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  :چکیده

 قفقـاز  ي حـوزه  در آن گسـترش  بـه  رو نفـوذ  و تر وسیع تالش و ناتو امنیتی و سیاسی راهبردهاي و اهداف به توجه با 

 آن تاثیر و منطقه این در ناتو اهداف بررسی به جنوبی، قفقاز کشور سه با ناتو روابط بررسی با حاضر نامه پایان جنوبی،

  .پرداخت خواهد ایران اسالمی جمهوري ملی امنیت و منافع بر

وجـودي   ي رسـید کـه فلسـفه    با آغاز تحوالت در بلوك شرق و از میان رفتن خطر نظامی پیمان ورشو، چنین بنظر می

ـ  ناتو هم از میان رفته باشد، ولی تحوالت اروپاي شرقی در سال هـاي تـازه    ویـژه بـروز جنـگ در جمهـوري     ههاي بعد ب

هـا  ا برمخاطرات و بحرانناسبی براي تداوم ناتو بود تا از طریق این سازمان، اروپم توجیهاستقالل یافته شوروي بهانه و 

، بلکه سیاست گسترش به شـرق تـا آسـیاي مرکـزي و قفقـاز را      شوروي نه تنها ناتو از بین نرفت با فروپاشی. فایق آید

 بـه  نـاتو  حرکت به نیز ناتو حضور از استقبال در کشورها این هايضرورت و دالیل اتو،ن راهبرد از جداي .درپیش گرفت

 قفقـاز  اهمیـت  عامل مهمترین گاز، و نفت غنی منابع وجود و راهبردي موقعیت .است نموده شایانی کمک شرق سمت

 راسـتاي  در آمریکا نظامی مستقیم حضور با توأم فرهنگی و اقتصادي سیاسی، نفوذ. شودمی محسوب ناتو براي جنوبی

 بـه  ویـژه  توجـه  بـراي  ناتو رهبران دیگر تشویق و ترغیب کنار در جنوبی قفقاز هايجمهوري با دوجانبه هاي همکاري

 تـرین مهـم  از شـوروي  سـابق  هـاي جمهـوري  تمامی دربرگیري تا پیمان این گسترش و قفقاز و مرکزي آسیاي مسایل

پرسشی که درصدد پاسخ بـه آن  بنابراین  .است بلندمدت و استراتژیک اهداف این به رسیدن براي واشنگتن کارهاي راه

 یـت آن بـر منـافع و امن   یربوده و تـاث ) یقفقازجنوب(در منطقه ییچه اهداف و راهبردها يناتو دارا هستیم این است که

بـا  ) نـاتو (یشـمال  یـک آتالنت یمـان پیست؟ فرضیه این پژوهش عبـارت اسـت از اینکـه    چ یرانا یاسالم يجمهور یمل

است تا بتوانـد اهـداف درازمـدت     یتیو امن یاسیبه دنبال توسعه س یهترک یرنظ ییدولت ها یو همراه یکاآمر یتمحور

 مطـرح   نـاتو  گسـترش  بـراي  که دیگري اهداف .یدنما یفاءا یهو روس یرانا يخود را در محدود نمودن قدرت منطقه ا

 یتـی، و امن ینظـام  ینـه نـاتو در زم  یاستس. باشدمی سازماندر برابر این  روسیه گسترش و نفوذ از جلوگیري باشدمی

 گسـترش  بنـابراین .باشـد یغرب مـ  یتیو قفقاز به حوزه مناسبات امن يمرکز یايآس يوارد کردن کشورها يتالش برا

 بلکـه  برد،می بین از را کشور این ملی منافع تنها نه جمهوري اسالمی ایران مرزهاي به آن شدن نزدیک و شرق به ناتو

  .است یلیتحل یفیصورت توص بهپایان نامه  یندر ا یقروش تحق .باشدمی کشور این براي جدي تهدیدات ایجاد باعث

  .ملی امنیت ملی، منافع جنوبی، قفقاز ،)ناتو(شمالی آتالنتیک پیمان سازمان: هاواژه کلید
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  مقدمه 1-1

دسـتخوش   یالمللـ و بـین  يامنطقـه  یامنیت یسیاس ينقش بازیگران و نهادها ياتحاد شورو یبا فروپاش

