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 ایرانمهوري اسالمی قلمروگستري ناتو بر امنیت ملی ج یتبیین پیامدهاي ژئوپلیتیک

 چکیده:
جنگ سـرد تـاکنون بـا    فلسفه وجودي ناتو بر دفاع و گسترش لیبرالیسم نهاده و از زمان ابتداي      

ف مرتبط با فلسفه وجودي پرداخته است. با فروپاشی شـوروي  ها به تعقیب اهدا تغییر در مأموریت
هاي موجـود   گیري قلمروگرایانه این سازمان تغییر کرده است. داده و پیدایش تهدیدات جدید جهت

سوي جنوب غرب آسـیا مـاهیتی    گیري به هاي ناتو در جهت گویاي آن است که اهداف و مأموریت
ها و اهداف راهبردي ایـن سـازمان،    در ساختار، مأموریت ژئواستراتژیک دارد. قلمروگستري یادشده

جا خواهد گذاشت. پـژوهش حاضـر در    پیامدهاي مستقیم و غیرمستقیمی بر امنیت ملی ج.ا.ایران به
قالب بررسی پیامدهاي ژئوپلیتیک قلمروگستري ناتو بر امنیت ملی ج.ا.ایران بـه تبیـین راهبردهـاي    

پردازد. این تحقیق نوعاً کـاربردي   تو در جنوب غرب آسیا میکشورمان در قبال کاهش سطح نفوذ نا
دنیـاز آن بـه   هـا و اطالعـات مور   و داده تحلیلـی دارد -بر آن ماهیت توصـیفی  شناسی حاکم و روش

 داد سطح تأثیرپذیري حـوزه نتایج تحقیق نشان  وري و پرسشنامه شده است.اي گردآ روش کتابخانه
 نظامی و ژئوپلیتیک) نمود دارد. ( ري ناتو در بعد عینیامنیت ملی ج.ا.ایران از قلمروگست
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  مقدمه:
که  اي گونه اي در جایگاه سیاسی و امنیتی کشورها دارند. به کننده هاي امنیتی نقش تعیینپیمان

اي توانند به قدرت منطقههاي دفاعی، امنیتی و راهبردي نمیواحدهاي سیاسی بدون توجه به پیمان
هاي بزرگ به ط قدرتو سقو دهد که ظهور الملل نشان مییا جهانی تبدیل شوند. تاریخ روابط بین

گیري قدرت تنها منجر به شکل المللی نههاي بینائتالف ها بستگی دارد. آن» سازيائتالف«چگونگی 
المللی اي و بینهاي منطقهشوند بلکه از طریق ائتالفسیاسی و راهبردي براي واحدهاي سیاسی می

پیمان ناتو که در  .)10:1391مکاران،متقی و ه(یابند نیز دست می» هویت راهبردي«هایی از به جلوه
الملل ریزي دفاعی و راهبردي آمریکا در سیاست بینشکل گرفت بخشی از برنامه 1949سال 

دهی پیمان آتالنتیک شمالی عمدتاً  مقابله با  متحده از سازمان شد. هدف ایاالتمحسوب می
دهی پیمان  ترتیب سازمان این هحوزه مدیترانه بود. ب اروپاي غربی و کمونیسم و اتحاد شوروي در

قدرت  الملل ماهیت دوقطبی داشت، ثانیاً، دوناتو در شرایطی سر برآورد که اوالً، ساختار نظام بین
پذیري و عقالنیت راهبردي برخوردار بودند، ثالثاً، بزرگ جهانی در تعامل با یکدیگر از انعطاف

جی ارتقا دهند. به همین دلیل  پیمان ناتو در اي تدری گونه تالش داشتند که حوزه نفوذ خود را به
طراحی شد. زمانی که جنگ سرد پایان یافت و اتحاد شوروي » رهنامه بازدارندگی راهبردي«قالب 

در وضعیت فروپاشی قرار گرفت. این پرسش مطرح شد که پیمان ناتو در آینده چه جایگاهی 
شد و زمینه براي الحاق کشورهاي عضو  مطرح» ناتو گسترش«خواهد داشت. در این فرآیند نظریه 

موردتوجه و تأکید » ناتو آینده«پیمان ورشو به پیمان ناتو به وجود آمد و موضوع جدیدي به نام 
می  17راهبردپردازان آمریکایی و سایر کشورهاي عضو ناتو قرار گرفت. کشورهاي عضو در 

ارائه » تعامل پویا«و » بخشضمینامنیت ت«راهبرد جدید خود را بر اساس مفاهیمی مانند  2010
یافت و بر مقابله با  دادند و در چنین شرایطی، راهکنش و راهبرد آمریکا و پیمان ناتو تغییر

). 13همان:( متحده و جهان غرب را به چالش بکشند گیري شد که هژمونی ایاالت بازیگرانی جهت
موجب آن، کشورهاي  ود که بهدهی فرآیندي ب اولین مرحله معطوف به سازمان گسترش ناتو در

اي تدریجی جذب شوند. کشورهاي لهستان، مجارستان و جمهوري چک  گونه عضو پیمان ورشو به
به عضویت این سازمان درآمدند. اگرچه جمهوري  1993از اولین کشورهایی بودند که در سال 

ي افرادي همانند اما رهبر؛ فدراتیو روسیه با کاربرد چنین الگویی از سوي آمریکا مخالف بود
بوریس یلتسین و آندره کوزیرف مانع از مقاومت مؤثر روسیه در برابر فرآیند گسترش ناتو             

). موج دوم گسترش ناتو زمانی بود که کشورهاي جداشده از اتحاد شوروي یا Kay,1998:16شد (
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ف امنیتی با کشورهاي در روند همکاري، مشارکت و ائتال» المنافعکشورهاي مستقل مشترك«همان 
عضو ناتو قرار گرفتند. روندي که زمینه عضویت کشورهایی همانند لتونی، لیتوانی و استونی به 

هاي راهبردي توان بخشی از ضرورتهاي یادشده را میناتو را فراهم آورد. هریک از اقدام
-به پیمان آتالنتیک متحده دانست. اگرچه روسیه در برابر الحاق گرجستان و آذربایجان  ایاالت

شمالی مقاومت کرد. موج سوم گسترش ناتو معطوف به شرایطی است که توسط لئون پانتا و دیوید 
اي تدریجی  گونه هایی از گسترش تهدیدها بهنشانه دهی شد در چنین روندي ئوس سازمانپترا

آمریکا در مناطق المللی نوعی انعکاس گسترش نقش بین موردتوجه قرار گرفتند. تهدیدهایی که به
پیرامونی است. در این دوران، کشورهایی مانند ج.ا.ایران و چین واکنش راهبردي نشان دادند. به 

هایی از محاصره امنیتی ایران و سایر بازیگران جبهه مقاومت توان نشانههمین دلیل است که می
کرد. پیمان امنیتی آمریکا با  هاي مختلف جغرافیایی را دنبال حوزه هاي عملیاتی ناتو درتوسط پایگاه

متقی ( سازدبه حوزه مقاومت را فراهم میکشورهایی همانند عراق و افغانستان زمینه گسترش ناتو 
ها و اهداف راهبردي  ). در چنین فرآیندي هرگونه تغییر در ساختار، مأموریت17:1391و همکاران،

جا خواهد گذاشت که این مقاله  ا.ایران بهناتو، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی را بر امنیت ملی ج.
اي آن به سعی دارد با بررسی نقش ژئوپلیتیکی ناتو در منطقه خاورمیانه و همچنین روند توسعه

 تأثیرات این گسترش حوزه نفوذ بر امنیت ملی کشور ج.ا.ایران بپردازد. 
 شناسی تحقیق مبانی نظري و پیشینه

 امنیت ملی
 شود و از آمال بشر و یکی از لوازم و شروط بهزیستی و بهروزي تلقی میامنیت ازجمله دیرپاترین 

که وي در  اي گونه به شود،محسوب می» خودشکوفایی انسانی«سوي  دیدگاه مازلو، ابزار حرکت به
هوا، غذا، مسکن، پوشاك)، نیاز به امنیت ( بندي نیازهاي بشر بالفاصله پس از نیازهاي اولیهاولویت
هاي بعدي  اولویت ها، در انکار آن سایر نیازهاي انسانی را باوجود ضرورت غیرقابل داده و را جاي

 ). 88: 1385آورده است (مرادیان، 
دارد که صلح و امنیت براي رهایی مردم از ترس دائمی و در تعریف امنیت بیان می» هایس«

 را» توماس هابس« هم درباره صلح و امنیت نظریه» الك جان« ابتالئات فیزیکی و جسمی است و
مقصود از صلح و امنیت تنها آن نیست که زنده باشیم؛ بلکه «دارد که داده و بیان می موردتوجه قرار
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منظور داشتن رفاه و آسایش و ایجاد تسهیالت شخصی است که حق طبیعی ماست و وظیفه 

 .)668: 1372پازارگارد، ( »را به دست آورده و نگهداري کنندها  مؤسسات دولتی است که آن
کم امنیت نظامی گرا امنیت ملی را با امنیت نظامی یکی دانسته و یا دستبسیاري از دانشمندان واقع

اي که براي امنیت نظامی  اندازه داده و سایر ابعاد امنیت ملی را به را موردتوجه جدي خود قرار
» جوزف ناي«و » رت کوهنراب«توان به اند. ازجمله می نداده اهمیت قائل هستند، موردتوجه قرار

 .)30: 1977(روبرت،  گرا هستنددانشمندان به نام واقعاشاره نمود که 
 شود:ها اشاره می اند که در زیر به تعدادي از آن کاربرده مفهوم امنیت ملی تعابیري را به

ـ امنیت ملی و یا به تعبیر دیگر منافع ملی، مجموعه شرایط و امکانات پویایی است که تحقق 
سازد. این شرایط و امکانات خود ملهم نیازهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را میسر می

هاي فرهنگی و تاریخی یک از وضع ژئوپلیتیکی، ساختار اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و ویژگی
شده  المللی است. در تعریف دیگري از امنیت ملی گفتهصحنه بین جامعه و سرانجام جایگاه آن در

ست که امنیت ملی به معناي عام؛ یعنی آسوده شدن از بیم تهدیدات خارجی نسبت به منافع ا
هاي حیاتی معناست که یک کشور ارزش دیگر امنیت ملی بدین عبارت ت. بهحیاتی و اساسی مملک

 .)103: 1368خویش را از تهدیدات جدي دورنگه دارد (بهزادي، 
هاي  ویژگی وعه متون راجع به امنیت ملی را تأکید برـ برخی از نویسندگان برداشت کلی از مجم

