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Abstract 
Since eleven September, NATO has been one of the most important intervening 
actors in the region and has played a decisive role in its security structure. 
Therefore, the expansion of NATO territory in the Middle East is through the 
admission of new members within the framework of US security goals and the 
desired security order in the Middle East. This situation can create different 
scenarios in the security field of the geography around Iran, which will certainly 
be a threat and threat to the presence of NATO for the Islamic Republic of Iran. 
The question is, what effect does NATO's military strategy in the Middle East have 
on the security of the Islamic Republic of Iran? It seems that NATO's presence in 
the Middle East is to fill the power vacuum in the region, and NATO's long-term 
presence around the borders of the Islamic Republic of Iran reduces the national 
security of the Islamic Republic of Iran in the Middle East. The above research is 
of analytical-fundamental type, with a descriptive-analytical approach and a 
qualitative-interpretive method. The method of collecting research data has also 
been done through library studies. The purpose of this study is to investigate the 
impact of NATO presence on the security approach of the Islamic Republic after 
eleven September. 
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 چکیده
 و بوده منطقه در گر مداخله بازیگران مهمترین از یکی ناتو تاکنون سپتامبر یازده حوادث از پس

 گسترش و ژئوپلیتیک جدید فضای ایجاد.است داشته آن امنیتی ساختار در ای کننده تعیین نقش
 نفوذ، عرصه کردن تنگ منزله به خاورمیانه، منطقه در ناتو پیمان عضو کشورهای برای امنیتی حریم

 لذا،. میگردد تلقی ایران.ا.ج ملی امنیت و منافع و راهبردی عمق تهدید و راهبردی) کنترل(واپاش
 ایاالت امنیتی اهداف چارچوب در جدید اعضای پذیرش طریق از خاورمیانه در ناتو قلمرو توسعه
 سناريوهاي تواند مي وضعيت اين که. باشد می خاورمیانه منطقه در دلخواه امنیتی نظم و متحده

 بودن تهديد و خطر آن مسلم قدر كه بزند رقم ايران پيرامون جغرافياي امنيتي حوزه در را مختلفي
 در ناتو نظامی استراتژی که است این سوال.  بود خواهد ايران اسالمي جمهوري براي ناتو حضور

 کشورهای در ناتو حضور میرسد، بنظر دارد؟ ایران اسالمی جمهوری امنیت بر تأثیری چه خاورمیانه
 مرزهای اطراف در ناتو مدت طوالنی حضور و میباشد منطقه در قدرت خالء کردن پر برای خاورمیانه

  -تحلیلی نوع از فوق پژوهش. میشود خاورمیانه در ایران.ا.ج ملی امنیت کاهش باعث ایران.ا.ج
 روش.  است پذیرفته صورت تفسیری – کیفی روش با و تحلیلی – توصیفی رویکرد با ، بنیادی

 این از هدف.  است گرفته انجام ای کتابخانه مطالعات طریق از نیز پژوهش های داده گرداوری
 تا ۲۰۰۱ سپتامبر یازدهم از بعد اسالمی جمهوری امنیتی  رویکرد بر ناتو حضور تاثیر بررسی پژوهش

 میباشد کنون

 کلیدواژه ها:
 موشکی، دفاع سپر ملی، امنیت

 .ناتو سپتامبر، ۱۱ خاورمیانه،
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  مقدمه 1
 از بخشی گرفت شکل۱۹۴۹  سال در که ناتو پیمان
 سیاست در آمریکا راهبردي و دفاعی ریزي برنامه

 از متحده ایاالت هدف. میشد محسوب الملل بین
ً  شمالی آتالنتیک پیمان سازماندهی  با مقابله عمدتا

 حوزه و غربی اروپاي در شوروي اتحاد و کمونیسم
گسترش حوزه فعالیت ناتو به خارج از  .بود مدیترانه

ترین تحوالتی  قلمرو جغرافیایی اروپا، یکی از مهم
ای در  المللی و منطقه است که در حوزه امنیت بین

 ). ۸۰: ۱۳۹۰شناس، ست(حقگیری ا حال شکل
 ضمن پيمان، اين اساسنامه در ناتو، عضو كشورهاي

 منشور اهداف و اصول به خويش پايبندي بر تأكيد
 مسالمت زندگي بر مبني آن آرمانهاي و متحد ملل
 از حفاظت براي را خود اراده ملل، و دول تمـام آميـز

 براساس كه عضو ملل مشترك تمدن و ميراث آزادي،
 بنا قانون حاكميت و فردي آزادي دمكراسي، اصول
 رفاه و ثبات تقويت و داشـته اعالم است، شده

 مطـرح خويش خواسته عنوان به را آتالنتيك منطقه
پس از یازده سپتامبر، آمریکا دامنه تهدیدها  .كردنـد

را به تروریسم، افراط گرایی اسالمی و خطر 
آمریکا های کشتار جمعی گسترش داد. رویکرد  سالح

در این راستا که با حمایت برخی از اعضای ناتو همراه 
ناتو به عنوان  ی شد، تا جایی پیش رفت که ایده

١»بازوی نظامی سازمان ملل« ٢»پلیس جهانی«ا یو    
از سوی برخی از اعضای این سازمان مطرح 

اي است  خاورميانه، منطقه ). ۱۱: ۱۳۹۰شد(مهرورز،
طلبانه  طههاي نظامي و سل كه تحت سياست

آمريكا، فشار زيادي را متحمل شده است و ناتو هم 
يكي از ابزارهايي است كه غرب براي گسترش نفوذ 
خود در خاورميانه به آن روي آورده است. خاورمیانه 
یکی از مناطق استراتژیک است که در تدوین 

 ۱۱حادثه  راهبردهای آینده ناتو نقش محوری دارد.
روریسم و تهدید و خشونت سپتامبر و غلبه گفتمان ت

های  گسترش سالح الملل در کنار در نظام بین
به عنوان دو شاخص و  ۲۱کشتار جمعی در قرن 

اتحادیه  معیار ایجاد اشتراک و اتحاد میان آمریکا،
                                                   

1. Military arm of the United Nations 

باشد.  نفوذ بیشتر در خاورمیانه می برای اروپا و ناتو
 نیا در کایآمر گاهیجا و نقش گرفتن نظر در با

 مسئله نیا ران،یا.ا.ج با آنی رپاید منازعه و سازمان
 انطباق رانیای مرزها دریی کایامری روهاین حضور با
). در گزارشی که ۶۷: ۱۳۸۵،ییکوال(است افتهی

کارشناسان ناتو از تهدیدها و  ۲۰۱۰تابستان
های پیش روی این پیمان تهیه کردند، برنامه  فرصت
تو به ای و موشکی ج.ا.ایران تهدیدی علیه نا هسته

ها و  حساب آمده است. نگاهی به راهبردها، رهنامه
دهد که  سپتامبر نشان می ۱۱ابزارهای ناتو پس از 

رویکرد ناتو متأثر از رهبران واشنگتن و با هدف 
توجیه سیاست نظامی گرایانه آمریکا هدایت شده 

 ).۲: ۱۳۹۰است(مهرورز،

 بیان مسئله 2
 نظـامي پيمـان مهمترين و بزرگترين كه ناتو سازمان

 ترين قوي و رود مي شـمار بـه كنـوني عصـر در جهـان
 آن در...  و نظامي اقتصادي، نظر از دنيا دولتهاي

 تعيـين در مؤثري نقش ميتواند ، هستند عضو
 سياسـت اسـتراتژيهـاي تـدوين بـر حـاكم معـادالت

 اي منطقه و داخلي امنيتي ترتيبات و خارجي
 كه آنجا از و باشـد داشـته شرقي كره نيم كشورهاي

 دو ميـان كـه اسـت كشـورهايي معـدود جمله از ايران
 دو هـر كه(  خاورميانه و اوراسيا اسـتراتژيك منطقـه

 شـمار بـه شـرق بـه نگـاه سياسـت مهـم اهـداف از
 كشورها ساير از بيش است، گرفته قرار) ميروند
 داشته بايد را خود همسـايگي در نـاتو حضـور دغدغه

 نهاده، گام آن در ناتو که حوزه هایی از یکی .باشد
 پیمان سازمان اخیر سالهای در. است خاورمیانه
 واشنگتن اراده و خواست با) ناتو( شمالی آتالنتیک

 هر از بیش خاورمیانه. است شده خاورمیانه وارد
 فرامنطقه ای های قدرت جوالنگاه دیگری منطقه

 پایگاه های از شبکه ای که می شود مشاهده .است
 محیط جوار در ناتو و امریکا اطالعاتی و نظامی
 است ایران برای ناتو تهدیدات جمله از ایران امنیتی

 کشورهای و ناتو میان امنیتی همکاری های جمله از

2. World Police 
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 رژیم با ناتو مذاکره فارس، خلیج حاشیه
 شبه و مرکزی آسیای در فعال حضور صهیونیستی،

 و دموکراسی گسترش و تروریسم با مبارزه هند، قاره
 در دفاعی سپر استقرار سرانجام و امنیتی همکاریهای

 در ناتو نظامی حضور افزون روز روند به منجر ترکیه
 .است شده ایران ملی امنیت حوزه

 حریم گسترش و ژئوپلیتیک جدید فضای ایجاد
 به منطقه، در ناتو پیمان عضو کشورهای برای امنیتی
 راهبردی) کنترل(واپاش نفوذ، عرصه کردن تنگ منزله

 ایران ملی امنیت و منافع و راهبردی عمق تهدید و
 دقیق شناخت مقاله، این هدف. میگردد تلقی

 ناتو حضور پیامدهای و خاورمیانه در ناتو استراتژی
 ملی امنیت بر آن تأثیر و ایران.ا.ج پیرامونی محیط در

 بیشتر چه هر باعث حضور این که. است کشورمان
 مسائل شدن پیچیده خاورمیانه، منطقه ی در ناتو

 کشورمان دفاعی توان با مقابله و منطقه در امنیتی
 ناتو نظامی استراتژی به ابتدا مقاله این در. میباشد

 سپس. شد خواهد اشاره سپتامبر تاکنون ۱۱ از پس
 نظامی راهبرد به سپس خاورمیانه، در ناتو حضور به

 طرح در ناتو نقش به بعد خاورمیانه، در ناتو
 نظامی حضور پیامدهای به آخر در و بزرگ خاورمیانه

 خواهد پرداخته ایران.ا.ج امنیت بر خاورمیانه در ناتو
 .شد

 ادبیات پژوهش 3
در رابطه با موضوع مورد نظر نگارندگان مقاالت 
بسیاری به رشته تحریر در امده اند اما هیچ کدام از 
زاویه ای که نگارندگان به موضوع پذداخته اند 
بررسی نشده است . در ادامه چند اثر را که با 
موضوع سنخیت بیشتری دارند مورد بررسی قرار می 

 دهیم : 

لت سید محمد رضا شمس دو الف : •
ابادی و دیگران در مقاله ای به نام تبیین 
پیامد های ژئوپلتیکی قلمرو گستری ناتو 
و امنیت ملی جمهوری اسالمی که 
فصلنامه امنیت ملی در سال هشتم و 

منتشر نموده ۱۳۹۷در بهار  ۲۷شماره 

اند معتقدند که حضور ناتو در منطقه 
برای فشار بر جمهوری اسالمی و محدود 

منطقه ای بر مرزهای  کردن این قدرت
 خود بوده است . 

