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مقدمه
مریکاییان در اها در بیرون گود،  داری روس نگهو با هدف  1333در سال  1سیس سازمان پیمان آتالنتیک شمالیأپس از ت

که  1333است. اولین در سال   های امنیتی خود را بازآرایی کرده کنون دو بار اولویت تا ها در پایین گود، ناتو درون و آلمانی

همکاری و مشارکت با دشمنان سابق بازآرایی شد و دومین در سال و شناسایی تهدیدات جدید اولویت پیمان ورشو به 

و امنیت مشترک منجر شد. بازآرایی  ،دفاع جمعی، مدیریت بحرانهای  مان اولویتأکه این اولویت به همراهی تو 7111

سنتی خود  ةحضور در خارج از منطق  گذاری نسل سوم ناتو را منجر شد که این سازمان را بیش از گذشته به اخیر پایه

مناطق جهان حضور دارد و به  همةترین تفسیر از موجودیت خود در حال حاضر در  موسع ةکند. ناتو با ارائ هدایت می

و حتی ورزشی با واحدهای سیاسی  ،محیطی، علمی ع نظامی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیستهای متنو فعالیت

 که با ایجاد ساختارهای تشکیالتی رسمی همراه است، سبب شده ،پردازد. این حضورهای فراجغرافیایی ناتو مختلف می

تنها  غیرمستقیم داشته باشد؛ حضوری که نهمرزهای ایران حضور مستقیم و  همةاست که این سازمان در حال حاضر در  

 ای ایران دارد. ر امنیت ملی و نقش منطقهدناپذیری  جبران هایمدت بلکه در آینده اثر در کوتاه

حاضر عبارت است از بررسی چگونگی گسترش مرزهای این سازمان در مناطق  ةبر این اساس، موضوع مقال

بردن از مفهوم قلمروسازی ژئوپلیتیکی به آن بپردازند.  ژئوپلیتیکی شمالِ دور ایران که نویسندگان تالش دارند با بهره

ی شرق یو اروپا ،اهیس یایرد ک،یمناطق بالتناتو چگونه در حال قلمروسازی در سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه 

 ده استکرو تنوع و تعدد نژادی و قومی اهمیت آن را دوچندان  ،قدرت شوروی، منابع عظیم انرژی است؟ مناطقی که خأل

ناتو تالش دارد برای »ال حاضر، نویسندگان بر این فرضیه معتقدند که ؤ(. در پاسخ به س172 :1937)کوالیی و گودرزی، 

عنوان موتور محرک نظام جهانی معاصر با  دموکراسی و بازار آزاد به - های لیبرال ارزشحفظ و گسترش حاکمیت 

های  بردن از راهبردهای گسترش مرزهای سیاسی رسمی، گسترش مرزهای سیاسی غیررسمی، مأموریت بهره

ر در دریای سیاه، و گسترش دفاتر سازمانی و اداری قلمرو خود را با حضو ،های دفاعی و امنیتی بشردوستانه، همکاری

پیرامون  «.دور شمالی ایران گسترش دهد ةو مناطق ژئوپلیتیکی دریای بالتیک و اروپای شرقی در حوز ،کشور روسیه

رغم فقر کلی بررسی سازمان آتالنتیک شمالی از منظر ژئوپلیتیکی در ادبیات داخل کشور،   به ،است گفتنیپژوهش  ةپیشین

شدت  محوریت رویکردهای جدید ناتو و به تفکیک مناطق و کشورهای مختلف نیز بهها با  کمبود مطالعات و پژوهش

 آید. چشم می به

 نیادیبنمیمفاهوینظرچارچوب
 2یقلمروساز (الف

قلمرو هم یک واحد ساخت بنیادین در ژئوپلیتیک است و هم در زمان و هم میان فضاهای مختلف مفهومی سیال دارد 

و فضاهای جغرافیایی پیرامونی که  ،ها قلمرو عبارت است از کشورها، سرزمینکه  استبر آن نیا  (. حافظ91 :7117 )فلینت،

 راهی 9قلمروسازی یا ساختِ قلمرو ،این اساس (. بر113 :1937نیا،  )حافظ نفوذ کشور مرکز یا قطب قرار دارد ةدر حوز

مفاهیم مهم جغرافیای سیاسی و عبارت است از اعمال قدرت بر  ( و از7113است برای استفاده از قلمرو در سیاست )راک،  

یابی یک  قلمروسازی به فرایند دست ،اساس  این  یابد. بر پایه تجلی می های ملت مکان که در بهترین شکل در حکومت

هور یک این فرایند ظ ةشود. نتیج فضایی و مکانی اطالق می ةحقوق انحصاری قانونی بر یک محدود  فرد یا گروه به

                                                                                                                                                                   
1. North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

2. territorializing 

3. Constructing Territory 
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صورت فیزیکی روی زمین یا نقشه مشخص شوند. اعمال  است که باید به  شده های فضایی با مرزهای تعریف سلسله ظرف

داشت قلمرو مستلزم کاربرد ابزار مشروع زور است که از  عبارتی حفظ و نگه  ها یا به قدرت یا نظارت بر روی این محدوده

 گیرد. د توسل به قانون و یا غیرمستقیم صورت مییا تهدی و طریق حضور فیزیکی پلیس، ارتش

 1«مدرندفاعفعال،مشارکت»ناتو؛یتیامننینومفهوم(ب
عد نظری نبود و لذا بسیاری تاز حداقل در بُ مسلط و یکه عنوان قدرت کامالً های پایانی قرن بیستم هیچ قدرتی به در سال

قطبی چندان هم به  ها، تصور جهان تک های موجود در آن سال رقابتبا توجه به که، بودند  بر آنها  از استراتژیست

های  د و در نتیجه در سالکرتر  ویژه 7111تروریستی یازده سپتامبر در سال  ةواقعیت نزدیک نشد. شرایط موجود را حادث

اثر شد.  های پایانی قرن بیستم بیش از پیش بی مانده از سال عنوان یکی از ساختارهای قدرت باقی بعد راهبردهای ناتو به

این موضوع که آیا ناتو نیاز به یک مفهوم نوین امنیتی دارد  ،پس از این حادثه و درگیری رو به رشد ناتو در افغانستان

دبیرکل وقت ، 7های جاپ دو هوپ شِفِر گیری نسل سوم ناتو به پافشاری شکل ةریش. (23 :7111)بورگنسن،  مطرح شد

 گردد.  می برای تعریف یک دستور کار نوین بر 7112در سال  ،ناتو

مریکا، مادلین ا ةن پیگیری تعریف مفهوم نوین را به وزیر سابق امور خارجادر سالگرد شصتمین نشست پیمان، حاضر

و پس از برگزاری سمینارها و د شنفره از کارشناسان زیر نظر وی تشکیل  گروهی دوازده بنابراین،. سپردند ،9کوربل آلبرایت

های استراتژیک،  ل کلیدی، انتخابئارزیابی از محیط امنیتی جهان با تشریح مسا ةمذاکرات متعدد، گزارش خود دربار

: امنیت 7171ناتو » با عنوان 7111در اواسط ماه مه  شناسایی نقاط همگرایی با پتانسیل تبدیل به سیاست رسمی ناتو را

 ةفرایند وارد فاز سوم خود یعنی به پایان رسیدن مرحل ،سپس (.92 :7111)ویتمن، ارائه دادند 3«درگیری پویاشده،  تضمین

کردن  از نزدیک با دنبال ،، دبیر کل سابق0نویس و مذاکرات نهایی شد. در این مرحله، آندرس فوگ راسموسن پیش

مذاکرات نهایی در شورای آتالنتیک  ةعنوان پای ین را بهمفهوم راهبردی نو ةنویس اولین نسخ کارگروه آلبرایت، خود پیش

 طرح در نشست لیسبون کرد. ةو آماد (13 :7111اسموس و راینینگ، )رینگ دکرشمالی تهیه 

که در بسیاری جهات بلندپروازانه  ،گیری نسل سوم ناتو عنوان بنیان شکل مفهوم نوین راهبردی ناتو مصوب لیسبون به

ای از  بند بود که یک چارچوب جامع برای تحول و معرفی تعداد گسترده 91صفحه و  11است، سندی مشتمل بر 

چه  کرد. اگر ترسیم می 71و غیرنظامی جدید برای ناتو برای قرن  ،ابزارهای سیاسی، نظامی ةهای مناسب برای توسع طرح

های گاه نامتجانس مانند سایر مفاهیم راهبردی پرداخته است،  مفهوم نوین به تدوین تصمیمات گذشته و انسجام فعالیت

 .گیری راهبردی جدید برای ناتو بود جهت« مشارکت فعال، دفاع مدرن»اصلی  ةکارویژ

با تفکری جهانی در « 0 ةماد»تر از ناتو است. مفهوم بر  تالش برای معرفی سیاسی و جهانی مةهسند،  ةدر مقدم

های آغازین اولین  های پایانی آخرین دهه از قرن بیستم و سال های سال تفکری که ریشه در واقعیت ؛پشت آن تأکید دارد