هایی که از آن براي ها و درواقع روشکلی بودن، ابهام، تغییر و تسامح دانسته و یکی از مالك
شود و به دالیل متعدد با دشواري شناخت مفهوم و مصادیق امنیت ملی و تهدیدات آن استفاده می

قی و قانونی دانسته و تعیین ضوابط حقوقی و مقررات رو است، مالك یا روش حقوزیادي روبه
 .)130: 1377پیک، (ره داننداي رسیدن به هدف یادشده میاي مناسب و سودمند برقانونی را وسیله

توان چنین برداشت نمود که نقطه مشترك در تمام تعاریف، اگر در تعاریف امنیت دقت شود می
حفظ ذات و «توان امنیت را دیگر می عبارت به متمرکز است.» حفظ وجود خود«روي ضرورت 

صیانت ذات و «نظران حفظ خود یا دانست. برخی صاحب» ترین خطراتصیانت نفس از اساسی
حفظ تمامیت «، »هاي مردمحفظ دین، باورها و ارزش«، »حفظ جان مردم«را در پنج مقوله » نفس
اند خالصه نموده» کمیت کشورو حا حفظ استقالل«و » حفظ نظام اقتصادي سیاسی«، »ارضی

 ).178: 1387(مرادیان، 
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 ژئوپلیتیک و قلمروگستري
هاي سیاسی است که درصدد ها و گروه ژئوپلیتیک، دانش رقابت و گسترش حوزه نفوذ حکومت

ها قدرت و امکان  هاي جغرافیایی هستند که به آنها و فرصتکسب قدرت و تصرف ابزارها، اهرم
ها و مقدورات، در مکان و فضاي جغرافیایی ها براي تصرف فرصت دهد. آنیچیرگی بر رقیب را م

ها  کنند نفوذ خود را در فضاهاي جغرافیایی بیشتر توسعه دهند و آنبه رقابت پرداخته و تالش می
نیا،  حافظ( را به قلمرو اعمال اراده خود بیفزایند و برعکس، رقبا را از فضاهاي مورد منازعه برانند

1385 :84.( 
ها اي براي ساخت قلمرو قلمروگستري است، مستلزم روشازآنجاکه قلمروخواهی، کوشش و زمینه

افزاري ها ماهیتی نرم اند و امروزه بسیاري از آن یافته و ابزارهاي متعددي است که طی زمان تکامل
ایش کامل و حال کنشگران و بازیگران سیاسی براي قلمروخواهی، الزاماً نیازمند پ دارند. بااین

دست آوردن سرزمین نیستند؛ بلکه نفوذ و کنترل اذهان عمومی و کنشگران سیاسی نیز آن  به
همین دلیل، دانشمندان معتقدند قلمروگستري و کند. بهها تبدیل میسرزمین را به قلمرو آن

ي طهاي براي نیل به هدفی مشخص مانند ادامه بقا، سلهاي مختلف ابزار آن، باید وسیله گونه
 ).17: 1379مویر، ( ستیزي شناخته شوند سیاسی یا بیگانه

ها پروایانه نسبت به حقوق اکولوژیک دیگر انسانکشانه و بیقلمروگستري گاه با رویکردي بهره
هاي مختلف، قلمروي خود اند به روشها همواره درصدد بودهشود؛ یعنی بعضی از دولتهمراه می

دهد که نخبگان حاکم به این نتیجه برسند که همواره زمانی رخ میرا گسترش دهند. این پدیده، 
ها هاي ضروري آني نیازهاي کنونی و آینده مردم و فعالیت کننده یافته، تأمین فضاي اختصاص

یابد و تالش براي دستیابی طلبانه مینیست. در چنین وضعیتی، قلمروخواهی اساساً ماهیت توسعه
 ).38: 1389دنبال دارد (بالکسل، فضاي بیشتر را بهبه ابزارهایی براي الحاق 
ها براي گسترش قلمرو خود ترین سازوکارهایی است که دولتها، از مهمتاختن به دیگر سرزمین

توان در آثار طور مشخص، بررسی این بعد از کنش سرزمینی انسان جغرافیایی را می اند. بهبرگزیده
و راهبرد ژئوپلیتیک هوس هوفر در آلمان و  1زیستمند ي کشورفردریچ راتزل در قالب نظریه

 ).45: 1392راد، کاویانی(هاي ژئوپلیتیک دوران جنگ سرد دنبال کرد نظریه
 

                                                           
1 -Organic State 
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 )46: 1392راد، کاویانی( ابعاد، کارکرد و حوزه قلمرو .1 شکل

 ناتو
انبه آمریکا، جایگاه ج هاي یکرا کنار گذاشت، اعمال سیاست 1از زمانی که کاخ سفید رهنامه مونروئه

اعضاي اروپایی ناتو را که پس از جنگ جهانی دوم ازلحاظ اقتصادي ورشکسته بودند، از کشورهاي 
در اروپا،  1950دو و حامی کاهش داد. پس از پایان جنگ کره در اوایل دهه  برابر به کشورهاي درجه

ترومن قوت بیشتري گرفت. در  بر رهنامه اندیشه تقویت ناتو و سپردن امور به دست آمریکا مبتنی
، ژنرال آیزنهاور به فرماندهی نیروهاي ناتو در اروپا منصوب شد و فرماندهی واحد ناتو 1950دسامبر 

، با پیوستن ترکیه، یونان و آلمان به ناتو، 1951). در سال 258: 1383زاده، را به وجود آورد (نقیب
هاي متعدد و چندجانبه اروپاي غربی، با انعقاد پیمانآمریکا توانست افزون بر تحکیم موقعیت ناتو در 

 ). 260همان: ( مبتنی بر رهنامه آیزنهاور بپردازد» نفوذ سد«به تکمیل سیاست 
اتمی و پرتاب ماهواره اسپوتنیک به فضا از سوي اتحاد  با ساخت نخستین بمب 1957از سال 

به لحاظ تسلیحاتی شده بود؛ آمریکا  پیش افتادن این کشور از آمریکا جماهیر شوروي که منجر به
خاك ایتالیا، ترکیه و انگلستان  برد خود را درهاي میانموشک MC/70موجب طرحی موسوم به  به

مقرر شد که ناتو به چهارمین قدرت اتمی پس از آمریکا،  1959مستقر کرد. همچنین در سال 
عرصه ماهواره، رهنامه  وي درشوروي و انگلیس تبدیل شود. این در حالی بود که پیشرفت شور

هرگونه (جانبه بر پایه تالفی همه 1954در سال  2نظامی حاکم بر ناتو را که جان فوستر دالس
 ).261همان: ( رو خواهد شد) زیر سؤال برده بود اي به کشورهاي ناتو با پاسخ اتمی روبهحمله
ابرت مک نامارا، وزیر دفاع رو با شکست سیاست واپایش (کنترل) و دربرگیري آمریکا، ر ازاین
ترین خطر براي این کشور  کندي، اعالم کرد که آمریکا به این نتیجه رسیده است که بزرگ اف جان

                                                           
توسط جیمز مونرو، رئیس جمهور وقت آمریکا اعالم شد. براساس این رهنامه،  1823ـ رهنامه مونروئه در دسامبر  1

هاي اروپایی و مستمرات آنها خودداري کرده ووقوع جنگ یا ین قدرتگرفت از دخالت درجنگ بدولت آمریکا تصمیم
 فعالیت استعماري درقاره آمریکا را به عنوان حرکتی خصمانه تلقی کند. 

2 -John Foster Dales 
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تواند منجر به تباهی اروپا شود، پس اي میهرگونه جنگ هسته اي است وو متحدانش جنگ هسته
اقدام نخواهند کرد، بلکه  صورت تعرض شوروي، به حمله اتمی فوري آمریکا و متحدان ناتو، در

نخست، با استفاده از نیروهاي متعارف، جلوي تجاوز را خواهند گرفت و خطر یک جنگ اتمی را 
که بر  نامارا ). رهنامه مکWierzynski and Kelly, 19 Apr 1982( به شوروي هشدار خواهد داد

را مطرح کرد که با مخالفت  پاسخ منعطف به تهدیدها استوار بود، ضرورت تغییر رهنامه نظامی ناتو
تا زمان خروج فرانسه از این سازمان به تعویق افتاد. دوگل معتقد بود آمریکا، ناتو را  ژنرال دوگل

شکست  .)263: 1383زاده، نقیب( جانبه خود قرار داده است هاي یکمحملی براي پیشبرد سیاست
سیاست  ، تأثیر عمیق بر1973سال  رآمریکا در ویتنام و خروج نیروهاي آمریکایی از این کشور د

کره و  خارجی و نظامی آمریکا برجا گذاشت. رهبران آمریکا معتقد بودند که جنگ آمریکا در
ها نداشت، بدتر اینکه این  ویتنام، به نمایندگی از کشورهایی انجام شد که واشنگتن تعهدي به آن

بود، به این دالیل ریچارد نیکسون، جنگ در مناطقی اتفاق افتاد که تحت پوشش متحدان آمریکا ن
اساس این رهنامه، متحدان آمریکا باید  جمهور وقت آمریکا، رهنامه مهار را ارائه کرد. بر رئیس

)، اما Sorley,1983: 135( گرفتندعهده میهاي متعارف بري دفاع با سالح مسئولیت بیشتري درزمینه
هاي پرتغال، اتیوپی، یونان و سقوط رژیم، 1973درنهایت، با شکست رژیم صهیونیستی در سال 

، رهنامه نیکسون شکست خورد. با فروپاشی اتحاد 1979پیروزي انقالب اسالمی ایران در سال 
جماهیر شوروي و از بین رفتن خطر جنگ، هرچند متحدان اروپایی ناتو نسبت به ادامه حیات ناتو 

 ناتو را به تشکیل نیروي واکنش سریع بر دچار تردید بودند، اما سرانجام آمریکا توانست، اعضاي
اساس رهنامه کارتر متقاعد کند. رهنامه (دکترین) کارتر نیز گسترش نفوذ و حضور مستقیم آمریکا 

هاي نظامی و امکانات تسلیحاتی پایه افزایش پایگاه جهان را مورد تأکید قرار داد که بر سه در
ظامی واکنش سریع و آمادگی آمریکا براي مداخله آمریکا در مناطق حساس جهان، ایجاد نیروهاي ن

، آمریکا دامنه تهدیدها 2001سپتامبر  11نظامی گسترده در مناطق مورد تهدید، استوار بود. پس از 
هاي کشتارجمعی گسترش داد. ازآنجاکه راهبرد  سالح گرایی اسالمی و خطررا به تروریسم، افراط

المللی است، بررسی تغییرات ایجادشده در عرصه بین کا درناتو تا حد زیادي متأثر از رفتار آمری
ترین قدرت عضو  ازاین مقطع حائز اهمیت اساسی است. آمریکا بزرگ سیاست راهبردي آمریکا پس

هاي خود، از طریق ناتو اقدام ناتو است که در بسیاري از مقاطع تالش داشته براي پیشبرد هدف
 هاي آمریکا فراهم آورد.یت راهبردي را براي هدفسپتامبر بیشترین مطلوب 11 کند حادثه
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ژانویه  29سپتامبر در سخنرانی ساالنه بوش در  11هاي راهبرد جدید پس از حوادث اولین نشانه

من منتظر «سخن گفت، آشکار شد؛ جایی که وي گفت:  1»محور شرارت«در کنگره که از  2002
شود، به نظاره نخواهم لحظه نزدیک می حظهوقوع وقایع نخواهم ماند. من در شرایطی که خطر ل

ها جهان ما را تهدید ترین سالحها با مخربترین رژیمایستاد. آمریکا اجازه نخواهد داد تا خطرناك
 سپتامبر به رهبران سیاسی آمریکا کمک کرد تا روندهاي امنیتی جدیدي را در 11حادثه » کنند.

