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 یرامونیپ طیو مح انهیحضور ناتو در خاورم انهپژوهندهیآ یبررس

 رانیا یاسالم یجمهور یمل تیآن بر امن ریو تأث رانیا
 

  خانیدکتر الهام حسین -آبادینجفسهیلی سهیل دکتر

 دکتر حامد عمویی

 چکیده
، ناتو  یشورو یاست. با فروپاش یو نظام یجمعدسته تیامن یالمللنیب یهاناتو از جمله سازمان

فارس،  جیخل یهااز جمله جنگ یالمللنیب یهابحران یخود را از دست داد، ول یفسلفه وجود
در جهان  تیصلح و امن جادی، رسما هدف خود را ا1997بحران کوزوو و... موجب شد در سال 

افغانستان و  2001 یهاازد. جنگگسترش خود به شرق بپرد ندیو بر طبق آن به فرآ دینما یمعرف
 گریناتو با د نیکرد، همچن هیهمسا رانیبا ا زیمناطق ن نیدر ا ،هیترک بر عالوهرا عراق، ناتو  2003
با توجه »پژوهش آن است که  یگسترده نمود. حال، سوال اصل یشروع به همکار رانیا گانیهمسا

پس  رانیا یرامونیپ طیحضور در مح نیا ینیبشیقابل پ یوهایشرق، سنارت حضور ناتو در یبتثبه 
به  یبستگ وهایسنار نیو رفتار ناتو طبق ا ستیچ رانیا یمل تیمنا یبرا ،از خروج آمریکا از برجام

است و اطالعات به  یسیونویو سنار یلیتحل یهاپژوهش روش یروش بررس «دارد؟ یاملوچه ع
حضور  قیکه با توجه به تعم دهدینشان م زین یکل جهیشده است. نت یآورجمع یصورت اسناد

ناتو را بر عهده دارد،  یرهبر کایامر که آمر نیو ا رانیا یاسالم یجمهور یرامونیپ طیناتو در مح
 یفیرفتار ناتو، ط ینیبشیقابل پ یوهایاست، سنار رانیا یاسالم یروابط خصمانه با جمهور یدارا

 نیا یهاو فرصت دهایزان تهدیو م شدبایم ،انهیجویخطر و همکارپرخطر، کم یوهایاز سنار

                                                           
 و  رانیا یرامونیپ طیو مح انهیحضور ناتو در خاورم یپژوهندهیآ یبررس»ین مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان ا

م ی واحد قشاسالم با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد« رانیا یاسالم یجمهور یمل تیآن بر امن ریتأث
 گردد.است که به این وسیله از این معاونت تقدیر و تشکر می
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در برابر آن  رانیا یخارج استیاست که س ییوابسته به راهبردها ران،یا یمل تیامن یبرا وهایسنار
زدا، به عالوه تنش یرفتار ایاز خود نشان دهد و  زیدآمیتهد یرفتار نکهیا یعنی کند،یاتخاذ م

ناتو با  ندهیکند، در رفتار آ تیرا تقو خود یهارتدارد تا انواع قد ییتا چه حد توانا رانیا نکهیا
 .باشدیمؤثر م رانیا

 
 کلیدواژگان

 یپژوهناتو، ایران، مناطق پیرامونی، خاورمیانه، امنیت ملی، آینده
 

 مقدمه
از جمله  شود،یشناخته م 1که به اختصار با عنوان ناتو یشمال کیآتالنت مانیسازمان پ

 یسازمان برا نیاست که در جهان وجود دارد. ا یو نظام یجمعدسته تیامن یالمللنیب یهاسازمان
 یجنگ سرد، ناتو فسلفه وجود انیو پا یشورو یبه وجود آمد، اما با فروپاش یمقابله با شورو

فارس، بحران کوزوو  جیاز جمله جنگ اول خل یالمللنیب یهابحران یخود را از دست داد، ول
، رسما هدف خود را 1997و در سال  ابدیب یدیجد یفه وجودفلس تیو... موجب شد تا در نها

شرق  یگسترش خود به سو دیو بر طبق آن به فرآن دینما یدر جهان معرف تیصلح و امن جادیا
 یناتو را بر عهده دارد و روابط خصمانه با جمهور یرهبر کایسرعت بخشد. از آنجا که آمر

 یقرار دارد که منابع انرژ انهیمخاور یطقه راهبرددر من رانیدارد و از آنجا که ا رانیا یاسالم
و ناتو  کایمنطقه مورد توجه آمر نی، ا2001سپتامبر  11عمده جهان را در خود دارد، پس از حادثه 

 گانیهمسا گریبا د نکهیکرد، به عالوه ا هیهمسا رانیرا در عراق و افغانستان با ا اقرار گرفت و آنه
ای ایران که های شورای امنیت به دلیل پرونده هسته. تحریمنمود گسترده یشروع به همکار رانیا

حضور ناتو در همسایگی ایران را به یک عامل تهدید تبدیل کرده بود و در نهایت با توافق برجام 
، گرایانهاین تهدید کاهش یافت و پس از آن، روی کار آمدن ترامپ که در رویکردی یکجانبه

 المللی آمریکا از جملههای بینهمکاری ام خارج شد و حتی نقشاز برج برخالف متحدان خود،
ای است که بر حضور ناتو در پیرامون جمهوری اسالمی کرد، تحوالت تازهناتو را نیز کمرنگ در 

ایران اثرگذارده است، با این حال همچنان حضور ناتو در مناطق شرقی مورد نفوذ آن، همچنان 
تثیبت حضور ناتو در با توجه به »پژوهش آن است که  یاصلاساس سوال  نیبر ا محسوس است.

پس از خروج آمریکا از  رانیا یرامونیپ طیحضور در مح نیا ینیبشیقابل پ یوهایسنار شرق،
 «دارد؟ یاملوبه چه ع یبستگ وهایسنار نیو رفتار ناتو طبق ا ستیچ رانیا یمل تیمنا یبرا ،برجام

 طیحضور ناتو در مح قیبا توجه به تعم»مده است که دهنده به این پرسش آدر فرضیه پاسخ
                                                           

1- North Atlantic Treaty Organisation (NATO) 
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از  یفیرفتار ناتو در برابر کشور، ط ینیبشیقابل پ یوهایسنار ران،یا یاسالم یجمهور یرامونیپ
 نیا یهاو فرصت دهایتهد زانیو م باشدیم انهیجویخطر و همکارپرخطر، کم یوهایسنار
 یاسالم یجمهور یخارج استیکه س ستا ییاهبردهاوابسته به ر ران،یا یمل تیامن یبرا وهایسنار

 یرفتار ایاز خود نشان دهد و  زیدآمیتهد یرفتار نکهیا یعنی کند،یدر برابر آن اتخاذ م رانیا
کند. در  تیخود را تقو یهادارد تا انواع قدرت ییتا چه حد توانا رانیا نکهیزدا، به عالوه اتنش

 یهاروش پرسش، نیپاسخ به ا یبرا تحقیق مقالهروش  «.اثر خواهد داشت رانیرفتار ناتو با ا
پژوهی از روش سناریونویسی بهره برده شده و است و از منظر آینده یلیو تحل یخیتار -یفیتوص

 شده است. یآورجمع یبه صورت اسناد مقاله نیز اطالعات
 
 نهیشیپ -1

 ریأثتفغانستان و در ا کایآمر یتداوم نفوذ ناتو به رهبر»( در مقاله 1398) گرانیو د رکوششیم
 11اند که ناتو پس از داشته انیب (Mirkoushesh and et.al., 2019: 73-98)«رانیا یمل تیآن بر امن

و  کایآمر یجهان بحران سازمان در افغانستان، در خدمت هژمون نیتریسپتامبر با حضور در طوالن
 یسازنهیشیو ب یسازصتبا فر کای. آمرداشته است االتیگرا اجانبه کیقطب تک گاهیجا تیتقو

ه بتداوم دادن  یها در پنبحرا تیرینهاد در مد نیقدرت و نفوذ خود در ناتو و با وارد کردن ا
 صدد رد کیمونثبات هژ هینظر هیبر پا سندگانینو نی. بنابراباشدیخود م یجهان یبرتر ژیپرست

 یابین و ارزبحران افغانستا تیریمد در کایحضور و نفوذ ناتو و آمر ییبه چرا ییگوپاسخ
آن  ر تمرکزله دمقا نیهستند. در مقام نقد، قوت ا رانیا یاسالم یجمهور تیآن بر امن یامدهایپ

 طقنام هیقبو در گرفتن حضور نات دهیبر حضور ناتو در افغانستان است به همان نسبت ضعف آن ناد
ست ار تالش دحاضر  مقاله نی. بنابراگذاردیمکشور اثر  نیا یمل تیاست که بر امن رانیا یرامونیپ

 .دیبرطرف نما یضعف را به عنوان نوآور نیتا ا
غرب  یکیتیژئوپل یهاناتو در حوزه یکیتیژئوپل یقلمروساز»( در مقاله 1396) یو غالم یذک

 نیتریکه ناتو، طوالن دارندیم انیب ،(Zaki and Gholami, 2018: 9-44)«رانیا یاسالم یجمهور
خود را  یهاتیّمرحله مامور نیم. تاکنون در چند1949است که از سال  یو نظام یاسیس هیحاداتّ

 نیدوّم یبرا نینو یتیسازمان با ارائه مفهوم امن نیا ،یبازنگر نیدتریکرده است. در جد فیبازتعر
کند  را در خارج از منطقه جستجو کیآتالنت ییایمنطقه جغراف تیّ، تالش کرده امن21دهه از قرن 