و  ،های شدید روسیه، چین ها با مخالفت آن سال سمت شرق در  هرچند گسترش جغرافیایی ناتو به زیرادارد؛  71قرن  ةده

ن نیز اروند گسترش جغرافیایی ناتو شد و از مخالف ةن باعث اداماحتی هندوستان همراه بود، چربیدن قدرت ناتو بر مخالف

ز قبیل اما امروزه علیه تهدیداتی ا ؛«حفاظت و دفاع کند»د که ناتو باید شکار چندانی ساخته نبود. در این زمینه، ذکر 

سند تعیین  ،مشخصی ندارند. سپس« مرز جغرافیایی»دانیم هیچ  و جنگ سایبری که می ،تروریسم، گسترش تسلیحات

                                                                                                                                                                   
1. ‘Active Engagement, Modern Defence’ 

2. Jaap de Hoop Scheffer 

3. Madeleine Korbel Albright 

4. NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement 

5. Anders Fogh Rasmusse 

http://isndemo.atlasproject.eu/asset_demo/file/1577000e-5b60-416b-b4db-fc5f725d1e6c/d3b1d8a9-ecb6-4063-8b13-c4177bf822c0/Chapter%206.pdf
http://isndemo.atlasproject.eu/asset_demo/file/1577000e-5b60-416b-b4db-fc5f725d1e6c/d3b1d8a9-ecb6-4063-8b13-c4177bf822c0/Chapter%206.pdf
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ثباتی، قاچاق،  ای و گسترش آن، انشعاب تروریسم، بی کند؛ شروع با تسلیحات هسته تهدیدات غیرمتعارف را آغاز می

های امنیتی در حال  چالش»حمل و نقل و مبادله. این اهمیت  های حیاتی ارتباطات، حمالت سایبری و تهدیدات کانال

اساسی  ةسه کارویژ»پس از مقدمه،  حاضر است. ةدهد که اساس رویکرد نوین مفهومی ناتو برای ده را نشان می« ظهور

ناتو  سند بنیادین نسل سوم ،درواقع امنیت مشترک.و  ،مدیریت بحران دفاع جمعی، است؛ شدهناتو شناسایی « و ضروری

 ، تالش کرد تا گامشدتأیید  مجدداًنیز  1در ولز انگلستان 7113یعنی مفهوم نوین امنیتی ناتو که در اجالس سران در سال 

عصر حاضر برداشته شود و  ةبسیار پیچید و بینی پیش غیرقابل ژئوپلیتیک با تطبیق در ناتو مهم رو به جلوی دیگری برای

 کنشگری فعال در ژئوپلیتیک جهانی حفظ نماید.عنوان  خود را به همچنان پیمان

پژوهشروش
ها  تحلیل داده و تجزیه  ای و اسنادی، روش کتابخانه گردآوری اطالعات  نوع پژوهش حاضر بنیادی است. روش

 ها نیز مبتنی بر عقالنیت انتقادی است. استنتاجی و رویکرد ارزیابی داده فرضی

دورایرانقلمروپژوهش؛مناطقژئوپلیتیکیشمالِ

ای کم و بیش محدود که از وحدت نسبی یا ساختاری برخوردار بوده و از سایر نواحی متمایز  عبارت است از ناحیه منطقه

منطقه از حیث سیاسی،  این مفهوم جغرافیاییهای  در صورت باردارشدن عناصر و خصیصه(. 123 :7113است )جونز، 

. بر این اساس، مناطق ژئوپلیتیکی در جهت جغرافیایی شمالِ دور شود تبدیل می ژئوپلیتیکی ةتغییر ماهیت داده و به منطق

نزدیک شمال ایران شامل کشورهای آسیای مرکزی،  ةایران مورد نظر این پژوهش است. نویسندگان عقیده دارند حوز

ویژه در   طور ژئوپلیتیکی، بههای جغرافیای سیاسی و  با توجه به ویژگی ،ترکیه ةو ترکیه است که منطق ،قفقاز، دریای خزر

دور شمال  ةند. همچنین، حوزا ژئوپلیتیکی غرب ایران نیز واقع شده و این مناطق از موضوع پژوهش حاضر خارج ةمنطق

های مزبور از نظر  ایران شامل کشورهای روسیه، دریای سیاه و مناطق بالتیک و اروپای شرقی است. هر یک از حوزه

ها مبنای  ها و تفاوت و اجتماعی دارای اشتراکات و افتراقاتی هستند که این شباهت ،اقتصادی، فرهنگیهای سیاسی،  مؤلفه

 های ژئوپلیتیکی مختلف در شمالِ دور ایران است.  گیری منطقه شکل


مناطقژئوپلیتیکیشمالِنزدیکودورایران)نگارندگان(.1تصویر

                                                                                                                                                                   
1. NATO Wales Summit 2014 
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هابحثویافته
دیگر، ناتو تالش دارد برای حفظ و گسترش حاکمیت  عبارت ژئوپلیتیکی در حال قلمروسازی است؛ بهناتو در یک تبیین 

عنوان موتور محرک نظام جهانی معاصر، قلمرو جغرافیاییِ ارزشی خود را در  دموکراسی و بازار آزاد، به - های لیبرال ارزش

های رهبران  بررسی اسناد و عملکرد ناتو و سخنرانی ،خارج از منطقه گسترش دهد و این یعنی قلمروسازی. بر این اساس

 ند از: اند که عبارت ها راهکارهایی برای این مهم اتخاذ کرده دهد که آن این سازمان نشان می

گسترشمرزهایسیاسیرسمی(الف

زهای سیاسی ترین راهبردهای ناتو برای قلمروسازی در مناطق ژئوپلیتیکی شمالِ دور ایران، گسترش مر یکی از مهم

و  ،های ژئوپلیتیکی بالتیک، اروپای شرقی رسمی این سازمان است. تعدادی از کشورهای این مناطق از جمله در منطقه

تأمین  ةکه با هدف اولی ،امنیت با ناتو تشریک مساعی دارند. ناتو ةاند و در زمین عضویت رسمی ناتو درآمده دریای سیاه به

در مفهوم نوین امنیتی خود اذعان دارد که امنیت این منطقه زمانی تأمین  ،یک شکل گرفتجغرافیایی آتالنت ةامنیت منطق

( و بر این اساس است 7111 دمپسی،) خواهد شد که مرزهای جغرافیایی این سازمان جای خود را به مرزهای هویتی دهد

ژئوپلیتیکی  ةهر سه کشور عضو منطق و ،که کشورهای بلغارستان، رومانی، مجارستان، لهستان، اسلواکی در اروپای شرقی

 اند. ها فاصله از مرزهای جغرافیایی آتالنتیک در مرزهای هویتی ناتو قرار گرفته با مایل ـ و استونی ،لتونی، لیتوانی ـ بالتیک


(2112ناتو،اعضایرسمیناتودرمناطقژئوپلیتیکیشمالِدورایران).1ةنقش

 

ناتو یکی از  ةتأمین بودج ،گذارد؛ برای مثال کشورها می ةرسمی ناتو وظایفی را بر عهدعضویت در مرزهای سیاسی و 

 ةمشارکت مستقیم در بودج کنند. هاست که کشورها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن مشارکت می ترین آن مهم

ت. با توجه به سهم مشارکت کشورهاس 1شود که مبتنی بر درآمد ناخالص داخلی ناتو براساس یک فرمول محاسبه می

ترتیب کشورهای  است، به  که در ادامه آمده ،7112ناتو در ژوئن  ةشمال دور ایران در بودج ةمستقیم کشورهای حوز

 لهستان و رومانی بیشترین همکاری را با ناتو دارند.

