، خود کشورهای فرا 
منطقه همچون امریکا و انگلیس به این جمع بندی نرسیده اند که آیا می توانند یک ساختار دفاعی مستقل متمرکز و 
واحدی را در منطقه و به رهبری نیروهای عربستانی شکل دهند یا خیر. از طرف دیگر، حضور پایگاه پنجم نیروهای 
آمریکایی در خاک بحرین و وجود نیروهای فرامنطقه ای در این منطقه باعث ش��ده اس��ت ت��ا اجماع نظر در باره 
تشکیل این فرماندهی مشترک کاهش پیدا کند. عالوه براین، اگر کشورهای فرامنطقه ای بخواهند چنین لطفی 
را در حق دولت های عربی انجام دهند، پیش از هرچیز آینده آن را با منافع خود می س��نجند. به این معنا که اگر این 
همکاری مشترک تهدیدی علیه منافع آن ها شود، مانع از تشکیل و گسترش این همکاری خواهند شد. در نتیجه، 
به نظر می رسد، نقش نیروهای خارجی یک نقش مدیریتی و مداخله جویانه بوده و این کشورها به دنبال این هستند 

تا فضای منطقه را در جهتی که دلخواه آنان است مدیریت کنند. 
اصغر زارعی، کارشناس مسائل خاورمیانه

در طول تاریخ تالش های منطقه ای برای رس��یدن به ارتش مش��ترک و تشکیل ناتوی 
ش��رقی، تنها یک تالش اس��ت که با همراهی و حمایت نیروهای غربی و به خصوص 

آمریکا مواجه بوده است و آن تشکیل ارتش اعراب بوده است. 
در جلسه ای که اعضای ش��ورای همکاری خلیج فارس در سال 2013 میالدی داشتند، 
6 کش��ور حوزه خلیج فارس یعنی عربستان، قطر، امارات، بحرین، عمان و کویت به این 
نتیحه رسیدند که باید ارتشی مشترک برای دفاع از خود داشته باشند. این خبر تنها یک 
پیام برای دنیا داشت: اقدامات آمریکا برای جا انداختن پروژه ایران هراسی در منطقه به 

سرعت با واکنش مثبت اعراب حوزه خلیج فارس مواجه شده است.
 آمریکا تا آن زمان با اس��تفاده از پرونده هس��ته ای ایران توانسته بود ترسی سهمگین از 
ایران و فعالیت های��ش در محور مقاومت به دل اعراب این ح��وزه بیاندازد. البته ایاالت 
متحده اهداف خاص خود را از این پروژه دنبال می کرد و مهم ترین آن فروش اسلحه ها، 
ناوگان های پدافندی و همچنین جت های پر قدرت به کش��ورهای ثروتمند حوزه خلیج 
فارس بود. این کش��ورها با کمال میل پذیرای سالح های غربی شدند و غیر از آمریکا از 
فرانسه و رژیم صهیونیستی و انگلیس و کانادا نیز اسلحه و ناوگان های پدافندی و حتی 

زیر دریایی خریداری کردند. 
با این حال این خریدهای میلیاردی نیز نگرانی هایشان را برطرف نساخت. آن ها در این 

اجالس در حالی به دنبال تش��کیل ارتش مش��ترک بودند که با منابع مالی خود 

به شورشیان در س��وریه نیز کمک می کردند و قصد داشتند کل منطقه را به انبار باروت 
بزرگی برای گروه ه��ای افراطی تبدیل کنند. بعد از مدتی با مخالفت عمان با تش��کیل 
این ارتش، تشکیل »نیروی نظامی مش��ترک 100 هزار نفره« به تشکیل »فرماندهی 
مشترک« برای ارتش های منطقه تنزل یافت. بااین حال فشار آمریکایی همچنان ادامه 
داشت و در نهایت اولین اقدام مشترک این کشورها در زمینه نظامی به مبارزه نمادین با 
داعش آنهم با رهبری ایاالت متحده ختم شد. اوباما از مدت ها قبل به دنبال همکاری با 
ارتشی بود که نماد و ساخته دس��ت کشورهای عرب منطقه باشد چرا که با وجود ناتوی 
ورشکس��ته و اروپای درگیر با بحران های اقتصادی، نتوانسته بود به رویاهای خود برای 