مرتضی شجاع در مقاله ای با عنوان  ب : •
بررسی اهداف و اثار حضور ناتو در 
خاورمیانه با تاکید بر امنیت جمهوری 
اسالمی که این مقاله را فصلنامه 
تحقیقات سیاسی و بین المللی در 

منتشر  ۱۳۸۸شماره چهارم در زمستان 
ند که شده است . نویسنده معتقد

امنیت جمهوری اسالمی در منطقه با 
حضور نیروهای مشترک با مخاطرات و 
 پیامدهایی روبه رو بوده و خواهد بود.  

همکاران در مقاله ای  متقی و ابراهیم ج : •
 مرزهای گسترش با عنوان عوامل

ایران .ا.ج ملی امنیت و ناتو ژئوپولیتیکی
 راهبردی در  تحقیقات مرکز که این اثر را

منتشر  ۱۳۹۱دوم و در شهریور رهشما
نموده است . نویسندگان در این مقاله 
اعتقاد دارند گسترش حوزه نفوذ ناتو در 
نظام بین الملل بر امنیت منطقه 
خاورمیانه نیز تاثیر گذار بوده است . 
اثرات دیگری از جمله : اسدی( 

)، ۱۳۹۱)، تتماج (۱۳۸۸)،دالورپور ( ۱۳۸۶
ین راستا به رشته ) نیز در ا۱۳۹۲و ترابی (

 تحریر در امده اند. 

 ینظری مبان 4
 دری نظر میمفاه نیدارتریپا جمله از قدرت موازنه
ی معانی دارا قوا توازن. است الملل نیب روابط حوزه

 اند نتوانستهی تئور نیا لگرانیتحل و استی مختلف
 رفتار واقع در موازنه. کنند اتفاقی واحدی معنا بر
 تمرکز بای عمل لحاظ به که است دولت کی

 طیشرا در. است خورده وندیپ قدرت کیستمیس
 تشانیامن نگران مداوم صورت به ها دولت ،یآنارش

 کیتحر باعثی نگران نیا و هستند ستمیس در
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 به بخش توازنی رفتار ارائه سمت به ها دولت
نو واقع . شود یم خردمند اریخود رفتار کی عنوان

کالسیک چون نظام گرایی همانند واقع گرایان 
الملل آنارشیک است بنابراین باید به اصل  بین

ها ضمن خودیاری و قدرت متوسل شد. رئالیست
معتقدند که چنانچه  »امنیت«تأکید بر موضوع 

دولتی نتواند امنیت خود را حفظ کند، قادر به انجام 
باید از تمهیداتی  هیچ کاری نخواهد بود. بنابراین می

بهره جست » بازدارندگی«و » تموازنه قدر «همچون 
 ). ۳۷۵: ۱۳۸۵(قوام،

. توان به کنت والتز اشاره کرد در این میان می
کنت والتز ویژگی مهم نظام بین الملل را ناشی از 

داند. در اصطالح نظر  فقدان حکومت مرکزی می
های غیر متعارف را نیز لحاظ کرده  والتز سالح

التز بر تأکید کنت و). ۲۵۰: ۱۳۸۸زاده، فیس(است
الملل، نشان دهنده  جایگاه بازیگر در نظام بین

تالشی است که او در جهت واقع گرایانی چون 
برد. والتز در  مورگنتا، کسینجر و اشتراوس بکار می

شود که: هدف نهایی هر  این خصوص یاد آور می
دولت، تحصیل امنیت است؛ زیرا دولتها هیچ گاه 

یک سیستم دانند چه میزانی از امنیت در  نمی
١آنارشیک  کند برایشان کفایت می 

)Waltz,1979:48 .(نیب نظام ساختار والتز هینظر در 
 دولتها رفتار بهی ده شکل دری ادیبن عامل الملل

ی رفتار زهیانگ رابطه والتز رو نیا از. شود یم شمرده
 الملل نیب نظام بر حاکمی) آنارشی (آشفتگ با دولتها

دیگر در شرایطی که دولتی  به تعبیر. دارد یم انیب را
جهانی برای اجرای مقررات وجود ندارد و فضایی از 

امنی حاکم است هر دولت ناچار است که  بی
درصدد تأمین امنیت خود باشد. معمای امنیت برای 

های متفاوت  همه دولتها بدون توجه به ویژگی
ساختار داخلی آن ها مشترک است. بهترین راه برای 
تأمین امنیت نیز تالش برای افزایش قدرت و توان 
ملی است. بنابراین با توجه به این که ناتو حضور 
فعالی در خاورمیانه دارد بنابراین ج.ا.ایران باید تمام 
تالش خود را درجهت بازدارندگی و موازنه در مقابل 

                                                   
 

منطقه حساس خاورمیانه و استفاده از ناتو در 
 بازدارندگی برای امنیت خود را انجام دهد. 

 ١١ از پس ناتوی استراتژ 5
 سپتامبر

 تیوضع زین و الملل نیب روابط بر سپتامبر ۱۱ حادثه
 گردش کهی طور به داشت،ی اریبس ریتأث ناتو

 به اسالم جهانی سو به هیاتحاد نیا توجهات
ی سو به شتریب گسترش و القاعده و اعراب خصوص

 جمله از هیروس ازیی زدا تیحساس وی شرقی اروپا
حادثه یازده سپتامبر عامل . است راتیتأث نیا

تشدید اندیشه امنیت گرایی در بین نخبگان سیاسی 
آمریکا گردید. به همین دلیل است که کاربرد نیروی 

توان در راهبرد عملیات پیشدستانه  عملیاتی را می
). ۹۳-۹۴: ۱۳۹۱ار داد(متقی و همکاران،مورد توجه قر 

 افغانستان، در جنگ و ۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱ رويدادهاي
 گسترش و ناتو هاي مأموريت براي اي تازه مرحلة

 دفاعي پيمان اين و آورد پديد سازمان اين اختيارات
(حق كرد سريع واكنش با پيماني به تبديل را

 ).۸۲: ۱۳۹۰شناس،

تروریسم و مبارزه با ناتو در عرصه جنگ علیه 
افراط گرایی، دامنه نفوذ خود را به مناطق وسیعی از 

 ی جهان در چارچوب اهداف از پیش تعیین شده
 ای که ایاالت متحده گسترش داده است. به گونه

بیش از گذشته سپتامبر  ۱۱آمریکا پس از حادثه 
تالش کرد تا از ناتو به عنوان بازوی نظامی خود 

ً  هاي مأموريت ).۲۱: ۱۳۹۰رز،استفاده کند(مهرو  صرفا
 هاي مأموريت به سپتامبر ازدهی از پس ناتو نظامي
 امنيت .است شده مبدل سياسي و امنيتي دفاعي،
  ناتو جديد وظايف از سازي ارتش و بازسازي سازي،

: ۱۳۸۶(هادیان،شود مي محسوب سپتامبر ۱۱ از پس
 نظامي و دفاعي نقش  ۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱ از پس). ۱۱۷
 به ناتو فعاليت حوزه گسترش .شد تر رنگ پر ناتو

 در دگرگونيها ترين برجسته از يكي اروپا از بيرون
 .است اي منطقه و المللي بين امنيت هاي حوزه
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 دگرگونيهاي دنبال به اند كوشيده ناتو رهبران
 در ناتو هاي مأموريت از تازه تعريفي المللي، بين

 حمالت. دهند دست به المللي بين تازه فضاي
 المللي بين محيط ۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱ تروريستي

 براي ناتو .آورد وجود به جهان سراسر در را جديدي
 جست توسل خود اساسنامه پنج ماده به بار اولين

 تروريسم عليه جنگ براي تا كرد پيشنهاد آمريكا به و
 ناتو ،۲۰۰۲ سال طول در .كند همكاري كشور آن با

 را ضروري نظامي ساختارهاي و ها طرح ها، دكترين
 فرماندهي، ساختار محتمل، جهاني مداخالت براي

 چنين كرد، تدوين غيره و جديد سريع واكنش نيروي
 از شدن دور در ناپذير برگشت و بزرگ گامي اقدامي

 اين اوليه كاركرد عنوان به جمعي دفاع سيستم
). موضوع ۶۴: ۱۳۸۶،یعامری ثقف(بود نيز سازمان

فرصت را برای ناتو جهت تبیین هویتی تروریسم این 
جدید از این سازمان نظامی فراهم آورد. بنابراین 

 ۱۱های راهبرد جدید پس از حوادث  اولین نشانه
ژانویه  ۲۹سپتامبر در سخنرانی ساالنه بوش در 

١در کنگره که از محور شرارت  ۲۰۰۲ سخن گفت.  
 فلسفه و ناتو به که بودی ا واقعه سپتامبر ازدهی

 به بحران از پس د،یبخش دیجدی تیهو آنی ودوج
 معتدل بایی اروپا ویی کایآمری شرکا آمده وجود
 انداخته خطر به را هیاتحاد که خودی رفتارها کردن

 و دیجد داتیتهد برابر در گرید بار کردندی سع
 گسترش اسالم، جهان مباحث ژهیو به ندهیفزا

 عمل متحد ،یجمع کشتاری ها سالح و سمیترور
سپتامبر نقطه عطفی در چرخش  ۱۱. حادثه کنند
ای در رویکردها و ماهیت کارکردی ناتو  درجه ۱۸۰

سپتامبر نمایش قدرت  ۱۱شود. رویکرد  محسوب می
خاصی را برای نیات، حداقل از منظر مشروعیت 
بخشی به فلسفه وجودی آن، به ارمغان آورد. پس 

ه از این حادثه، ناتو که به تعبیری، پیشتر فلسف
وجودی و ماهیت کارکردی خود را از دست داده بود، 

راهبردی علیه  -به عنوان یک سازوکار امنیتی
تروریسم و عوامل معارض با ثبات سیطره طلبانه 

                                                   
 

تری نسبت به گذشته  آمریکا، جایگاه مستحکم
 کسب کرد. 