 شگستر یناتو برا یراهبردها ییراستا، شناسا نیاست. در ا افتهیحضور  انهیو از جمله در خاورم
 نکهیا ژهیمقاله است به و نیهدف ا ران،یا یغرب یخود با تمرکز در مرزها ییایحضور فراجغراف

ت، است. به عنوان نقطه قو رانیغرب ا یکیتیدر مناطق ژئوپل یناتو چگونه در حال قلمروساز
بوده است، اما ضعف آن در آن است که به حوزه  دیمف اریبس رانیمقاله بر حوزه غرب ا نیتمرکز ا
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 رانیا تینپرداخته است که حضور ناتو در آنها هم بر امن رانیا یو جنوب یشمال ،یشرق گانیهمسا
 .دیآیبه شمار م هایاز نوآور یکیکه توجه آن در مقاله حاضر به عنوان  یاثرگذارد است، امر

مان و ساز رانیادر روابط  یکیتیژئوپل یچالش ؛یاسیاسالم س»( در مقاله 1396) یو غالم یاحمد
مشارکت فعال؛ دفاع »اند ، نوشته( ,2017Ahmadi and Gholami :7-39)«یشمال کیآتالنت مانیپ

ب رچوز چاردن امقاله با بهره ب نیناتو در حال حاضر است و ا کیمفهوم استراتژ نی، آخر«مدرن
 شیهه پد یاناتو بر نینو کردیناتو، در تالش است رو کیاستراتژ نیمفهوم نو یدشناسسن ینظر

 کردیرو»که  دهدیمنشان  زیمقاله ن یهاافتهیقرار دهد.  یمورد بررس ،یاسیرو نسبت به اسالم س
 «یگرید» و« خود» کیدر قالب تفک یو اجتماع یاسیس ،یدر ابعاد نظام تیناتو به امن یکیتیژئوپل

 بیقر ،یکیتیئوپلژ یبه عنوان چالش یاز انقالب اسالم افتهیرشد  یاسیشده و لذا اسالم س انینما
ه قوت ه است. نقطشد ییشناسا روشیناتو در دهه پ برالیل یهاارزش تیحاکم یبرا کیدئولوژیا
در  وغل زیناتو است، نقطه ضعف آن ن یسند مفهوم راهبرد نیآخر یمحتوا یاثر در بررس نیا

 ی. نوآورباشدیناتو م یبه عنوان چالش اصل یاز انقالب اسالم یناش یاسیاسالم س ضوعمو تیاهم
اتو نعمده  یهااز چالش یکیرا تنها  رانیا یاسالم یاست که جمهور نیمقاله حاضر اما در ا

 .شناسدیم نیو برآمدن چ هیتر آن را روساما چالش مهم داند،یم
ها و اروپا و ناتو: چالش هیروابط اتحاد یبررس» ( در مقاله1393پور )و عباس یبزرگمهر

اند تا هکوشند ( ,2014Bozorgmehri and Abbaspour Baghabory :662-436)«موجود یهافرصت
ع ها در منافکنش نیا ریأثت نیاروپا و ناتو و همچن ةیموجود در روابط اتحادی هاچالشها و فرصت

رفتار  ییشناسا د، بهدر کل و در نقطه قوت خو زیمقاله ن نیشرح دهند. ا ادر منطقه و جهان ر رانیا
 شده به کینزد با رانیا یاسالم یبهره را برد که جمهور نیا توانیو از آن م پردازدیناتو م

 رانیا وناتو  انیمپرخطر را در ارتباط  یوهایسنار شیدایامکان پ تواند،یم ییاروپا یهاقدرت
 واست  نبوده یاست که منابع آن، به تعداد کاف نیدر ا زیمقاله ن غفضکاهش دهد. نقطه 

ن است آاثر  نیت به امقاله حاضر نسب یبهره ببرند. نوآور یشتریاز منابع ب توانستندیم سندگانینو
 ینیبشیپقابل  یوهایسنار گریاروپا، به د هیبه اتحاد رانیا یکینزد ویکه تالش دارد تا به جز سنار

 بد.ایب زیرا ن
 
 ینظر مبانی و مفهومی چارچوب -2
 مفهومی چارچوب -2-1

و دیگری نظام  1پیش از ورود به بحث مبانی نظری، دو مفهوم نیاز به تعریف دارد. یکی امنیت

                                                           
1. Security 
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اقدامات برای محافظت در برابر حمله، »وبستر، امنیت را دانشنامه ماریام 1.امنیت دسته جمعی
کند. در تعریفی ، تعریف می(Merriam-Webster, 2019: 1)«جاسوسی، خرابکاری، جرم و جنایت

های وزهتوان امنیت را به صورت سلبی، نبود تهدید، به ویژه تهدید خارجی در حمی»دیگر، 
 . زمانی( ,2018Erik Adkanian and Khosravi :37)«، غذایی و... دانستسیاسی اقتصادی، اجتماعی

در سطح ملی آن مورد توجه قرار گیرد، مفهوم امنیت که این مفهوم از امنیت برای یک کشور و 
  آید.پدید می 2ملی

فی را مختل راهبردهایکشورها برای حفظ امنیت ملی خود و رهایی از تهدیدها در این سطح، 
ا در روسط خود تگیرند، آنها در عین اینکه متکی به خود هستند، یا راهبرد ایجاد امنیت به کار می

ا در ریگران گرایانه، همچون ایران، و یا راهبرد اتحاد و ائتالف با دیک رویکرد یکجانبه
توانند وارد یک نمایند. چنان که راهبرد دوم را برگزینند، میگرایانه اتخاذ میرویکردی چندجانبه

جمعی  نظام امنیت دسته»هایی است. جمعی شوند. سازمان ناتو، یکی از چنین نظامنظام امنیت دسته
نگ و هماه انجام یک اقدام مؤثر، همسو و ساختار طبیعی استوار شده است: نخست،دبر اساس 

 ضد یکی ضا برتوسط کل سازمان در قبال تهدیدکننده بیرونی و دوم، به کارگیری مفهوم همه اع
فظ رای ح، در چارچوب سازمان ب)عضو داخلی مورد تهدید( ( و همه برای یکیی)دشمن بیرون

جمعی، به میزان زیادی همکاری  . نظام امنیت دسته(Lopez-Jacoiste, 2010: 275)«امنیت و صلح
موارد،  نجامد. اینا یماعضای سازمان افزایش داده و به همگرایی آنها نیاز دارد که اعتماد را میان 

ز جا که اها از آنپیامدهای گاه ناخواسته ایجاد چنینی نظام است. با این حال، این نوع نظام
های برتر عضو در آنها اند، در عمل، تبدیل به خواست قدرتسطح تشکیل نشدههای همقدرت

های برتر آن، رویکردی یا قدرت شنوی دیگر اعضا شده و چنان که قدرتبرای حرف
ا در پیش رگرایانه احترام به  اکثریت آرا، اجماع و... گرایانه را به جای رویکرد چندجانبهیکجانبه

 نظام منتهی خواهد شد.گیرند، به ضعف کلیت 
 گرایی تدافعینظری: واقعمبانی  -2-1

مبانی مفهومی، مقاله نیازمند یک مبانی نظری نیز هست. برای این مقاله مبانی  یپس از بررس
مدنظر قرار گرفته است، چرا که بیشتر ناتو به عنوان یک تهدید برای  3گرایی تدافعی،نظری واقع

در این  را در منطقه ایجاد کرده است. 4که موازنه تهدید جمهوری اسالمی ایران ظاهر شده
را  کایآمر ژهیغرب به و تیگسترش خود به شرق، امن ندیتا در فرآ شتهدا لیتما ناتوچارچوب، 
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و ناتو که  کایاست که آمر یدیدر مورد تهد قیبه طور دق هاتیوضع نیاز ا یکیو  دهد شیافزا
به عبارت دیگر، ناتو همواره به عالوه یک  اند.داشته نرایا یکشور است، برا نیآن با ا یرهبر

، تا اینکه در عمل به مقابله با ایران به صورت مستقیم ابزار تهدید ساختاری برای ایران ظاهر شده
در آن  1استفان والت موازنه تهدیدبه نویژه  گرایی تدافعیبه این جهت، نظریه واقع برخیزد.

ای از این نظریه، زیرمجموعهی این مقاله کاربرد داشته باشد.نظر تواند، به عنوان مبانیمی
 باشد.میالملل رویکردی ساختاری به روابط بینگرایی است که نوواقع

از دید کوهن،  .پدید آورد 4گراییواقعرا به این جهت بر پایه  3گرایینواوقع 2،کنت والتز 
 انیم یاساس یینقطه جدا ن،یمع اًقیدق یبا ساختار یچونان نظام المللنیب استیس یتلق»

در تعریف مفهوم کنت والتز  .(Keohane, 1986: 191)«است یسنت ییگرااز واقع ییگرانوواقع
ومرج است و هیچ دولت المللی مبتنی بر هرجنخست اینکه نظام بین» دارد کهساختار بیان می

المللی ان است. بنابراین نظام بینالمللی مرکب از واحدهای همسجهانی وجود ندارد؛ دوم، نظام بین
هاست که تنها در ارتباط با قدرتشان با یکدیگر تفاوت دارند. برابر با آنارشیستی ترکیبی از دولت

خواهند استقاللشان را حفظ ها مینظر والتز احتماالً آنارشیسم قابل تحمل است چرا که دولت
قدرت  نیا یالمللنیالتز، در ساختار نظام باز نظر و .) ,2012Sorenson and Jackson: 74(«کنند

موازنه قدرت  یو در بررس نگردینظم است و به قدرت از منظر موازنه قوا م جادیاست که عامل ا
از . دهدیقرار م تیاولو های بزرگ درمیان قدرت قدرت را در عیتوز یهم، توجه به چگونگ