                                                                                                                                                                   
1. Gross Domestic product -GDP 
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(2113ناف،ای)گودیمناتومستقةدورشمالایراندربودجۀمیزانمشارکتکشورهایمناطقژئوپلیتیکیحوز.1جدول

 ژئوپلیتیکیةمنطق کشور سهم)بهدرصد(

 لتونی 14133

 استونی 141113 بالتیک

 لیتوانی 14771

 رومانی 141279
 دریای سیاه

 بلغارستان 149727

 مونتنگرو 14172

 اروپای شرقی

 اسلونی 147171

 مجارستان 142313

 اسلواکی 14321

 جمهوری چک 143912

 لهستان 7421

 کرواسی 147139



هایی  ها و فعالیت ناتو عبارت است از مشارکت فعال کشورها در عملیات ةدیگر، مشارکت غیرمستقیم در بودج سوی از

های  های دفاع ملی و توان نظامی است. کمک قابلیت ةبر میزان توسع  پذیرد و مبتنی که به رهبری این سازمان انجام می

ترین  (. تعدادی از مهم2-7 :7117 در و استاوریدیس،ل)دا های مستقیم است مراتب بیشتر از کمک غیرمستقیم به

 ند از:ا های غیرمستقیم اعضای رسمی عبارت مشارکت

و جمهوری چک در  ،ن، کرواسی، اسلونیحضور کشورهای لیتوانی، استونی، رومانی، بلغارستان، مجارستان، لهستا

ناتو قرار گرفته  ةکه با هدف حفظ امنیت در این منطقه با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بر عهد 1نیروی کوزوو

 ؛بود

و  ،حضور کشورهای لتونی، لیتوانی، استونی، رومانی، بلغارستان، مجارستان، لهستان، کرواسی، اسلونی، مونتنگرو

های غیررزمی و آموزش نیروهای ملی  در افغانستان با هدف کمک در عملیات 7در مأموریت حمایت قاطع جمهوری چک

  .(7110 )روزنبرگ، این کشور در تأمین امنیت

عنوان عضو اصلی  های دور شمال ایران به ناتو با عضویت دوازده کشور حاضر در مناطق ژئوپلیتیکی حوزه ،درمجموع

جغرافیایی تالش کرده  ةاین منطقها و روابط از طریق تحدید حدود و نظارت بر  ذ یا کنترل پدیدهتأثیرگذاری، نفوبا هدف 

های جمعیتی را زیر چتر حاکمیتی خود ببرد که گامی مهم در راستای  است با گسترش مرزهای جغرافیایی، توده

ریزی ناتو برای گسترش  مین زمینه، برنامهرود. در ه شمار می قلمروسازی ناتو در مناطق ژئوپلیتیکی شمالِ دور ایران به

)راسک و  مرزهای رسمی این سازمان در مناطق شمالِ دور ایران شامل کشورهای اوکراین و بالروس ادامه دارد

 برد. سر می ( و در حال حاضر در مشارکت فعال با این کشورها به7112همکاران، 

گسترشمرزهایسیاسیمشارکتی(ب

شود گسترش  از دیگر راهبردهای ناتو برای قلمروسازی که در مناطق ژئوپلیتیکی شمالِ دور ایران نیز با قوت پیگیری می

مرزهای سیاسی مشارکتی سازمان است که ناتو آن را از طریق ابزار مشارکت و همکاری با تعدادی از کشورها دنبال 

                                                                                                                                                                   
1. NATO Kosovo Force 

2. Resolute Support Mission 
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یوروآتالنتیک با  ةاست که ناتو برای ترویج امنیت و ثبات منطقکند. در سومین مفهوم نوین امنیتی پیمان آمده  می

المللی که از مرکز و شرق اروپا تا صحرای غربی آسیا  کشور غیر عضو و سازمان بین چهل ای گسترده شامل بیش از شبکه

یاد « شریک»نوان ع اها ب ه و از آنکرداند و درخواست عضویت در سازمان را دارند مشارکت  و اقیانوس آرام گسترده شده

ای مهم در فرایند  شراکت و همکاری مرحله(. الف 7112 مفهوم نوین امنیتی ناتو( )استولتنبرگ، 17)بند  نماید می

 شدن کشورها به اعضای رسمی ناتو است. تبدیل


(2112)ناتو،اعضایغیررسمیناتودرمناطقژئوپلیتیکیشمالدورایران.2ةنقش

های  های علمی و فنی تا آموزش ای از همکاری های گسترده واحدهای مختلف سیاسی در قالبمشارکت ناتو با 

های متعدد تعریف و  های ناتو در زمینه ها و مأموریت گوهای مختلف و درنهایت همکاری در عملیاتو گوناگون، گفت

 ةشود که بیانگر درج ی انجام میمشارکت ناتو با واحدهای سیاسی از طرق مختلف (.99 :7111 ویتمن،) شود اجرایی می

 (:11: 7111 پرایس، -)هاید یوروآتالنتیک است ةها نیز برای امنیت منطق اهمیت آن

جهانی شرکای ؛ عراق، کند  ها در امنیت جهانی مشارکت می دلیل اهمیت آن : ناتو با برخی از کشورها به1ـ

 (.7117 )روزوف، آیند شمار می این کشورها بهة و پاکستان از جمل ،افغانستان

و با هدف همکاری با هفت  1333در سال  9: این طرح با پیشنهاد شورای آتالنتیک شمالی7گویمدیترانهوـگفت

ند از مصر، رژیم صهیونیستی، تونس، ا ای آغاز شد. کشورهای درگیر در این طرح عبارت کشور غیرعضو و مدیترانه

 (.7112 ژوکوو،) و الجزایر ،مراکش، موریتانی، اردن

ترین هدف این طرح است  گوهای دوجانبه با دشمنان سابق ناتو در جنگ سرد مهمو : گفت3ـمشارکتبرایصلح

در جریان است. کشورهای اروپای شرقی، قفقاز  ،روسیه ،ها ترین آن و در حال حاضر با تعدادی از کشورها از جمله مهم

 (.1330 )بوراوسکی،اند  حو آسیای مرکزی از دیگر شرکای ناتو در این طر ،جنوبی

تصویب رسید و  و در نشست سران ناتو در استانبول به 7113: این ابتکار در سال 0ـابتکارهمکاریاستانبول

 ةخلیج فارس از جمله کویت، امارات متحد ةهای دوجانبه با تعدادی از کشورهای عربی حاشی تالش دارد با همکاری

 (.7113 )وایت هوس، ای و جهانی بردارد ن امنیت منطقهو بحرین گامی مؤثرتر در تأمی ،عربی

                                                                                                                                                                   
1. Partners across the globe 

2. The Mediterranean Dialogue 

3. North Atlantic Council 

4. Partnership for Peace 

5. The Istanbul Cooperation Initiative 
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های فوق ناتو برای شراکت و همکاری با کشورهای جهان در مناطق ژئوپلیتیکی  طرح همةبا تفاسیر فوق هرچند 

مشارکت برای صلح در مناطق   مختلف اطراف ایران در جریان است، در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر تنها طرح

 رود. پیش می این سازمان  توسط 1عملیات مشارکت فردی ةآید که با عنوان برنام شمار می ژئوپلیتیکی شمالِ دور ایران به

 واوکراین ناتو

یوروآتالنتیک  ةدر نظر رهبران ناتو، اوکراینِ مستقل و متعهد به دموکراسی و حاکمیت قانون کلیدی برای امنیت منطق

در  ،گردد بازمی 1331 ةاوکراین به ده -وگوهای ناتو هرچند روند آغاز گفت ،(. بر این اساسد 7112 )استولتنبرگ، است

د. اصالحات در کر، اوکراین به طرح مشارکت برای صلح پیوست و همکاری خود با این سازمان را تقویت 1332 سال

دموکراتیک اوکراین و در  ةترین عامل توسع و نظامی اوکراین در نظر ناتو مهم ،ساختارهای سیاسی، اداری، دفاعی، امنیتی

ترین دالیل در اهمیت اوکراین برای ناتو، وجود  یکی از مهمیوروآتالنتیک است. همچنین،  ةادامه تقویت امنیت منطق

 مانده از دوران شوروی است. جا های تسلیحاتی به سیستم

های ناتو از زمان آغاز مشارکت حاضر  موریتأها و م عملیات همةهرچند اوکراین تنها کشوری در منطقه است که در 

اوکراین  -ناتو ةاست. روسیه مایل به نزدیکی بیش از انداز  ه خوردهروسیه گر ةلئاهمیت این کشور برای ناتو به مس ،بوده

تالش خود همة با توجه به راهبرد خارجِ نزدیک خود نسبت به این منطقه،  ،عنوان یکی از اقمار شوروی سابق نیست و به

رغم حمایت   بهیمه، و در جریان بحران کر 7113در سال  الً،دهد؛ مث را برای تضعیف نقش ناتو در اوکراین انجام می

له ئناتو از متحد خود، اوکراین، اما روسیه عقب ننشست و دخالت نظامی شدیدی در منطقه انجام داد که این مس ةجانب همه

های خود  تنها ناتو سطح حمایت ترین سطح خود رساند. در مقابل نه های مشترک شورای روسیه و ناتو را به پایین همکاری

ها با این کشور، موضوع عضویت رسمی اوکراین در اتحادیه را بیش از  بلکه با افزایش همکاری ،داداز اوکراین را کاهش ن

گردان عملیاتی از نیروهای مشترک را در اوکراین مستقر  نُهکه ناتو   ( تا جایی7112 )یو.آی.ای، گذشته مورد توجه قرار داد

 تسلیحاتی اوکراین در حال کمک است. ةترین کارخان د و به دولت این کشور در ساخت بزرگکر

بالروس ناتوو

ترین ارتباط پس از  این کشور دارای ضعیف ،پیوست ناتو برای صلح به طرح مشارکت بالروس 1330هرچند در سال 

 و های اضطراری مدنی ریزی برای عملیات برنامه ةهای ناتو با بالروس در زمین ها با ناتو است. همکاری روسیه در همکاری

های خود را از عدم پیشرفت در اصالحات  هرچند ناتو بارها نگرانی ؛است دفاعی اصالحات و علمی های همکاری

که با حضور پنج  ،«7112زاپاد »ده است. رزمایش مشترک روسیه با بالروس موسوم به کردموکراتیک این کشور ابراز 