 حضور ناتو در خاورمیانه 6
 در خاورميانه به ناتو ورود براي نهايي تصميمات

 در. شد گرفته )۲۰۰۶(ريگا و) ۲۰۰۴( استامبول اجالس
 كه گرفت قرار توافق مورد طرحي استانبول اجالس

های استانبول موسوم است  ابتکار همکاری به
ً برای  ). محدوده۲۰۴: ۱۳۸۸(شجاع، ای که قبال

اروپا بود و این به  ی فعالیت ناتو در نظر بود، قاره
ناتو در دلیل آن بود که تهدیدهای اصلی در مقابل 

این محدوده قرار داشت. اکنون با تعریف جدید از 
امنیت گستره حوزه امنیتی غرب بسیار فراتر از قاره 

المللی را در بر  اروپا خواهد بود و همه نظام بین
گیرد و هنگامی وظیفه ناتو تأمین منافع امنیتی  می

اعضا باشد، سپس گستره فعالیت آن نیز به مناطقی 
عضا در آن قرار دارد، گسسترش که منافع حیاتی ا

خواهد یافت. در واقع ناتو در باره موجودیت خود و 
 اهداف آینده در یک روند پیچیده قرار دارد.

های ناتو، خطر آینده هر  به اعتقاد تئوریسین
تر و چند جانبه  چند کمتر از سابق است، اما محتمل

خواهد بود. به اعتقاد اینان علی رغم خاتمه جنگ 
پایان یافتن خطر کشورهای کمونیستی، ناتو سرد و 

باید همچنان با توجه بیشتر به کشورهای موسوم به 
جنوب و نقاطی که ممکن است منافع غرب را در 

 هزاره اوايل در ناتوثبات سازد، حفظ شود.  جهان بی
 جنگ به ورود با و نهاد فراتر اين از را پا سوم

ً  افغانستان  مرزهاى از خارج طلبى توسعه به عمال
 ساختار و عملكرد در دگرگونى اوج .پرداخت اروپايى

 و بازنگرى زمان يعنى ۲۰۱۰سال در توان یم را ناتو
 سال براى ناتو راهبردى) دكترين( رهنامه تدوين
 ). ۳۲: ۱۳۹۱تتماج،(كرد مشاهده ۲۰۲۰

خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق استراتژیک 
باشد، همواره  میثباتی بالقوه نیز  جهان که دچار بی

برای منافع غرب اهمیت خاصی داشته و دارد. این 
منطقه به عنوان منبع حیاتی انرژی غرب و خصوصاً 
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اروپا حساسیت قابل توجهی را داشته باشد و لذا 
ای دور از  گنجاندن آن در حوزه فعالیت ناتو، پدیده

انتظار نیست. در رابطه با وادار کردن خاورمیانه به 
نکته ضروری است که هر  ۲ت ناتو ذکر حوزه فعالی

تواند در آینده بر انسجام درونی ناتو یا  کدام می
های ناتو راجع به این منطقه تأثیر  حداقل بر دیدگاه

 بسزایی داشته باشد:

نکته اول این که میان آمریکا و متحدان  .1
اروپایش در رابطه با منطقه خاورمیانه 

ین امر هماهنگی و اتفاق نظر وجود ندارد و ا
ترین چالش صلح و بخصوص در مورد اصلی

امنیت در این منطقه یعنی بحران میان 
اعراب و اسرائیل مشهود است. درحالی که 
آمریکا در مناقشه به حمایت کامل از 
اسرائیل اعتقاد دارد، بیشتر کشورهای 
اروپایی به ویژه فرانسه دیدگاهی میانه رو 

ای ای از کشوره دارد، تا جایی که پاره
اروپایی از تشکیل یک دولت مستقل 

 اند.  فلسطینی حمایت به عمل آورده

ای که در  نکته دوم این که با نفوذ گسترده .2
خاورمیانه و خلیج فارس و خصوصاً 
کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس دارا 

باشند و این مناظق را حوزه نفوذ خود  می
رسد که این  کند، بعید به نظر می تلقی می

موافق با دخالت و نفوذ عمیق ناتو در کشور 
این مناطق همدلی داشته باشد، چرا که در 
این صورت ورود ناتو به بطن تحوالت 

تواند زمینه نفوذ جدی هم  ای می منطقه
پیمانان آمریکا که به نوعی رقیبان آن 

 شوند را فراهم آورد.  محسوب می

راهبرد نظامی ناتو در  7
 خاورمیانه

 که است کیاستراتژ مناطق همان ازی کی انهیخاورم
ی محور نقش ناتو ندهیآی راهبردها نیتدو در

 به آمريكا ورود بدو از). ۱۳۸۳،یدهقان(دارد
 الگوي قالب در اي منطقه امنيت تاكنون خاورميانه

 بوش چه اگر .است بررسي قابل قوا موازنة رئاليستي
 بزرگ خاورميانة طرح قالب در تا كرد سعي پسر

 و اقتصادي سياسي، گستردة تغييرات هاي زمينه
 فراهم منطقه در را نظر مورد فرهنگي

 زمان نیا در بوش نیبنابرا). ۲۰۸: ۱۳۸۸شجاع،(آورد
 در هايي ملت سمت به ناتو اعضاي که گفت یم

 ترور با مبارزه  براي را ما توانايي تا روند مي خاورميانه
ی ثقف(بخشند تقويت مشترك امنيت تأمين و

 ). ۱۸: ۱۳۸۶،یعامر

 ناتوی نظام هیسا گسترش و سمیترور با مبارزه
 مناطق دری ستیترور خطرات جمله از تواند یم

 و بکاهد غرب منافع هیعل را انهیخاورم و ترانهیمد
 جهان ،یغربی کشورهای برا رای تیامن الزمی ابزارها

 نیای تیامن کنترل منظور به کایآمر وی قطب تک
 طرح در ناتو نقش نیهمچن. کند فراهم مناطق
یی ادعا ی عمده هدف سه که است بزرگ انهیخاورم

 گسترش: است داده قرار نظر مد انهیخاورمی رابرا
 جادیا و رو انهیمی ها حکومتیی برپا ؛یدموکراس

ی ها فرصت ی توسعه وی مدن جامعه
ی ها یاستراتژ). ۱۰۴: ۱۳۸۹،یملک قوامی(اقتصاد

ی بقا و حفظی برا سرد، جنگ از پس ناتو کهی دیجد
 صلحی برا مشارکت طرح مثل گرفت، شیپ در خود

 مناطق در که شد باعث ،یا فرامنطقهی کردهایرو و
 قفقاز ،یمرکز یایآس انه،یخاورم همچونی کیاستراتژ

 ۲۰۱۰د. در نوامبر کن دایپ حضور افغانستان و
کشورهای عضو ناتو راهبرد جدید این اتحادیه تحت 

را تصویب » ده سال آینده نقشه راه ناتو برای«عنوان 
کردند. نقشه راه جدید، به نیروهای این اتحادیه 

داد فراتر از مرزهای اروپا عمل کنند.  اجازه می
 ناتو در ساختاري اصالحات انجام ضرورت به باتوجه

 با مقابله جهت نظامي نيروهاي آمادگي منظور به
 خواستار آمريكا سپتامبر، ۱۱ از پس جديد تهديدات

 ناتو عضو اروپايي كشورهاي دفاعي بودجة افزايش
 براي آنان نيز نظامي جديد تجهيزات مورد در بوده
 همچنين و مخابرات و دريايي هوايي، نقل و حمل
 اي،هسته تسليحات عليه دفاعي ادوات براي

ی ثقف(اند شده قائل اولويت بيولوژيك و شيميايي
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 ناتوی نظام اقدامات به نیبنابرا). ۱۶: ۱۳۸۶،یعامر
 : شد خواهد اشاره انهیخاورم در سپتامبر ۱۱ از پس

 عراق 7.1
 بستر از افغانستان مدل مشابه عراق در ناتو حضور

 اختيارات اعطاي و سازمان آن در عراق ناظر عضويت
. است پذير امكان ناتو به آمريكا جديد امتيازات و

 به بيشتر الشيخ شرم ۲۰۰۷ بهاره المللي بين اجالس
 كشور آن هاي بدهي بخشودگي و عراق بازسازي

 کهی عراق موقت دولت لیتشک با. داشت اختصاص
 بود کشور نیا در حضوری برا ناتو شروط ازی کی

 در عراق، قبال در سازمان نیا موضع رامونیپ بحث
 ناتوی اعضا و گرفت قرا استانبول اجالس کار دستور

 آموزشی برا ژهیو انیمرب و زاتیتجه ارسال با
 موافقت کشور، نیا به عراقی تیامنی روهاین

 االتیا حال، نیع در). ۱۷۱: ۱۳۸۴ار،ی شهیت(کردند
 امر تحت مزبور افسران که است کرده اعالم متحده

 دری نظامی ا مدرسه در دیبا و بوده ناتوی فرمانده
 عراق افسران میتعل به ۲۰۰۵ هیژانوی ابتدا از بغداد

 مقامات درخواست به بر بنا گر،یدی سو از. بپردازد
 ی نهیزم در تا است مصمم ناتوی فرمانده ،یعراق

 نیا در را تیامن شده، عمل وارد عراقی مرزها کنترل
ی روهاین حات،یتسل ورود مانع و سازد برقرار منطقه

 ). ۱۷۹: ۱۳۸۴ار،ی شهیت(شود قاچاقی کاالها وی خارج

 فارس جیخل هیحاشی کشورها 7.2
 حاشيه كشورهاي با ناتو هاي همكاري آغازين نقطه

 سال در ناتو سران نشست به فارس خليج جنوبي
 و بحرين قطر، كويت، كشورهاي. گرد برمي ۲۰۰۴