را  ییهاراهبردو  الملل هستندست بینسیا یو عقالن ها بازیگران اصلیگرایی، دولتمنظر نوواقع
ها را دشمنان بالقوه و دولت گریها، ددهد. دولت شیکه منافع آنها را افزا کنندیانتخاب م

 «کندیم جادیرا ا یتیامن یهاتنگنا ،اعتماد و ترسبی نیا و دانندیخود م یمنافع مل یبرا یدیتهد
)421: 2004Lemmy, (. برای  .و بقا است تیها امنموضوع مورد عالقه دولت نیتریاساس ن،یبنابرا

ها، میزان مناسب برای دولت 5تدافع،-والتز، با توجه به موازنه تهاجم»دست آوردن امنیت، به
 ،این میزان و ) ,2017Monavari and Mohammad Sharifi :182(«دهدقدرت را مد نظر قرار می

 دی توسط دیگر بازیگران مصون نگه دارد.ملت را از تهدیدهای ج-یک دولت تالش دارد
گرایی به موازنه قوا در شکلی ها، با توجهی که نوواقعامنیت توسط دولت بهاهمیت دادن 

موازنه تهدید را پدید  گرایی تدافعی،در واقع ساختاری دارد، موجب شده است تا استفان والت،
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های بزرگ با حفظ توازن شود. قدرتت میگرایان تدافعی، امنیت به وفور یافواقع»در نگاه  آورد.
قدرت موجود از طریق راهبردهای دفاعی، بیشتر به دنبال به حداکثر رساندن امنیت خود هستند. 

کند برای اطمینان از بقا و امنیت خود، الملل، کشورها را تشویق میآنها باور دارند که نظام بین
و در این چارچوب است که  ) ,2017Lobell :1(«نندروانه و مهارکننده را دنبال کرفتارهای میانه

تنها صرف قدرت مهم » التاز نظر و کند.والت به جای موازنه قوا، بر موازنه تهدید تأکید می
مهم  گریکدیدولت ها از  یهاعوامل هم مهم هستند. از نظر والت، برداشت ریبلکه سا ست،ین

 یآن موازنه ساز هیعل گرید یهادولت نکهیا تجاوزکار تر باشد، احتمال یاست. است هرچه دولت
کند، د بلکه موازنه  ینم جادیا موازنه یاست. دولت ها در برابر هر قدرت شتریب رند،یگ شیرا در پ

 دیموازنه، تهد جادکنندهیکه قدرت آنها از منظر دولت ا ردیگیصورت م یهادر برابر دولت
رفتار آنها  یقاعده اصل دگر،یتهد یهابرابر قدرت موازنه دولتها در کرد،یرو نیکننده باشد. در ا

 .) ,.2016Amir Ahmadian and et.al :22(«است یخارج استیدر س
دست  دهند،یمرا نشان  دیتهد نیکه بزرگتر ییهادر برابر دولت استگذارانیس»، دید والتاز 

 نید. در انباشن ایها باشند دولت نیدولتها در زمره قدرتمندتر نیزنند؛ خواه ا یموازنه م یبه برقرار
 یهاجمت تالیتما رندهیکه آنها در برگ لیدل نیو مشخص نبوده، بلکه به ا ینیع داتیجا تهد

الصه ز با خوالت یساختار ییاگرچه واقع گرا. ردیگیصورت م یتوانمند یهستند، از آنها تلق
 ینییقدرت تب ،یداخل یهایژگیبه و یتوجهیو ب یها در مقوله توانمنددولت یهایژگیکردن و

فهوم م نیگزیرا جا دیمشکل، مفهوم موازنه تهد نیحل ا یدهد، والت برا یخود را از دست م
در  .) ,2017Monavari and Mohammad Sharifi :218(«کندیم هایاز توانمند یقدرت ناش هموازن

 یگرید یهاهولفافزون بر عنصر قدرت، همراه شدن م»در رویکرد موازنه تهدید، به نظر والت، 
 یارهیمتغ واملع نیدارند. ا یدر موازنه، نقش اساس تیو ن یتهاجم یها تیقابل ،یگیمانند همسا

ار کو به  دیس تهددولتها را به احتمال فراوان به احسا گرید ک،یدر هر  رییهستند که تغ یمستقل
 ادجیرا ا دیهدت نیترشیکه ب ییهاها در برابر دولت ولتکشاند و د یموازنه م یگرفتن اقدام ها

 .)Walt ,1985 :5-13(«شوندیکنند متحد میم
های بزرگ گاه برای ایجاد امنیت و حفط توازن گاه از ها، به ویژه قدرتدولتبنابراین،  

از  آید.شمار می که نوعی اتحاد به برند،بهره می های دسته جمعی نیزهمکاری در چارچوب پیمان
ست مریکا اآیژه و برای غرب، به معه امن، دارای چنین کارکرد امنیتییک جاجمله ناتو، به عنوان 

ارد تا ان را دین توناتو ا در دشمنی با جمهوری اسالمی ایران قرار دارد.که پس از انقالب اسالمی 
د شور، پدیکهای خود در گرداگرد ایران، موازنه تهدید را برای این از طریق همکاران و پایگاه

 آورد.
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 گسترش به شرق از پیدایش تا : ناتو خچهیتار -3
 کایمتحده آمر االتیرا ا یجمعدسته تیامن مانیسازمان پ نیبه وجود آمد. ا 1949در سال  ناتو،

هدف ناتو یا به عبارت دیگر فلسفه  به وجود آورد. ییاروپا شتریب یغرب یکشورها یبه همراه
بعد از جنگ »بوده است.  1جنگ سرد پیمانان آن در طولوجودی آن، مقابله با شوروی و هم

با سه هدف؛ دور نگه داشتن روسیه از اروپا، رصد  (ناتو)پیمان آتالنتیک شمالی  ،جهانی دوم
موریت خود را با موفقیت أماین مریکا به وجود آمد. ناتو آآلمان و پوشش امنیتی اروپا توسط 

با متحدان خود در اروپای  ظامی ورشو را و، پیمان نشوروی برای مقابله با ناتاگرچه  ... ؛انجام داد
و فروریزی  و فروپاشی شوروی 2اما پس از جنگ سرد .( ,2020Soleimani :1)«دتشکیل داشرقی 

ای را برای دف تازهفلسفه وجودی این سازمان دارای چالش شد و بنابراین ناتو، ه، 1191ورشو در 
، ناتو یو سخنگو یروابط خارج رکلیبد اریمعاون دستچنانکه جیمی شی،  کرد.خود تعریف می

ناتو با  ایسوال در ذهن همه بود: آ نی، البته بالفاصله ا1989پس از » کند:بیان می 2003ر نوامبر د
، خود یعنوان همتابه ویژهبه ،زنده بماند دیماند؟ چرا بای، زنده م ریچشمگ اریوجود سابقه بس

ورشو وجود ندارد ، چه  مانی. اگر پدیز هم پاشا 1991و بهار  1990در زمستان  3،ورشو مانیپ
 مانیناتو و پ نیب یاما اختالفات اساسدهد:[ ]او خود پاسخ می غرب است؟ رد ییبه همتا یازین

بر  یبود که مبتن یاجبار یورشو اتحاد مانیورشو وجود داشت که از همان ابتدا وجود داشت. پ
نشده  وستنیکس مجبور به پ چید آزاد بود. هاتحا کیناتو ...  ،آن بود یمحدود اعضا تیحاکم
به عقب نگاه روی، به هیچ گریداعضا ، رددر آن مسابقه جنگ سناتو  یروزیس از پ... پ است.

این نگاه به آینده در فلسفه جدید  ، به این معنا که نگاه به آینده داشتند.(Shea, 2016: 1)«نکردند
بروز  ،(Behnke, 2013: 16)«تروریسم در سطح جهانی مقابله با حفظ امنیت و»وجود ناتو در قالب 

 ادامه دارد. با فراز و نشیب که همچنان نیز یافت
 
 یاسالم یجمهور یمل تیو امن رانیا یمونرایحضور ناتو در مناطق پ -4

 هشده ختپردا و تهدیدات ناشی از آن در بخش نخست به حضور ناتو در مناطق پیرامونی ایران
 .ستا هشده توجناشی از این حضور ایران برای امنیت ملی و رسناریوهای پیش ،و در بخش دوم

 حضور ناتو در مناطق پیرامونی ایران -4-1
توان پی برد که ناتو یک جامعه امن با توجه به آنچه در مورد تاریخچه ناتو بیان شد، می

شود و انواع ها تنها سطوح نظامی را شامل نمییرا در آن، همکاریاست، ز پیوندسخت
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های دوجانبه و چندجانبه در جریان است.  های دیگر نیز میان اعضای آن به صورتهمکاری
تواند به جامعه امنی تبدیل شود که در آن ای در پیوند با مسأله امنیت، میهمگرایی منطقه»

به اعتماد زیادی دارند. به نظر کارل دویچ، یک جامعه امن،  کشورها با یکدیگر همکاری کرده و
دهد، بلکه آنها مناقشات خود را به ای است که بین اعضای آن هرگز نبرد فیزیکی روی نمیجامعه
که این جامعه نباید توجه نمود، چنا .(Bellamy, 2004: 20)«کنندفصل میوهای دیگری حلروش

دیگر در منطقه به وجود آید، کشورهایی که بر ضد دیگری متحد امن، در برابر تهدید یک کشور 
کنند، بنابراین در پی موازنه خواهند رفت. حال هر یابی ملی را دنبال نمیاند، هدفی جز امنیتشده

چه میزان تهدید میان کشورهای همگرا و کشور یا گروه کشورهای دیگر، بیشتر باشد، رقابت 
حضور ناتو در مناطق پیرامونی  کند.تمایل پیدا می 1وی موازنه تهدیدبیشتر شده و موزانه قوا به س

که از جمله مسائل مطرح شده توسط استفان  عنوان موازنه تهدید به شمار آید،تواند به ایران، می
توان، آن را دارای دافعی است و تا قبل از امضای توافقنامه برجام میگرایی توالت در نوواقع
تواند امنیت چنانچه ناتو علیه ایران در شرایطی فعال شود، این موازنه تهدید، می اما اهمیت دانست.