حمله به سوریه و باقی ماندن همیشگی در عراق برسد. 
از ط��رف دیگر تحلیل گ��ران غربی بر ای��ن عقیده اند که داعش نیرویی دس��ت پرورده 
عربستان و کشورهای عرب منطقه است و الزم نیس��ت آمریکا و متحدان اروپایی اش 
هزینه مبارزه با این گروه را بپردازند. به این ترتیب لشکر کشورهای عرب منطقه، بیشتر 
از اینکه خاصیت نظامی و کارکرد جنگی داش��ته باشد، وسیله ای برای تامین منابع مالی 
غرب برای جنگ هایش در منطقه است. در مسئله داعش نیز رویکرد غرب به کشورهای 
عرب منطقه نش��ان داد بدون کمک مالی اعراب آمریکا هیچ گاه وارد جنگ با داعش و 

تامین هزینه های این جنگ بی نتیجه نمی شد.

 نام ارتش توران برای ایرانیان یادآور داس��تان های شاهنامه است اما به نظر می رسد بحران 
اوکراین تعدادی از کشورهای ترک زبان منطقه را به تکاپو انداخته که بیش از پیش به یکدیگر 
نزدیک شده و با تشکیل ارتش مشترک کشورهای ترک زبان، به فکر روزی باشند که شاید 
بحران اوکراین برای آن ها نیز تکرار شود. ارتش توران، متشکل از نیروهای نظامی کشورهای 
ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان است که ارتشی مشترک تحت عنوان 
»نیروهای پشتیبانی نظامی اوراسیا« تشکیل می دهند. اولین نشست پیرامون این تشکیالت 
نظامی در سال 91 در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این نشست که تشکیل 
ارتش مذکور به عنوان جایگزینی برای اتحادیه نیروهای پشتیبانی نظامی ژاندارمری های اروپا 
و مدیترانه مطرح شد، نمایندگان نظامی کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان و قرقیزستان 
شرکت کردند. اما به نظر می رسد قرار است کشورهای دیگری به این اتحاد اضافه شوند چرا که 
در اولین نشست این کشورها، فرمانده ژاندارمری کشور مغولستان به دلیل شرایط نامساعد جوی 
نتوانست در این جلسه حضور یابد و اعالم شد در جلسات بعدی نماینده ای از طرف مغولستان 
نیز در این جلسات حضور خواهد یافت. هدف تشکیل این نیرو تقویت همکاری نظامی بین 
کشورهای ترک زبان عنوان شده است. قرار است قرارگاه مرکزی این نیرو در آنکارا مستقر 

ترکی��ه شود. با این حال هنوز بر روی این موضوع وحدت خاصی شکل نگرفته است چرا که 
هم اکنون نیز عضو ناتو اس��ت و پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو در این کشور، 

به زعم تعدادی از این کشورها، نقشی تهدید کننده در برپایی این اتحاد دارد. این اتحاد البته 
همانطور که در توافق ناتو نیز دیده می شود تنها اتحادی نظامی نیست. از قدیم گفته شده که 
زبان مشترک، ملت می سازد. شاید به همین علت باشد که این کشورها با زبان مشترک خود 