 ناتو با را قراردادهايي عربي متحده امارات سپس
 و بحرين در ناتو عمومي دفاتر برپايي. كردند منعقد

 اي هسته تسليحات ضد متخصصين و مربيان اعزام
 نظامي واحدهاي تجهيز و آموزش، كويت به

 شرط به فارس خليج همكاري شوراي عضو كشورهاي
 در اصالحات و نظامي بودجه در سازي شفاف تحقق

از جمله مسائلی است که  نظامي و امنيتي مسائل
در اجالس استانبول بین ناتو و کشورهای حاشیه 

). ۶۰: ۱۳۸۹خلیج فارس منعقد گردید(طباطبایی،
 گفتگوي منطقه، در ناتو نظامي حضور گسترش

 شوراي كشورهاي ويژه به ايران همسايگان با امنيتي
 نظامي آموزش به تعهد فارس، خليج همكاري
 ايران مورد در اطالعات تبادل وا كشوره اين نيروهاي

 با برخورد در ناتو احتمالي هاي نقش جمله از نيز
 شده گرفته نظر در ايران اي هسته مسئله
 تهران از ترس جادیا با اشنگتن). وRoos,2008(است

 وارد را ناتو تا کوشد مى عرب، هاى دولت انیم در
 را رانیا اى منطقه قدرت نظر نیا از و کند منطقه

 از زین عرب هاى دولت البته .سازد محدود و مهار
 انهیخاورم به ناتو ورود از رو نیا از دارند، هراس رانیا

 امکانات تنها نه ناتو رایز. کرد خواهند تیحما
 خواهد فراهم رانیا داتیتهد با مقابله براى مناسبى

 را آنها موضع و کرده خارج انفعال از را آنها بلکه کرد،
 نیهم به. ساخت خواهد تهاجمى تهران به نسبت

 جیخل همکارى شوراى عضو کشورهاى که است لیدل
 فارس جیخل منطقه وارد تا خواستند، ناتو از فارس

 ). ۲۰۱: ۱۳۸۸د(شجاع،شو

 صهیونیستی ناتو و رژیم 7.3
رابطه ناتو با رژیم صهیونیستی به اجالس گفت و 

گردد. گفت و  گوی مدیترانه و مشارکت صلح برمی
ورود ناتو به  .به وجود آمد ۱۹۹۴گویی که در سال 

مسائل خاورمیانه بدون توجه به اسرائیل که در 
بخش مرکزی کریدور ورودی ناتو به خاورمیانه قرار 

اسرائیل از اعضای دیالوگ پذیر نیست.  دارد، امکان
مدیترانه است که همراه با ناتو مشارکت برای صلح 

اسرائیل در کنار روابط . برد و امنیت را به پیش می
استراتژیک با آمریکا و مناسبات عمیق با متحدین 
واشنگتن برای برقراری توازن قدرت و توازن 
استراتژیک در منطقه از اتصال به ناتو برای تأمین 

شک عضویت  کند. بی خود استقبال میامنیت 
تواند موجب درگیر شدن ناتو در  اسرائیل در ناتو می

 . فرآیند صلح خاورمیانه شود

 گسترش عملي زمينه مديترانه گوي و گفت طرح
 طرح اين. است كرده فراهم را اسرائيل و ناتو روابط

 تبادل سياسي، مقامات نشست برگزاري بر مشتمل
 و كنفرانس برگزاري نظامي، تكنولوژي اطالعات
 مباحث پيرامون اطالعات تبادل و نظامي مانورهاي
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ترین اقدام  . اما مهماست تروريسم با مرتبط
راهبردی و مؤثر اسرائیل و ناتو به منظور هم گرایی، 

با امضای پیمان رفع موانع امنیتی آغاز  ۲۰۰۱در سال 
شد. با عقد این پیمان، اسرائیل اجازه یافت تا در 

های دفاعی ناتو شرکت کند(قوام  برنامه
). افزون بر این اسرائیل تنها کشور ۱۰۷: ۱۳۸۹ملکی،

ای  های هسته در خاورمیانه است که از زراد خانه
ای ایران  باشد. بنابراین مسئله هسته برخوردار می

نیز بیش از هر کشوری برای اسرائیل خطرناک است؛ 
در جامعه  بنابراین اسرائیل قصد دارد تا خود را

آتالنتیکی مطرح سازد و از این طریق،  -اروپایی
مسئله امنیت خود را برای همیشه حل و فصل نماید 
و اسرائیل تالش دارد با یک برنامه ریزی برای 
همکاری دو جانبه با ناتو را فراهم 

 ) Asmus,2007:6کند(

 اسرائيل براي ناتو، با روابط تقويت كلي طور به
 به توانمي جمله از كه كندمي ايجاد اييهفرصت
 كشورهاي با امنيتي سياسي مناسبات تقويت
 اسرائيل مناسبات بسط كه آنجا از. كرد اشاره اروپايي

 سياسي مناسبات توسعه به امنيتي حوزه در ناتو و
 با امنيتي همكاري تقويت لذا. يابدمي تسري نيز

 موقعيت لحاظ به را اسرائيل ناتو، عضو كشورهاي
 ديگر يكي عالوه، به. ساخت خواهد توانمند سياسي

 توانمند اسرائيل، و ناتو روابط تقويت فرصتهاي از
 دشمنان قبال در اسرائيل بازدارندگي قدرت سازي
اگر اسرائيل به عضويت ناتو در آيد، ماده  .است خود

اساسنامه ناتو، به عاملي براي تضمين موجوديت  ٥
 تقويت به توانن ميهمچني. شودآن تبديل مي

 و اطالعات تبادل و پيشرفته نظامي هايفناوري
 از ديگر يكي عنوان به نيز نظامي تجهيزات

 .كرد اشاره ناتو با اسرائيل روابط نزديكي هاي فرصت
بنابراین نزدیکی اسرائیل به ناتو برای آمریکا نیز دارای 

مهمترین  ی منافع اساسی است. این کشور به مثابه
حمایت از  ی حامی اسرائیل، اروپا را در پروسه

های نفوذ  سازد و از آن طریق حوزه اسرائیل وارد می
 دهد. اروپا در خاورمیانه را گسترش می

                                                   
1. Individual Cooperative Program 

ای با  ناتو و اسرائیل بر سر برنامه ۲۰۰۶در اکتبر 
١های ویژه عنوان برنامه همکاری امضا گردید، مقرر  

عات با یکدیگر بپردازد. شد تا دو طرف به تبادل اطال
ای فراهم ساخت تا  این موافقت نامه در عمل زمینه

های  های متعدد از قابلیت این رژیم با ارئه گزارش
ای و موشکی ج.ا.ایران به ناتو، نگاه این این  هسته

اتحادیه را به مسائل امنیتی ایران تحت تأثیر قرار 
 دولت لیتشک زمان ز). ا۱۴۸: ۱۳۹دهد(مهرورز،

 در آن منافع و غرب عامل عنوان به لیاسرائ ،یودهی
 کی لیاسرائ. شود یمی تلق عرب جهان و انهیخاورم
. است ترانهیمد شرق در ناتو اتیعمل فعال عضو
 همراه لیاسرائ اما ست،ین ناتو عضو لیاسرائ گرچه

 انهیخاورم در ناتو تیتقوی اصل محور هیترک با
ی ها نقش گرفتن نامزد لیاسرائ و هیترک. هستند

 شمار به ندهیآ در ترانهیمد منطقه دری نظام
. بنابراین از منظر مقامات اسرائیلی ناتو روند یم

تواند این تضمین امنیتی را برای اسرائیل به  می
عنوان عضو جدید سازمان فراهم آورد. از سوی دیگر، 
مقامات سیاسی آن کشور در نظر دارند با عضویت 

ای را  چتر امنیت هسته در آن سازمان، ناتو بتواند
برای اسرائیل درصورت ایجاد منطقه عاری از 

 ای در منطقه فراهم سازد.  های هسته سالح

 ترکیه 7.4
ای را در  موقعیت ژئوپلتیک ترکیه اهمیت ویژه

های جدید ناتو در قرن جدید به دست  سیاست
آورد. همجواری این کشور از سویی با کشورهای مهم 

دیگر با کشورهای حوزه آسیای خاورمیانه و از سوی 
مرکزی و قفقاز، نه تنها اسباب حضور مستقیم ناتو 

ساخت، بلکه  در نزدیکی این مناطق را تسهیل می
گیری  توانست الگوی مناسبی از شکل این کشور می

دو دموکراسی سکوالر(آذربایجان و ترکیه) در 
ای سنتی برای کشورهای هم مرز خود  جامعه

 ). ۲۳۳: ۱۳۹۱ان،باشد(متقی و همکار 

 که پرتغال تختیپا سبون،یل در ناتو سران جالسا
 برگزار) ١٣٨٩ آبان ٢٩ و ٢٨( ٢٠١٠ نوامبر ٢٠ و ١٩ در
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 ریمس در کننده نییتع و عطف نقاط ازی کی شد،
 شمار بهی موشک دفاع سپر طرح شدنیی اجرا

. افزون بر این، نشست دو روزه اعضای ناتو رود یم
حالی به پایان رسید که به در لیسبون پرتغال در 

طرح جدید ایجاد سپر دفاع موشکی برای مقابله با 
حمالت موشکی اشاره کرد. همچنین اعضای ناتو در 
نشست لیسبون ترکیه را بعنوان یکی از مهمترین 

های راداری  های مناسب برای نصب ایستگاه سایت
). oguzlu,2012: 158موشکی در نظر گرفته شد(

١سامانه پاتریوت  موشکي هوايي دفاع سيستم يک 
 با مقابله توانايي که است شونده هدايت
 و کروز هاي موشک تاکتيکي، بالستيک هاي موشک

 هوايي و آب شرايط تمامي در را پيشرفته هواپيماهاي
ی حال در سبونیل نشست .است دارا ارتفاعي هر در و

 وی موشک دفاع سپر باره در آن سران که شد برگزار
 را آن و پرداختند نظر تبادل به هیترک در آن استقرار

 ،یموشک دفاع سپر از هدف. دادند قرار رشیپذ مورد
 آن دنبال به ناتو از شتریب هاییکایآمر که آنگونه