بالروس  -د، جدیدترین تنش در روابط ناتوشگزار هزار و پانصد نظامی روس و هفت هزار و دویست نظامی بالروس بر

رغم سستی   بهدند. کرآتالنتیک شمالی تفسیر  ةآمیز علیه مرزهای حوز بوده است که رهبران ناتو آن را اقدامی تحریک

ه است و همچنان بالروس را ب منطقه امنیت نفع به ارتباطی خطوط روابط دو طرف اما رهبران ناتو بر این باورند که حفظ

ترین دالیل در اهمیت بالروس برای ناتو  از مهم ،. همچنینکنند  تسریع در تحول ساختارها و نهادهای خود تشویق می

 و قزاقستان است. ،جامانده از دوران شوروی در بالروس، اوکراین های تسلیحاتی به وجود سیستم

روسیه و ناتو

دو دهه پس از  یرهبران ناتو در ط ،آید شمار می دشمن ناتو بهترین  عنوان بزرگ هرچند روسیه از مواریث شوروی به

وگوها و همکاری مشترک با روسیه آغاز کردند که درنهایت به  گفت ةهای زیادی برای توسع فروپاشی شوروی تالش

                                                                                                                                                                   
1. Individual Partnership Action Plan (IPAP) 
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ی ها های عملی دو طرف در زمینه های مناسبی برای همکاری د؛ ابداعی که زمینهشمنجر  1روسیه -سیس شورای ناتوأت

برد، پس از  مورد عالقه فراهم آورد. این شورا که روابط روسیه و ناتو را در قالب طرح مشارکت برای صلح به پیش می

 اسکیل، )مک که مورد محکومیت ناتو قرار گرفت، به سردی گروید ،7113روسیه در بحران اوکراین در سال  ةمداخل

7113.) 

طلبانه و رفتارهای تهاجمی همانند گذشته است که رهبران روسیه  توسعههای  ترین نگرانی ناتو از روسیه فعالیت مهم

اند و این احتمال دارد که به فراتر از مرزهای اوکراین نیز تعمیم  در بحران اوکراین نشان دادند و همچنان فراموش نکرده

 اوکراین از فراتر که است اجمیته سخنان و نظامی های فعالیت از روسیه ثباتی بی الگوبرداری نگران همچنان یابد. ناتو

با پیوستن روسیه به شورای  1331هرچند روابط دو طرف پس از پایان جنگ سرد و در سال  (.7113 )استن، است

درواقع، ایجاد  ،با پیوستن روسیه به طرح مشارکت برای صلح ادامه یافت 1333همکاری آتالنتیک شمالی آغاز و در سال 

 7117روسیه در سال  -سیس شورای ناتوأ، مبنای رسمی روابط دو بازیگر را پدید آورد. ت1332قانون بنیادی در سال 

مناطق و از همه  از وسیعی طیف ةزمین در عملی همکاری و فعلی امنیتی مسائل درمورد عنوان یک نهاد برای مشورت به

رغم مخالفت   به ،با این تفاسیر (.1912 ،و همکاران )کوالیی دکربط را قدرتمندتر ها روا تر از بین بردن سوءتفاهم مهم

های روسیه  روند مناسب همکاری ،یافته از فروپاشی شوروی با ناتو های استقالل های جمهوری روسیه با برخی از همگرایی

د و برخی از شجلسات رسمی شورا منجر  به تعلیق  7111با ناتو ادامه داشت تا اینکه اقدام نظامی ارتش روسیه در اوت 

بود که  7113اما این اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین در آوریل  .ها به تعلیق گروید ها نیز در سایر منطقه دیگر همکاری

د. با تصمیم روسیه مبنی بر دخالت در سوریه و حمایت از کرهای نظامی و غیرنظامی دو کنشگر را متوقف  همکاریهمة 

با  ،( رهبران ناتو7112) ( و ورشو7113) ترتیب در نشست ناتو در ولز (، اختالفات شدیدتر شد و به7112 )پیکه، اسدبشار 

 های مسئولیت و صلح و ثبات در منطقه و تخطی از قوانین ةزنند اقدامات مسکو، روسیه را عامل برهم ةکردن کلی محکوم

عنوان مرزهای رسمی ناتو، هشدارهایی جدی به  به ،های بالتیک و سیاهکید بر دریاأخود معرفی کردند و با ت المللی بین

اختالفات عمیق و دائمی دو طرف  ،های ارتباطی میان دو طرف فعال است رهبران روسیه دادند. اکنون هرچند برخی کانال

 (.7110 )یوان وردی، است  دهکر رو به هایی جدی رو همکاری را با چالش ةادام

 مولداوی وناتو

ها و نهادهای ددور شمال ایران است که رسیدن به استاندار ةجمهوری مولداوی نیز از دیگر کشورهای همسای

طور جدی اصالحات  به طرح مشارکت برای صلح پیوست. ناتو به 1333کند. این کشور در سال  یوروآتالنتیک را دنبال می

و قضایی آن را  ،سازی نهادهای اداری، اجرایی کراتیکو دمو کند میهای دفاعی و امنیتی این کشور را دنبال  در بخش

سازی  ظرفیت ةطور ویژه مشاوره و کمک در زمین (. مولداوی نیز به7111 )نشست سران ناتو بخارست،کند  پیگیری می

ا میزبان نماید. دفتر نهادی ناتو این کشور ر ملی خود را از ناتو مطالبه می  برای نیروهای مسلح و اصالح ساختارهای امنیت

برای ترویج فرهنگ یوروآتالنتیکی کرده که متمرکز بر ترویج نقش زنان در  7یک مرکز آموزش و پرورش در شهر کشینو

 صلح و امنیت است؛ هرچند مورد مخالفت جدی روسیه و طرفداران سوسیالیست روسیه در جمهوری مولداوی است

 (.7112 )نکسوتو،

                                                                                                                                                                   
1. NATO-Russia Council (NRC) 

2. Chisinau 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50091.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50091.htm
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 هایبشردوستانهمأموریت(پ

از راهبردهای ناتو برای قلمروسازی در سطح جهان و از جمله در مناطق ژئوپلیتیکی شمالِ دور ایران  یکی دیگر

ها برای حفظ صلح و  انواع فعالیت 1333این سازمان است. پایه و اساس ناتو در سال  ةاصطالح بشردوستان های به مأموریت

های  های مختلف، برنامه های آموزشی در مقیاس رینهای مختلف، تم یوروآتالنتیک بود که عملیات ةامنیت در منطق

هایی از این  زنی، کمک به بالیای طبیعی و غیره نمونه های شناسایی و گشت های دفاعی هوایی، عملیات آموزشی، حمایت

ن بالکان و در جریان بحرا 1333عمده و رسمی ناتو در سال  ةچند اولین مأموریت بشردوستان آیند. هر شمار می ها به مأموریت

  گیری داشته تا جایی این سازمان افزایش چشم ةهای بشردوستان سرعت و تنوع مأموریت ،و در بوسنی و هرزگوین رقم خورد

و نظارت و  ،تالش برای حفظ صلح، آموزش و پشتیبانی لجستیکی های های خود را به حوزه که ناتو بسیاری از مأموریت

که تالشی ملموس در جهت افزایش قلمروسازی ناتو در  (؛7111 بورگنسن،)  های بشردوستانه گسترش داده است کمک

 ها در تصویر ذیل قابل مشاهده است. آید و فشردگی این عملیات شمار می مناطق مختلف جهان به


 (2112ناتو،)ناتودرمناطقژئوپلیتیکیشمالدورایرانةهایبشردوستانمأموریت.5ةنقش

این سازمان در  ةاصطالح بشردوستان های به هزار نفر از نیروهای ناتو درگیر مأموریت 11دیک به نز ،حاضر حال در

فریقا او سواحل شاخ  ،(. افغانستان، کوزوو، دریای مدیترانهب 7112 )استولتنبرگ، ستاو دریا در سراسر جهان  ،زمین، هوا

دادن به جنگ  ناتو برای پایان  های تالش 1330حاضرند. در سال  حال ناتو در ةترین مأموریت بشردوستان هایی از مهم مثال

کردن کشتار جمعی و  ناتو کمک به متوقف 1333در بوسنی و هرزگوین به توافق و در نتیجه صلح منجر شد. در سال 

 یباره این کشور به پناهگاهحضور ناتو در افغانستان آغاز شد تا دو 7119عهده گرفت. از سال  اخراج مردم در کوزوو را بر

ناتو مجوز حضور در لیبی برای حفاظت از مردم این کشور  7111المللی تبدیل نشود. در سال  های بین امن برای تروریست

سال  ةو بعد از طوفان کاترینا و پاکستان پس از زلزل 7110را دریافت کرد. حضور نیروهای ناتو در ایاالت متحده در سال 

فریقا، ا ةدفاع از اتحادی ،ست. همچنیناناتو  ةهای بشردوستان هایی از مأموریت های امدادی نمونه برای کمک 7110