به دنبال رسیدن به پرچم و ارتش و اتحاد مشترک هستند. 
سال 91 بود که یک خبرگزاری روسی از به توافق رسیدن 3 کشور ترک زبان آسیای مرکزی 
و ترکیه برای داشتن پرچم مشترک س��خن گفت. بنا به گزارش رسانه های ترکیه، »احمد 
داوداغلو« که در آن زمان وزیر امور خارجه ترکیه بود در نشستی مطبوعاتی خاطرنشان کرد که 
کشورهای ترک زبان ترکیه، قرقیزستان، آذربایجان و قزاقستان برای داشتن پرچم مشترک به 
توافق رسیده اند. بر این اساس، نمادهای چهار کشور یعنی آفتاب از پرچم قرقیزستان، ستاره از 
پرچم آذربایجان، ماه از پرچم ترکیه و گل از پرچم قزاقستان در شکل دادن به این پرچم مشترک 
مورد استفاده قرار گرفته اس��ت. »خلیل اکیدجی« دبیرکل اتحاد همکاری های دولت های 
ترک زبان نیز تصریح کرد که خزانه میراث فرهنگی این دولت ها در باکو پایتخت آذربایجان و 
بنیاد آثارخانه آنان در آکادمی ترکی آستانه پایتخت قزاقستان در نظر گرفته شده است. با وجود 
گذشت تقریبا دو سال از توافق نهایی در این زمینه، هنوز هیچ خبری مبنی بر تشکیل شدن 

ارتش مشترک برای این کشورها منتشر نشده است. 

 امضای پیمان نامه امنیتی روس��یه با منطقه کم جمعیت آبخازیا، با واکنش 
تندی از سوی کشورهای غربی، به خصوص آلمان، رو به رو شد. اگرچه این 
همکاری را پیمان نامه امنیتی در نظر می گیرند، اما نباید از نظر دور داش��ت 
که آبخازیا پتانس��یل آن را ندارد تا با قدرتی همچون روسیه وارد یک روبط 
امنیتی ش��ود. زیرا، آبخازیا پتانسیلی ندارد که روس��یه با اتکا به آن بتواند از 
ایجاد یک ناتو ش��رقی صحبت کرد. این منطقه بادارا بودن جمعیتی بالغ بر 
500 هزار نفر، نمی تواند شریک مناس��بی برای روسیه باشد. از این منظر، 
صحبت از ناتوی شرقی امر بیهوده ایست و ویژگی های شکل گیری یک 
توافق امنیتی در میان این دو منطقه به چش��م نمی خورد. اما، روسیه با ایجاد سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، که 
میان روسیه و کشورهای ارمنستان، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شکل گرفت و هدق روسیه از 
این س��ازمان پیمان امنیت دس��ته جمعی این بود که بتواند بازوی نظامی را بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
تشکیل دهد. از این رو، مسکو تمام تالش خود را به کار بسته است بتواند این امنیت دسته جمعی را حفظ کند. با این 
حال، نمی توان مدعی شد که نزدیکی مس��کو به آبخازیا به معنای شکل گیری ناتوی شرقی در برابر ناتوی غربی 
است. در حقیقت، اتحاد این دو منطقه نمی تواند در برابر ناتوی غربی بایستند، زیرا در پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
28 کش��ور عضو آن بوده و این کش��ورها به تجهیزات نظامی مجهزند و از نظر کمی و کیفی توان باالیی دارند. در 
حالیکه، در پیمان امنیت روسیه، مسکو به آبخازیایی تکیه کرده است که جمعیت پایینی داشته و به اندازه کشورهای 

عضو ناتو توانمند نیست.
 بنابراین، دورانی که پیمان ورشو در مقابل پیمان ناتو مطرح بود سپری شده است، مگر آنکه روسیه بتواند در سال های 
آینده جبهه هایی را تشکل داده و از طریق همسویی با هند، چین، ایران و یا اتحاد با کشورهای باقی مانده از فروپاشی 