 در 2002این رهنامه که در اواخر ژانویه  ید. دردهی نما چارچوب رهنامه محور شرارت سازمان
ضرورت عملیات پیشدستانه و همچنین جنگ علیه تروریسم تأکید  سخنرانی بوش ارائه شد، بر

 ).259: 1386نژاد، شده بود (مصلی
توسط » راهبرد امنیت ملی آمریکا«سندي موسوم به  در 2002سپتامبر  20این راهبرد جدید در 

دوره  یافت. انتشار این سند ازنظر تحول بنیادینی که در راهبرد امنیتی آمریکا دردولت بوش انتشار 
سپتامبر،  11). پس از 121: 1384سابقه بود (احمدي، پس از جنگ جهانی دوم به وجود آورد، بی

حمایت از آمریکا متوسل شد. این  ناتو براي اولین بار در تاریخ خود، به ماده پنج منشور در
بارت بودند از: افزایش مشارکت و همکاري اطالعاتی، کمک به متحدان و سایر ها عحمایت

هاي کشورهایی که ممکن است موردحمله تروریستی قرار گیرند، فراهم کردن امنیت براي پایگاه
آمریکا، تأمین امکانات موردنیاز براي مقابله با تروریسم، ایجاد پوشش و تسهیالت الزم براي 

تمامی بندرها و فضاي هوایی کشورهاي  دتروریسم، فراهم کردن دسترسی بهپروازهاي عملیات ض
مدیترانه  کارگیري واحدهاي دریایی در عضو درنبرد علیه تروریسم براي آمریکا و متحدان، به

 Lansford andکارگیري نیروهاي هوابرد ناتو براي حمایت از عملیات تروریسم ( شرقی، به

Tashev, 2005: 288.( دهد که تاریخی تحوالت ناتو در دوران بعد از جنگ سرد نشان می ارزیابی
قضیه « کاربرد قدرت نظامی ناتو بنا به ایده دبیر کل سازمان ملل متحد براي نخستین بار در

شده تا  ) به ناتو مجوز داده752 (طبق قطعنامه 1992 ژوئن 17مطرح شد. در تاریخ » یوگسالوي
کار گیرد. گفتنی است  تمام اقتدار قانونی الزم براي اقدام قهري را به» ايپیمان منطقه«عنوان یک  به

اساس  هاي امنیتی به کاربرد قدرت نظامی متوسل شوند، باید چنین اقدامی برکه هرگاه پیمان
                                                           

در سخنرانی سالیانه  2002ژانویه  29محور شرارت، اصطالحی است که جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور آمریکا در  ١
گـذاري را  کارگرفـت. او علـت ایـن نـام     کشور ایران، کره شمالی و عـراق بـه  گره این کشور در اشاره به سه خود درکن

آن سـوي  «هاي کشتار جمعی، بیان کرد و عبـارت  ها براي دستیابی سالح و تالش آن» حمایت آن کشورها از تروریسم«
 نیز دربرگیرنه کوبا، لیبی و سوریه است.» محور شرارت
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تواند موافقت اعضاي دائم شوراي امنیت انجام پذیرد. طرح مسائل امنیتی در شوراي امنیت ملل می
ن ملل، اعضاي دائمی شوراي امنیت و یا گروهی از اعضاي مجمع عمومی کل سازما توسط دبیر

 .)United Nation, Resolution 752/17Jun1992:1انجام پذیرد (
هاي پردازان بر این اعتقادند که تحول سازمانی و کارکردي ناتو تابعی از ضرورتبرخی از نظریه

هاي بعد از جنگ شود. آمریکا در سالمی متحده آمریکا محسوب امنیتی توسعه ژئوپلیتیکی ایاالت
این اعتقاد است که فروپاشی  سرد به محور اصلی قدرت ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شد. کوهن بر

عنوان تنها ابرقدرت جهان گردید. بسیاري اعتقاد  متحده به اتحاد شوروي موجب ظهور ایاالت
هاي بعد از جنگ تحمیل کند. در سال را برجهان 1»صلح آمریکایی«متحده باید  داشتند که ایاالت

نوبه خود  شدن با پیامدهاي مثبت و منفی آن به وجود آمد. این تغییرات به سرد امکان رشد جهانی
جهان دریایی نیز مسائلی ازجمله  در تغییر ساختار ژئوپلیتیکی جهان تأثیرگذار بوده است. بر

هاي متحده و نیز میان حوزه ایاالت ساحلی و گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به موازنه موجود اروپاي
 ).180:1387ن،کوه( جا گذاشت. دریایی و هارتلند روسی تأثیر به

جا گذاشت. کاربرد قدرت  الگوي رفتاري ناتو تأثیر به حمله نظامی آمریکا و متحدان به عراق، بر
اهبرد ناتو در دوران توان زیربناي ربرخورد با کشورهاي پیرامونی را می نظامی توسط آمریکا در

فارس را باید اولین اقدام نظامی  خلیج بعد از جنگ سرد دانست. واپایش موازنه قدرت در
رو گردید. راهبردپردازان  غیرمستقیم ناتو دانست. عملیاتی که با موافقت رسمی اتحاد شوروي روبه

پیرامونی فراروي امنیت  هایی از تهدیداین امر واقف بودند که در دوران گذار، جلوه آمریکایی بر
متحده خواهد بود. به همین دلیل است که آمادگی راهکنشی نیروهاي نظامی آمریکا  ملی ایاالت

 .)Borosage,2000:198( هاي امنیتی احتمالی افزایش یافتبراي مقابله با مخاطره
نست. در توان دومین مرحله دگرگونی و تکامل راهبرد نظامی ناتو داتحوالت یوگسالوي را می
را ارائه » نی در آشفتگی دائمجها«حال گسترش بود، برژینسکی ایده  شرایطی که بحران بالکان در

 .)Brzezinski,1993:4( داد
 بنابراین مفاهیمی همانند ضرورت کاربرد قدرت نظامی در عملیات بشردوستانه موردتوجه قرار

ناتو و سازمان ملل ین نهادهایی همانند یافته ب گرفت؛ متعاقب چنین فرآیندي بود که رابطه سازمان
 .)29:1388محمدي، ( متحد ایجاد شد

                                                           
1. Pax Americana 
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 غرب آسیا و ایران شناسی جنوبمحیط
ي  ، ایران را قدرت برتر در منطقه»اي ایران منطقه« باناممیرقائد، در پژوهش خود  )1384( رضایی

بیند که شامل  اي می هکند. رضایی ایران را در موقعیت مرکزي منطق آسیاي جنوب غربی معرفی می
شود.  ، آسیاي مرکزي و قفقاز و جنوب آسیا میفارس خلیجهاي ژئوپلیتیکی هالل خصیب،  حوزه

رضایی، از شمال به روسیه و از شرق به چین، از جنوب شرقی به  موردنظرآسیاي جنوب غربی 
ربی به دریاي سیاه غهند، از جنوب به اقیانوس هند و از غرب به دریاي مدیترانه و سرخ و از شمال

 .)249: 1384، (رضایی میرقائد گردد محدود می

که  شود می کاربرده بهسیع یی وفیااجغري  زهیک حوان عنو کالسیک بهن متودر غربی ب جنوي سیاآ
، شوند می بمحسو گانهامناطقی جدي  بهمثا به اي منطقهت مطالعادر که ر را، مشهوي   منطقهچندین 

از  هایی بخشن، فغانستان و اپاکستاان، یرز، اقفقا  ي از منطقه هایی بخش. دهد میي جاد خودر 
گاهی مصر و فلسطین ن، لبنا، یهرسو، فارس خلیجي  ي حاشیههارکشو، ترکیهاق، عر، میانهي سیاآ

ه، ین نگادر ا درواقع. روند میر غربی به کاب جنوي سیااز آبخشی ان عنو یج بهت رابیادر ادنیز 
هم ا از مجز اي منطقه، کالسیکت مطالعادر که  شود میمنطقه تلقی از پنج  اي مجموعهغربی ي سیاآ
مطالعاتی ي  سسهست که مؤا اي نقشهو ست ه ایدگادهمین وي حا 2شکل شماره  .شوند میض فر
ي آن برمبناد را مطالعاتی خوي  وژهپرده و ئه کراراغربی ب جنوي سیاي آ اي منطقهییل بره نشگادا

 ).1: 1393مرادي، ( سته ااردگذا جرابه 

 
  غربی بجنوي سیاي آ منطقه . 2 شکل

ز، قفقا، میانهي سیا، آهندي  رهقا شبهل شمااي از  غربی منطقه بجنوي سیا، آین نقشها اساس بر
. گیرد برمیآن را در مصطلح ي معنا میانه بهورخاي  هبخش عمدو  فارس خلیجي  ، منطقهصغیري سیاآ

ب جنوي سیاان آعنو به، سمین رین متودر است که افیایی اجغر ي زهحومربوط به  3شکل شماره 
 ).137-116: 1388، سلیمیشود ( میه نداغربی خو
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  غربیب جنوي سیاآ .3شکل 

) شود می گرفته مبناملل متحد نیز ن مازسا به بستهوا ادارات از ريبسیا در که( نقشه ینا در چنانچه 
ن برخی متودر ین منطقه . اشود میگفته ي ترودحدمي  منطقهغربی به  بجنوي سیا، آستاشن رو