های پشتیبانی دفاع هوایی در ترکیه نیز  و فعالیت ،بالتیک ةهای هوایی در بیشتر کشورهای حوز گشت دادن انجام

که  الی بنا به درخواست متحدانش است. چنانهای حال حاضر سازمان پیمان آتالنتیک شم هایی دیگر از مأموریت نمونه

ناتو در مناطق ژئوپلیتیکی شمالِ دور ایران نیز با وسعت  ةاصطالح بشردوستان های به مأموریت ،دهد نشان می 9 ةنقش

این سازمان در این مناطق گویای قلمروسازی ناتو  ةاصطالح بشردوستان های به های فعال کمک زیادی برقرار است. پایگاه

ناتو در هر یک از  ةاصطالح بشردوستان های به مناطق ژئوپلیتیکی شمالِ دور ایران است. در ادامه به بررسی مأموریت در

 است.  موارد فوق پرداخته شده
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 سیاه دریای مأموریتناتودر

1گروه ممانعت از اقدام متقابل مین ناتو های عملیات کشتی
 و ملوان 1011 و با حضور بیش از کشور رومانی رهبری که به 

در دریای  ناتو عضو کشور هفت از 717-و هواپیماهای میگ ،های غواصی کوپترهای نیروی دریایی، قایق کشتی، هلی 12

 افزایش و دریایی ناتو نیروی میان همکاری قابلیت د تالش داشت افزایششبرگزار  7112مارس  19تا  0سیاه از تاریخ 

این عملیات هرساله و با  .را پیگیری کند ،دریایی های مین مانند آب، زیر ایهخطر سازی خنثی برای سازمان توانایی

 (.7112 )تورلی، گزین در دریای سیاه برقرار است صورت جای مدیریت رومانی و بلغارستان به

 صربستان در ناتو مأموریت

 کوزوو نیروی 1333 سال از ناتو
است.   ثبات در کوزوو مدیریت کردهالمللی و با شعار ایجاد صلح و  های بین را با تالش9

تالش دارد توسعه و  ،المللی هماهنگ است بین نهادهای سایر و ،اروپا ةاتحادی متحد، ملل که با سازمان ،این نیرو

تدریج تعدیل  حمایت کند. با گذشت زمان و بهبود وضعیت امنیتی، ناتو بهرا چندقومی  و آمیز صلح یکوزوو پیشرفت یک

 های با آغاز درگیری ،نماید. همچنین پذیرتر را دنبال می آغاز کرده و راهبرد نیروی کوچک و انعطافنیروی کوزوو را 

اروپا را فراهم آورده  به جمعی مهاجرت ةکه زمین ،فریقاا شمال و خاورمیانه در فقر شدید سطوح و مسلحانه مدت طوالنی

هزار پناهنده و مهاجر بوده است که ترتیبات امنیتی و  211است، صربستان در مسیر بالکان غربی گذر عبور بیش از 

ناتو به حمایت  یوروآتالنتیک واکنش به بحران هماهنگی مرکزبنابراین، کند.  اقتصادی زیادی را بر این کشور تحمیل می

 (.7112چمیت و چان،  )اس دهد های امنیتی و اقتصادی را در اختیار بلگراد قرار می کاز این کشور پرداخته و کم

 بلغارستان مأموریتناتودر

بینند.  در بلغارستان تمرین می اند، معروف 3مشترک با آمادگی بسیار باال  ةکه به نیروی وظیف ،سربازهای نیروی زمینی ناتو

انگلستان  و ،اسپانیا رومانی، لهستان، نروژ، هلند، آلمان، بلغارستان، ه کشور آلبانی،که شامل چهار هزار سرباز از ن ،این نیرو

هزار پرسنل  70بلغارستان هر دو سال میزبان بیش از  ،آمادگی باال برای شناسایی را برعهده دارد. همچنین ةوظیف ،است

)ام.  های مشترک در دریای سیاه است و آموزش ،های آمادگی از کشورهای عضو و شریک ناتو برای تمرین، بهبود قابلیت

 (.7110 اس.،

 مقدونیه جمهوری در ناتو موریتأم

تنش ایجادشده از سوی اقلیت  پس از دریافت درخواست کمک دولت مقدونیه از این سازمان برای سرکوب نیروهای ناتو

تا مارس  7111نیروهای این سازمان از اوت آلبانیایی این کشور با نیروهای دولتی وارد این کشور شدند. از زمان حضور 

جوی  ستیزه های گروه سالح با هدف خلع 0هاروست ، ناتو سه عملیات در خاک این کشور انجام داد؛ عملیات7119

و همچنین عملیات  ؛المللی بر روند اجرای صلح با هدف محافظت از نظارت بین 2عملیات آمبر فاکس ؛آلبانیایی غیرقانونی

 ةها با همکاری اتحادی این عملیات (.7111 ویس، چی) امنیتی و آموزش به دولت مقدونیه ةبا هدف مشاور 2ادهارمونی اتح

با مسئولیت  1ثابت را در شهر اسکوپیه ةناتو یک کمیت 7117اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد. در آوریل 

                                                                                                                                                                   
1. Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2) 

2. MiG-21 

3. Kosovo Force (KFOR) 
4. Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) 

5. Operation Essential Harvest 

6. Operation Amber Fox  

7. Operation Allied Harmony 

8. Skopje 
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(. این کمیته 7117 )آلین، مقدونیه در این شهر مستقر کردنظارت و هماهنگی اصالحات نظامی و امنیتی در کشور 

فرایند  ،پردازد. همچنین ها برای افزایش هماهنگی کشور مقدونیه با ساختارهای ناتو می همکاری ةحاضر نیز به ادام حال در

 م است.پیوستن رسمی این کشور به ناتو از طریق مذاکرات نمایندگان دو طرف در قالب این کمیته در حال انجا

 هرزگوین و بوسنی موریتناتودرأم

ترین  ، ناتو وارد یکی از اصلی1337 آوریل یوگسالوی در در آمیز خشونت نژادی ةو پس از توطئ 1333در سال 

های بوسنیایی، توانست  های صرب های هوایی علیه موقعیت های مدیریت بحران خود شد. ناتو با محوریت عملیات عملیات

 دیتون، در 1330 دسامبر 13 روز در 1دایتون صلح ةنام توافق اندازد که درنهایت به امضای راه به را حصل مذاکرات مسیر

ناتو در این کشور را برای حفاظت  اجرایمنجر شد و پس از آن و با مجوز شورای امنیت نیروهای ناتو مسئولیت  7اوهایو،

و  وندها کوچک ش موفقیت این نیروها پس از یک سال سبب شد آن(. 7113 بت، )آی برعهده گرفتند 9نامه از این موافقت

 ةبه نیروهای تحت رهبری اتحادی 7113هرزگوین قدرت این نیروها در سال   و  پس از بهبود ثبات و امنیت در بوسنی

اصالحات دارد که مسئولیت حمایت از  3حاضر نیز ناتو یک ارتش مستقل نظامی در سارایوو حال اروپا انتقال یافت. در

 دفاعی این کشور را برعهده گرفته است.

 بالتیک دریای موریتناتودرأم

  های تمرین و هماهنگی در ناتو است که هر سال و به رهبری نیروی دریایی ایاالت یکی از عملیات 0عملیات بالتوپس

ی حاضر در این دریا، ارتقای ند از آموزش نیروهاا شود. اهداف این عملیات عبارت متحده در دریای بالتیک برگزار می

دریای بالتیک.  ةهای همکاری در میان نیروهای متفق و شریک در دفاع از منطق و افزایش قابلیت ،پذیری انعطاف

و  ،هواپیمای نظامی 21کشتی،  33نیرو،  3211دریای بالتیک ساالنه با بیش از  ةکشورهای عضور ناتو و کشورهای حاشی

 (.7111 شان،) کنند این عملیات مشارکت می تعداد زیادی زیردریایی در

 لهستان و ،استونی لیتوانی، لتونی، موریتناتودرأم

کشور عضو و  72و به رهبری ایاالت متحده و با حضور بیش از یازده هزار نیرو از  7111از سال  2شمشیر ةموریت ضربأم

افزایی نیروهای چندملیتی در دریای بالتیک و اروپای شرقی و به میزبانی شهر ریگا در لتونی  شریک ناتو و با هدف هم

آمادگی  افزایش برای فرصتی ن عملیات آموزشی،رهبران ناتو تالش دارند طی ای (.7112 )کولسا و شتی، شود انجام می

، آموزش ادغام نیروی هوایی ای رایانهپشتیبانی  .کنند فراهم و اروپای شرقی بالتیک کشورهای سراسر در آموزش و نیروها

ترین  از مهم 2و استفاده از قابلیت پشتیبانی پزشکی ارتش ایاالت متحده ،ایاالت متحده با نیروهای زمینی کشورهای متحد

های آموزشی تحت هدایت کشور لتونی  نیز یکی دیگر از عملیات 1های این عملیات است. عملیات سپر تابستان بخش

و شناسایی را با حضور  ،های پشتیبانی توپخانه، دفاع هوایی این تمرین نظامی ساالنه طیف وسیعی از هماهنگی است.