شوروی یک اتحاد توانمندی را شکل بدهد. اما این پیمان با آبخازیا نمی تواند میسر شود. 
در حقیقت، آنچه اهمیت این منطقه را بس��یار پررنگ تر می کند، وجود بندر »باتومی« در دریای س��یاه اس��ت که 
منطقه بس��یار با اهمیتی است. از سوی دیگر، آبخازیا بخشی از گرجس��تان بود که در سال 2008 اعالم استقالل 
کرد. بنابراین، کش��ورهای غربی، به خصوص آلمان، آبخازیا و اوستیای جنوبی را جزئی از گرجستان می دانند، در 
حالیکه، بعد از اعالم استقالل این مناطق در سال 2008، روسیه نیروهای خود را به این مناطق فرستاد و این مناطق 
را جدا کردند. لذا، تمامی کشورهای غربی به این دلیل به پیمان امنیتی روسیه واکنش نشان دادند که نمی خواهند 

استقالل آبخازیا تصویب شود. 
زیرا غرب آبخازیا را جزئی از گرجستان می داند و به همین دلیل است که به این پیمان نامه اعتراض می کند. آمریکا 
و سایر کش��ورهای غربی نیز پیش از آنکه در بعد امنیتی روس��یه را تهدیدی علیه خود بدانند به اقدامات روسیه در 
گسترش حرکت های جدایی طلبانه در اروپای ش��رقی واکنش نشان داده اند؛ حرکت هایی که در جدایی کریمه از 

اوکراین و پیوستن آن به روسیه نمود بارزی داشت.  
حسن بهشتی پور، کارشناس مسایل روسیه

 پیم��ان امنیت��ی میان روس��یه و آبخازی��ا، در حالی به تصویب رس��ید که 
گمانه زنی هایی متعددی درمورد تاسیس دیوار امنیتی به گوش می رسد. این 
در حالیست که نمی توان این پیمان را در بعد امنیتی پر رنگ دانست، چراکه 
اساسا طرفین ویژگی احداث یک بلوک قدرتمند نظامی و امنیتی را در شرق 
جهان ندارند. با وجود این، توافقنامه همکاری بین روسیه و آبخازیا امضا شد 
و مجلس دوما نیز آن را تصویب کرد. برخی این توافقنامه را زمینه مناسبی 
برای الحاق آبخازیا به روسیه دانستند و برخی نیز آن را به عنوان فشار برای 
عادی سازی روابط با روسیه و تغییر جهت و یا حداقل تعدیل سیاست خارجی 
گرجستان به روابط با غرب و روسیه در نظر گرفتند لذا، این توافقنامه را باید در این سطح تحلیل کرد و اساسا پیمان 
امنیت و ناتو مقابله با غرب در این دستور کار جایی ندارد. زیرا، این توافقنامه همکاری های بیشتری را میان روسیه 
و آبخازیا را نش��ان می دهد و به این معناست که مس��کو دولت آبخازیا را به رسمیت می شناسد. این در حالیست که 
عالوه بر مس��کو، تنها نیکاراگوئه، آبخازیا و اوس��تیای جنوبی را به رسمیت ش��ناختند و سایر دولت ها به شناسایی 

بین المللی توجهی نداشتند. 
از طرف دیگر، تعامالت روسیه با آبخازیا و اوستیا را باید بیشتر در شرایط به وجود آمده بعد از بحران اوکراین بررسی 
کرد. دولت روس��یه با تصرف کریمه، این منطقه را به رسمیت ش��ناخت و در یک روند آن را به عضویت فدراسیون 
روس��یه پذیرفت. در نتیجه، کریمه در کنار قفقاز شمالی وش��رق روسیه یک پست و مقام وزارتی را در هیئت دولت 
روسیه به دست آورد و به عنوان یک واحد جدیدی در روسیه پذیرفته شد. این اتفاق باعث شد تا انتظاری در آبخازیا 
و اوستیا ایجاد شود. زیرا این دولت ها انتظار داشتند بعد از شناسایی به روسیه بپیوندند، اما مسکو تنها تمایل داشت تا 