شناخته  نیز غربیي سیاان آعنو به، شیورز هاي سازمانیی مانند اجرا هاي ترجمانبرخی و علمی 
ه نداتی خوومتفا یفرتعاو  ها وسعتین منطقه با ، املل متحدن مازساد سناابرخی در . هرچند شود می
ه یدگان از دجها مناطق یرو زمناطق  بندي تقسیمي مبنا ین نقشهارد، اموري بسیادر لی ، وشود می
ء جزان یردر آن است که اکامالً مشخص در آن غربی نیز ي سیاه آست که جایگااملل ن مازسا

 )4شکل شماره ست (ه امدآغربی ي سیاي آ ء منطقهجزز قفقااز بخشی و جنوبی ي سیاي آ منطقه
 ).1: 1393مرادي، (

 
 نجهافیایی امناطق جغر .4 شکل

 نقش ژئوپلیتیکی ناتو
 الحاق کشورهاي اروپاي شرقی به ناتو الف) 

عنوان بازیگران  انجام گرفت. کشورهاي اروپاي شرقی به 1993اولین مرحله گسترش ناتو در سال 
 1993شدند. فرآیندي که کلینتون در سال اي آمریکا در ناتو محسوب میجدید نظام امنیت منطقه
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گیري اروپاي جدید را فراهم ساخت. در روند گسترش اي الزم براي شکلهپیگیري نمود، زمینه

د کشورهاي ناتو اي نزناتو کشورهاي لهستان، مجارستان و جمهوري چک از جایگاه ویژه
 .)61:1391متقی و همکاران، ( اندبرخوردار شده

مربوط به تعهدات و مقررات «دهی شکل جدیدي از  هاي الزم براي سازمانگسترش ناتو زمینه
 .)Kay,1998:135( عد از جنگ سرد به وجود آورده استرا در دوران ب 1»هاي اتحادپیمان

روندهاي گسترش ناتو، موج دوم توسعه ژئوپلیتیکی آمریکا و کشورهاي اروپاي غربی در حوزه 
 اوراسیا را به وجود آورد. 

هاي امنیتی موردتوجه بنديشکلتوان در ارتباط با تمامی فرآیندهاي مربوط به گسترش ناتو را می
اي تدریجی تالش دارد تا حوزه نفوذ خود را به منطقه  گونه دیگر، ناتو به عبارت قرارداد. به

 گسترش دهد.  2»المنافعکشورهاي مستقل مشترك«
 گسترش ناتو به خاورمیانه و مدیترانه شرقی ب) 

بار در اجالسیه بروکسل در سال  ینیانه و مدیترانه شرقی براي اولموضوع گسترش ناتو به خاورم
چارچوب طرح مشارکت براي صلح، مسائلی ازجمله  ارائه شد. در اجالسیه بروکسل و در 1994

هاي نظامی کشورهاي اروپاي شرقی ریزي، آموزش نظامی و تمرینهاي عضو به برنامهالزام دولت
 .)Ball,1994:215( در ساختار ناتو موردتوجه واقع شدبراي ادغام تدریجی 

اي مربوط به روندي است که در هاي منطقهسازي در حوزهدومین مرحله از فرآیندهاي امنیت
هاي مدیترانه زمینه براي هاي مدیترانه موردتوجه قرارگرفته است. در مذاکرهچارچوب مذاکره
ر اي مدیترانه فراهم شد. کشورهاي عضو ناتو توانستند بین امنیت ددولت منطقه مشارکت هفت

هاي هایی ازجمله: همکاريمند برقرار نمایند. موضوعاي نظاماروپا و مدیترانه شرقی رابطه
 .)Kay,1998:157( هاي مدیترانه بودنداهداف مذاکرهترین سازي در زمره اصلیچندجانبه، شفاف

وان تشود. تروریسم را میالملل محسوب میعنوان دغدغه جدید سیاست بین مقابله با تروریسم به
 .)12:1382(خادمی،  هاي امنیت راهبردي دانستز ضرورتبخشی ا

 گفتمان مبارزه با تروریسم در راهبرد ناتو ج) 
متحده تالش داشت تا نیروهاي خود را براي مقابله با تهدیدهاي عصر جدید مورداستفاده  ایاالت
 .)62:1391متقی و همکاران، (دهد  قرار

                                                           
1.Collection Security arrangements 
2. Globalization 
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بینی نیز پیش» لوکاس«را مطرح ساخت.  1»انی در آشفتگی دائمجه« این رابطه برژینسکی ایده در
قرار خواهد گرفت. افزون  2»گرایی ناسازگار و پرتنشملی«الملل تحت حاکمیت نمود که نظام بین

ها و بار جهانی میان تمدن هاي خوناي از کشمکشنیز آینده» ساموئل هانتینگتون«این،  بر
» رابرت کاپالن«تبیین نمود.  3»هابرخورد تمدن«رچوب نظریه چا هاي تاریخی بزرگ را در فرهنگ

 .)145:1391متقی و همکاران، ( مورد پردازش قرارداد را 4»آشوب جهانی«موضوع  نیز

گونه مفاهیم و ادبیات به ارائه شد. این 5»پادتروریسم« این دوران تاریخی ادبیات جدیدي در قالب در
هاي تهدید است. ضرورت مقابله ـ امنیتی مؤثر براي مقابله با نشانههاي دفاعیکارگیري اقدام معناي به

 .)148(همان:  تبیین گردید 6»جنگ پیشدستانه«با تروریسم در راهبرد امنیتی آمریکا و ناتو در قالب 
 )2002هاي تروریستی (اجالسیه پراگ مقابله با شبکهد) 

توان دیگر، اجالسیه پراگ را می عبارت سپتامبر شکل گرفت. به 11اجالسیه پراگ بعد از حوادث 
هاي تروریستی در جمهوري اولین گردهمایی رهبران عضو ناتو دانست که براي مقابله با شبکه

 )150:1391چک تشکیل گردید. (متقی و همکاران، 
 گرایی ناتو در مقابله با تروریسم چندجانبه بر 2004تأثیر نشست استانبول هـ) 

و متعاقب آن  2001سپتامبر  11با حادثه » طرح خاورمیانه بزرگ«ش ناتو در گیري نقدرواقع، شکل
) شکل ICI( 7»ابتکار همکاري استانبول«قالب  در 2004حمله به عراق آغاز گردید و در سال 

نشست ناتو در  در 2004تري به خود گرفت. ابتکار همکاري استانبول که در مارس رسمی
ویژه کشورهاي عضو شوراي همکاري  منطقه خاورمیانه بزرگ، به استانبول ارائه گردید، کشورهاي

 .)155(همان:  کندهمکاري عملی با ناتو دعوت میفارس را به خلیج
مورد تأکید  2004ازجمله اهدافی که رهبران کشورهاي عضو ناتو در ابتکار همکاري استانبول 

هاي محدودکننده، ایی ازجمله گزینههتوان به انجام اقدامقراردادند، ازجمله این سازوکارها می
 جویانه زیر اشاره داشت: بازدارنده و مقابله

 

                                                           
1. A World in Perpetual Turmoil 
2.Intransigent Nationalism 
3.Clash of Civilization  
4. Global Chaos  
5. Anti- Terrorism  
6.Pre-emptive War  
7.Istanbul Cooperation Initiative 
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 ـ مقابله با تروریسم؛ 

 هاي کشتارجمعی، ـ مبارزه با گسترش سالح
 ، قاچاق اسلحه و انسان؛ مخدر موادمبارزه با قاچاق  منظور امور امنیت مرزي به ـ همکاري در
 له با مشکالت بزرگ و شرایط اضطراري؛ هاي مشترك جهت مقابـ تهیه برنامه
 هاي ناتو؛ هاي نظامی و امنیتی؛ شرکت در تمرینـ آموزش

هاي نظامی و مناسبات نظامی  هاي فنی براي انجام اصالحات در سامانهـ ارائه خدمات و کمک
 مدنی؛ 

هاي امها و تسهیل اقدمنظور حذف ناسازگاري ها و تجهیزات نظامی بهسازي سامانهـ هماهنگ
 )Kujat,2003:7( مشترك

 )2005مارس  -مقابله با تروریسم از طریق گسترش دموکراسی (اجالسیه مادرید و) 
هاي جهت اهمیت دارد که یادآور خاطره مذاکره پردازان امنیتی ازایناجالسیه مادرید در تفکر نظریه

هایی از توان نشانهیاست. در اجالسیه مادرید م 1992صلح اعراب ـ رژیم صهیونیستی در سال 
در » کالین پاول«موردتوجه قرارداد. اولین بار  مبارزه با تروریسم از طریق گسترش دموکراسی را

تر  ورمیانه بزرگخا» کاندولیزا رایس«موضوع خاورمیانه بزرگ را مطرح نمود. بعدازآن  2003سال 
 .)190:1391متقی و همکاران، ( را جایگزین نمود

چارچوب برنامه مبارزه با تروریسم دولت  ـ پشتیبانی ناتو از پاکستان در هاي آموزشیحمایت
پاکستان چنان هنرمندانه در دوران حمله ائتالف انگلیس ـ آمریکا به افغانستان به ایفاي نقش 

هاي امنیتی میان طرفین، و در راستاي گسترش همکاري 2004پرداخت که جرج بوش در سال 
نامید. اجازه تشکیل پایگاه و استقرار نیروهاي نظامی ناتو » ر عضو ناتومتحد بزرگ غی«پاکستان را 

ساحل شمالی دریاي عمان، هرچه  آورد تا با تسلط بردر پاکستان، فرصتی براي ناتو فراهم می
اي از نفت جهان است، نزدیک بیشتر خود را به تنگه راهبردي هرمز که محل عبور بخش عمده

 .)164(همان:  سازد
 ١»دفاع هوشمند«دهی  سیه شیکاگو و سازماناجالز) 

، دبیر کل 2009آوریل  3و  2 در 2سران کشورهاي عضو ناتو در نشست خود استراسبورگ ـ کهل
 2010را تا نشست بعدي سران در نوامبر » مفهوم راهبردي نوین«سازمان را موظف نمودند که سند 

                                                           
1.Smart Defense 
2. Strasbourg -Kohl 
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تا اواسط فوریه  2009 ، از سپتامبر1»تفکرمرحله «تدوین کرده و ارائه دهد. مرحله نخست به نام 
تري از سیاستمداران اختصاص داشت که طی آن براي تعامل و مشورت با جامعه وسیع 2010
هاي مختلف هاي پیش روي ناتو و بررسی و ارزیابی موضوعي چالش وگوهایی درزمینهگفت