گرایی تهاجمی رو سازد و در زیرمجموعه نوواقعملی جمهوری اسالمی ایران را با خطر روبه
 یرد.میرشایمر قرار گ
ای هبحران مفهوم راهبردی جدید، کارویژه جدیدی برای ناتو طرح کرد و ظهور»در حقیقت، 

 س... در اجال جدید در اروپای شرقی، بحث مدیریت بحران را در سرلوحه اهداف ناتو قرار داد.
نیز سران ناتو  1999، در مادرید، بار دیگر بر مفهوم راهبردی جدید تأکید شد ... در 1997سران 

« نداندود رسخدر پنجاهمین سالگرد تشکیل آن، مفهوم راهبردی جدید این سازمان را به تصویب 
(Moradi, 2001: 1) ت حفظ و از منظر عملکردی، مفهوم راهبردی جدید، حضور ناتو در عملیا

ایان صلح بوسنی و سپس شرکت در عملیات در کوزوو، به شکل گسترش به شرق، خود را نم
ت و ه یافساخت و کشورهای لهستان، چک و مجارستان به آن پیوستند. امری که همچنان ادام

-شورای همکاری اروپا ناتو، ایجاد -یجاد شورای مشترک دائمی روسیهخود را در شکل ا
ا رای خود آتالنتیک، گسترش طرح مشارکت برای صلح و تعمیق و گسترش گفتگوهای مدیترانه

 نشان داد.
تر کرد. جمعی را به مرزهای ایران نزدیکفرآیند گسترش به شرق ناتو، این سازمان امنیت دسته

این سازمان با ایران از طریق ترکیه همسایه بود، اما این همسایگی تا قبل از ، 1952اگرچه از سال 
آمد وحتی پس از آن تا سال ویژه آمریکا به شمار می، که ایران متحد غرب، به1979انقالب 

شمار شد و تهدید مهمی علیه جمهوری اسالمی ایران به، خطری جدی محسوب نمی2001
توان در زمره کلیت تهدیدی که آمریکا برای تهدید را تا آن زمان میآمد و کمینه اینکه، این نمی
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شمار آورد. تهدیدی که حضور آمریکا در خلیج فارس بسیار بیش از آن برای ایران داشت، به
 ایران بود.

ر قالب درکیه و تطریق با ناتو از  ایرانناپذیر است که همسایگی این واقعیت انکار»در واقع، 
 ی آسیایر کشورهاو عراق و نیز د حضور ناتو در افغانستاندارد. اما  قرن قدمت نیم پیمان سنتو

یه و نیز در کشورهای حاش ( ,2010Almasi and Ezzati :3)«در فرآیند گسترش به شرق مرکزی
 سزایی برای جمهوریجنوبی خلیج فارس، در چارچوب همکاری برای صلح، دارای اهمیت به

 تی است.اسالمی ایران از منظر امنی
د. حمالت کرشروع به افزایش  2011این وضعیت حضور، در مناطق پیرامونی ایران، از سال 

 ا تروریسم را، تحول دیگری برای ناتو ایجاد کرده و مقابله آن ب2001سپتامبر  11تروریستی 
ز خطرات ا یکیرا به عنوان  سمی، ترور 1999 کیمفهوم استراتژ»پررنگ ساخت. از آنجا که 

مبارزه با  ریدرگ ناتو را ،سپتامبر 11، پاسخ ات به کرده بود ییناتو شناسا تیبر امن گذارریتأث
از آغ کیتالنتآ-ورویخود را در خارج از منطقه  اتیعمل نخستین . به طوری کهکرد سمیترور
 یاتو براث شد ن، باعنیخود را آغاز کرد. عالوه بر ا یهاییدر توانارا  یاو تحول گسترده نمود

 . (NATO Official Site, 2019A: 1)«واشنگتن استناد کند مانیپ 5به ماده  ،بار نیلاو
از جمله تحوالت در این راستا، همکاری با ایاالت متحده در حمله به افغانستان و انجام 

به طول انجامید.  2104تا  2001توسط ناتو بوده است که از  1مأموریت در قالب نیروهای ایساف،
المللی نیروهای کمک به امنیت افغانستان را برعهده ، فرماندهی بین2003ایساف در  ناتو در قالب

 ,NATO Official Site)«شدکشور می 51هزار نفر از  130گرفت. ... نیرویی که در اوج خود شامل 
شورای امنیت،  1510. که نخست امنیت کابل را برعهده گرفت و سپس بر طبق قطعنامه (1 :2015

 .(United Nations Security Council, 2003: 1)«ایساف به کل افغانستان گسترش یافتمأموریت »
شود در مورد افغانستان، نیروهای ناتو، تجربه گسترش مأموریت خود را این ترتیب، دیده می به

 برای انجام مأموریت و حفظ امنیت در کل یک کشور دارند.
ن را پایان داد و بخش بزرگی از نیروهای آن، مأموریت خود در افغانستا 2014ایساف در سال 

یک مأموریت غیررزمی کوچک پشتیبانی »همراه نیروهای آمریکا از افغانستان خارج شدند، اما 
قاطع، برای آموزش، مشاوره و کمک بیشتر به نیروهای و نهادهای امنیتی افغانستان را از ژانویه 

به این   که تا حال حاضر نیز ادامه یافته است. NATO Official Site, 2015: 1))«، آغاز کرد2015
ترتیب، بخشی از نیروهای ناتو، هر چند اندک در افغانستان همچنان حضور دارند، یعنی در 

توانند علیه ایران ها، میمرزهای شرقی ایران دارای پایگاه هستند و در صورت لزوم، از این پایگاه

                                                           
1. International Security Assistance Force (ISAF) 
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زایش دهند یا از حریم هوایی افغانستان علیه جمهوری بهره برند و نیروهای خود را به سرعت اف
پاکستان نیز در جنوب غربی ایران، از جمله همکاران ناتو در «حتی  اسالمی ایران استفاده کنند.

 (، که این به معنای حضور دیگرNato Official Site, 2020B: 1«)آیده شمار میسطح جهانی ب
 در پیرامون ایران است. ناتو

راق، مأموریت عدر »و  ، همراه شد2003در تحولی دیگر، ناتو با آمریکا در حمله به عراق در 
لیات پشتیبانی ، ناتو یک عم2011تا  2004ز اآموزشی  نیروهای نظامی عراقی را بر عهده داشت. 

تی ای امنی، راهنمایی و کمک به نیروهدر عراق انجام داد که شامل آموزش ،مهماما  ،کوچک
یروهای یجاد نهای بین المللی برای کمک به عراق در ابخشی از تالش ،این ماموریتود. اق بعر

های مالی مکناتو از طریق کهمه کشورهای عضو . در این چارچوب، امنیتی موثر و پاسخگو بود
ات و به مواز د.ر داخل یا خارج از عراق کمک کردنهیزات آموزشی دتجتهیه یا کمک به 

ای افته برتار یتقویت این ابتکار ، ناتو همچنین با دولت عراق بر روی یک چارچوب همکاری ساخ
 .(NATO Official Site, 2020A: 1)«توسعه روابط بلند مدت اتحاد با عراق همکاری کرد

این  یروهاینپس از اینکه باراک اوباما تصمیم گرفت در مورد عراق، اگرچه نیروهای ناتو 
خت، نیز از عراق خارج سا 2014کشور را از عراق خارج نماید و تعداد زیادی از آنها را نیز تا 

ز عراق ا تو درخارج شدند، اما چنانچه در تارنمای رسمی این سازمان نیز آمده است و حضور نا
خواست دولت عراق، ناتو ، به در2018در اکتبر »ود، ریزی شده بهمان ابتدا بلندمدت برنامه

یش توان سازی نیروهای نظامی را به افزاموافقت کرد مأموریت مشاوره، تقویت آموزش و ظرفیت
که  NATO Official Site, 2020A: 1))«بازگشت داعش را به انجام رساندعراق برای جلوگیری از 

ده دنبال ش یهاشالت»این  در عراق به شمار آورد. این امر را باید در چارچوب ادامه حضور ناتو
لل متحد ازمان مسا ، اروپ هیمرتبط مانند اتحاد یالملل نیب یسازمان ها ریمکمل و با سا ،توسط ناتو

ای هفعالیت ... ائتالف است( هماهنگ است. نیشکست داعش )ناتو عضو ا یبرا یائتالف جهان ای
ای نیز تنها در بغداد، از های مشاورهشود. فعالیتنجام میآموزشی در دو منطقه بغداد و تاجی ا

 ور صورتین کشاجمله در وزارت دفاع عراق، دفتر مشاور امنیت ملی و سایر نهادهای امنیت ملی 
  .(Romania’s Permanent Delegation to NATO, 2020: 1)«گیردمی

تی و اطالعاتی عراق حضور دهد که ناتو در قلب نهادی امنیاین وضعیت به خوبی نشان می
ای نیز دارد، به ویژه اینکه باید توجه کرد، دارد و بنابراین بر این کشور سطیره اطالعاتی گسترده