 ة. این عملیات در ادامکند متحده بازسازی می ایاالت و ،کانادا لوکزامبورگ، لتونی، استونی، آلمان، هفت کشور لیتوانی،

                                                                                                                                                                   
1. Dayton Peace  

2. Dayton, Ohio 

3. UN Security Council-mandated Implementation Force (IFOR) 

4. Sarajevo 

5. Exercise Baltops 

6. Exercise Saber Strike 2018 

7. United States Expeditionary Medical Support (EMEDS( 

8. Exercise Summer Shield  
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مبارزه با قاچاق مواد مخدر است که در پایگاه آداژی هر سال به مدت یک  ةهای لتونی و ایاالت متحده در زمین همکاری

 (.7110 )روگرز و رومانوز، شود ماه برگزار می

سوزی گسترده  دلیل آتش که به ،7111 ژوئیه 70 یوروآتالنتیک در تاریخ ةعواکنش فاج هماهنگی عملیات نیروی مرکز

ها و  نیز یکی دیگر از عملیات ،درخواست کمک دولت این کشور از این مرکز انجام شد ةهای لتونی و در ادام در جنگل

با همراهی هلیکوپترهای انجام شد،  1تالسی بخش والدگال ةمنطق که در ،های نسل جدید ناتو است. این عملیات موریتأم

 مانند طبیعی سازمان است. بالیای ةنشان ناتو مدیریت شد. مرکز مذکور حاصل تحول مفهومی ناتو از تهدیدات آیند آتش

 بینی پیش قابل غیر تهدیدات و مدنی های ناآرامی و سایبری حمالت مانند انسانی های چالش ها، بیماری سیل، لرزه، زمین

است و  مستقر بروکسل در ناتو . این مرکز در ستادشود داده میطور خاص در این مرکز بررسی و پاسخ  نظیر تروریسم، به

اضطراری را دارد.  شرایط در ملی منابع از استفاده بهترین درمورد اطالعات گذاری اشتراک به و تحلیل و تجزیه ةوظیف

 های سازمان سایر و متحد ملل سازمان و برقرار است و این مرکز بامتحدان و شرکای نات ةخدمات این مرکز برای هم

 .کند می نیز همکاری المللی بین

هایدفاعیوامنیتیهمکاری(ج
های امنیتی و غیرقابل  های امنیتی تاریخ خود مواجه است؛ چالش ترین چالش ترین و پیچیده در شرایط کنونی، ناتو با بزرگ

ثباتی و کشورهای متزلزل در شرق و جنوب مرزهای سازمان، تروریسم، حمالت  بیمحیطی، رشد  بینی زیست پیش

های  هایی از چالش های ترکیبی نمونه دگان و مهاجران و جنگنهای پناه های بالستیک، بحران سایبری، گسترش موشک

ای برای افزایش  های گسترده . ناتو تالش(99 :7111 ویتمن،)آیند  شمار می یکم به و روی ناتو در قرن بیست  امنیتی پیش

هایی که با  ریزی و اجرا کرده است؛ تالش برنامهانجام داده و های دفاعی و بازدارندگی خود در برابر تهدیدات فوق  توانایی

ها در مناطق  هایی از این تالش پذیرد. نمونه انجام می« تأمین امنیت خانه، با ایجاد ثبات در ورای مرزهای خانه»هدف 

 است.  یکی شمالِ دور ایران در ادامه ذکر شدهژئوپلیت


(2112ناتو،هایدفاعیوامنیتیناتودرمناطقژئوپلیتیکیشمالِدورایران)همکاری.0ةنقش

ناتو اقدام برای آمادگی طرح

های  زنی پذیرد، تمرین و گشت انجام می 7«طرح آمادگی برای اقدام»که در قالب  ،اقدامات تأمینی ناتو در دریای سیاه

یوروآتالنتیک است که با نمایش مداوم قدرت و  ةو زمینی( منطق ،مستمر و پیشرفته در مرزهای شرقی )هوایی، دریایی

                                                                                                                                                                   
1. Talsi District, Valdgale County 

2. Readiness Action Plan (RAP) 



 1011بهار،1ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش536

(. طرح آمادگی 7112 )بچو، سرعت تالش دارد اطمینان از بازدارندگی اولیه را برای متجاوزان به شهروندان ناتو ارائه کند

های سیار شامل  پذیرد؛ پایگاه های ثابت و سیار انجام می اقدام در مناطق ژئوپلیتیکی شمال دور ایران از طریق پایگاه برای

و لیتوانی از طریق هواپیماهای آواکس و پلیس دریایی  ،های مداوم پلیس هوایی ناتو در کشورهای استونی، لتونی گشت

طرح آمادگی برای اقدام که با محوریت مرزهای شرقی ناتو در حال ر است.ناتو است و پایگاه ثابت در دریای سیاه مستق

 نمودن دفاع جمعی ای بارز از عملیاتی عضو اصلی سازمان است که نمونه 73 همة ةپیوست هم اجراست، تالش مستمر و به

 آید شمار می نگ سرد بهترین اقدام ناتو برای دفاع جمعی پس از ج عنوان مهم عنوان قلب پیمان است و به ( به0 ة)ماد

و  ،به تصویب اجالس سران ناتو رسید بر محوریت روسیه، ایران 7113(. این طرح که در سپتامبر ج 7112 )استولتنبرگ،

 ی برای شهروندان ناتو قرار گرفته است.یتهای امن ترین چالش عنوان مهم داعش به

ناتو اقدامات انطباق طرح

های ژئوپلیتیکی اروپای  شمال دور ایران در منطقه ةنظامی ناتو با کشورهای حوز - تیهای امنی ترین همکاری یکی از مهم

 و فرماندهی ساختار در درازمدت تغییرات است که عبارت است از آمادگی و 1شرقی و دریای بالتیک طرح انطباق اقدامات

افزایش سرعت پاسخ نیروهای واکنشی  ها شود. این طرح شامل بحران به تر هر چه سریع پاسخ به تا قادر ناتو نیروهای

 وشوند  اعزام ساعت 31 عرض در بایست است که می مشترک نیروی هوایی و همچنین جدید ناتو در قالب نیروی

 کمک برای شرقی و مرکزی اروپای در کوچک ستادی شامل طرح همچنین این. ها بپیوندند به آن ناتو دریایی نیروهای

، واحد 7شرقی نیروهاست. ناتو این طرح را از سه طریق واحد نیروهای چندملیتی جنوب یعسر استقرار و ورود تسهیل به

دهد. واحد نیروهای چندملیتی  های مداوم در مرزهای شرقی اتحادیه انجام می و تمرین و گشت، 9ادغام نیروهای ناتو

جغرافیایی  ةنیروهای ناتو در این منطقها را برای  های فرابخشی در عملیات شرقی تالش دارد افزایش هماهنگی جنوب

 در ناتو نیروهای سریع استقرار تسهیل و ملی نیروهای آموزش به نیروهای ناتو کمک ادغام واحدهای ؛ نقشکندفراهم 

ها و  نهایت تمرین و در اند فعال زیرساخت و ،نقل و حمل تدارکات، های است و کارشناسان آن در زمینه لزوم صورت

و در برابر متجاوزان احتمالی از جمله روسیه و داعش در  نندتالش دارند تا نیروهای اتحادیه را تقویت ک های مداوم گشت

ها در  های منظم هواپیماهای آواکس و کشتی همراه گشت به دریا و ،هوا زمین، ها در آمادگی کامل قرار گیرند. این تمرین

 دریاهای اطراف است.

رومانی3دِوِسِلو در0ساحلسپربالستیکهایموشکنظامی پایگاه

 تهدیدات پاسخ و شناسایی برای دائمی و پیشرفته کار کرد، قابلیت آغاز به 7112ها در سال  که پس از سال ،این پایگاه

یوروآتالنتیک  ةهای بالستیک تهدیدی بالقوه و قابل توجه برای منطق است. در نظر رهبران ناتو، موشک بالستیک موشکی

 ةشود شهروندان ناتو از فواصلی بسیار دورتر از این منطق ها سبب می پذیری دقیق آن بُرد طوالنی و هدایت زیراست؛ ا

های بالستیک  یافتن به فرایند تولید موشک کشور با دستسی بیش از  ،جغرافیایی مورد هدف قرار گیرند. در حال حاضر

های بالستیک در  دارند. با توجه به این سیستم دفاع موشکهای کشتار جمعی را به هر نقطه از جهان  قابلیت حمل سالح

های رهگیر است، تحت فرماندهی و مدیریت یکپارچه در ناتو  و موشک ،ها که شامل ماهواره، رادار، کشتی ،اختیار ناتو

تیار داشته های بالستیک و افزایش بازدارندگی این سازمان در اخ تالش دارد ابزاری قدرتمند در مقابله با تهدید موشک