ها در کشورهاي  ي پیرامون آنهااندیشی و جلسه قالب چهار هم مرتبط با مفهوم نوین راهبردي، در
شامل سفر گروه کارشناسی  2»مرحله رایزنی«دهی شد. مرحله دوم برنامه  مختلف عضو ناتو سازمان

هاي داخلی و هاي کشورهاي عضو ناتو براي ارائه مستقیم نتایج مشورتبه هریک از پایتخت
نظرات و بازخوردهاي  هاي ناتو و باهدف دریافت نقطههاي مقدماتی گروه به دولتبنديجمع

اي نیز با دبیر کل سازمان، شوراي آتالنتیک صورت دوره اولیه این کشورها صورت گرفت. گروه به
، این گروه 2010می  17ها در مقر فرماندهی ناتو مالقات داشت. درنهایت در شمالی و سایر مقام

قالب گزارشی با عنوان  را دررابطه با مفهوم راهبردي نوین  هاي نهایی خود درها و توصیهتحلیل
، دبیر کل ناتو و 4طی دو نشست با آندرس فوچ راسموسن 3»: تضمین امنیت؛ تعامل پویا2020 ناتو«

ین ناتو در ترتیب، سند مفهوم راهبردي نو این ها نمود. به اعضاي شوراي آتالنتیک شمالی تسلیم آن
 .)180:1391متقی و همکاران، ( تصویب گردید 2011سال 
اي همچنان احساس  بق این رهنمود فراگیر، ضرورت حفظ ترکیبی از نیروهاي متعارف و هستهمطا
 شود و تمرکز ویژه بر موارد زیر حیاتی است: می
خود، با هر  هاي امنیتی براي مردم، سرزمین و نیروهاي نظامی) تقویت توانایی مقابله با چالش1(

 منشاء احتمالی؛
رو با توجه ویژه هاي پیشو ارزیابی تهدیدات، خطرات و چالش بینی ) ارتقاي توانمندي پیش2(

 بر تهدیدات ناشی از تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی؛
 هاي نظامی؛ ) تامین نیروهاي قادر به هدایت طیف کاملی از عملیات و ماموریت3(
 بینی؛ هاي غیرقابل پیش ) توانایی براي پاسخ سریع به وضعیت4(
 هنگی موثر بین ابزارهاي مدیریت بحران ناتو؛ ) تضمین هما5(
 .(همان)براي پاسخگویی به تقاضاهاي جدید  ریزي ) تداوم تطبیق فرایندهاي برنامه6(

                                                           
1.Reflection Phase 
2. Consultation Phase 
3. NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement 
4. Anders Foch Rasmussen 
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دفاع « توان بر اساس مسائلی همانند) را می2012ژوئن ( محورهاي اصلی اجالسیه شیکاگو

» هاتقسیم مسئولیت«و » آتالنتیکی ابازنگري موازنه فر«، »ائتالف و همکاري بین متحدان«، »هوشمند
 )Gunther, 2012:8( موردتوجه قرار داد.

دهی دفاع  دفاع هوشمند داراي سه شاخص اصلی است: بخش اول دفاع هوشمند مربوط به سازمان
توان بر اساس تحرك نیروي هوایی را می باشد. بخش دوم آنموشکی و دفاع ضد موشک می
هاي تأثیرگذاري در مناطق توانند قابلیتنیروهاي راهکنشی میراهکنشی موردتوجه قرار داد. 

دهی عملیات راهکنشی، نیروي هوایی ناتو  یکی از مراکز اصلی سازمان بحرانی را افزایش دهند.
تواند بر تحوالت حوزه قفقاز و روسیه تأثیر اي که میاست که در منطقه بالتیک قرار دارد. منطقه

بتکار عملیاتی موردتوجه مربوط به دفاع هوشمند را باید در قالب اجا گذارد. سومین شاخص به
 .)184: 1391متقی و همکاران، ( قرار داد

 )2016-2014هاي اخیر (بروکسل، لزبن پرتگال و ورشو وحدت ناتو در اجالسیه ح)
هاي اصلی مفهوم راهبردي نوین ناتو معطوف به فرآیند تضمین امنیت براي کشورهاي شاخص
ت. تضمین امنیت را باید الگویی جدید در راهبرد امنیتی ناتو دانست. ناتو در یک راهبرد عضو اس

گذارند و تازه که در آخرین اجالسشان در لزبن پرتگال روي آن توافق کردند، افغانستان را تنها نمی
اجالس اخیر خاکهء هم با هدف تمویل مالی این موضوع پیگیري گردید و موضوعاتی همچون 

در شرق، اعالن ایجاد یک  شن به یک توافق روي حضور ناتو به منظور حمایت از متحدانرسید
نیروي موقت پیشگام که در وقت ضرورت پاسخگو باشد، حمایت سیاسی و عملی گسترده از 

، اهم مواردي است که در افغانستان 2015اوکراین و راه اندازي ماموریت حمایت قاطع از آغاز 
با هدف نهایی کردن هم  دولت عضو ناتو  28نشست سران یت است؛ براي ناتو حائز اهم

بزرگترین طرح تقویت مواضع نظامی این سازمان در برابر روسیه به شکلی نمادین در ورشو مقر 
درباره اوضاع خاورمیانه، افغانستان،  آندر  وپیشین پیمان نظامی شرق در برابر ناتو برگزار شد 

از نگاه  گردید کهعش و همچنین مسائل مرتبط با امنیت ناتو گفتگو مقابله با گروه تروریستی دا
اي تند علیه با بیانیه کهروسیه، مهمترین تصمیم نشست ورشو بود  گران محاصره اروپاییِتحلیل

 .)1395(ایراس،  مسکو و اقدام هاي جدید نظامی در شرق اروپا و منطقه بالتیک پایان یافت

 سپردفاع موشکی ناتو
مفهوم نوین راهبردي «نفره کارشناسان طراحی کننده  12گروه  2010ش منتشر شده ماه می در گزار

اي جهان عنوان یکی از تهدید کنندگان موشکی و هستهبه ریاست مادلین البرایت، از ایران به» ناتو
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 این توانایی 2020شود که ایران با توسعه توان موشکی خود تا سال یاد شد؛ این گزارش مدعی می
هایی از خاك اروپا را در تیررس داشته باشد. از این رو در گزارش را کسب خواهد کرد که بخش

ي سازمان باید دفاع همه جانبه در برابر ا اساس نامه 5شود راهبرد ناتو بر اساس ماده ادعا می
 U.S.- Russia Strategic( تهدیدات موشکی ایران و حمایت از اعضاي این سازمان باشد

Framework Declaration,2008:22.( 
اي و رویکرد دفاع مرحله«در نهایت بر اثر تصمیمات اتخاذ شده این پروژه  مبتنی بر یک 

و نهادهاي همکار ایاالت  شرکاءبا کمک  2020تا   2010در چهار مرحله زیر از سال » پذیر انعطاف
 متحده وارد فاز عملیاتی شد:

هاي موشکی مورد تأیید و حسگرهاي قادر رحله سامانه): در این م2012مرحله اول (تا سال  
 هاي مهاجم در خاك اروپا مستقر شد.به شناسایی موشک

و  هیپا ایدرهاي ): در این مرحله استقرار اولیه سامانه2015تا  2012مرحله دوم (از سال  
ستیک انجام هاي کوتاه برد و برد متوسط بالپایه براي دفاع از خاك اروپا در برابر موشک نیزم

 گردید.
): در این مرحله دفاع در دریا و خشکی در برابر 2018تا  2015مرحله سوم (از سال  

 هاي میان برد بالستیک تکمیل خواهد شد. موشک
): در این مرحله توانایی رهگیري سریع علیه  2020تا  2018مرحله چهارم (از سال  

در درجه بعد توانایی دفاع در برابر  شود وهاي با برد متوسط و میان برد احراز می موشک
شود. در این دوره، عرصه دفاعی دو برابر خواهد پیما تقویت میهاي بالستیک قارهموشک

ها موشک را موشک مهاجم درگیر شود و صد 50شد تا این سامانه بتواند به طور همزمان با 
 رهگیري کند (همان).

 رانفرایند گسترش ناتو به مرزهاي ژئوپلیتیکی ای
ثبات و امنیت در منطقه خاورمیانه را منوط به خروج نیروهاي بیگانه از  جمهوري اسالمی ایران

داند. ایران در قبال مسئله فلسطین موضعی غیر از موضع غرب و برخی از کشورهاي منطقه می
هاي منطقه دارد. در اجالسیه استانبول، سران ناتو بر تالش براي جلوگیري از اشاعه سالح

تارجمعی تأکید کردند. آمریکا درصدد است مواضع کشورهاي اروپایی را در مورد مسائل کش
اي، عنوان خطر بالقوه هسته اي ایران به موضع خود نزدیک نماید و با معرفی ج.ا.ایران بههسته
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توان نمادي را می 5+1المللی بر ضد کشورمان را افزایش دهد. مشارکت گروه هاي بینمحدودیت
اري کشورهاي اروپایی عضو ناتو با آمریکا در ارتباط باقابلیت اصلی ج.ا.ایران دانست. از همک

تواند در ابعاد سیاسی، فارس میهاي ناتو با کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیجتداوم همکاري
اقتصادي و نظامی ـ امنیتی تبعانی منفی براي ج.ا.ایران در پی داشته باشد. همکاري ناتو با 

هاي کشتارجمعی است. ناتو ي منطقه، براي مقابله با تروریسم، بنیادگرایی و امحاي سالحکشورها
فارس و وگوهاي امنیتی با کشورهاي حوزه خلیجي تبادل اطالعات گفت هاي خود درزمینههمکاري

ا براي هاي بیشتري رکشورهاي حاشیه مدیترانه را آغاز نموده است. چنین فرآیندي محدودیت
 .)International Institute for Strategic Studies 2020:75( کندن ایجاد   میج.ا.ایرا
فارس از چند سو براي ناتو اهمیت دارد: نخست اینکه، این منطقه در مرکز خاورمیانه است؛  خلیج

هاي پایداري اسالمی در برابر غرب است گه خود را ترین خاستگاهفارس از  مهم دوم اینکه، خلیج
درصد گاز طبیعی  40درصد نفت و  60ه تروریسم نشان داده است؛ سوم اینکه، بیش از با پدید

داده است و چهارم اینکه، دالرهاي نفتی، توجه بسیاري از کشورهاي  جهان را در خود جاي
 آورددستکوشد سهمی از این دالرها بهها می کند و هر یک از آنپیشرفته را به خود جلب می