 سازمان يها و کارکردهاآن تغییر در ماموریت یو در پ يشورو یفروپاش يپیامدها. شدبسیار تغییر و تحول 

مـا در ایـن پـژوهش     یاما مساله اساسـ . است یمختلف قابل بررس يدر حوزه ها یالمللو بین يامنطقه يها

در ایـن حـوزه    یالمللـ دنبـال آن نقـش جدیـد بـازیگران بـین      و بـه  یبه تغییرها در عرصه قفقازجنوب ینگاه

  .مهم است یجغرافیای

دوم و  یپس از پایان جنگ جهـان  یسیاس -یامنیت يبه عنوان نهاد) ناتو( یپیمان آتالنتیک شمال سازمان

از  یناشـ  يمختلف به خصوص تهدیـدها  يحوزه غرب در برابر تهدیدها يتامین امنیت کشورها يدر راستا

ـ  يواقعیت این بود که هیچ یک از کشورها .پدیدارشد يجبهه شورو قـادر بـه    یتنهـای  هعضو ناتو در اروپا ب

بر آن بـود کـه دامنـه نفـوذ و گسـترش حضـور        یاین پیمان دسته جمع. نبود يدفاع از خود در مقابل شورو

فلسـفه   يشـورو  یروپاشـ و ف 90دهـه   یپایـان  ياما تحول هـا . و اقمار آن را به غرب محدود سازد يشورو

اروپا و پایان جنـگ سـرد،    یسیاس ايتغییر در جغرافی. مواجه ساخت یناتو را با عالمت سوال بزرگ يوجود

  .ساخت يادامه فعالیت ناتو ضرور يرا برا يبازتعریف اهداف جدید
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ـ      یاین اساس ناتو موقعیت را آماده یافت تا به آهستگ بر بـه   یدامنه نفوذ خـود را بـه سـمت شـرق یعن

 يهـا و بلـوك شـرق از مخـالف    يتشـکیل نـاتو، شـورو    ياز ابتـدا . اردوگاه دشمن سابق خود معطوف دارد

جدیـد   يها تتغییر یافته است که ناتو ماموری يااینک شرایط به گونه. بودند يسرسخت تشکیل چنین نهاد

در گسترش دامنه حضور خود در قلمـرو رقیـب    یخود را در حوزه حیاط خلوت روسیه تعریف کرده و سع

جـامع و فراگیـر را    یآن، تحقیق يشرق، آثار و پیامدها يگسترش ناتو به سو. دارد) پیمان ورشو(سابق خود 

و نیز  یدر حد پایان نامه تحصیل بحثمحدود کردن دامنه  يبرا. طلبد که دامنه آن بسیار وسیع خواهد بود یم

 يایـران، ضـرورت اجـرا    یاسـالم  يجمهـور  یامنیتـ  -یژیک قفقاز در حوزه سیاسبا توجه به اهمیت استرات

آن بر منطقـه و بـه    يپژوهش پیرامون گسترش دامنه نفوذ ناتو به شرق به ویژه منطقه قفقاز و اثرها و پیامدها

  .بود واهدویژه بر ایران مورد نظر این پژوهش خ

و زمینه ها و ) ناتو( یابتدا پیمان آتالنتیک شمال. خواهد بود تحلیلی – یاین تحقیق توصیف ياجرا روش

  . گیرد یقرار م یآن مورد بررس يتاریخچه شکل گیر

آن بر منافع  یربوده و تاث) قفقاز(در منطقه ییچه اهداف و راهبردها يناتو دارا"این پژوهش  یاصل سوال

) نـاتو (یشمال یکآتالنت یمانپ" تحقیقفرضیه این . خواهد بود "یست؟چ یرانا یاسالم يجمهور یمل یتو امن

است تا بتوانـد اهـداف    یتیو امن یاسیبه دنبال توسعه س یهترک یرنظ ییهادولت یو همراه یکاآمر یتبا محور

ایـن   یسواالت فرعـ  .است ".یدنما یفاءا یهو روس یرانا ياود را در محدود نمودن قدرت منطقهمدت خ دراز

حضور نـاتو در  "، "؟است یدر قفقاز جنوب یتیامن -یاسیچه اهداف و منافع س يناتو دارا"ز شامل پژوهش نی