                                                                                                                                                                   
1. Adaptation measures 

2. Multinational Division Southeast 

3. NATO Force Integration Units 

4. Aegis Ashore 

5. Deveselu 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_09/20150901_150901-factsheet-nfiu_en.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_09/20150901_150901-factsheet-nfiu_en.pdf
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کرد برداری اولیه از قابلیت عملیاتی سیستم دفاع موشکی بالستیک خود را اعالم  ناتو بهره 7112نتیجه در جوالی  باشد. در

های اسپانیا به رادار مستقر در ترکیه و سایت رهگیر در رومانی  مریکایی با استقرار در آباهای  و بر این اساس کشتی

 (.7112)ناتو پرس،  واحد قرار گرفتندمتصل شدند و تحت فرماندهی 

  رومانی در2اُرادِآ شهر در1مشترک شناساییِ و ،نظارت اطالعات، مرکز

عنوان یکی از  به ،سیس شد. این مرکزأت 7112ترین ساختارهای مدرن ناتو است که در سال  این مرکز یکی از مهم

در  ها آن تا به دهد می قرار کنندگان اقدام و گیرندگان تصمیم اختیار نظامی، اطالعاتی در های عملیات ترین الزامات مهم

طور  بهترین دفاع از شهروندان خود تالش دارد به ةمنظور ارائ ناتو به. کمک کند دقیق و ،موقع به آگاهانه، تصمیمات اتخاذ

بایست برای  ناتو میمنظور،  این های امنیتی پیچیده در دنیای امروز تطبیق دهد. به مداوم شرایط خود را با چالش

یکم به این معنی است که  و گویی به هر تهدیدی، نیروهایش مؤثر و با سرعت عمل وارد شوند و این در قرن بیست پاسخ

و  ،هایی مانند امنیت سایبری، نظارت، شناسایی بلکه در زمینه ،تنها از نظر نظامی های فناوری نه ناتو باید بر روی لبه

و  ،(. با تفسیر فوق، عملیات مشترک اطالعات، نظارت7111 )گلوبال ریسرچ، یره حرکت نمایدهای هشداری و غ سامانه

های این سازمان شناخته  عملیات همةهای نوین در اختیار ناتو است که ابزاری حیاتی برای  شناسایی یکی از فناوری

ندگان سیاسی و نظامی ناتو بهترین گیر ترین اطالعات به تصمیم تواند با قراردادن دقیق شود. این سامانه می می

ها و  داده»پژوهش جهانی آمده است:  ةسسؤ. در گزارش مکندها تسهیل  گیری در زمان مناسب را برای آن تصمیم

های عملیاتی  های این سازمان از جمله پایگاه که در پایگاه ،فروند هواپیمای آواکس 12اطالعات این سامانه از طریق 

ـ به مرکزیت پایگاه  ژئوپلیتیک غربی ایران واقع است ةـ که در منطق و درنهایت کشور ترکیه ،ژیونان، ایتالیا، نرو

بری از  های تجسسی با بهره ترین ظرفیت آید. این هواپیماها دارای مدرن دست می اند، به آلمان مستقر شده 9گایلنکیرشن

های نظارت و شناسایی در  های اطالعاتی را در عملیات ای از داده که طیف گسترده اند ای راداری حرفه های فوق سامانه

 7111یا  7112های  که در سال ،ناتو نیز 3سطحی مدار بسته ةسامان»کنند.  آوری می دریایی جمع ةو حوز ،فضا، هوا، زمین

ترین تصویر ممکن را  تواند جامع وع میو شناسایی حال حاضر ناتو اضافه شد، درمجم ،اشتراک اطالعات، نظارت ةبه سامان

 (.7111 )گلوبال ریسرچ، «از وضعیت موجود در اختیار سازمان قرار دهد


(2111)گلوبالریسرچ،وشناسایی،اشتراکاطالعات،نظارتةهایاستقرارسامانپایگاه.3ةنقش

                                                                                                                                                                   
1. Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (JISR) 

2. Oradea 

3. Geilenkirchen 

4. The Ground Surveillance system (AGS) 
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لهستانو،لیتوانیلتونی،استونی، در1جلوبه رو وپیشرفتهحضور طرح

 در کشورهای امنیتی در حال تغییر مداوم مرزهای شرقی ناتو، این سازمان چهار گروه رزمی چندملیتی را محیط به توجه با

که  ،نظامی های گروه است. این  مستقر کرده لهستان در قالب طرح حضور پیشرفته و رو به جلو و ،لیتوانی لتونی، استونی،

قرار  متحده ایاالت و ،آلمان کانادا، انگلیس، یک تیمِ هدایت مشترک از رهبری طور مشخص تحت ، بهاند همیشه فعال

پیمان حمله به یک  0 ةماد ةشد کوچک ةو نمون اند رزمی و ،چرخشی چندملیتی، قوی، نیروهای ها شامل دارند. این گروه

 رود. شمار می اعضا به ةعضو برابر حمله به هم

استونی در2ناتوسایبری مشترکدفاععالیمرکز

 ن خود دراو با متخصصاست  المللی بین تحقیقاتی مرکز یک ،در کشور استونی مستقر است 9که در شهر تالین ،این مرکز

ای نیز  بر تحقیقات خود، تالش گسترده عالوه ،دفاع سایبری از سازمان است. این سازمان ةحال تحقیقات پیشرفته در زمین

ها به سایر اعضا نیز انجام  د استفاده در هر یک از کشورهای عضو و آموزش آنهای مور اشتراک بهترین شیوه ةدر زمین

 های این مرکز عالی قرار دارد. کشور عضو ناتو و دو کشور شریک در حال حاضر در برنامه 12دهد. هماهنگی با  می

گسترشدفاترسازمانیواداری(د

های  اندازی دفاتر اداری سازمانی است. فعالیت جغرافیایی خود راه ةیکی دیگر از راهبردهای ناتو برای گسترش حوز

شود. طیف وسیعی از  و نظامی ناتو توسط یک ساختار اداری پیچیده و البته یکپارچه هدایت می ،سیاسی، امنیتی ةگسترد

های  ازمانن، ساهای مختلف، کشورهای عضو و شریک، متخصص تئهای متعدد، هی مقرهای نظامی و غیرنظامی، کمیته

اقدام در کمترین زمان و  دادن های گوناگون برای پیشرفت اهداف ناتو و انجام زیرمجموعه و نظایر آن نیازمند هماهنگی

، ده دفتر ستادی دیگر در هدایت امور جاری ناتو مؤثرند و 3بر دفتر مرکزی ناتو در بروکسل عالوه ،در هر مکان است که

 کی شمالِ دور ایران است.یها در مناطق ژئوپلیت یکی از آن


(2112)ناتو،گسترشدفاترسازمانیواداریناتودرمناطقژئوپلیتیکیشمالِدورایران.6ةنقش

                                                                                                                                                                   
1. Enhanced Forward Presence 

2. NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence 

3. Tallinn 

4. Brussels 
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د، یکی از دفاتر شسیس أت 7113که در سال  ،لهستان 7در بیدگوشچ  1دفتر فرماندهی مرکز آموزش نیروهای مشترک

ژئوپلیتیکی اروپای شرقی مستقر است. این دفتر تالش دارد پشتیبانی آموزشی برای  ةستادی ناتو است که در منطق

های آموزشی و  ها فراهم آورد. برگزاری دوره افزایش کیفیت نیروهای سازمان را با هدف بهبود همکاری در عملیات

ترین وظایف این دفتر  از مهمدکترین و راهبردهای ناتو  ةهای مورد نیاز سازمانی و تالش برای توسع تخصصی در زمینه

زمینه قابل ذکر است که   این  پذیرد. در است که در همکاری مداوم با مراکز آموزش عالی ناتو در بروکسل انجام می

 ةساز قلمروسازی ناتو برای حضور در مناطق ژئوپلیتیکی شمال ایران است و به عقید طور مستقیم زمینه فعالیت این دفتر به

آید. کارمندان این دفتر از نیروهای متخصص و  شمار می ترین اجزای ناتو به شناسان، جزو پنج مورد از مهمبسیاری از کار

اهمیت لهستان در  ،آید می بر ،که در ادامه آمده ،این نهاد ةکه از اهداف گسترد اعضای ناتو هستند. چنان همة ةدید آموزش

 (:7112 )وینیزنکو، های موردی نظامی و امنیتی است سازمان ناتو بسیار بیشتر از حمایت

 ؛ناتو واکنشی نیروهای از آموزش و پرورش پشتیبانی

 ؛کار بانی از آموزش نیروهای تازهیپشت

 ؛تاکتیکی سطوح در ناتو نیروهای ترکیبی و مشترک آموزش

 ؛کشورهای عضو ارتش مشترک ستاد وهاینیر استانداردهای باالبردن

 و استانداردها تطبیق با و صلح آموزش برای پرورش و آموزش مراکز جمله از ملی، آموزش مراکز با همکاری

 ناتو. های آموزه

 گیرینتیجه

 یو اروپا ،اهیس یایدر ک،یمناطق بالتحاضر با هدف شناسایی راهبردهای ناتو برای قلمروسازی در  ةمقالنگذندگان در 