 .)200: 1391 (متقی و همکاران،
شود. خوانده می» هاي استانبولابتکار همکاري«در نشست استانبول طرحی به تصویب رسید که 

المللی، مبارزه هاي تروریستی بینها در چارچوب ابتکار استانبول، مقابله با گروهترین توافقبرجسته
زار و نیز همکاري در افافزارهاي ویژه نابودي گروهی، دادوستد غیرقانونی جنگبا گسترش جنگ

براي نظارت بر فرایند دگرگونی در ساختار دفاعی کشورهاي  گیرد. عملیات صلح ناتو را در برمی
) مقرر شد دفترهایی 2006( هاي استانبول و ریگااي خواهان پیوستن به ناتو، در نشستخاورمیانه

مایندگی ناتو در کشورهاي حوزه در این کشورها برپا شود. دفتر ن» ايدفتر نمایندگی منطقه«به نام 
 .)36: 1389احدي،( ید امنیتی علیه ج. ا.ایران دانستفارس را باید نماد تهدخلیج

توان یکی از نقاط عطف تاریخی در گسترش را می 2008آوریل  24اجالسیه ناتو در بحرین در 
براي مبادله هایی اي دانست. در اجالسیه بحرین توافقهاي امنیتی در حوزه منطقههمکاري

توان بخشی از ضرورت می هاي جدید راهاي امنیتی مطرح شد. توافقاطالعات و همکاري
هاي الزم فارس دانست. در اجالسیه بحرین توافقگسترش ناتو از اروپا به حوزه خاورمیانه و خلیج

هاي ویژه اعضاي اروپایی ناتو براي برقراري پیوند براي مشارکت عملیاتی اعضاي ناتو و به
 .)235: 1389محمدي،( فارس انجام گرفتتر با کشورهاي عربی حوزه خلیج نزدیک
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طور عام و  اي براي ناتو بههاي ژئوپلیتیکی از اهمیت ویژه همسایگان ایران به لحاظ مؤلفه
طور خاص برخوردار هستند. به همین منظور، تمرکز ناتو در خاورمیانه و  متحده آمریکا به ایاالت

تواند آثار و پیامدهاي هاي قدرت، می ي و قفقاز براي واپایش و مدیریت این مؤلفهآسیاي مرکز
اساس چنین رویکردي، سیاست نگاه به شرق  جا گذارد. بر امنیت ملی ج.ا.ایران به توجهی را بر قابل

این پیمان و گسترش ناتو پیرامون مرزهاي ج.ا.ایران فضاي تنفس راهبردي ایران را محدود و 
کند. اگر آمریکا در مقاطع زمانی مختلف موضوع مربوط به گزینه نظامی را موردتوجه یمحصور م

دهد، به معناي آن است که تالش دارد تا از قابلیت ژئوپلیتیکی خود در کشورهاي و تأکید قرار می
خصوص  هاي متعدد درمنطقه خاورمیانه، آسیاي مرکزي و قفقاز استفاده نماید. برپایی اجالس

لزوم  فارس در کشورهاي حاشیه جنوبی این حوزه و تأکید برامنیتی ناتو و خلیجروابط 
فارس، مذاکرات با رژیم صهیونیستی و هاي امنیتی میان ناتو و کشورهاي حاشیه خلیج همکاري

ها تلقی  گونه مأموریتبراي مقابله با تروریسم در زمره این» همکاري«به » وگوگفت«ارتقا از سطح 
 .)229:1391قی و همکاران، (مت شودمی

 1تعامالت ناتو و کشورهاي پیرامونی ج.ا.ایران .1 جدول
 توضیحات کشور ردیف

1 

تــرکـیـــه
 

در مناطق جنوب شرقی ترکیه مسـتقر شـدند.    1991از ژانویه  AMF2ی ناتو در قالب تیچندملنیروهاي 
هـایی نظیـر برنامـه     و در برنامـه  هاي جدید نـاتو داشـت   هاي بعد ترکیه حضور فعالی در ابتکار در سال
کـرد. نـاتو نیـز     شـرکت  » مشـارکت بـراي صـلح   «ابتکار  ای و 3»يهمکار ومشارکت  وگو گفت«کاري 

همواره از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی و نیز از مواضع این کشور در قبال قبرس حمایـت کـرده و   
 هـاي تروریسـتی قـرار داد.    لیسـت گـروه  کُرد این کشور مرسوم بـه پ.ك.ك را در   طلبان ییجداگروه 
هـاي   براي ورود احتمال پناهندگان بـه ایـن کشـور توسـط اعضـاي نـاتو تجهیـز شـد و کمـک          هیترک

مسـتقر شـدند. روابـط     EADRCC4عنـوان نهـاد    تحتاضطراري پزشکی و امدادي در مرزهاي ترکیه 
یی و کـا یآمر ینظـام هـاي   پایگـاه  ترکیه با آذربایجان و مناسبات دوستانه آن با رژیم صهیونیستی، وجود

ترین مسـیرهاي انتقـال انـرژي بـه اروپـا از      استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در این کشور و یکی از مهم
 باشند.  اهمیت ژئواستراتژیک این کشور براي ناتو می دیمؤحوزه خزر و شمال عراق همگی 

                                                           
عوامل گسترش مرزهـاي  ). 1391خیل، مرجان؛ پازن، مژگان (متقی، ابراهیم؛ کوهبراي مطالعه بیشتر رجوع کنید به:  - 1

 .مرکز تحقیقات راهبر دفاعی ، تهران:ت ملی ج.ا.ایرانژئوپلیتیکی ناتو و امنی
 

2. The Ace Mobile Force 
3. work plan of Dialogue، Partnership and Cooperation 
4. Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center 
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عــــراق
 

حوه همکاري این سازمان را با استناد به قطعنامـه  ، ناتو ن2004با تشکیل اجالس استانبول در ژوئن 
 شوراي امنیت در رفع بحران عراق به شرح زیر اعالم کرد: 1546

 ي ارتباط با دولت موقت و نیروهاي چندملیتی.برقرار .1
 کشور. نیا ینظامهاي دفاعی و  ي بازسازي ساختار نهیدرزمهمکاري با مقامات عراقی  .2
 عراقی براي آموزش در خارج کشور. رکنانکاشناسایی و انتخاب تعدادي از  .3
ي و گسـترش  بسترسـاز ی بـراي  تیچنـدمل همکاري نزدیک با دولت موقت و نیروهـاي   .4

یــار، روزنامــه شــرق، تیشــه( در ایــن کشــور. نــاتو ینظــام –مبــانی آمــوزش امنیتــی 
14/5/1383( 

یجی ي گسـترش تـدر  سـو  بـه تـاکنون   2003حضـور محـدود نـاتو در عـراق از سـال       بیترت نیا به
چهارچوب مسائلی نظیر مبارزه بـا تروریسـم و مقابلـه بـا انتشـار       در ینظامهاي دفاعی و  همکاري

رود یعنی قطـب دیگـري بـراي    فارس پیش می خلیج ژهیو بهتسلیحات کشتارجمعی در خاورمیانه و 
برقراري امنیت حفظ موازنه قوا و محافظـت از مبـادي عبـوري     باهدفحضور ناتو در سطح منطقه 

 ژي.انر

3 

روسیــــه
 

فلسفه وجودي ناتو در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بر پایه مبارزه با اتحاد شوروي و ایدئولوژي 
 اجالس 1992ژانویه سال  دوم وکمونیسم شکل گرفت. به دنبال فروپاشی اتحاد شوروي در بیست 

ک بـه کشـورهاي   و به بحث پیرامون نحوه کمـ  شده لیتشککشور جهان در واشینگتن  47با حضور 
 و 1995 پرداخت. به دنبال پیوستن روسیه به ابتکار مشارکت بـراي صـلح در مـی    افتهی استقاللتازه 
تـرین رقیـب خـود در دوران جنـگ سـرد      روابط این پیمان با مهم هیروس وي ناتو وگوها گفت آغاز

رانی خود در و در سخن سفرکردهبه روسیه  1996وارد مرحله جدیدي شد. خاویر سوالنا در مارس 
 ینظـام ي خارجی و امنیتی روسیه با استقبال از همکـاري نیروهـاي روسـی و    گذار استیسشوراي 

امنیت اروپـا در آینـده    نیتأمهاي آتی این دو ارتش در راستاي  در بالکان آن را مقدمه همکاري ناتو
ال آن روسـیه از  شـد و بـه دنبـ    » روسیه – ناتو یدائمشوراي « سیتأسشامل  نامه توافقدانست. این 

 ناتو شد. در یدائم ینظاماکتبر همان سال داراي یک نماینده 
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افغــــانستـــــان
 

پیشینه دغدغه ناتو در مورد وضعیت افغانستان به دوران اشغال این کشور توسـط نیروهـاي ارتـش    
بـا  بحـث مبـارزه    2001. به دنبال وقوع حـوادث یـازدهم سـپتامبر    گردد یبازم 1979سرخ در سال 

در دستور کار ناتو قـرار گرفـت و حـوزه مبـارزه شـامل افغانسـتان، بالکـان،         شیازپ شیبتروریسم 
که در هفـتم   بنابراین در همین راستا هنگامی ؛مدیترانه و نیز محافظت از کشورهاي عضو ناتو گشت

القاعـده  حمله امریکا و انگلیس به افغانستان در قالب مبارزه بـا گـروه تروریسـتی     2001اکتبر سال 
آغاز شد اعضاي ناتو حمایت کامل خود را از این اقدام ابـراز داشـتند. بـه دنبـال خاتمـه جنـگ در       

(متشـکل از نیروهـاي    1ایسـاف) ( افغانسـتان کننـده ثبـات در   المللـی برقـرار  افغانستان نیروهاي بین
ر کنترل اوضـاع و حفـظ امنیـت در آن کشـور مسـتق      باهدفکشورهاي مختلف عضو این سازمان) 

 شد: بند خالصه می 8نیروهاي ایساف در  شده اعالمشدند. وظایف اصلی و 
 اعمال حاکمیت خود در سراسر سرزمین افغانستان. منظور بهبه دولت افغانستان  کمک .1
 به دولت افغان در انجام فرایند اصالحات در بخش امنیتی. کمک .2
 و تقویت ارتش ملی افغانستان. آموزش .4
 ی مسلح.رقانونیغهاي  افغانستان براي اجراي برنامه خلع سالح گروه به دولت کمک .5
 .مخدر موادبه دولت افغانستان براي کنترل تولید و قاچاق  کمک .6
 براي مردم افغان. بشردوستانههاي  کمک ارسال .7
کیل و تقویت پلیس افغانستان . تش8
)http://www.nato.int/docu/basictxt/b561213a.htm( 