 واقع در. استی موشک داتیتهد با مقابله هستند،
 انیجری ط که بود شده ادی تحوالت ادامه در

 اجالس نینهم و ستیب دری راهبردی شورا نشست
 موضوع واشنگتن، در کایامر و هیترکی همکاری شورا

 با ه،یترک خاک در ناتوی موشکی ها ستمیس استقرار
 مطرح رانیای موشکی ها ستمیس با مقابله هدف

 نیبزرگتری دارا رانیا که معتقدند آنها رایز. دیگرد
 نیدوم و انهیخاورم در کیبالستی ها موشکی روین

 ).kay,2012: 39(استی شمال کره از پس کشور

برنامه سپر موشکی در اصل یک طرح آمریکایی 
است. قرار است این طرح برای تقویت امنیت 
اسرائیل، کشورهای اروپایی و امریکای شمالی در 
مقابله با تهدیدات موشکی برنامه ریزی شده است. 
همزمان با نشست مقامات بلند پایه ناتو در 

بر اهمیت  لیسبون، آمریکا سعی داشت با تأکید
موقعیت استراتژیک ترکیه در تحقق این سیستم، به 
هر طریقی رضایت ترکیه برای استقرار بخشی از 

                                                   
1. Patriot  

1. The Greater Middle East Initiative 

طرح دفاع موشکی پیشنهادی را در خاک ترکیه جلب 
نماید. با این حال، به اعتقاد برخی از کارشناسان 
هدف اصلی آمریکا از طرح سپر دفاع موشکی ناتو 

ایران و  -روابط ترکیهدر این کشور ایجاد تنش در 
روسیه  -ها بین ترکیهجلوگیری از توسعه همکاری
 ). ۸: ۱۳۸۹ارزیابی شده است(قلی زاده،

نقش ناتو در طرح خاورمیانه  8
 بزرگ

٢بزرگ خاورميانه طرح  ۱۲ در بار نخستين براي 
٣پاول کولين توسط ۲۰۰۲ سپتامبر . گرديد مطرح 
 جمهور رئيس معاون ۲۰۰۳ سال ژانويه در  متعاقبا،

٤نييچ ديك متحده، اياالت  سازمان اجالس در 
 برگزار سويس داووس شهر در كه اقتصاد جهاني
 ساخت مطرح را آزادي براي پيشرو استراتژي گرديد،

 كساني از حمايت به متعهد را آمريکا دولت كه
 بزرگ خاورميانه در اصالحات راه در كه نمايد مي

 بعد. دهند مي خرج به فداكاري و نمايند مي فعاليت
 كه رسيد نتيجه اين به امريكا سپتامپر، ۱۱ از

 از جلوگيري باعث خاورميانه در دموكراتيزاسيون
 دموكراتيك هاي ارزش و شد خواهد تروريسم رشد

. آورد مي وجود به تروريسم براي را كمتر فضاي
 ییاروپا یۀاتحاد اریاخت در را یفرصت امر نیا نیبنابرا
 در یانفعال مواضع اتحاذ جاي به تا دهد یم قرار

 قبال در را خود ۀستیشا نقش کایآمر ابتکارات قبال
 طرح چهارچوب در کایآمر. دینما فایا منطقه
 کشورهاي در راتییتغ جادیا و خود بزرگ انهیخاورم

 و نیفلسط که آورد خواهد دیپد را یطیمح یعرب
ی قل(برسند توافق به جیتدر به بتوانند لیاسرائ
توان در این مورد به نقش  که می .)۱۷۷: ۱۳۸۹زاده،

ناتو اشاره کرد. تمامی کشورهای عضو ناتو در اجالس 
های ناتو در  استانبول بر گسترش مسئولیت ۲۰۰۴

منطقه خاورمیانه تأکید کردند. در واقع کشورهای 
ناتو ثبات و امنیت در منطقه خاورمیانه را کلیدی 

پس از داند.  برای آرامش و ثبات در کل دنیا می

2. Colin Powell 
3. Dick Cheney 
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برگزاری این اجالس زمینه برای ارتقای نقش ناتو در 
ای به وجود آمد. نهاد  های منطقه نهادها و سازمان

ترین  گرایی و منطقه گرایی آمریکایی در زمره اصلی
عوامل سازماندهی خاورمیانه جدید محسوب 

شود. فرایندی که مبتنی بر چند جانبه گرایی  می
های ادغام  زمینه راهبردی بوده و از سوی دیگر،

امنیتی کشورهای خاورمیانه در قالب رهیافت 
). kagan,2004: 30خاورمیانه بزرگ را به وجود آورد(

اجالس ناتو و خاورمیانه بزرگ  ۲۰۰۵در مارس 
تشکیل شد و برای نخستین بار، بر لزوم نزدیکی ناتو 

 با کشورهای همکاری خلیج فارس تأکید شد. 

 استوار فرض نیا هیاپ بر بزرگ انهیخاورم طرح
 حقوق ارتقاء ،یاقتصاد اصالحات انجام که است
 شیافزا با انه،یخاورم دری دموکراس استقرار و بشر

 توسعهی آوردها دست در منطقه مردم مشارکت
 موجب شانیکشورهای اسیس سرنوشت وی اقتصاد
یی ادگرایبن رشد بستر بردن نیب از وی تینارضا کاهش
 آنچه. شد خواهدی الملل نیب سمیترور وی اسالم
 با جنگ چارچوب در واشنگتن اينكه است مسلم

 اقتصادي سياسي، فضاي تا است درصدد تروريسم
 امنيتي ضروريات با متناسب را خاورميانه فرهنگي و

 طرح قالب در را مهم اين و دهد تغيير خود
 زمينه اين در ناتو .برد مي پيش به بزرگ خاورميانة

ً  تواند مي  عضويت كه زيرا باشد، مؤثر كامال
 انجام نيازمند ناتو در اي خاورميانه كشورهاي
 واشنگتن نظر مورد اصالحات با كه است اصالحاتي

 هماهنگ بزرگ خاورميانة طرح قالب در
 ). ۲۰۲: ۱۳۸۸است(شجاع،

 از یکی لیاسرائ میرژ با روابط گسترش
 کشورهاي از غرب بازگشت هاي خواست

 به تا کوشد یم غرب که چرا .است اي انهیخاورم
 برابر در را لیاسرائ نظر، مورد اصالحات انجام با ینوع

 مرزي، و ارضي اختالفاتکشورهای عربی بیمه کند. 
 نيز و ارزشي هاي نظام و ايدئولوژيك تفاوتهاي

 به را خاورميانه منطقة گزاف، تسليحاتي خريدهاي
 نزاع هاي كانون مهمترين از يكي و باروت انبار يك
 ورود. است ساخته بدل كنوني الملل بين نظام در

 عضو اي خاورميانه كشورهاي به خاورميانه به ناتو
 در را خود اختالفات نخست تا كند مي كمك سازمان

 تهديدات با سپس و كنند فصل و حل آن چارچوب
: ۱۳۸۸شجاع،(نمايند مقابله عضو غير كشورهاي

 توسط خاورمیانه بزرگ عنوان تحت ). آنچه۲۰۰
 منتشر و طراحی امریکایی خارجی سیاست مقامات
 امنیتی از تضاد هایی جلوه توان می را است گردیده

 چنین دانست. ایران اسالمی جمهوری با غرب
 افتیخواهد  افزایش فزاینده ای گونه به تضادهایی

 ایجاد منطقه در جدید بحرانهای ظهور برای زمینه و
 شد.  خواهد

 پیامدهای حضور نظامی ناتو 9
در خاورمیانه و امنیت ملی 

 ج.ا.ایران
 ۱۵جمهوری اسالمی ایران دارای مرزهای مشترک با 

باشد. همسایگان ایران به لحاظ  کشور می
ای برای ناتو  های ژئوپلیتیکی از اهمیت ویژه مؤلفه

به طور عام و ایاالت متحده به طور خاص برخوردار 
گیری  ). جهت۲۲۹: ۱۳۹۱هستند(متقی و همکاران،

مان ناتو بیش از آنکه معطوف به مقابله با پی
های بزرگ باشد، در راستای رویارویی با  قدرت

ای و بازیگران فروملی سازماندهی  کشورهای منطقه
شده است. در چنین شرایطی، راهکنش (تاکتیک) و 
راهبرد آمریکا و پیمان ناتو تغییر یافته و در راستای 

ریکا و جهان مقابله با بازیگرانی است که سیطره آم
دهند. در حقیقت  غرب را مورد پذیرش قرار نمی

آمریکا و ناتو با حضور گسترده نظامی در خاورمیانه 
ها و قراردادهای مختلف امنیتی، نظامی  و عقد پیمان

اند که نفوذ خود را  با کشورهای منطقه سعی کرده
در این کشورها رسمی نموده. که هدف اصلی این 

دادن جمهوری اسالمی ایران حضور تحت فشار قرار 
به عنوان کشوری است که نقش مهمی در سرنوشت 

کند.  سیاسی و اقتصادی منطقه بازی کرده و می
کی از تهدیدات امنیتی که ناتو برای خود در دهه ی

های متعارف،  آینده ترسیم کرده است در حوزه سالح
های  های بالستیک و در حوزه سالح موشک
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ای است، از این  های هسته نامتعارف اشاعه سالح
رو با توجه به اتهامات غرب علیه ایران برنامه موشکی 

آمیز کشور  ای صلح کشورمان و نیز فناوری هسته
گیرند.  مسلما در زمره تهدیدات امنیتی قرار می

 آتالنتيك پيمان جغرافيايي سازمان ي حيطه توسعه
 تنها نه كارشناسان، از بسياري نگاه از ناتو شمالي

 بود، نخواهد ايران براي و امنيت ثبات دربردارنده
ً  بلكه  ايران امنيتي در محيط را ناامني منابع احتماال

 ). ۱۵۴: ۱۳۸۸كند(عالیی، مي تشديد

 شاه رژیم سقوط جمهوری اسالمی ایران در زمان
 نه و شرقی نه سیاست اتخاذ با انقالب، پیروزي و

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

 قفقاز، مناطق در دارد، خود پیرامون کشورهاي
 فارس، خلیج جنوبی حاشیه کشورهاي مرکزي، آسیاي

 و عراق یعنی غربی همسایه کشورهاي و پاکستان
 خود براي راهبردي اي منطقه آفریقا، شاخ تا ترکیه
 گسترش براي بالفعل و بالقوه امکانات از و کند ایجاد