همکاری های گسترده ای با این مناطق داشته باشد و از الحاق آن ها به روسیه خودداری کرد. 
با وجود این نمی توان گفت که آیا گسترش این همکاری ها در آینده الحاق به روسیه را در پی خواهد داشت یا نه! از 
این رو، به نظر می رس��د امضای پیمان امنیتی روسیه با آبخازیا نوعی بی سلیقگی در رفتار دولتمردان مسکو بوده و 
سران روسی بدون محاسبه درستی از شرایط بین المللی این توافقنامه را امضا کرده اند. چراکه، این اقدام باعث شد 
حساسیت هایی در روابط روسیه و گرجستان شکل بگیرد، چنانچه، دولت گرجستان و دبیر ناتو به این اقدام مسکو 
واکنش نشان دادند و همکاری روسیه با آبخازیا را دخالت در امور گرجستان دانستند. از سوی دیگر، دولت گرجستان 

اعالم کرد که روسیه وارد یک تعارض جدی شده است. 
به این معنا که، اگرچه مسکو ازعادی سازی روابط با گرجستان صحبت می کند، اما روابطش را با آبخازیا هم ادامه 

می دهد، امری که اصال خوشایند دولت گرجستان نیست. 
از این رو، این پیمان نامه را باید در چارچوب روابط روس��یه با کشورهای همس��ایه اش مثل اوکراین، گرجستان، و 
مناطق کریمه، اوس��تیا جنوبی و آبخازیا بررس��ی کرد و کمتر به دنبال پیدا کردن پیغام های امنیتی از طرف روسیه 

برای غرب باشیم. 
جهانگیر کرمی، کارشناس مسائل روسیه

توافق امنیتی روسیه – آبخازیا 

روس��یه و آبخازیا دوشنبه هفته گذش��ته توافق نظامی ای را امضا کردند که شامل پیمان 
دفاع جمعی اس��ت بدین معنی که در صورتی که روس��یه و یا آبخازیا هر کدام مورد حمله 
دشمن خارجی قرار گیرند، دو طرف باید برای دفاع از کشور دیگر آماده باشند. این همان 
پیمانی است که سال ها پیش کش��ورهای عضو ناتو با یکدیگر امضا کرده و هسته اصلی 
شکل گیری ناتو و یا پیمان آتالنتیک شمالی را بس��تند. این مسئله در روسیه و یا آبخازیا 
به عنوان تشکیل ناتوی شرقی شناخته نمی شود و تنها به این عنوان قابل بررسی و مهم 
است که می تواند دست گرجستان را تا ابد برای به دست گرفتن قدرت و یا باز پس گیری 
آبخازیا ببندد. این کشور که زمانی در داخل گرجستان تعریف می شد، حاال با نزدیک شدن 
به روس��یه و امضای این پیمان قصد دارد شرایط برای تجمیع شدن دوباره با گرجستان را 

برای همیشه ناهموار سازد. 
این موافقتنامه که همزمان با بحران اوکراین و تنش روابط روسیه و غرب به امضا رسیده، 
جایگزین سندی می ش��ود که در 2008 امضا شد و بر اساس آن مسکو 
منطقه آبخازیا را در کنار اوستیای جنوبی به عنوان کشوری مستقل از 

شناخت. این مناطق از دهه 1990 به صورت گرجستان به رسمیت 
تفلی��س خارج ش��ده بودند و نهایتا در س��ال غیررسمی از کنترال 
نظامی با دولت گرجس��تان و مداخله روسیه، 2008 در پی درگیری 

رسما اعالم استقالل کردند.
پیمانی که روز دوشنبه گذشته به 

امضای طرفین رسید، س��از و کاری مشابه پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( دارد و بر اساس 
آن طرفین متعهد ش��ده اند که در صورت مداخله نظامی خارجی، به صورت مش��ترک به 

آن پاسخ دهند.
بر اساس این پیمان، روسیه متعهد شده است که ظرف سه سال ارتش آبخازیا را نوسازی 