سلیمانی به دست قاسم ه پس از حادثه ترور سردار ، مصطفی الکاظمی، کوزیر عراقنخست
س اطالعات ملی سرپرست سروی 2016از  به قدرت رسید، 2020مه  7در نیروهای آمریکایی 

، دولت عراق از ناتو برای ادامه مأموریت 2018عراق بود و بدون موافقت چنین نهادی، در سال 
با کاهش تدریجی نیروهای آمریکایی در عراق، به نظر کرده است. خود در این کشور تقاضا نمی
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طوری که  رسد که ناتو قصد دارد، نیروهای نظامی خود را در این کشور افزایش دهند، بهمی
گفت اعضا قصد دارند حضور خود در عراق  2018فوریه  15در پایان جلسه  1جنس استولتنبرگ»

 .(Stoltenberg, 2018: 1)«را افزایش دهند
ه شمار ان بعالوه بر حضور در افغانستان در شرق و عراق در غرب، که مناطق پیرامون ایر

ن ری با ایس نیز حضور دارد و در حال همکاو در منطقه خلیج فار آیند، ناتو در جنوب ایرانمی
در  ویتطر، بحرین و کقناتو و کشورهای امارات، »سازمان باشد. کشورهای همسایه ایران نیز می

رش ه با گستمبارز؛ ه با تروریسممقابلها را دارند: این همکاری چارچوب ابتکار همکاری استانبول
های موزشآ؛ مقابله با شرایط اضطراری؛ مرزیهمکاری در امور امنیت ؛ های کشتار جمعیسالح

ر حات دهای فنی برای انجام اصالکمک ؛ دریافتهای ناتوشرکت در تمرین؛ نظامی و امنیتی
ها. این اهموجود تمامی این پایگ ها و تجهیزات نظامیسازی سیستمهماهنگ؛ های نظامیسیستم

های بزرگ گرفتن حمایت از قدرتدر  های نظامی کشورهای عربیهمکاری در راستای سیاست
های ای و همچنین امروز در دوره تحریمهای برنامه هستهاین موارد، به ویژه در دوره تحریماست. 

 .(Soheili and et.al, 2019: 169)«کندیکجانبه آمریکا، امنیت ملی ایران را تهدید کرده و می
 

 جدول نیروهای کشورهای عضو ناتو در منطقه پیرامون ایران در منطقه خلیج فارس
ناتو و 
  اعضا

 پایگاه کشور کشور 
 عضو ناتو 

توان نظامی پایگاه کشور عضو ناتو در کشور 
 پیرامونی ایران در خلیج فارس

 
 ناتو

 امارات،
 بحرین قطر،

 کویت و

چندین پایگاه در کشورهای 
رماندهی در فر برده، تأسیس مقنام

 2018کویت از 

 ها نامشخص است، اما اینتوان نظامی این پایگاه
 ابتکار کشورها همکاران ناتو در چارچوب

 هستند. 2004 سال از  استانبول همکاری
 
 
 
 
 
 
 

 آمریکا

میزبان ناوگان پنجم دریایی  بحرین
 آمریکا، پایگاه هوایی شیخ عیسی

ارتی، نظامی، هواپیماهای جنگنده و نظ 7000
 مرکز عملیات نیروهای ویژه آمریکا

نظامی پس از  5000االسد، ، پایگاه موشکی عین االسدتعدادی پایگاه از جمله عین عراق
 جنگ با داعش در عراق هستند.

دو پایگاه هوایی، فرودگاه  کویت
المللی کویت و یک پایگاه بین

 دریایی

نظامی، مقر پیشروی ارتش آمریکا،  13000
 قطهن بزرگترین ه کویت المللیبین اهفرودگ

آمریکا که  ارتش ایمنطقه هوایی تدارکات
 وسیله نقطه ضد مین در آن مستقر است 22000

 در آمریکا مهمات چند صد نفر نظامی، انبار های بندری تدارکاتیپایگاه عمان
ر، ریایی آمریکا به بنادمنطقه، دسترسی نیروی د

 آمریکا بر فراز کشورر هواپیماهای توافق گذ

                                                           
1. Jens Stoltenberg 
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 مرکزی فرماندهی مرکزی محل استقرار دفتر پایگاه هوایی الودید قطر
 هایافکن نظامی، بمب 13000آمریکا،  ارتش

B-52 ایهسته توانایی با 
علی، پایگاه پایگاه دریایی بندر جبل امارات

هوایی الظفره ابوظبی، پایگاه 
 دریایی فجیره

 بندر علی بزرگتریننظامی، بندر جبل  5000
آمریکا،  خارج در آمریکا دریایی نیروی تماس

 جنگی هواپیماهای و سرنشین بدون هواپیماهای
 الظفره هوایی در پایگاه F-35 پیشرفته

 ریاض سلطان شاهزاده هوایی پایگاه عربستان
و چند پایگاه دیگر در مرز عربستان 

 و یمن

 جنگنده، نظامی، هواپیماهای 500بازگشت 
هوایی آمریکا در تابستان  دفاع هایشکمو

 به عربستان 2019
  افتتاح شده 2018نامشخص، این پایگاه در سال  یک پایگاه نظامی بحرین انگلیس

 نامشخص پایگاه دریایی توافق برای ایجاد عمان
 ابوظبی، بندر در دریایی پایگاه امارات فرانسه

 الظفره پایگاه در هوایی پایگاه
 و فنی الظفره، حمایتدر  رانسویف سرباز 750

آموزشی از نیروی نظامی امارات، فرانسه در 
حال تقویت نظامی در اقیانوس هند در نزدیکی 

 دریای عمان 
 نزدیکی در زیاد بن طارق پایگاه قطر ترکیه

 دوحه
پوش و نظامی، تعدادی دستگاه زره 3000

 ادوات نظامی دیگر
Sources: (Associated Press, 2019: 1) & (Soltani and et.al, 2020: 106-107( & )Aras and Akpinar, 2017: 4) 

 
حضور  سندی ازدولت ترامپ ناخر»از آنجا که  توجه به جدول باال و شواهدی که بیان شد،ا ب

 نرژیاز منظر ا جیهیبه انرژی خاورمیانه را اعالم کرده است و تو نداشتن در خاورمیانه و وابستگی
ر دمریکا آاروپا درصدد جایگزین کردن ناتو به جای ، ... خاورمیانه ندارد برای حضور در
اورمیانه . اگرچه برای آمریکا هنوز مسائل امنیتی در خ(:Soleimani, 2020 1)«خاورمیانه است

وپا با ، اما ارای ایران، وجود تروریسم، امنیت اسرائیل و... دارای اهمیت استهمچون برنامه هسته
ر شن د دن وابستگی آمریکا به انرژی خاورمیانه، پس از افزایش تولید نفتدرک کمرنگ ش

ترین صادرکننده نفت جهان، متوجه کمتر شدن آمریکا و تبدیل شدن این کشور به بزرگ
داشت جایگاه نخست خود در جهان مندی بیشتر آن به نگهمندی آمریکا به خاورمیانه و عالقهعالقه

تواند از آمریکا ، از نظر اقتصادی می2030که تا یک دهه آینده، در  در مقابله با چین شده است
ر دم یابد. گیرد، چنانچه روند اقتصادی بیست ساله گذشته هر دو کشور با همان وضعیت تداوپیشی

کی از یارس، این راستا، تقویت حضور نظامی فرانسه در منطقه اقیانوس هند و نیز در خلیج ف
 توان به آن توجه کرد.میهای مهمی است که زمینه

شود، بلکه ناتو در مناطق پیرامونی ایران به شرق، جنوب و غرب این کشور ختم نمیحضور 
نیز حضور دارد و با برخی کشورهای  د گسترش به شرق خود، در مناطق شمالی ایرانناتو در فرآین
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، ارمنستان آذربایجانکشورهای »به طوری که   .تهمسایه شمالی ایران دارای روابط همکاری اس
آسیانه  قرقیزستان درتاجیکستان،  قزاقستان، ترکمنستان، و کشورهایدر قفقاز جنوبی  و گرجستان

 .( ,B2020Nato Official Site :1)«ناتو حضور دارند 1آتالنتیک-همکاری یورودر شورای میانه، 
ون جمهوری اسالمی ایران دهد ناتو چگونه در پیرامشود که نشان میهایی ارائه میزیر نقشهدر 

بر اساس نقشه زیر، به نظر  رد.وازنه تهدید بهره بمتواند برای ایجاد حضور دارد و از این حضور می
ناتو است که این امر یک تهدید رسد، جمهوری اسالمی ایران در محاصر همکاران و اعضای می

تواند برای ایجاد موازنه تهدید علیخ رود و ناتو از این حضور میبالقوه برای این کشور به شمار می
 استفاده کند.ایران 

 ن و اعضای ناتو در مناطق پیرامونی جمهوری اسالمی ایرانحضور همکارا -1قشه ن

 
Map 1- Presence of NATO Partners and Members in the Surrounding Areas of the I.R. of Iran 

Source: (NATO Official Site, 2020C: 1) 
 و امنیت ملی ج.ا.ا حضور ناتو در مناطق پیرامونی ایران سناریوهای آینده -4-2

ه موجب شد، حضور ناتو در مناطق پیرامون ایران 2001پس از »توجه به آنچه بیان شد، با 
 از اهمیت جمعیناتو، به عنوان یک پیمان امنیت دسته المللی سازمانای و بینهای منطقهسیاست

ویژه به . ) ,2010Almasi and Ezzati :3(«ایران برخوردار شودی های دفاعگیریدر تصمیمای ویژه
و با  2010و در طول دهه  راهبرد نوین خود را در نشست لیسبون ارائه داد، 2010اینکه ناتو در سال 