 جهانی و اي منطقه چندجانبه و دوجانبه همکاريهاي
 در ایران توسط رویکردي چنین اتخاذ. شود برخوردار

 آن موقعیت و جایگاه تعمیق به که گذشته دهه سه
 به را آمریکا خصوص به و ناتو انجامیده، منطقه در

 ایران.  است کشانده ایران موضوع بر بیشتر تمرکز
 خاورمیانـه، ژئواسـتراتژیک منطقـه سه ثقل مرکز در

. دارد قـرار هند قاره شبه و قفقـاز و مرکـزي آسـیاي
 کـه همسـایه کشـور۱۵  بـا ایـران مشـترك مرزهـاي
 و آمریکا امنیتی هاي مؤلفه با اي گونه به هریـک

 ناتو بـراي اي ویـژه اهمیـت از دارنـد، ارتبـاط غرب
 و شمال در خزر دریاي سویی از. است برخوردار

 و تأمین براي محلی ایـران جنـوب در فـارس خلیج
.  اسـت ژئوپلیتیـک اهمیـت حائز انرژي، عبور

 جهان طبیعی گاز درصد۴۰  از بیش و نفـت درصـد۷۰
 دیگران و ابادی دولت( دارد وجـود منطقـه دو ایـن در

، ۱۳۹۷  :۱۲۷.( 

 ای ج.ا.ایران مقابله با توان هسته 9.1
 نظام آغاز وی شوروی فروپاش از پس متحده االتیا

ی ا قاره تیمسئول حوزهی پلکان صورت به ،یقطب تک
 و داده توسعه رای جهانی ریپذ نقش سمت به ناتو

 ناتو منافع و» یا منطقه ثبات و صلح دیتهد« نیب
 نکات ازی کی. کند یم فیتعر را داریپا رابطه کی

 توسعه به رانیا» فعال مقاومت الگو« تأمل قابل
 انقالب گسترش و زیآم صلحی ا هسته صنعتی بوم
 در نینوی ها یآور فن حوزه در علم دیتولی افزار نرم
 تیریمد با سلطه نظام انیمتول که استی طیشرا
ی ها یلفاظ شیافزا و هدفمندی ها میتحر

ی جلو به رو حرکت تا اند کردهی سع بارها ،یا رسانه
 متوقف را» یا هسته دانش کردنی بوم«

). عمده ترین ۲۸،ص۱۳۸۸(دالورپور اقدام،کنند
نگرانی خاطر آمریکا و ناتو این است که با فرض عدم 

ای ایران و تحقق ادعای  صلح آمیز بودن برنامه هسته
های  الی ایران به سالحآنها دائر بر دسترسی احتم

 ی ای و غیره، توازن قدرت موجود در منطقه هسته
: ۱۳۸۶شود(اسدی، خاورمیانه به نفع ایران عوض می

۱۷ .( 

 تواند یم مضاعف،ی عامل عنوان به ناتو دخالت
 که باشد رانیا بری الملل نیب فشار شیافزا منزله به
ی کنونی ها استیس دهد یم هشدار کشور نیا به

 خود ورود با ناتو. دارند دنبال بهی بد عواقب تهران
 را جیهو و چماق روش دادن جواب شانس تواند یم

 که اند کرده اعالم بارها ناتو سازمانی اعضا. ببرد باال
 از شفافی ا هیانیب. رندیپذ ینم رای ا هسته رانیا

 با اتحاد دهنده نشان تواند یم سازمان نیای سو
 و باشد دارند قرار رانیای موشک خطر در کهیی اعضا

 را رانیا مسئله سر بر ناتو عضو ۲۸ پارچه کی موضع
 که ستین معنا بدان شد گفته چه آن. کند نییتب

ی موشک وی ا هسته ساتیتأس به حمله در دیبا ناتو
 سازمان نیا مداخله. باشد داشته مشارکت رانیا
 بر ناتوی اعضا که باشد آن دهنده نشان تواند یم

 و واقفندی ا هسته سالح به مجهزی رانیا خطرات
 . کند دایپ شیافزا تهران بر فشار دارند لیتما



 

187 

 .۱۹۳تا  ۱۷۵ صفحات .۱۳۹۹پاییز و زمستان  .۸ شماره .۴ دوره

الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
Journal of Politics and International Relations 

تاکنون و رویکرد امنیتی  ۲۰۰۱سپتامبر ۱۱استراتژی نظامی ناتو درمنطقه خاورمیانه پس از . میرابراهیم صدیق ،مهدی احمدی و محسن جمشیدی
 جمهوری اسالمی ایران

 مقابله با توان موشکی ج.ا.ایران 9.2
سپر موشکی ناتو در ترکیه در حقیقت بخشی از 
پروژه سپر موشکی آمریکا است که با هدف مقابله 

های بالستیک (قاره پیما) و تسلط نظامی  با موشک
شود. این طرح که  طراحی و اجرا میامنیتی بر جهان 

بخشی از استراتژی پیش دستانه ضربه اول تلقی 
اجرایی شود، به  ۲۰۲۰شود و قرار است تا سال  می

دقیقه و بدون نیاز به  ۶۰ دهد طی  آمریکا امکان می
جا به جایی عظیم نیروی انسانی و تجهیزات فوق 
العاده نظامی اهداف خود در سراسر جهان را هدف 

 در که شود یم یناش آنجا از موضوعار دهد. قر 
 و هیترکی همکار یشورا اجالس نینهم و ستیب

 هاي ستمیس استقرار موضوع واشنگتن، در کایآمر
 با مقابله هدف با ه،یترک خاک در ناتو یموشک

 مطرح رانیا یموشک یها ستمیس
). برداشت ایران از ۸۶: ۱۳۸۹،یگرکالج کوزه(دیگرد

موشکی ناتو در ترکیه چه با  استقرار سیستم دفاع
هدف تدافعی و بازدارندگی و چه با هدف تهاجمی، 
یکی است و آن تهدید علیه امنیت کشور است. 
استقرار این سیستم موشکی در ترکیه هم به صورت 
مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم عاملی تحریک 

 ايجاد از هدفشود.  کننده برای ایران محسوب می
 کردن منهدم و ردگيري ايي،شناس شبکه، اين

 آمريکا متحدان و ناتو مواضع که است هايي موشک
 راداري سامانه اين. دهد مي قرار هدف منطقه در را

 سوي به که را هايي موشک تا دهد مي امکان
 شوند، مي پرتاب ناتو حفاظت مورد هاي هدف

. سازد منهدم هدف، به اصابت از قبل و کند ردگيري
 به قادر که است حدي تا سيستم اين دقت

 از فوتبال توپ يک اندازه به اشيائي شناسايي
 که هايي موشک. است کيلومتري  ۴۷۰۰ مسافت

 هاي موشک سوي از کرده، شناسايي سيستم اين
 نابود اند، شده مستقر کشورها ديگر در که ناتو
 . شود مي

 مقابله با سوریه 9.3
. است منطقه در ناتو تحركات ديگر محور سوريه
 عربى، مرتجع كشورهاى ها صهيونيست از ائتالفى

 قالبى در خاصى هدف با كدام هر تركيه و ها یغرب
 ً  سوريه داخلى تحوالت از بردارى بهره به واحد تقريبا

 براى نيز ناتو مذكور، ائتالف كنار در. پرداختند
 جمع در منطقه در طلبانه توسعه  منافع به رسيدن

 ناتو. گرفت قرار سوريه در سازان بحران و متجاوزان
ً  دارد تالش كه  از و نشود جنگ عرصه وارد مستقيما

 هراس در سوريه عليه نظامى اقدام هاى هزينه
 هاى یباز و سازى حاشيه با تا كرده تالش است

 تالش ناتو. سازد اجرايى را طرح اين غيرمستقيم،
 حضور كه حالى در و هزينه كمترين با دارد

 بر سلطه نباشد محسوس منطقه در اش ینظام
 ناتو امر اين تحقق صورت در .سازد اجرايى را سوريه

 منافع و باشد داشته سلطه منطقه كل بر تواند یم
). اصرار ترکيه ۳۲-۳۳: ۱۳۹۱کند(تتماج، تأمين را غرب

هاي پاتريوت اروپا  هاي موشک براي استقرار سامانه
در مرزهاي سوريه، همسو با منافع غرب و پس از 

طرح محدوده پرواز ممنوع بر فراز خاک  شکست
سوريه و در راستاي امنيت سازي بيشتر براي رژيم 
صهيونيستي، تنش را نه تنها با همسايگان، بلکه در 
ابعاد سياسي و داخلي تشديد کرده است. از سوی 

توان سیگنالی به اصلی ترین حامیان  دیگر آن را می
 ایران و روسیه  دانست.  –بشار اسد 

 ن امنیت اسرائیلتأمی 9.4
روزه) مفاهیم نظامی و ۲۲روزه) و (جنگ۳۳جنگ(

ها و مشکالت  دکترین امنیتی اسرائیل را با پرسش
روزه باعث  ۳۳جدی روبه رو ساخت. بنابراین جنگ 

آشکارا شدن نقاط ضعف دفاعی اسرائیل شد. سپر 
دفاع موشکی آمریکا و ناتو محافظ اسرائیل در مقابل 

خواهد بود. هدف اصلی سپر تهدیدات موشکی ایران 
دفاع موشکی ناتو حفاظت از اسرائیل و تحت فشار 

). بنابراین ۸: ۱۳۸۹زاده، باشد(قلی گذاشتن ایران می
کند که با استقرار سپر دفاعی خود  آمریکا سعی می

در ترکیه و خلیج فارس به نوعی امنیت اسرائیل را 
 دوباره برقرار سازد. 