کرده و ضمنا قرار شده نیروی نظامی مشترک روسیه- آبخازیا تشکیل شود.
 همچنین قرار است با هدف جلوگیری از مداخله نظامی گرجستان، استحکامات دفاعی 
در مرز آبخازیا احداث شود. مس��کو همچنین اعالم کرده است کمک های نقدی خود با 
هدف تقویت زیرس��اخت ها و خدمات اجتماعی آبخازیا را افزای��ش دهد. همان طور که 
جدایی کریمه از اوکراین مورد واکنش ش��دید غرب قرار گرفت، این مسئله نیز با واکنش 
تند کشورهای غربی و همچنین گرجستان قرار گرفت. آن ها اعتقاد دارند پوتین به دنبال 
رجوع دوباره به ش��وروی سابق اس��ت و قصد دارد مناطق مرزی روسیه را با این اقدامات 
وسعت بیشتری ببخشد اما روسیه بر این مسئله تاکیدی ندارد. این مسئله عجله ناتو برای 
عضویت سایر کشورهای منطقه اوراس��یا در این پیمان را نیز شدت بخشیده است. آن ها 
اعتقاد دارند با این کار می توانند جلوی پیشرفت های بیشتر روسیه را گرفته و مانع از نفوذ 
بیشتر پوتین در کش��ورهای همسایه اش ش��وند. با این حال این کار به این آسانی ها هم 
نیست چرا که کشورهای عضو ناتو موظفند هر سال 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود 
را به عنوان بودجه نظامی در اختیار این س��ازمان قرار دهند اما کشورهای کوچک منطقه 

اوراسیا با تولید ناخالص داخلی کم خود زیاد نمی توانند به تامین منابع ناتو کمک کنند.  

ناتویی با محور ایدئولوژی 

شاید برخی کشورهای منطقه ای به دنبال یارگیری علنی از بین قدرت های جهانی باشند 
اما زمانی که اهداف و منافع هر کشور در ارتباط با سایر کشورها رنگ و بوی ایدئولوژیکی 
پی��دا می کند می توان گفت علنی نک��ردن این اتحادها نمی تواند از میزان اهمیت ش��ان 
بکاهد. یک��ی از اتحادهای نظامی بزرگ در منطقه که باع��ث ایجاد نگرانی های زیادی 
برای کشورهای عربی و همچنین غربی شده است، اتحاد شیعی با محوریت ایران، سوریه، 
عراق و حزب اهلل است. هالل ش��یعی مدتهای زیادی است که ذهن رهبران کشورهای 

در ش��رایطی که کشورهای عرب منطقه و غربی ها را به خود مشغول کرده است. 
برای تش��کیل عرب منطقه هنوز نتوانس��ته اند به راهکاری درست 

ی��ا فرماندهی رس��می ارتش کش��ورهای عرب منطقه خاورمیانه و 
با همکاری مشترک ارتش اعراب برسند، ایران و سوریه از سال ها پیش 
لید مشترک نظامی بزرگ ترین و پیشرفته ترین کارخانه های  تو

موش��ک و راکت را با کم��ک یکدیگر راه اندازی ک��رده و در خط 
مقدم جبهه مقاومت قرار دارند. ح��زب اهلل لبنان نیز با ایران پیوندی 
ناگسستنی دارد و در جنگ غزه، مسئله ای که نتیجه نهایی را تعیین 
کرد، نه تعداد بمباران های هوایی صهیونیست ها و کودکان کشته شده 
در غزه، بلکه برد موش��ک های ایرانی و سوری بود که به سمت قلب 

اس��راییل یعنی تل آویو شلیک می شد. در جنگ علیه داعش نیز این تعداد 
بمباران های هوایی نیروهای ائتالفی نیست که نتیجه نهایی را مشخص می کند 

بلکه تعداد ش��هرهایی که به دست س��پاه حزب اهلل و بدر و قدس آزاد می شود، سرنوشت 
جنگ را تعیین می کند.    