                                                           
1. Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) 
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 نیدر مفهوم نوطبق این راهبرد،  است. بر اساس آن به اقدام پرداختههمچنان ، 2020ورود به دهه 
به  ،یاهسته حاتیتسل تیخلع سالح، اعالم کرده که تا ادامه موجود رشیناتو ضمن پذ ،یراهبرد
زمان ملل به اروپا و سا هیخواهد ماند. در سند مورد بحث، از اتحاد یباق یاهسته مانیپ کیعنوان 

 دیاروپا تأک هیبا اتحاد اتون یبر روابط دفاع نیب نینام برده شده اما در ا یالمللنیب یعنوان شرکا
اروپا عمل  یفراتر از مرزها دهدیاجازه م هیاتحاد نیا یروهایبه ن د،ینقشه راه جداست.  دهیگرد

. ندیمقابله نما ینترنتیو حمالت ا ییایقاچاق مواد مخدر، دزدان در ،یستیترور یدهایکنند و با تهد
خود  یقبل یتیامن ریاعالم کرده که نه تنها مجموعه راهبردها و تداب دیناتو در چهارچوب مفهوم جد

 یسازمان برا نیعضو در ا ریغ یبا کشورها یحت شتریب یبه همکار ازیگذارد بلکه ن ینم نیرا زم
 .(Haghpanah and Ahmai, 2010: 1)«دارد دیجد یدهایمقابله با تهد

ه جهت بدید آمده است. ایران از این اجالس، تحوالت زیادی در مورد امنیت ملی ایران پپس 
المللی و آمریکا قرار گرفت های شدید بینمورد تحریم 2013تا  2010خود از سال  ایهسته برنامه

آید، ، که ناتو هم بخشی از توان آن به شمار میرا از جانب غرب که فشارها و تهدیدات بسیاری
کاست. اما  هافشارها و تحریماز که  انجامید 1در نهایت به امضای برجام وضعیت رو شد. اینروبه

و ، از برجام خارج شد 2018در آمریکا، وی در سال  2سپس با روی کار آمدن دونالد ترامپ
ای خود پایان هسته های یکجانبه شدید اقتصادی را بر ایران تحمیل کرد تا ایران هم به برنامهتحریم

این فشارها، موجب کاهش توان اقتصادی ایران،  سته شود.ای آن کابخشد و هم از نفوذ منطقه
های فراوان با تنش در زمینه اقتصادی شده و در زمینه نظامیکاهش شدید صدور نفت ایران 

 به راه بوده که حتیهم ای آنمنطقه انانمیبین آمریکا و همپای در سوریه، یمن، عراق و... منطقه
لی که از سوی آمریکا ، عمانجامید توسط آمریکا در عراق م سلیمانیسردار قاسغیرقانونی ترور 

تنها آن را تأیید نکردند، که حتی این کشور در ناتو نیز نهکامال یکجانبه بود و حتی همپیمانان 
 و نیز تحریم تسلیحاتی ایران را المللی علیه ایرانهای بینبرای بازگشت تحریم برجام مکانیزم ماشه
 حال، در این دوره، امنیت ملی ایران، به شدت مورد تهدید واقع شده است.این ا ب .فعال نمودند

ه، به طوری که ضربه زیادی به ناتو وارد کردگرایی آمریکا در دوران ترامپ، بهیکجان
ای که خروج نیروهای آمریکایی از داده است. به گونه های بزرگ اروپایی را نیز از کاهشقدرت

در این میان ایران باید هشیار باشد،  واداشته است. اندیشیههای اروپایی را به چارخاورمیانه، قدرت
، باید تدابیر الزم باشدمریکا آو در خاورمیانه به جای که اروپا درصدد جایگزینی نات صورتی در»

اروپا برای چرا که  قرار گیرد. جمهوری اسالمی ایران از نظر دفاع نظامی و شیوه مذاکره مدنظر
ناتو با . ...دهدمریکا، ناتو را در مقابل جمهوری اسالمی قرار میآجای  استفاده از اهرم نظامی، به
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 این شود و ازمی ایران تبدیل میاسال کننده با جمهوریخستین مقابلهعضو، به ن کشور 50بیش از 
 .(:Soleimani, 2020 1)«به عنوان اهرم مقابله استفاده خواهد شد ،پیمان نظامی

تواند در پژوهی و سناریوهای آینده، تأثیراتی که ناتو میر زمینه آیندهدهمین راستا، در 
د بود. ی نخواهد کلی جهانته باشد، بیرون از رونساله بر جمهوری اسالمی ایران داش پانزدهای آینده

ه در روندهای جهانی آکسفورد، دو مسأله عمدبر اساس پژوهش برآوردی تجزیه و تحلیل کالن
 المللنیدرت در نظام بق رییتغ ادیامکان و احتمال زباشد. یکی این چارچوب دارای اهمیت می

 نیتربزرگ کایرقرار خواهند بود. آمرب 2035 روندها احتماال تا سالکالن یبرخ» است که طی آن
 یامنطقه یهاقدرت زیدوم و ن یبه عنوان قدرت فعل نیجهان برآورد شده؛ چ ینظام یروین

 در ین سعر منافع نامتقارببا تمرکز  هیو روس ابندییم یشتریب اریقدرت بس یعنیتر شده، متورم
 یوانتا با اروپ هیاتحاد یساختار نظام نیخواهد داشت. همچن تشیبحران کاهش جمع یسازیخنث
در  .(Oxford Analytica, 2017: 62)«دخواهد بو المللنیعرصه روابط ب سازیشگفت نیترتر مهمباال

دهد، می کشورها مهم است که نشان 2020این چارچوب توجه به جدول رتبه قدرت نظامی سال 
قبای ربرخی  ودر ناتو و همچنین ایران آمریکا که رهبری ناتو را در دست دارد و متحدان آن 

 های نظامی دارند. ر میان قدرتای آن چه جایگاهی دمنطقه
 2020بیست ارتش قدرتمند جهان در سال  -2 جدول

Rank Country Rank Country Rank Country Rank Country 
1 USA 6 South Korea 11 Turkey 16 Indonesia 
2 Russia 7 France 12 Italy 17 Saudi Arabia 
3 China 8 Great Britain 13 Germany 18 Israel 
4 India 9 Egypt 14   I. R. Iran 19 Australia 
5 Japan 10 Brazil 15 Pakistan 20 Spain 

Source: (Global Fire Power, 2020: 1) 
، ایران جایگاه چهاردهم را به خود 2020بیست ارتش قدرتمند جهان در سال جدول طبق 

ریکا جایگاه نخست، فرانسه هفتم، در صورتی که در میان اعضای ناتو، آماختصاص داده است، 
عالوه عربستان و اسرائیل که از متحدان انگلستان هشتم، ترکیه یازدهم، آلمان سیزدهم را دارند. به 

ر هر شرایطی، حتی بدون وجود های هفدهم و هجدهم را دارند، بنابراین دغرب هستند نیز جایگاه
یکا، که البته در رابطه با ایران نباید از نقش آن غافل شد و در صورت از نوع رویارویی و آمر

در برابر ایران خواهد، قدرت دیگر اعضای ناتو، برای ایجاد موازنه تهدید علیه تهدید، آمریکا 
اتو در جنوب ه محتدان عرب نایران، همچنان از جمهوری اسالمی ایران بیشتر است، حال آنک

کند و تنها همین بررسی کفایت نمیاما  کنند.میخلیج فارس، نیز از این موازنه علیه ایران حمایت 
را باید  و اثرات آن بر امنیت ملی این کشور آینده حضور ناتو در پیرامون ایران مسأله سناریوهای
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 المللی دید.وضعیت نظام بین در چارچوب
 ینظام هگایجا نی، چ2030در سال  یعنی ندهیدهه آ کیدر  رسدیبه نظر ماین اساس، بر 

ال با یادصنمودار اقت یها. دادهردیدر مقام سوم قرار گ هیرا به خود اختصاص دهد و روس هیروس
 یهادرتق یقدرت اقتصاد تیوضع یایگو یبه خوب یناخالص داخل دیکه برآمده از برآورد تول

ا رآورد رو نمودار ب ینظام یهاجدول قدرت المللنیدر مورد شکل نظام ب دیهستند. با زیبزرگ ن
ظام ندر ساختار  یرگذاریو تأث یکنندگنییتع تیاز خاص یکشورها یعنیهمزمان به کار گرفت، 

 یناسبم گاهیاج یاقتصاد و یهمچون حاال، برخودار هستند که هر در دو رتبه نظام نده،یآ المللنیب
تبه در ر نیچ ،یالمللنیب ندهیگفت که در نظام آ توانیدو م نیبر اساس ا نیداشته باشند. بنابرا

 تبه اولردر  و یدر رتبه دوم اقتصاد کایبرعکس آمر ،یجهان و در رتبه دوم نظام ینخست اقتصاد
 .(Authors' Calculations, 2020)قرار خواهند داشت ینظام

 یبرا دیمناطق جدروندهای آکسفورد آمده، مورد مورد دیگری که در پژوهش برآورد کالن
 یآنچه که در پ یلالملنیب استیدر س یکنون طیدر شرا» است که طی آن هاملت-رقابت دولت

نخواهد بود. اما با  تیحداقل در اولو ایو  ستیخواهد آمد مسأله نزاع و کشمکش کشورها ن
 ی، در فهرست2035از منازعات سال  یاریامکان توجه شود که بس نیبه ا دینگرش بلندمدت با