ورت ویژه بر سپر موشکی ناتو همچنین به ص
موقعیت اسراییل به عنوان یک رژیم ناهمگون در 
منطقه تأثیرگذار خواهد بود. این رژیم که پس از 



 

188 

 .۱۹۳تا  ۱۷۵ صفحات .۱۳۹۹. پاییز و زمستان ۸ شماره .۴ دوره

 

الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
Journal of Politics and International Relations 

 

تاکنون و رویکرد امنیتی  ۲۰۰۱سپتامبر ۱۱استراتژی نظامی ناتو درمنطقه خاورمیانه پس از . میرابراهیم صدیق ،مهدی احمدی و محسن جمشیدی
 جمهوری اسالمی ایران

سقوط پیاپی متحدان نزدیک خود، به شدت خود را 
ها  بیند، با استقرار این سامانه در معرض تهدید می

در ترکیه امیدوار است بتواند بخش از تهدیدهای 
کرده و خود را در موقعیت برتر پیرامونی خود را خنثی 

 آنكه مهمهای منطقه قرار دهد.  نسبت به قدرت
 رژيم عضويت خود هاى طرح تحقق براى ناتو

 و است پذيرفته را ناتو هاى عمليات در صهيونيستى
 نهايى را رژيم اين دائم عضويت تا دارد تالش نوعى به

 نخست دارد اهميت ناتو براى نظر دو از امر اين .كند
 براى ها صهيونيست نظامى هاى ظرفيت از آنكه

 دوم .كند یم بردارى بهره منطقه در سازى بحران
 سوق خود با همگرايى به پيش از بيش را اعراب آنكه

 ). ۳۳: ۱۳۹۱تتماج،(دهد یم

 تشکیل نیروی واکنش سریع 9.5
بود که ناتو از تصمیم خود مبنی  ۲۰۰۳در اکتبر سال 

سریع خبر داد. ناتو  بر تشکیل اولین نیروهای واکنش
های پراگ، تشکیل یک  عالوه بر طرح سند توانمندی

نیروی واکنش سریع ناتو را نیز اعالم کرد. تشکیل 
نیروی نیروی واکنش سریع ناتو یک بخش تفکیک 

های پراگ و  ناپذیر از فرآیند تغییر تشکیل توانمندی
شود. نیروی  ساختار جدید فرماندهی محسوب می

و همچنین به عنوان کاتالیزوری برای واکنش سریع نات
های تشکیل این نیرو  ها بود. ریشه ارتقای توانمندی

 ۲۵و  ۲۴به نشست غیر رسمی وزرای دفاع ناتو در 
گردد. دونالد رامسفلد،  ورشو برمی ۲۰۰۲دسامبر 

وزیر دفاع آمریکا در این نشست پیشنهاد تشکیل 
ر یک نیروی واکنش سریع برای ناتو مطرح کرد که د

هزار نفر  ۵واقع تشکیل یک نیروی دایمی ناتو را از 
 ).Bials&kohl,2005: 1هزار نفر پیشنهاد کرد( ۲۰به 

نیروی واکنش سریع ناتو متشکل از واحدهای 
کوچک و بسیار متحرک خواهند بود که قادر هستند 

روز مستقر  ۳۰تا  ۷در مناطق فرا سوی اروپا به مدت 
معرض تهدید قرار می  شوند، جایی که منافع ناتو در

های عضو ناتو، تشکیل این  گیرد. از دیدگاه دولت
نیروها به افزایش انعطاف پذیری اتحادیه با ظرفیت 

های خفیف، مبارزه با تروریسم و  مداخله در منازعه
های کشتار جمعی، هدایت عملیات  تکثیر سالح

های انسان  حفظ صلح و حمایت از مأموریت
رج از اروپا انجامیده که دوستانه در داخل و خا

 ). ۹۱: ۱۳۹۰تواند به تکامل آن کمک کند(مهرورز، می

 منطقه در امنیت و ثبات ایران اسالمی جمهوري
 از بیگانه نیروهاي خروج به منوط را خاورمیانه

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

 کشتارجمعی سالحهاي اشاعه از جلوگیري براي تالش
 کشورهاي مواضع است درصدد آمریکا. کردند تأکید

 موضع به ایران اي هسته مسائل مورد در را اروپایی
 عنوان به ایران.ا.ج معرفی با و نماید نزدیک خود

 المللی بین هاي محدودیت اي، هسته بالقوه خطر
  گروه مشارکت. دهد افزایش را کشورمان ضد بر

 اروپایی کشورهاي همکاري از نمادي میتوان را۵+۱
 ایران.ا.ج اصلی باقابلیت ارتباط در آمریکا با ناتو عضو

 عضو کشورهاي با ناتو همکاريهاي تداوم. دانست
 ابعاد در میتواند فارس خلیج همکاري شوراي

 منفی تبعاتی امنیتی ـ نظامی و اقتصادي سیاسی،
 با ناتو همکاري. باشد داشته پی در ایران.ا.ج براي

 تروریسم، با مقابله براي منطقه، کشورهاي
. است کشتارجمعی سالحهاي امحاي و بنیادگرایی

 اطالعات تبادل ي درزمینه خود همکاريهاي ناتو
 و فارس خلیج حوزه کشورهاي با امنیتی گفتوگوهاي

 چنین. است نموده آغاز را مدیترانه حاشیه کشورهاي
 ایران. ا.ج براي را بیشتري هاي محدودیت فرآیندي

 ). ۱۲۲: ۱۳۹۷ ، دیگران و ابادی دولت(   کند می یاد

 دردوران و سپتامبر۱۱حوادث از قبل ايران چند هر
 نفوذ و نقش افزايش بود،اما اهميت حائز سرد جنگ
 عراق بحران و حادثه این از بعد ايران

. نيست قبل دوران با مقايسه قابل۲۰۰۳درسال
 ايران قرارگرفتن دليل به ايران نقش اهميت افزايش

 نظام براي كه است امنيتي –سياسي محيط يك در
 بازيگري اصل در. است حياتي اهميت داراي جهاني

 برنامه همچنين و خاورميانه مسائل در ايران باالي
 مستقل چرخه حفظ بهاي تصميم و ای هسته

 استراتژيك گفتگوهاي اي زمينه ای هسته سوخت
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 از طرف دو بين احتمالي مذاكرات و آمريكا و ايران
 كرده فراهم را منطقه در سياسي برابر موضع
 خارجي، سياست در اي توسعه رويكرد تقويت.است

 همزمان كه است ايران حساس ژئوپليتيك بر تأكيد با
 به ايران ملي منافع براي را زيادي چالشهاي و فرصتها

 تنها ايران كه است بهتر اساس براين. آورد مي همراه
 سطح در خود امنيتي فوري محيط در فعال حضور

 گرایی منطقه مقابل در. باشد داشته همسايگان
 فعال حضور بر عالوه بايد ايران است معتقد جدید

 فوري غير مناطق در خود، امنيتي فوري مناطق در
) فلسطين لبنان،(  خاورنزديك جمله از خود امنيتي

 ازدامنه.باشد گذارداشته تأثير و فعال حضوري نيز
 امنيتي تهديدهاي رفع براي خود نفوذ و نقش هاي

 منافع حفظ همچنين و اسراييل و ازآمريكا ناشي
 قدرتهاي با ارتباط در و منطقه در خود استراتژيك

 بين نوعي به ديگر عبارت به. كند استفاده بزرگ
 تعادل خود ملي منافع و امنيت اقتصادي، توسعه

 کارامدترین).۳۰-۳۸: ۱۳۸۸ ، برزگر( كند ايجاد
 اصل چند که است این خارجی سیاست استراتژی

 باتوجه سپس کرده تعریف خود استراتژی در را کالن
 ای، منطقه و محلی ژئوپلتیک های ویژگی به

 ثابت اصل دو مبنای بر را خود خارجی سیاست
 از تهدید بازدارندگی و ای منطقه بیشتر همکاری
 به را ایران امر، همین. برساند تعادل نوعی به منطقه
:   (  ۲۰۱۸(  دهد می سوق درون از شدن قوی سمت

Bayoumy, Landy and Stobe. 

 

 جمع بندی نهایی
های جدیدی که ناتو پس از جنگ سرد  استراتژی

برای حفظ و بقای خود در پیش گرفت مثل طرح 
ای آن  صلح و رویکردهای فرا منطقهمشارکت برای 

باعث شد که در مناظق استراتژیکی همچون 
خاورمیانه حضور پیدا کند و نیروهای ناتو در 
همسایگی ایران قرار بگیرند و منافع و امنیت 

کی از یج.ا.ایران را در منطقه به خطر بیاندازند. 
تهدیدات امنیتی که ناتو برای خود در دهه آینده 

های متعارف،  است در حوزه سالحترسیم کرده 
های  های بالستیک و در حوزه سالح موشک

ای است، از این  های هسته نامتعارف اشاعه سالح
رو با توجه به اتهامات غرب علیه ایران برنامه موشکی 

آمیز کشور  ای صلح کشورمان و نیر فناوری هسته
گیرند. آنچه  مسلما در زمره تهدیدات امنیتی قرار می

است گسترش جغرافیایی و کارکردی ناتو و مشخص 
حضور این سازمان در مناطق پیرامونی جمهوری 
اسالمی ایران روند جدی و قابل تأملی است که در 

ریزی  طی یک دهه گذشته با یک مدیریت و برنامه
شده ازسوی مقامات و اعضای این سازمان  حساب

 پیگیری شده است. 