5 

پــ
اکستــــــان

 

 تحول و 1980و باال گرفتن تعارضات میان هند و پاکستان طی دهه  1979فروپاشی پیمان سنتو در 
این کشور را از کانون توجه اعضـاي نـاتو دور کـرده بـود      1990در دهه  الملل نیبدر ساختار نظام 

ر دیگـر در مرکـز   و آغاز مبارزه علیـه تروریسـم پاکسـتان را بـا     2001ولی حوادث یازدهم سپتامبر 
ي آمـوزش  هاي ناتو با پاکستان درزمینه همکاري 2007 تا می 2005توجهات ناتو قرار داد. از مارس 

 افغانسـتان و ایجاد مرکز عملیات اطالعاتی مشـترك و توافـق همکـاري امنیتـی در       نیروهاي نظامی
 ه است.ي نحوه کنترل جنوب افغانستان و مرز میان دو کشور) ادامه داشتدرزمینه(

                                                           
1 International stabilization force in Afghanistan (isaf) 
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آسیـــــاي مرکزي و قفقــــــاز
 

هاي منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز در مبـارزه بـا تروریسـم و     ناتو حمایت لجستیکی و تجهیز ارتش
پس از فروپاشی شـوروي و ورود نـاتو بـه حیـات خلـوت ابرقـدرت       ( عملبنیادگرایی را سرلوحه 

بـا کشـورهاي    ضمن تقویت روابط نظامی  شرق) و در همسایگی منطقه قفقاز قرار داد و آمریکا نیز
هاي آسیایی پیگیر مذاکراتی مبنی بر عزم آن کشور براي توسـعه   منطقه، ژاپن، استرالیا و دیگر دولت

قطعنامـه آزادي  «بوده است. کنگـره آمریکـا بـا تصـویب      1یک پیمان امنیت آسیایی (ناتوي آسیایی)
ـ ا بـه  مریکا در منطقه فراهم ساخته است؛آ جانبه همهشرایط را براي ادامه حضور  2»پایدار ، بیـ ترت نی

 توان در موارد زیر خالصه کرد: اهداف کلی ناتو براي حضور در این منطقه را می
 نسـبتاً . دستیابی به وجود منابع غنی انرژي، خطوط انتقال انرژي و نیـز بـازار مصـرف گسـترده و     1

 جدید براي تولیدات غرب؛
ضلع سوم محاصره ایران از سمت شمال (پس از اشـغال افغانسـتان    . کمک به آمریکا براي تکمیل2

ترین اعضاي نـاتو،   یکی از قدیمی عنوان بهدر شرق و عراق در غرب). اتصال این محاصره به ترکیه 
 افزاید؛ بر اهمیت آن می

طبیعی گسـترش فرهنـگ غـرب در منطقـه و      طور بهي ناتو، سو به. جذب کشورهاي شمالی ایران 3
ایـن منطقـه (کـه داراي پیونـدهاي      در یاسـالم ي نفوذ سیاسی و تأثیر فرهنگی انقـالب  محدودساز

 تاریخی فرهنگی با ایران است) را در پی خواهد داشت؛
ي خاورمیانه و حضور ناتو در آنجـا و در اختیـار گـرفتن مـدیریت     سو بهغرب  درحرکت. تسهیل 4

و نمـایش قـدرت غـرب     شتریب یظامنگسترش امکان تحرك  منظور به یاسالمبحران در کشورهاي 
 به کشورهاي منطقه؛

 . کمک به اجراي برنامه نشر دموکراسی در خاورمیانه بزرگ؛5
امنیتی از  خأل. از میان بردن هرگونه احتمال نزدیکی مجدد کشورهاي منطقه به روسیه و پر کردن 6

 امنیتی در غیاب کشورهاي غربی؛ طریق عقد قراردادهاي نظامی
سنگین کردن وزنه غـرب در برابـر روسـیه،     منظور بهفوذ ناتو در قفقاز و آسیاي مرکزي . افزایش ن7

 کنترل چین در آینده. و یاسالمفشار بر جمهوري 

                                                           
1. Asian Nato 
2. Enduring Freedom Act 
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 توضیحات کشور ردیف

خلیج 7
 

س
فار

 
و براي نخستین بار، بر لـزوم نزدیکـی    شده لیتشکناتو و خاورمیانه بزرگ  اجالس 2005در مارس 

فـارس تأکیـد شـد. در ایـن نشسـت، از نماینـدگان        ناتو با کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج
، ناتو درواقعبود.  آمده عمل بهکشورهاي کویت، بحرین و قطر نیز جهت حضور و اعالم نظر دعوت 

از  گـر ید يا نقطهدر » يا ترانهیمدي وگوها گفت«اي مشابه طرح  هاي خود را براي تکرار برنامه تالش
آمـادگی خـود را بـراي     2005متحده عربی نیز در ژوئـن  جهان آغاز کرده بود. چندي بعد، امارات 

سرچشمه گرفته بـود،   2004در سال » ابتکار همکاري استانبول«با ناتو که از طرح  وگوها گفتآغاز 
بـه   1در قالب نیروهاي مستقر در کوزوو 1999نیز در سال  نیازا شیپامارات متحده  البته اعالم کرد.

 برخی کشورهاي متحد آن، به همکاري با این سازمان پرداخته بود.ی ناتو و تیچندملهمراه نیروهاي 
 

 محورهاي توجه ناتو به ج.ا.ایران
ج.ا.ایران از زمان سقوط رژیم شاه و پیروزي انقالب، با اتخاذ سیاست نه شرقی و نه غربی، 

هاي جهانی اتخاذ کرده است. این سیاست موجب سیاست خارجی از مستقلی را نسبت به موضوع
ده است ایران با توجه به گستردگی تمدن ایرانی ـ اسالمی و پیوندهایی فرهنگی و تاریخی که با ش

مناطق قفقاز، آسیاي مرکزي، کشورهاي حاشیه جنوبی  کشورهاي پیرامون خود دارد، در
اي فارس، پاکستان و کشورهاي همسایه غربی یعنی عراق و ترکیه تا شاخ آفریقا، منطقه خلیج

هاي دوجانبه و ي خود ایجاد کند و از امکانات بالقوه و بالفعل براي گسترش همکاريراهبردي برا
اي و جهانی برخوردار شود. اتخاذ چنین رویکردي توسط ایران در سه دهه گذشته چندجانبه منطقه

خصوص آمریکا را به تمرکز بیشتر  که به تعمیق جایگاه و موقعیت آن در منطقه انجامیده، ناتو و به
 .)230:1391(متقی و همکاران، موضوع ایران کشانده است  بر

  برخی از محورهاي توجه ناتو به ج.ا.ایران .2 جدول

 ردیف
موضوع 
 موردتوجه

 توضیحات

 ذخایر انرژي 1

میلیارد بشکه نفت، دارنده  6/137، ایران با 2010آمار وزارت انرژي آمریکا در سال  اساس بر
 8/3ن و کاناداست. طبق همین آمار، ایران با تولید روزانه سومین ذخیره نفتی پس از عربستا

میلیون بشکه، دومین تولیدکننده نفت در بین کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) است. ایران 
 درتریلیون فوت مکعب ذخیره گاز طبیعی، دارنده دومین ذخایر گازي  7/1045همچنین با 

 ).Iran Energy Data January 2010آید (پس از روسیه به شمار می جهان

                                                           
1. The Kosovo Force-Kfor 



                               1397 بهار، هفتم، شماره بیست و هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال  128

 ردیف
موضوع 
 موردتوجه

 توضیحات

، این کشور تاکنون رانیا دربه وجود این حجم از ذخایر راهبردي نفت و گاز  توجه با
المللی انرژي ایفا کرده است. ایران مانند پلی راهبردي نقش جدي در بازارهاي بین

مشهور است، این دو منبع » بیضی راهبردي«فارس و دریاي خزر که به میان خلیج
رسد گونه به نظر میاین بیترت نیا بهي جهان را به یکدیگر پیوند داده است. عظیم انرژ

است،  بازگشتهبه دنیاي ژئوپلیتیک » سرزمین قلب«بحث  تنها نهکه در حوزه انرژي 
-بلکه از محل قدیمی خود در اوراسیا حرکت کرده و میان دو دریاي خزر و خلیج

-این سرزمین قلب جدید قرار می مرکز درکه ایران  گونه آنفارس جاي گرفته است؛ 

 ).285: 1381مجتهدزاده، ( ردیگ

2 
موقعیت 
 ژئوپلیتیک

ثقل سه منطقـه ژئواسـتراتژیک خاورمیانـه، آسـیاي مرکـزي و قفقـاز و        مرکز درایران 
همسـایه کـه هریـک     کشـور  15. مرزهـاي مشـترك ایـران بـا     دارد قـرار هند  قاره شبه
اي بـراي  مریکا و غرب ارتبـاط دارنـد، از اهمیـت ویـژه    ي امنیتی آها مؤلفهاي با  گونه به

ایـران   جنـوب  درفـارس  ناتو برخوردار است. از سویی دریاي خزر در شمال و خلیج
نفـت و   درصـد  70و عبور انرژي، حائز اهمیـت ژئوپلیتیـک اسـت.     نیتأممحلی براي 

نی، ولـدا گاز طبیعی جهان در ایـن دو منطقـه وجـود دارد (جعفـري     درصد 40بیش از 
1381 :6(. 