 ییرت فضاچون تجا یمباحث روشیاست. در دو دهه پ ندهیجهان آ یهادغدغه نیپرفشارتر باالبلند
ساز، مشکل یهامیاز انسان، کنترل رژ ازینیب یهامانند سامانه دیجد یافزارهابازار فضا، جنگ ای

سطوح منازعه  شیدر کشمکش و افزا یمنجمد شمال انوسیو اق یبریجنگ سا نترنت،یا یحکمران
ان را به بر این مبنا، وضعیت جمهوری اسالمی ایر .(Oxford Analytica, 2017: 41)«است ثرؤم

و ذیل  1سازمشکل یهامیکنترل رژتوجه به تجربه چهار دهه گذشته در رابطه با غرب، ذیل مسأله 
 قرار داد.  2یبریسا جنگمورد 

ساز مدنظر قرار داده آمریکا بارها ایران را به عنوان یک رژیم مشکلدر رابطه با مورد نخست، 
وجانبه عراق و ایران توسط بیل کلینتون، قرار است که نیازمند مهار است از جمله سیاست مهار د

دادن ایران به عنوان یکی از اعضای محور شرارت توسط جورج بوش پسر که نیازمند مهار هستند. 
ای در دوره باراک های ایران توسط آمریکا و سازمان ملل در موضوع پرونده هستهدیگری تحریم

های یکجانبه علیه مریکا از برجام و ایجاد تحریماوباما که به عقد برجام انجامید و نیز خروج آ
ایران در دوره دونالد ترامپ، یعنی سیاست فشار بیشینه برای مهار و تغییر رفتار جمهوری اسالمی 

به مناطق  نیز 2017امنیت ملی آمریکا  سند نیدر ا .(Mandeelbaum, 2019: 123)تایران بوده اس
طور در جهان، آن یابه توازن قدرت منطقه ،یاطقهدر سطح من»است. مختلف جهان توجه شده 
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 یشده است تا از متحدان و شرکا ینیبشیسند پ نیباشد، توجه شده است. در ا کایکه مطلوب آمر
 یاتا توازن قدرت منطقه دیالزم به وجود آ یهاتیدر مناطق مختلف حما کایآمر یامنطقه

اشاره شده است که  رانیبه نقش ا انهیخاورمگرفته و حفظ شود. در منطقه شکل کایمطلوب آمر
 یهاو برنامه هااستی. مجموعه سداندیم یاقدرت منطقه کیرا  رانیا کایآمر دهدینشان م

و سلطه طلبانه  یمناطق مختلف جهان، در جهت حفاظت و حراست از شأن هژمون یشده برااعالم
دشمن  کایآمر انه،یمبنا، در منطقه خاورم نیا. بر (Strategic Report, 2017: 12)«قرار دارد کایآمر
 شهیدر اند نیدانسته و بنابرا رانیا کند،یم دیکشور را تهد نیا یو منافع مل یمل تیرا که امن یاول

سند بر حفظ توازن  نیآنهاست. در ا نیترمهم میمختلف است که تحر یمهار آن با ابزارها
 شده است. دیتأک زین انهیخاورم هلدر منطق مختلف جهان، از جم کایآمر یامنطقه

دفاع  سامانهمتحده در حال استقرار  االتیا»در یک نمونه در متن این سند آمده است: 
است.  یدر برابر حمالت موشک هنیدفاع از م یبرا رانیو ا یمتمرکز بر کره شمال یاهیال 1یموشک

 ید بود. دفاع موشکقبل از پرتاب خواه یموشک یدهایشکست تهد ییشامل توانا ستمیس نیا
مدت با  یطوالن کیبر هم زدن روابط استراتژ ای کیثبات استراتژ فیبه منظور تضع شرفتهیپ

 (National Security Strategy of the United States of America, 2017: 8).«ستین نیچ ای هیروس
ی رطم خه، ناتو با کشورهای شمال ایران که در خارج نزدیک روسیه قرار دارندهمکاری  

و به که هر د مهوری اسالمی ایران استملی جبرای امنیت ملی روسیه و هم برای امنیت 
رود. ای به شمار میزرگ هستهبو روسیه خود یک قدرت  رندهای بالستیک دسترسی داموشک

 زی اوع، به این ندر چارچوب سیاست دفاعی خویش نیز با توسعه فناوری موشکی خودایران 
ین اعالوه به  یز برسد.اروپا نتواند تا که می ه استبرد دسترسی پیدا کردستیک میانلهای باموشک

عت د آن سرکه پس از خروج ترامپ از برجام، روند رشای است کشور، دارای یک برنامه هسته
 ن آنشمار آورده و در پی محدود کردویژه ناتو آن را برای خود یک تهدید بهگرفته و غرب، به

، رو شده استا روبهشدید و یکجانبه آمریک اقتصادی هایاست. به همین جهت نیز ایران با تحریم
و  ف بودهلخام ماگرچه اروپا که اعضای اصلی دیگر ناتو در آن هستند، با خروج آمریکا از برجا

ای دوخته هو چشم به آیند را نداردان علیه ایرهای یکجانبه آمریکا توان شکستن تحریما هست، ام
وسط که ممکن است ت، ریکای آمبعدنماند و دولت بر سرکار باقی  مریکاکه شاید ترامپ در آ

 دوباره به برجام بازگردد.، دموکرات تشکیل شود جو بایدنوی، رقیب انتخاباتی 
کند، موجب شده تا این توان در روسیه و پس از آن ایران که منافع غرب را تهدید میوجود 

های بالستیک در استقرار موشک ، در چارچوب راهبرد نوین خود، دست به2010ز سال ناتو ا
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، اعضای ناتو تصمیم گرفتند برای دستیابی به وظیفه اصلی دفاع 2010در سال » شرق اروپا بزند.
که این  کندأکید میتناتو  خود را گسترش دهند. 1جمعی خود، توانایی دفاع موشکی بالستیک

 در خارج از مدتبرای رفع تهدید امنیتی طوالنی مدتگذاری دفاعی بلندرار، یک سرمایهاستق
، ناتو اعالم کرد که توانایی بیشتر در دفاع موشکی 2016. در ژوئیه است 2آتالنیک-منطقه یورو

را نیز دارد که توانی  های بالستیکتیک در سراسر جنوب اروپا در برابر حمله بالقوه موشکبالس
ها به روشنی موشک. این (NATO Official Site, 2019B: 1)«شده است زمینی و دریایی برشمرده

 علیه ایران، در کنار روسیه به شمار آیند. ازنه تهدیدبرای مود تواننمی
آمریکا »ت که اس آن ،در رابطه با ایران و رویارویی سایبری زمینهدر دیگر، یک مورد مهم اما 

ای ایران پدید آورده و نت را برای متوقف کردن برنامه هستهبه کمک اسرائیل ویروس استاکس
کرده  سازی ایران را کندیشرفت غنیرفیوژها کردند تا روند پای کنترل سانتووارد تجهیزات رایانه

ایران نیز در  .(Langer, 2011: 49)«و یا متوقف سازند که تا حدودی در آن به موفقیت نیز رسیدند
ه، و اقدام ین سابقه به ابنابراین با توج است. پرداختهبرابر به توسعه ارتش سایبری خود برای مقابله 

های سانهدر ر ایران در زمینه ایجاد نیرویی برای مقابله و احتماال حمله، که مواردی از آن
است، به نظر  اعالم شده 2020 آمریکایی، در یک جنگ روانی از سوی کمپین انتخابتی ترامپ در

ری ایران و غرب در یک جنگ سایبرد که طبق برآورد آکسفورد، رسد این امکان وجود دامی
یکا ت که آمررو شود. البته قابل ذکر اسقرار بگیرد و ناتو نیز به عنوان یک تهدید با آن روبه

شد.  ونه بیانبه عنوان یک نم نت را خارج از چارچوب ناتو به کار گرفت و این مثال، تنهااستاکس
کانات تواند از امیالبته نباید فراموش کرد که این کشور رهبری ناتو را همچنان برعهده دارد و م

 ، جنسبه گفته دبیرکل ناتو همچنین ک حمله سایبری بهره برد.یای این سازمان نیز در شبکه
را  یدیجد یبریسا اتیموافقت کردند که مرکز عمل 2018در  نیناتو همچن یزراو» استولتنبرگ،

این امر  که (Stoltenberg, 2018: 1)«دکنن جادیا ینظام یکمک به مقابله با حمالت هکرها یبرا
 تواند در برابر هکرهای روسی، چینی و ایرانی مصداق داشته باشد.می

نیز دارای اهمیت است که به نظر  به این امر در راستا سناریوهای آینده مورد بحثتوجه 
گرایی آمریکا کاسته رسد در صورت پیروزی ترامپ در دور دوم انتخابات، از میزان یکجانبهمی

اقدمات آمریکا، پیشه  گرایی در زمینهبهنایکج ونالد ترامپ به میزان زیادی،اگرچه د. در واقع، شود
را بر رهبری  (Melton, 2017: 1)«آمریکا را دوباره برترین خواهید کرد»خود ساخته است و با شعار 

امنیت ملی  راهبرد کند، اما در آخرین سندجهانی آمریکا، آن هم به صورت یکجانبه تأکید می

                                                           
1. Balestic Missiles Defence  
2. Europe and Atlantic 
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تأکید شده وسط آمریکا ایجاد اتئالف جهانی ت منتشر شده است، بر 2017آمریکا که در سال 
 داده یادیز یبها کایآمر یجهان، به متحدان و شرکا دنید یسند، در کنار رقابت نیدر ا»است. 