 کوشیدندای  و رسانه ،ای، اینترنتی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه - شمالِ دور ایران با روش توصیفی ةدر حوز یشرق

پس از معرفی  ،در این زمینهکند.  را عملیاتی می« خارج از منطقه»د این سازمان چگونه حضور خود در ننشان ده

کی شمالِ دور یهای ژئوپلیت عنوان حوزه و اروپای شرقی به ،بالتیک، دریای سیاه ةهای ژئوپلیتیکی روسیه، منطق منطقه

عنوان سنگ بنای ناتو  یکم به و دوم قرن بیست ةعنوان قلمرو پژوهش، مفهوم نوین امنیتی نوین ناتو برای ده به ،ایران

ها فرزندان زمان خود هستند  تصمیمات پیمان ةکلید که اده شواشاره قرار گرفت تا نشان دبرای حضور فراجغرافیایی مورد 

 کنند. سیاسی غالب را منعکس می خوی و خلق معاصر و ةروح زمان که

سازمان پیمان آتالنتیک شمالی تالش دارد برای حفظ و گسترش »اصلی پژوهش بیان شد که  ةعنوان فرضی به

بردن از راهبردهای  عنوان موتور محرک نظام جهانی معاصر با بهره دموکراسی و بازار آزاد به - های لیبرال حاکمیت ارزش

اصطالح بشردوستانه،  های به گسترش مرزهای سیاسی رسمی، گسترش مرزهای سیاسی غیررسمی، مأموریت

شمال دور ایران،  ةکی حوزهای دفاعی و امنیتی و گسترش دفاتر سازمانی و اداری با حضور در مناطق ژئوپلیتی همکاری

های تحقیق چگونه قلمرو  مورد بحث در یافته ةگان و نشان داده شد که هر یک از موارد پنج« قلمرو خود را گسترش دهد

 است. کرده سوی مرزهای جمهوری اسالمی ایران نزدیک  ناتو را به

که حفاظت از  ،نظامی - عنوان نهادی امنیتی های قلمروسازی و قلمروگستری ناتو به شدن پروژه ریزی و عملیاتی برنامه

که در تضاد آشکار با شعارها و اهداف انقالب اسالمی ایران  ،کند دموکراسی و بازار آزاد را دنبال می - های لیبرال ارزش

                                                                                                                                                                   
1. Joint Force Training Centre (JFTC) 
2. Bydgoszcz 
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طور آشکار در تضاد با گفتمان جمهوری اسالمی و همچنین  ها به است، گویای این واقعیت است که این برنامه

تنها در مرزهای شمالی ایران حضور  قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورمان است. بدیهی است همسایگی با این سازمان که نه

روی امنیت ملی ایران قرار   رود، پیامدهایی پیش و غربی نیز با قوت پیش می ،دارد، بلکه در مرزهای شرقی، جنوبی

و اروپای  ،بالتیک، دریای سیاه ةروسیه، منطقهای ژئوپلیتیکی  وزهنفوذ ناتو در ح ةبا این تفاسیر، گسترش حوزدهد.  می

در ابعاد جدی  های با چالشامنیت ملی کشورمان را  ـ هرچند این مناطق دارای مرز مشترک با کشورمان نیستند ـ شرقی

 ند از:ا که عبارت کند  مختلف مواجه می

پیامدهایسیاسی

های  همگرایی ،شک و نظامی است، بدون یهای امنیت نهادی برای همگراییکه  ،کارکردهای ساختاری ناتوبا توجه به 

است که   سند نوین راهبردی ناتو ذکر شده 7 ةکه در ماد چنان .سیاسی را نیز با کشورهای این مناطق در پی خواهد داشت

و  ،دموکراسی، حقوق بشرها، متعهد به اصول آزادی فردی،  فردی از ارزش منحصربه ةیابی به جامع دنبال دست ناتو به

که از نظر راهبردی در تقابل آشکار با گفتمان انقالب  ،داری سازمانی های حکومت حاکمیت قانون است. ترویج ارزش

های شمال دور ایران با عضویت رسمی بسیاری از کشورهای حاضر در این مناطق در ناتو،  در منطقه ،اسالمی ایران است

داری را در ادامه به کشورهای حاضر در مناطق ژئوپلیتیکی شمال  اسی و نظام سرمایهدموکر - هویت لیبرال ،شک بی

 مرزی چالشی مستقیم برای امنیت ملی ایران است. نزدیک ایران خواهد رساند و این هم

پیامدهایتجاریواقتصادی

تسری و  ةان، با توجه به نظریژئوپلیتیکی شمال دور ایر ةهای نظامی و امنیتی و سیاسی ناتو با کشورهای حوز همکاری

با این کشورها و همکاری تجاری و اقتصادی افزایش به  های دیگر، درنهایت همکاری به حوزه ةسرایت از یک حوز

شود و لذا اصول بازار  می منجرهمچنین همکاری این کشورها با همسایگانشان در مناطق ژئوپلیتیکی شمال نزدیک ایران 

مرزی مستقیم با ایران خواهد رسید که با توجه به تضاد گفتمانی ایران با ناتو و همچنین  به هم داری آزاد و نظام سرمایه

ها علیه جمهوری اسالمی ایران پیامدهای بیشمار اقتصادی و تجاری برای ایران و بدترشدن وضعیت  آغاز مجدد تحریم

 معیشتی مردم دارد.

پیامدهاینظامیوامنیتی

های  عنوان قدرت و اقتصادی جهانی به ،های بزرگ جهانی پولی، مالی اعضای اصلی سازمان بیشتربا توجه به حضور 

بر درخواست عضویت در این سازمان با اهداف نظامی و امنیتی،  عالوه ،اصلی در سازمان ناتو، بسیاری از کشورها

کشورهای  بیشترتنها  نه بنابراین، .دنماین های ناتو دنبال می های اقتصادی جهانی را با حمایت قدرت بردن از فرصت بهره

بلکه با این رویکرد، تقاضای عضویت در ناتو با  ،اند مناطق ژئوپلیتیکی شمال دور ایران به عضویت رسمی ناتو درآمده

 های اقتصادی جهانی به کشورهای مناطق ژئوپلیتیکی شمال نزدیک ایران از جمله آذربایجان مندی از فرصت هدف بهره

های امنیتی و نظامی ناتو با کشورها به مرزهای مستقیم  یز رسیده است. این مهم سبب خواهد شد همکاریگرجستان ن و

های نظامی رسمی ناتو در اطراف مرزهای شمالی ایران ایجاد شود که پیامدهای نظامی و امنیتی  ایران برسد و پایگاه

 زیادی برای امنیت ملی ایران دارد.

 پیامدهایفرهنگیواجتماعی

عنوان  دموکراسی و بازار آزاد به - های لیبرال بر حفظ و گسترش امنیت ارزش  با توجه به راهبرد کالن نسل سوم ناتو مبنی

ها در  بر ترویج این ارزش های هویتی این سازمان، گسترش قلمرو ناتو در مناطق ژئوپلیتیکی شمال دور ایران، عالوه ارزش
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وفصل  سبب خواهد شد قدرت ناتو برای حل ،فتمانی با انقالب اسالمی ایران استکه در تضاد گ ،فضای پیرامونی ایران

 - های مناطق ژئوپلیتیکی شمال ایران از جمله اختالفات ارضی و مرزی با رویکرهای لیبرال ترین چالش برخی از مهم

نفوذ فرهنگی ایران در این مناطق و تضعیف مرزهای ایرانِ  ةدموکراسی افزایش یابد که این مهم پیامدی مهم در حوز

 فرهنگی دارد.

ربط توجه  ن ذیاست که مسئوالاین ملی کشور   کنند از ضروریات توجه به امنیت نویسندگان توصیه می ،درنهایت

پیشنهادهای  ،زمینهدر این  .ندکننظارت داشته باشند و بر آن به پیامدهای قلمروسازی ژئوپلیتیکی این سازمان  یبیشتر

 شود: عملیاتی زیر ارائه می

های روند  وگوهای دو و چندجانبه با اعضای رسمی و غیررسمی ناتو در مرزهای شمالی ایران با موضوع آسیب گفت

 روی روابط دو یا چندجانبه؛  های پیش ناتو برای امنیت ملی ایران و چالش ةقلمروسازی گسترد

ها فعال است با هدف  شمال دور ایران که ناتو در آن ةکشورمان در کشورهای حوز تقویت حضور امنیتی و اطالعاتی

 های این سازمان؛ نظارت و رصد دقیق فعالیت

های قلمروسازی ناتو در مرزهای شمالی ایران و تأثیر  المللی با موضوع آسیب های تخصصی و بین برگزاری همایش

 ؛خزر ةو حوز ،های آسیای مرکزی، قفقاز آن بر افزایش بحران

و  ،تالش بیشتر در جهت معرفی سازمان ناتو و ارکان متعدد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی

 هنری آن در ادبیات علمی و دانشگاهی کشور که مورد غفلت جدی است.
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