در جن��گ علیه داعش با وجود اینک��ه ائتالف جهانی اوباما و همکارانش در ناتو و س��ایر 
کشورهای عرب منطقه، نتوانسته تاکنون راه به جایی برده و یا به تضعیف داعش بپردازد، 
این کمک ها و مشاوره های نظامی ایران و نیروهای حزب اهلل است که در برخی مناطق 
شیعه نشین موازنه قدرت را نسبت به داعش بر هم زده است. به همین دلیل هم این روزها 
نام سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران در رسانه های غربی به وفور مشاهده 
می شود. این رسانه ها معتقدند سپاه مشترک تشکیل شده توسط ایران، عراق و حزب اهلل 
با وجود گذش��ت 3 سال از بحرانی شدن اوضاع در سوریه ،  همچنان توانسته این کشور و 
عراق را سر پا و قدرتمند نگه دارد و این نشاندهنده وحدت واقعی و تاثیرگذار در نیروهای 
نظامی و سیاس��ی و حتی فرهنگی و فکری چند کش��ور است . جنگ غزه، درگیری ها در 
عراق و س��وریه و اعتراضات در یمن و بحرین، کش��ورهای منطقه را بیشتر از پیش حول 
محور مقاومت گرد آورده اس��ت و این از هر ناتوی ش��رقی دیگری در این منطقه از نظر 
غرب خطرناک تر اس��ت.  آمریکا سعی کرده است با قرار دادن نام سپاه قدس و حزب اهلل 

این ارتش مشترک شیعه در لیست سازمان های تروریستی از قدرت و اهمیت 
و همچنی��ن مب��ارزه با بکاهد اما جنگ های اخیر در منطقه 
این ارتش اذعان دارد داعش نشان داد آمریکا  به قدرت 

را در سر دارد. و در باطن روی��ای همکاری با آنها 

رویای ناتمام ناتوی شرقی
ثمانه اکوان - دنیای جدید، دنیای یارگیری های بین المللی است؛ این را می شود از رفتار این روزهای بسیاری از کشورهای دنیا متوجه شد. در یک طرف اتحادهای نظامی و سیاسی 
قرار داد و در طرف دیگر معامالت تجاری و اقتصادی است که نشان می دهد تنها اتحادهای سیاسی نیست که می تواند اهداف و منافع کشورها را تامین کند. گاهی اوقات این اتحادهای 
اقتصادی است که می تواند ضامن بقای یک کشور و حکمرانی گسترده تر آن در جامعه بین الملل باشد. تاکنون این آمریکا و متحدان اروپایی اش بودند که با تقسیم دنیا به دو بخش شرق 
و غرب و یارگیری های گسترده از بخش شرقی، به دنبال تاثیرگذاری بیشتر بر تحوالت دنیا بودند. با این حال این دو قطبی چندان هم قابل دوام نیست. می توان کشورهای زیادی را 
مشاهده کرد که این روزها به دنبال به راه انداختن اتحادهای مختلف و توافق نامه های اقتصادی و سیاسی و نظامی گوناگون هستند که همچنان بتوانند بقای خود را به عنوان کشورهای 
تاثیرگذار بر تحوالت جهانی تضمین سازند. اگر آمریکا تا کنون با کمک سازمان های بین المللی چون ناتو، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و حتی سازمان ملل توانسته قدرت 
خود را به دنیا نشان دهد، از این پس به نظر می رسد قرار است اتحادهای دیگری هم وارد میدان شوند. در این میان می توان به گروه بریکس ،پیمان های امنیتی منطقه ای در خاورمیانه 
و همچنین پیمان های »شبه ناتویی« مانند پیمان های امنیتی روسیه با کشورهای همسایه اش اشاره کرد. این مسئله چندان هم از نظر کشورهای غربی پنهان نمانده است به همین 
دلیل اس��ت که به یکباره صدای تمام کشورهای اروپایی و غربی در خصوص مسئله پیمان امنیتی روس��یه و آبخازیا در می آید و در عین حال از تشکیل فرماندهی مشترک نظامی و 
ارتش کشورهای عربی در منطقه خلیج فارس حمایت می کنند. این اتحادها تنها تا جایی می تواند مورد بررسی قرار گرفته و مفید ارزیابی شوند که بتوانند اهداف آمریکا در تمام مناطق 
را دنبال کرده و به س��رانجام برسانند. دنیا این روزها که دو قطبی شرق و غرب باز س��عی دارد با تمام وجود رخ بنماید، به دنبال ایجاد سازمان ها و نهادهایی است که بتواند زورگویی و 
سیاست سرکوب ناتو را زیر سوال برده و آن را تا حدودی به حاشیه براند. این مسئله از مدت ها پیش مورد توجه قرار گرفته بود شاید در داخل کشورهای عضو این پیمان نیز بتوان چنین 
رویکردی را مشاهده کرد. مخالفت اعضای این پیمان امنیتی با حمله به سوریه و یا مخالفتشان به مبارزه یک جانبه علیه داعش از جمله مواردی است که نشان می دهد دنیا دیگر بر 
مدار یک نیروی نظامی ثابت نمی گردد. گرچه در دنیای پر از بحران اقتصادی امروز، اتحادهای اقتصادی بیشتر از اتحادهای نظامی می تواند اثرگذار باشد، اما تجربه نشان داده کمتر 
سازمانی نیز به وجود آمده که بتواند به یک باره رو به روی ناتو بایستد. در این گزارش به دالیل شکل نگرفتن و موقتی بودن تعدادی از پیمان های نظامی منطقه ای پرداخته شده است.     