و فعال آنچه مسلم این است که حضور مستمر 
ناتو در خاورمیانه و همجواری با جمهوری اسالمی 
ایران و همسایگی در مرزهای ایران باعث پیچیده 
شدن اوضاع منطقه و امنیت ج.ا.ایران شده است. 
چرا که ناتو استراتژی خود را به جنگ پیشدستانه و 
متقاعدکردن افکار عمومی مبنی بر مقابله با 

ایران در  تروریسم باعث شده است که امنیت
منطقه به خطر بیفتد این در حالی است که ناتو با 
کمک امریکا سپر دفاعی موشکی خود را در ترکیه در 
کنار مرزهای ایران قرار داده است. سپر دفاعی 
موشکی از نوع پاتریوت با توانایی رهگیری و ردیابی 

های بالستیک و قاره  تواند موشک فوق العاده می
ی کند که این امر هر چه بیشتر پیما را فورا شناسای

باعث کاهش بازدارندگی و و کاهش امنیت ایران 
های کاهش امنیت  شود. یکی دیگر از شاخص می

ملی ایران این است که ترکیه و ناتو و همچنین آمریکا 
سعی دارند که از این سپر دفاعی علیه سوریه که 

پیمان ایران  یکی از محورهای مقاومت و هم
راین اگر ترکیه از این موشکها علیه باشد بناب می

سوریه استفاده کند باعث از بین رفتن محور 
مقاومت و در نتیجه باعث کاهش امنیت ملی ایران 

 شود.  می

 حریم گسترش و ژئوپلیتیک جدید فضای ایجاد
 منطقه در ناتو پیمان عضو کشورهای برای امنیتی

 نفوذ، عرصه کردن تنگ منزله به خاورمیانه،
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 و راهبردی عمق تهدید و راهبردی) کنترل(واپاش
 استقرار. میگردد تلقی ایران.ا.ج ملی امنیت و منافع

 این در نیز ترکیه در ناتو موشکی دفاع سامانه
 موجب بلندمدت، در و است تبیین قابل چارچوب
 مقابل، در. میشود ایران بازدارندگی قدرت چالشهای

 خود، بازدارندگی قدرت کاهش درک با نیز ایران
 به دست بیشتر، امنیت تأمین منظور به میکوشد

 در راهبردی موازنه خوردن برهم از و بزند قوا موازنه
 این از. کند جلوگیری خود ضرر به جهان و منطقه

 ناتو، موشکی دفاع های سامانه گسترش با امریکا رو،
 و نماید برقرار را ایران برابر در قدرت موازنه میکوشد

 در ایران نفع به قدرت موازنه خوردن هم به از مانع
 .شود منطقه

ارائه راهکارها و پیشنهادات 
 ندهر نگا

 شیپ در بری مبتن کشورمانی دفاع دکترین .1
» دیتهد مقابل در دیتهدی استراتژ« گرفتن
ی اسالمی جمهور راستا، نیهم در. است

ی فردا از خود اتیتجرب به توجه با رانیا
 تجربه ژهیو به وی اسالم انقالبی روزیپ

 آنکهی جا به ،یلیتحم جنگ سال هشت
ی نظام توان شیافزا صرف خود توان همه
 د،ینما شتریبی دفاع عمق جادیا و کیکالس

 در تالش شیافزای جا به کیتاکت رییتغ با
 ،یدفاع متعارفی ها تیظرف شیافزا جهت

 و مدرنیی هوای روین جادیا جمله من
 و رادار دهنده هشدار جامع ستمیس کارآمد،
ی روین نیهمچن وی موشک ضد دفاع تدارک

 ضعف نقاط مدرن، کیکالسیی ایدر
یی شناسا جهان و منطقه در را) ناتو(فیحر

 نیای نابود معطوف را خود لیپتاس تمام و
 ؛است داده قرار ضعف نقاط

 رانیا.ا.جی برای: موشک توان شیافزا .2
 کی اول درجه در کیبالستی ها موشک

 تالش آن نیتر مهم. است بازدارنده عامل
ی نحو به هاست موشک نیا شیافزای برا

 دور از کهی داتیتهد با بتواند رانیا.ا.ج که
 امر نیا. کند مقابله است رانیا متوجه
 در رانیای بازدارندگ توان شیافزا سبب
 دیتول که گردد یم ناتو و کایآمر مقابل

 در مهم اقدام نیاول ۳- شهابی ها موشک
 است؛ جهت نیا

ی پلماسیدی ساز فعالدیپلماسی دفاعی:  .3
 از شیب شیزا و دیتول در مؤثری گامی دفاع

 نیای  گستره. باشد یمی مل قدرت شیپ
 و دور شرق تا هیهمسای کشورها از برنامه

 انوسیاقی سو آن و قایآفر شمال تا جنوب از
 شامل را نیالتی کایآمری عنی اطلس

 شیافزا وی بند تیاولو با البته. شود یم
ی کشورها بای دفاع مناسباتی حداکثر
ی کشورها و مسلمانی کشورها ه،یهمسا

  شرفته؛یپی فناوری دارا آزاد و مستقل

تالش برای ایجاد ساختار امنیت بومی  .4
ای: سیاست کلی جمهوری اسالمی  منطقه

ای  ایران ایجاد یک ساختار امنیت منطقه
ای که این ساختار با  بومی است؛ به گونه

ی کشورهای منطقه ایجاد مشارکت تمام
 شود؛

تالش برای اعتماد سازی و تنش زدایی با  .5
 کشورهای منطقه؛

ها میان کشورهای  تالش برای حل اختالف .6
 منطقه؛

های مردمی در  حمایت هدفمند از خیزش .7
 جهان عرب؛

 های دفاعی کشور؛ مدیریت بحران .8

فلج سازی راهبرد ناتو در خاورمیانه: هدف  .9
دی شرایط و اصلی در فلج سازی راهبر 

وضعیتی است که دشمن(ناتو) نتواند از 
های خود(سخت افزار/نرم افزار)  توانمندی

 استفاده نماید؛
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اتخاذ رویکرد موازنه مؤثر در روابط  .10
ای و در تعامل با بازیگران برتر  منطقه
 ای. منطقه

 

 فهرست منابع
 منابع فارسی

 

ای ایران بر  تأثیر توان هسته«)، ۱۳۸۶بیژن(اسدی، 
، »ای توازن قدرت، روابط و امنیت منطقه

 ، بهار۶، شماره پژوهش نامه علوم سیاسی

نگاه سودجویانه ناتو به غرب «)، ۱۳۹۱تتماج، علی(
، ۶۷، شماره ماهنامه پیام انقالب، »آسیا

 بهمن

بررسی پیامدها حضور «)، ۱۳۸۴ار، ماندانا(ی تیشه
همسایگی ایران(با تأکید بر  ناتو در

فصلنامه مجلس و ، »تحوالت عراق)
 ، بهار۴۷، شماره ۱۲، سال پژوهش

ناتو در راهبرد  گاهیجا«)، ۱۳۹۲ترابی، قاسم(
 جمهوری امنیت و آمریکا ایخاورمیانه

 پژوهشنامه دفاع مقدس، ،»ایران اسالمی
 ، بهار۵، شماره ۲دوره 

جدید در ناتوی «)، ۱۳۸۶ثقفی عامری، ناصر(
معاونت ، »المللی معامالت بین

، ۹، شماره های سیاست خارجی پژوهش
 شهریور

ناتو «)، ۱۳۹۰حق شناس، محمدجواد، بشیری، سعید(
و گرایش ایران به سازمان همکاری 

، اقتصادی -اطالعات سیاسی ،»شانگهای
 ، تابستان. ۲۸۴شماره 

اوباما؛ ایران «)، ۱۳۸۸دالورپور اقدام، مصطفی(
ماهنامه پگاه ، »و راهبرد مهار ای هسته
 ، اردیبهشت۲۵۳، شماره حوزه

راهبرد آینده ناتو در «)، ۱۳۸۳دهقانی، محمود(
های  معاونت پژوهش، »خاورمیانه

 ، شهریورسیاست خارجی

)، ۱۳۹۴اکبر( دیوساالر، مجید؛ خان محمدی، علی
تأثیر امنیتی گسترش جغرافیایی ناتو بر «

جمهوری  امنیت ملی و کارکردهای دفاعی
فصلنامه علوم وفنون ، »اسالمی ایران

 ، بهار۳۱، شماره ۱۱، دوره نظامی

های  ها و تئوری نظریه)، ۱۳۸۸زاده، حسین( سیف
جهانی -الملل فردی مختلف در روابط بین

، تهران: دفتر یشده: مناسبت و کارآمد
 مطالعات سیاسی و بین المللی

ر بررسی اهداف و آثار حضو«)، ۱۳۸۸شجاع، مرتضی(
ناتو در خاورمیانه: با تأکید بر امنیت 

فصلنامه ، »جمهوری اسالمی ایران
، شماره المللی تحقیقات سیاسی و بین

 چهارم،زمستان

تأثیر «)، ۱۳۸۹طباطبایی، سیدعلی، محمودی، علی،(
قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس بر امنیت 

اهبرد فصلنامه ر ، »جمهوری اسالمی ایران
 ، تابستان۵۵، سال نوزدهم، شماره دفاعی

تأثیر پیمان آتالنتیک «)، ۱۳۸۸عالیی، حسین،(
شمالی(ناتو) بر امنیت جمهوری اسالمی 

، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، »ایران
 ، زمستان۲۳سال هفتم، شماره 
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استقرار طرح سپر «)، ۱۳۸۹زاده، علی ولی( قلی
ی موشکی ناتو در ترکیه و پیامدها

پژوهشکده مطالعات ، »ژئوپلیتیکی آن
 ، اسفند۱۱، شماره راهبردی

اندازهای  چشم«)، ۱۳۸۹قوام ملکی، حمیدرضا(
فصلنامه ره ، »همکاری ناتو با اسرائیل

، دفاعی و نامه سیاستگذاری سیاسی
 امنیتی، سال اول، شماره دوم، زمستان

اصول سیاست خارجی و  )،۱۳۸۵قوام، عبدالعلی(
تهران: انتشارات  الملل، سیاست بین

 سمت

آنکارا و چالش استقرار «)، ۱۳۸۹گر کالجی، ولی( کوزه
های ناتو در مقابل سیستم  موشک

، شماره ماهنامه گزارش، »موشکی ایران
 ، آذر۲۲۳

)، ۱۳۸۵ار، ماندانا(ی کوالیی، الهه، تیشه
های ژئوپلتیکی و تحول در  دگرگونی«

مأموریت، ساختار و کارکرد نهادهای 

فصلنامه ، »المللی(نمونه موردی:ناتو) بین
، سال دوم، شماره سوم و ژئوپلتیک

 چهارم، پاییز و زمستان

عوامل گسترش «)، ۱۳۹۱متقی، ابراهیم و همکاران(
مرزهای ژئوپولیتیکی ناتو و امنیت ملی 

مرکز تحقیقات راهبردی،  ،»ج.ا.ایران
 شماره دوم، شهریور 

ت رهنامه بررسی تحوال«)، ۱۳۹۰مهرورز، آسیه(
سپتامبر و  ۱۱نظامی ناتو پس از  -دفاعی

، »تأثیر آن بر محیط امنیتی ج.ا.ایران
، سال نهم، شماره فصلنامه راهبرد دفاعی

 سی و سوم، تابستان

آینده خاورمیانه در «)، ۱۳۹۴مظاهری، محمدمهدی(
 ، قابل دسترس در:» انتظار تصمیم ایران

http://www.irdiplomacy.ir/fa/
page/1956243 

مرکز ، »ناتو و خاورمیانه«)، ۱۳۸۶هادیان، حمید(
 ، شهریور۹، شماره مطالعات استراتژیک
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