 یهروابط ناتو و روسـ  یکیدر صورت نزد"، "دارد؟ یرانا یمل یتمنافع و امن يبرا یداتیچه تهد یقفقاز جنوب

  .هستند "خواهد داشت؟ یرانا یمل یتو امن یبر منافع مل یراتیچه تاث یکینزد ینا

در . پرداختـه خواهـد شـد    "کلیات پژوهش"به  اولدر فصل . فصل تنظیم شده است 5پژوهش در  این

نـاتو   یتـی امن-یاسـی اهـداف س  "فصـل سـوم بـه    . قرار خواهد گرفت یمورد بررس "مبانی نظري"فصل دوم 

 يجمهـور  ملـی و منـافع ملـی    بر امنیت اهداف ناتو اثیرت"فصل چهارم به . اختصاص دارد " یدرقفقاز جنوب

  .گیرد یقرار م تجزیه و تحلیلمورد  "بررسی و نتیجه گیري "پردازد و در فصل پنجم  یم "ایران یاسالم
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  مسأله یانب 1-2

 يجنـوب آن بـه جمهـور   . قـرار دارد  یهروس یونکه در شمال آن فدراس یاست کوهستان يامنطقه قفقاز

 یـن ا. شـود یمـ  یآزوف منته یايو در یاهس یايخزر و غرب آن به در یايشرق آن در یه،و ترک یرانا یاسالم

 1393 یی،کـوال (شـود  یم یمتقس یو جنوب یقفقاز بزرگ به دو بخش قفقاز شمال يهامنطقه توسط رشته کوه

نقـش   يبـرا  ياو فرامنطقـه  يامنطقـه  يقدرت ها یلتما یه،روس یفو تضع يشورو یپس از فروپاش). 181:

امروزه بحث گسترش ناتو و پیوستن اعضاي جدید ). 271:1387ی،واعظ(یافت یشدر منطقه قفقاز افزا ینیآفر

و از آنجائی که پاره اي از اعضاي جدید  یردبه این پیمان از ابعاد گوناگون مورد ارزیابی و کنکاش قرار می گ

از جمله برخی (ناتو از لحاظ جغرافیایی در همسایگی و مجاورت مرزهاي جمهوري اسالمی ایران قرار دارند 

قامـت،  (به نزدیکی ایران گسترش یافته استحوزه نفوذ و فعالیت ناتو ) از کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز 

1387 :43.(  

تالش براي پر کردن  موضع غرب و یتبراي تقو یعامل یدو قفقاز را با یانهم یايناتو به منطقه آس ورود

رقبـا و   یفانـرژي، تضـع   یمبر منابع عظـ  کنترل :و شامل شوروي یوجود آمده بعد از فروپاش خالء قدرت به

ناتو بـه منطقـه    رودو یه،در چارچوب رقابت غرب با روس یگربه عبارت د. نمود یابیارز یاسیکنترل اسالم س

 یتـی و امن ینمـود کـه نقـش آن صـرفاً در حـوزه نظـام       یـابی از ابزارهاي مهم غرب ارز یکیبه عنوان  یدرا با

اش د و گسترش حـوزه عملیـاتی  آتالنتیک شمالی با تغییر دستور کار خوسازمان ). 164: 1387 ی،تراب(یستن

در این رابطه، بـه نظـر   . ی باشدسنتی خود م لبه دنبال مشارکت و حتی پذیرش برخی کشورها خارج از روا

ن بـراي ایـن   هاي خاص ناتو براي گسترش به مناطق پیرامونی کشورهایی نظیر روسـیه و ایـرا  رسد برنامهمی

در واقع، توجه ناتو به منطقه قفقاز و به ویژه جمهوري آذربایجان ناشی از . شته باشدمیت خاصی داسازمان اه

 -هر چند در گذشته و در زمان جنگ سرد نیـز قفقـاز اهمیـت نظـامی    . همجواري آنها با این دو کشور است

عالوه بر دالیل امنیتـی   ي نظامی ورشو و ناتو بود، اکنونهااستراتژیک داشت و محل برخورد دو قلمرو پیمان

اوراسیا  تبر این اساس به ویژه نقش قفقاز جنوبى در امنی. به لحاظ اقتصادي و سیاسی نیز بسیار اهمیت دارد