19911994

1999

اولین عملیات انجام شده توسط 
ناتو، عملیات »آنکور گارد« یا 

عملیات مهار و »آس گارد« در 
قبال حمله عراق به کویت بود. 

ناتو در این روز اولین عملیات جنگی 
خود را با شلیک گلوله به چهار هواپیمای 

صربی که منطقه پرواز ممنوع را نقض 
کرده بودند، آغاز کردند. 

2001
آمریکا با همراهی 

ناتو به تالفی حمالت 
تروریستی 11 سپتامبر به 

افغانستان حمله کرد. 

2009
عملیات سپر اقیانوس در 

خلیج عدن برای مبارزه 
با دزدان دریایی سومالی 

آغاز شد. 

 1993

بعد از اینکه شورای امنیت سازمان ملل بر فراز 
بوسنی و هرزگوین در طی جنگ بوسنی، منطقه 

پرواز ممنوع اعالم کرد، نیروهای ناتو عملیات »رد 
پرواز« را بر فراز بوسنی انجام داد.

جنگ کوزوو و شکست مذاکرات رهبری 
شده توسط سازمان ملل، باعث شد ناتو 

دوباره دست به کار شود وبمباران 78 
روزه یوگوسالوی آغاز شد. 

2004

ناتو در بخشی از 
عملیات های هوایی علیه 

عراق در جنگ آمریکا با این 
کشور مشارکت کرد. 

2011

ناتو با همراهی برخی از 
کشورها که به دنبال حمله 
هوایی به لیبی بودند، وارد 

جنگ علیه دیکتاتور لیبی شد . 

 نمودار زمانی عملیات های نظامی ناتو 
در سراسر جهان 

در 4 آوریل 1949 توافق ایجاد سازمانی نظامی بر اساس پیمان آتالنتیک 
شمالی به تصویب اعضای این پیمان رسید. این سازمان نظامی در طول 
مدت فعالیت خود عملیات های نظامی گسترد ه ای در سراسر جهان انجام 
داده اس�ت .  تا س�ال 1991 و طی دوران جنگ سرد ناتو هیچ عملیات 
نظامی ای را رهبری نکرده و انجام نداده است. در این نمودار به برخی 

از این اقدامات اشاره شده است.