 نیدر ا کایدولت آمر ینوعشده است. به کزو تمر دیتأک کایآمر یبه رهبر یشده و بر ائتالف جهان
متشکل از متحدان و  ائتالف قدرتمند کیبه  یدهشکل قیکرده است تا از طر ینیبشیسند پ
 «و استمرار ببخشدکند  تیتقو ،کرده ایدر جهان اح ایاالت متحده را ینقش رهبر کا،یآمر یشرکا

(Strategic Report, 2017: 10)که با رقابت  یدر جهان دیمتحده با االتیاساس، ا نی. در واقع بر ا
هستند در حال  هیوسو ر نیهمچون چ یبزرگ یهاکه قدرت کایآمر یاصل یهمراه است و رقبا

که در  ییاول خود را با مجموعه ابزارها گاهیکشور بتواند، جا نیا باشند،یقدرت خود م شیافزا
بر اساس  ت است.یاهم یدارا زیاتئالف ن لیراه تشک نیدارد، همچنان حفظ کند و در ا اریاخت

است و وی، در قبال  جمهور ترامپ به ناتو نیز تغییر کردهرسد نگاه رئیسهمین سند، به نظر می
ناتو به عالوه »به شعار  2020دست برداشته است و آن را به در  1«ناتو برای آمریکا»ناتو از شعار 

خواهد برخی از کشورهای تبدیل کرده بود، به طوری که طی این شعار اعالم کرده می 2«آمریکا
گرایی آن در تضاد است، انبهخاورمیانه را نیز به عضویت ناتو در آورد، که به طور واضحی با یکج

اما امکان دارد، رقیب دموکرات وی، جو بایدن، در صورت پیروزی در انتخابات ریاست 
گرایانه خود، به این امر ، برای ترمیم چهره آمریکا، در رویکرد اعالمی چندجانبه2020جمهوری 
تواند برای ایران، تهدیدآفرین باشد و در راستای فشارها بر ایران، این وضعیت می دست زند.

 فعال نماید.برای ایجاد موازنه تهدید علیه ایران، ترامپ ناتو را نیز 
در اننتخابات ریاست  موکراتهای برد بایدن از حزب دنشانهاین حال باید توجه کرد که با 

در  مشخص شده است.در این کشور، ها ایاالت متحده، در بسیاری از نظرسنجی 2020جمهوری 
گرایی را پیشه چندجانبهدیگر  صورتی که وی پیروز انتخابات آمریکا شود، ایاالت متحده بار

رسد در این راستا، به نظر می خواهد یافت. در رابطه با ایران تریوپا نقش فعالخواهد کرد و ار
رسد، بایدن بدون قید و شرط به برجام نظر نمیاینکه به  ویژهناتو نیز نقش فعالی را پیدا کند. به

 به عنوان اهرم فشار در مناطق پیرامونی ایران از حضور ناتو این راستا ممکن استدر بازگردد و 
بسیار مهم  براین،بنا گرا ببرد.نسبت به ترامپ یکجانبه یعلیه این کشور و موازنه تهدید بهره بیشتر

برای احیای برجام از خود نشان چه رفتاری در سیاست خارجی است که ایران در این شرایط 
ت است، بلکه تنها حضور ناتو در مناطق پیرامونی ایران دارای اهمیبر این اساس، نهخواهد داد. 

وده و این کشور نیز در سیاست خارجی خویش نسبت به بازگشت به برجام دارای اهمیت ب رفتار

                                                           
1. NATO Me 
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رسد، بایدن یدر هر صورت به نظر م .زدا باشدکشور، تهدیدزا و یا تنشتواند برای امنیت ملی می
گرایی رها کند، اما در آن صورت رفتار هبرا به نفع چندجانگرایی جانبهکینسبت به ترامپ 

اینکه المللی بیانجامد و یا ینهای بتواند حتی به احیای تحریممیخطر رپیو در سنارخصمانه ایران 
 استفاده از همه امتیارهای برجام ختم شود.به خطر کمدر سناریوی ایران  جویانهرفتار همکاری

 
 گیرینتیجه

جمعی است که تحت رهبری ایاالت متحده شکل گرفته  دستهناتو یک سازمان پیمان امنیت
بنا ماین  وجود شد و بر است. این پیمان دفاعی، پس از فروپاشی شوروی، دچار چالش فلسفه

سطح  های دیگری فراتر از آنچه در دوره جنگ سرد برای امنیت بلوک غرب داشت، درمأموریت
 .. .نی و.جهانی برای خود تعریف کرد، از جمله مقابله با تروریسم، کمک به حفظ صلح جها

 ناتو د.رار داقکاری فراگیر، گسترش خود به شرق را در دستور کار همچنین در راستای این سطح 
نه مواز خود، کمتر درگیر جنگ شده است و بیشتر تالش کرده تا با ایجاد در مناطق حضور

ت تا شده اس موجب تهدید، اهداف خود و به ویژه آمریکا را برآورده سازد. رهبری آمریکا بر ناتو
رچه ازد، اگه سوردایاالت متحده را برآاین سازمان، بیش از دیگر کشورهای غربی، منافع و امنیت 

ی ری دو سوگرایی آمریکا، موجب شده تا ناتو شاهد افول همکادر دوران دونالد ترامپ، یکجانبه
به چشم  ای از گرایش دوباره آمریکا به همکاری در ناتوهای تازهآتالنتیک باشد، با این حال نشانه

از خاورمیانه در پیرامون  ن چند کشورتازگی، پیشنهاد عضو شدرامپ بهتویژه اینکه، خورد، بهمی
 ایران در ناتو را داده است. 

ران دشمن بوده ، با جمهوری اسالمی ای1979پس از رویداد انقالب اسالمی در ایاالت متحده، 
به  های مختلفی از جمله ترغیب عراقاست و بر این مبنا در طول چهار دهه گذشته، سیاست

المللی در مورد های یکجانبه و بینتحریمی، حمایت از اسرائیل، تجهیز کشورهای عربجنگ، 
 ،اورمیانهت از تروریسم، کارشکنی در صلح خاتهام حمایای و موارد دیگری از جمله برنامه هسته

ایران نیز  اسالمی مهوریو... را در مقابله با ایران به انجام رسانده است. در برابر ج نقض حقوق بشر
د ای ایجاراست و در ر دیده، در یک سیاست تجدیدنظرطلبانهملی خود را در خطکه امنیت و منافع 

ا قابله برای مبپرداخته و محور مقاومت را  ، دست به افزایش نفود خود در منطقهموازنه تهدید
 آمریکا و اسرائیل پدید آورده و به روسیه و چین نزدیک شده است. 

های نظامی در پیرامون ایران بوده هیکی دیگر از اقدامات آمریکا در برابر ایران، استقرار پایگا
به طوری که دیده  است که هم خود به تنهایی و هم در چارچوب ناتو به انجام رسیده است.

شود در کشورهای شمال ایران در چارچوب گسترش ناتو به شرق، در غرب ایران با حضور می
و در جنوب ایران با همکاری با  ترکیه در ناتو و حمله به عراق، در شرق ایران با حمله به افغانستان

ای را علیه جمهوری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، توانسته، تهدید نظامی بالقوه
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 که ناتو در آن نقش اساسی دارد. اسالمی به وجود آورد
ت از هم در سمباگر در آمریکا ترامپ در دور دوم رسد در سناریوهای آینده، به نظر می

 وباره بادکارگیری قدرت ناتو در چارچوب توافقاتی ار گیرد، تا حدودی به بهریاست جمهوری قر
ویژه اینکه ایران به هایی از آن مورد اشاره قرار گرفت.های اروپایی گرایش یابد، که نشانهقدرت

خود  ه نفعبتالش داشت تا از شکاف میان آمریکا و اروپا در دوران ترامپ در موضوع برجام 
جه به رسد با تواگر در ایاالت متحده جو بایدن به قدرت برسد، به نظر میاما  استفاده کند.

های پیشین میان آمریکا و گرا، همکاریهای انتخاباتی خود، در یک سیاست چندجانبهوعده
وجه مورد ت ط ناتوناتو، شکل بگیرد و توان ایجاد موازنه تهدید توسمتحدان اروپایی و... آن در 

 قیبه تعم با توجهرسد، بنابراین به نظر می مورد بازگشت به برجام صورت گیرد. جدی به ویژه در
از  یفیطکشور،  ر برابررفتار ناتو د ینیبشیقابل پ یوهایسنار ران،یا یرامونیپ طیحضور ناتو در مح

 نیا یهاو فرصت هادیتهد زانیو م باشدیم انهیجویخطر و همکارپرخطر، کم یوهایسنار
 یاسالم یمهورج یخارج استیکه س ستا ییوابسته به راهبردها ران،یا یمل تیامن یابر وهایسنار

 یرفتار ایدهد و  از خود نشان زیدآمیتهد یرفتار نکهیا یعنی کند،یدر برابر آن اتخاذ م رانیا
تا  دکن تیخود را تقو یهاواع قدرتدارد تا ان ییتا چه حد توانا رانیا نکهیزدا، به عالوه اتنش
 در این رفتار ن، آنچهمیا . در ایناثر خواهد داشت رانیدر رفتار ناتو با ا نه تهدید برقرار بماند،مواز

ای، موشکی و نفوذ محور های هستهاست که ایران در مورد برنامه سیاستیدارای اهمیت است، 
مریکا ه با آرای، به مذاکخواهد گرفت، اینکه با استفاده از چنین موازنهمقاومت در منطقه در پیش 

در  دنه تهدیمواز بپردازد، موجب کاهش تهدید ناتو خواهد شد و در برابر اگر با استفاده از این
یط وجب افزایش تهدید ناتو و تعمیق حضور آن در محجهت مخالف مذاکره حرکت کند، م

 پیرامون خود خواهد شد.
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