3 
هاي ظرفیت

 ایدئولوژیک

ساز احیاي هویت اسالمی در دیگر نقـاط جهـان اسـالم    پیروزي انقالب اسالمی، زمینه
ایـم.  بـوده  جهان درگرایی حیث، شاهد شیوع و گسترش حرکت اسالم نیا ازگردید و 

ـ مأموري هـا  هـدف  ازیکـی   عنوان بهناتو که  موردنظرهاي ترویج ارزش ي ایـن  هـا  تی
عمـده بـا    طـور  بـه ، گرفـت  قرارهاي پس از فروپاشی کمونیسم سازمان نظامی در سال

حفظ استقالل سیاسی و حاکمیت ملی و  هیپا برگفتمان برخاسته از انقالب اسالمی که 
 آشکار قرارداد. تناقضساالري دینی استوار است، در نظام مردم

4 
هاي قابلیت

علمی و 
 فناوري

منطقه و جهان است که افزون بر واردات تجهیزات نظـامی،   ایران از معدود کشورهاي
ـ ا بربه دنبال خودکفایی در فناوري نظامی است. افزون  اي ایـران  ، تحقیقـات هسـته  نی

ـ ا بـر المللی ادامه دارد. کشورهاي غربی فشارهاي بین باوجود باورنـد کـه دسـتیابی     نی
را برهم زند و  انهیخاورم درت تواند موازنه قدراي  میآمیز هستهایران به فناوري صلح

پیمانان آمریکـا را  فارس و همها در کشورهاي جنوبی خلیج تقابل میان ایران با منافع آن
تواند موازنه قدرت را به زیان رژیـم صهیونیسـتی   آشکارتر نماید. همچنین این امر می

 ).269: 1389تغییر دهد. (محمدي، 
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 وتحلیل: تجزیه
بر اساس متغیرهاي پژوهش  موردمطالعهاز منابع  شده يآور جمعالعات در این تحقیق ابتدا اط

ژئوپلیتیکی ناتو (متغیر نقش گردآوري شد تا پیشینه، اهداف و  ازیموردنبندي و اطالعات  دسته
بندي و پس نظران دستهتوسط خبرگان و صاحب شده ارائهمستقل) مشخص گردند. سپس نظرات 

ها مورد تحلیل محتوایی قرار گرفت. در ادامه، تلخیص  الف آناز بررسی، مشترکات و موارد اخت
ها با تمرکز بر  هاي پژوهش صورت گرفت تا پردازش داده بر اساس یافته شده يگردآوراطالعات 

هاي و منطبق بر مؤلفه آمده دست بهنهایی بر اساس نتایج  لیوتحل هیتجزاهداف پژوهش تسهیل و 
 سته) در قالب تحلیل کیفی و کمی، انجام گردد. امنیت ملی ج.ا.ایران (متغیر واب

تکمیل  منظور بهبنابراین ابتدا منطبق با متغیرهاي مرتبط با تحقیق، منابع موجود گردآوري و 
آوري اطالعات  افزایش روایی و پایایی)، نسبت به جمعآن (اطالعات و جامعیت بخشیدن به 

نفر از نخبگان  20(با تعداد انجام مصاحبه پیرامون موضوع از متخصصین و افراد خبره از طریق 
برداري از جداول استنباطی با رویکرد و توزیع پرسشنامه اقدام و با بهرهامنیتی)  –اطالعاتی 

هاي ي مؤلفهرگذاریتأثو همچنین اخذ میزان  موردنظرمشخص نمودن سطح وزن متغیرهاي 
 منظور بهنهایی  لیوتحل هیتجزبه  هاي امنیت ملی ج.ا.ایران نسبتژئوپلیتیکی ناتو بر مؤلفه

 ي نتایج اقدم گردید.بسترسازي ارائه
 اشاخصه نقش ژئوپلیتیکی ناتو  بر امنیت ملی ج.ا. .3 جدول

 نقش ژئوپلیتیکی ناتو بر امنیت ملی ج.ا.ایران
 امنیت ملی ج.ا.ایران وضعیت و شرایط عوامل ژئوپلیتیکی ناتو

 هانامهپیمان

 ها/تجهیزاتآرایه

 عملکرد نوع

 هامحل استقرار/پایگاه

 هامشیها و خطسیاست

 مالحظات تاکتیکی

 تهاجم ائتالفی

 ماهیتی
 ینیع

 یذهن

 موضوعی

 یاسیس
 ینظام
 ياقتصاد
 یاجتماع
 یفرهنگ

گستره قلمرو 
 جغرافیایی

 کشور داخل
 يراهبرد ییایجغراف گستره
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ي ارزیابی سطح تأثیرپـذیري و پیامـدهاي امنیتـی حـوزه     نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامهبر اساس 

ي امنیـت ملـی ج.ا.ایـران در    هـا  مؤلفـه وزن اهمیـت   ،امنیت ملی ج.ا.ایران از نقش ژئوپلیتیکی نـاتو 
 گردد: ارائه می 4جدول شماره 

 ي امنیت ملی ج.ا.ایرانها مؤلفهي وزنیِ اهمیت ): مقایسه5جدول (
 وزن اولویت ي امنیت ملیها مؤلفه

 ماهیتی
 21/8 4 عینی

 63/8 1 یذهن

 موضوعی

 05/8 6 سیاسی

 63/8 1 نظامی

 53/7 8 اقتصادي

 05/6 9 اجتماعی

 79/4 12 فرهنگی

 11/5 11 یطیمح ستیز

 ژئوپلیتیکی

 سیاست
 74/5 10 داخلی

 63/8 1 خارجی

 قدرت
 95/7 5 ملی

 58/8 2 فراملی

 جغرافیا
 79/7 7 سرزمینی

 32/8 3 سرزمینیفرا
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 ي امنیت ملی ج.ا.ایرانها مؤلفهي وزنیِ اهمیت مقایسه .5شکل 

 

 از عوامل نقش ژئوپلیتیکی ناتو: متأثرسطح ابعاد امنیتی ج.ا.ایران 
از عوامـل نقـش ژئـوپلیتیکی نـاتو نشـان داده       متـأثر ، سطح ابعاد امنیتی ج.ا.ایران 6در شکل شماره 

 شود: می

 
 ت ج.ا.ایران متاثر از نقش ژئوپلیتیکی ناتوابعاد امنی .6شکل 
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 بندي) عوامل نقش ژئوپلیتیکی ناتو بر امنیت ملی ج.ا.ایران:سطح تأثیر (اولویت

یکی ناتو بر امنیت ملـی ج.ا.ایـران   بندي) عوامل نقش ژئوپلیت، سطح تأثیر (اولویت7در شکل شماره 
 شود: نشان داده می

 

730

740

750

760

770

780

790

800

810

پیمان نامه ها نوع عملکرد تهاجم ائتالفی  سیاست ها تاکتیک محل استقرار تجهیزات/ آرایه ها 

764/53 764/47
757/16

801/95

771/53
777/53 779/74

 سطح تاثیر عوامل نقش ژئوپلیتیکی ناتو بر امنیت ملی ج.ا.ایران .7شکل 
 

  و پیشنهاد گیرينتیجه
هاي تمرکز ناتو در رویکردهاي امنیتی بر برقراري امنیت موردنظر اعضاي خود از طریق نهادسازي

هاي آمریکا و سازوکار دفاعی ـ امنیتی آن طلبیمرتبط در مناطق مختلف جهان منطبق بر سیطره
طور عمده با گفتمان انقالب اسالمی ایران مبتنی بر حفظ استقالل  ها بهاست و این ترویج ارزش

گفتمان رایج در ( ساالر دینی و نفی استکبار جهانی سیاسی و حاکمیت ملی کشور بر پایه نظام مردم
ؤثر در برهم عنوان معماي امنیتیِ م هاي غربی در الیه لیبرالیسم) مغایرت دارد که این خود بهنظام

هراسی غالب اي که متأثر از تئوري ایرانهاي منطقهخوردن تعادل روابط ایران با اتحادیه ناتو و نظام
 بندي کرد:توان دستهرود. این موضوع را به شرح ذیل میهاست، به شمار می شده غرب بر آن

 الف) پیامدهاي امنیتی
 تغییر نگرش در مقابله با تروریسم در سطح منطقه. .1
 هاي نظامی و امنیتی ناتو.گسترش پیمان .2
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 جوار ایران.  هاي نظامی و اطالعاتی آمریکا در مناطق هماي از پایگاهتشکیل شبکه .3
فارس و آسیاي مرکزي ـ قفقاز ي خلیجهاي امنیتی میان ناتو و کشورهاي حاشیههمکاري .4

 جنوبی.
 مذاکره و تعامالت ناتو با رژیم صهیونیستی. .5

 سی ب) پیامدهاي سیا
ایجاد فضاي جدید ژئوپلیتیک و گسترش حریم امنیتی براي کشورهاي عضو پیمان ناتو  .1

 در منطقه
 کنترل) راهبردي ج.ا.ایران( سعی در تنگ کردن عرصه نفوذ و واپایش .2
سعی در پیشبرد هدف رو به رشد کاهش مناسبات سیاسی ایران با همسایگان از طریق  .3

 هراسیایجاد ایران
 دي پ) پیامدهاي اقتصا

 هاي اقتصادي بر ایران.فشار تحریم .1
 جلوگیري از رسیدن منابع انرژي ایران به بازارهاي دنیا. .2
 هاي انتقال نفت و گاز به اروپا.به حاشیه راندن ایران در طرح خط لوله .3

هاي صورت پذیرفته از دو حوزه مطالعه منابع و اخذ نظرات خبرگان به بنابراین بر اساس تحلیل
ي امنیت ملی ج.ا.ایران از نقش سطح تأثیرپذیري و پیامدهاي امنیتی حوزه رسد کهنظر می

ژئوپلیتیکی ناتو در ابعاد ماهیتی در بعد ذهنی، ابعاد موضوعی در بعد نظامی و ابعاد ژئوپلیتیکی در 
 تواند با استفاده از دیپلماسی فعال بر پایهبعد جغرافیاي فراسرزمینی است، بنابراین ج.ا.ایران می

هاي     ي ذیل جهت فائق آمدن بر چالشاي و استفاده از راهکارهاي مشروحههاي منطقهمشارکت
 پیشروي این حوزه با توجه به گسترش ژئوپلیتیکی ناتو در منطقه اقدام نماید:

اي بومی با تأکید بر سازوکارهاي تأمین امنیت انرژي در سطح تبیین سازوکارهاي منطقه .1
 موازات سیاست بازدارندگی. هاي اطالعاتی و تعامل سازنده بهيمنطقه و جهان، همکار

هاي امنیتی اي جهت مدیریت نگرانیریزي کالنِ توسعهتبیین رویکردهاي جامع و برنامه .2
محیطی و ...) با تأکید  هاي زیستهاي قومیتی، بحرانهمچون تروریسم، تنش( مشترك

قتصادي و فرهنگی و تالش براي هاي ابر مشترکات دینی و فرهنگی، گسترش همکاري
 ها.حل اختالف
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دهی ساختار امنیتی  تالش جهت مشارکت جدي همه کشورهاي منطقه در سازمان .3

گرایی، بحران اقتدار تروریسم و افراط( اي مؤثر با در نظر داشتن سه دغدغه اصلی منطقه
ادسازي و اي) با تأکید بر اعتمهاي فرامنطقههاي قدرتهاي ضعیف) و مداخله(دولت
 اي و تعامل با دیگر بازیگران.زدایی و اتخاذ رویکردي مؤثر در سطح روابط منطقهتنش
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