و کل ساختار امنیتـی  ها، مرز جدید ناتو لش بینی می شود این منطقه براي سابراي ناتو قابل توجه است و پی

  .)147: 1386 ي،احد(اروپایى باشد
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ـ   یستدر ب یرانا یاسالم يجمهور یتیامن محیط الملـل   ینسال گذشته تابع دو موضوع مهم در سـطح ب

موضـوع  . باشـد  یدوره م یندر ا یرانا یاسالم يالملل بر رفتار جمهور ینساختار نظام ب یرتاث یانگربوده که ب

سـرد و موضـوع دوم    نـگ و آغاز دوره پسا ج یستینظام کمون یالملل پس از فروپاش یناول تحول در نظام ب

 یاساسـ  ییراتـی کشور را دستخوش تغ یتیامن یطپس از آن بود که مح یعسپتامبر و وقا 11 یستیحوادث ترور

 يهـا یسـتم س یرائتالف در ز یروين يکشورها یرو سا یکاآمر یسپتامبر حضور نظام 11به دنبال حوادث . کرد

 ي،زاهـد (بـه خـود گرفـت    یتهـاجم  یشکل یسالما يجمهور یتیامن يدر فضا یبه عبارت یاو  یرانا يامنطقه

 متحـده  یـاالت ا يمسئله که سازمان ناتو به رهبـر  ینبر ا یدو با تأک گفته یشبا توجه به مطالب پ ).121: 1388

اهداف ناتو  مسئله مطرح است که یندرصدد نفوذ، دخالت و گسترش در مناطق مختلف جهان است، ا یکامرآ

از گسترش نـاتو در منطقـه    یرانو ا شود یمحسوب م یرانا یمل یتمنافع و امن يبرا یددر قفقاز به عنوان تهد

   کند؟ یم یاحساس نگران یقفقاز جنوب

  

  پژوهش هاي	سؤال 1-3

  :یاصل سوال

 یملـ  یـت آن بر منـافع و امن  یربوده و تاث) جنوبیقفقاز(در منطقه ییچه اهداف و راهبردها يناتو دارا 

 یست؟چ یرانا یاسالم يجمهور

  

  :یفرع هاي سوال

 است؟ یدر قفقاز جنوب یتیامن -یاسیچه اهداف و منافع س يناتو دارا  

 دارد؟ یرانا یمل یتمنافع و امن يبرا  یداتیچه تهد یحضور ناتو در قفقاز جنوب  

 یـران ا یملـ  یـت و امن یبر منافع مل یراتیچه تاث یکینزد ینا یهروابط ناتو و روس یکیدر صورت نزد 

 خواهد داشت؟
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  پژوهش	یهفرض 1-4

 به دنبـال توسـعه    یهترک یرنظ ییدولت ها یو همراه یکاآمر یتبا محور) ناتو(یشمال یکآتالنت یمانپ

و  یـران ا ياست تا بتواند اهداف درازمدت خود را در محدود نمودن قدرت منطقه ا یتیو امن یاسیس

 .یدنما یفاءا یهروس

 

  اهداف پژوهش 1-5

 يطلـب بـرا   و توسعه یالیستیامپر يدر دست کشورها ياز کشورها سازمان ناتو را ابزار یاريبس امروزه

ـ  یزبه اهداف خود و ن یدنرس کشـورها   یامـور داخلـ   ینفوذ و دخالت در مسائل جهان، مناطق مختلف و حت

مسئله . است  کرده لقیخود ت يبرا یديهمواره ناتو و گسترش آن را تهد یزن یرانا یاسالم يجمهور. دانند یم

از موضوعات و مسائل مهم  یکی یحوزه قفقاز جنوب يآن در کشورها یرگذارياز نفوذ و تأث یريناتو و جلوگ

  .بوده است یرانا یاسالم يجمهور یاستمدارانو س یشمنداناند یشرويپ

 یمنطقه هم مـرز مـ   ینبا دو کشور ا یرانا یراباشد ز یم یتبا اهم یاربس یرانا يبرا یقفقاز جنوب منطقه

هدف در  ینتر یو اصل ینمهم تر. ها دارد يجمهور ینبا ا یزن یفراوان یو فرهنگ یاشتراکات قوم یزباشد و ن

 یاسالم يجمهور یمل یتو امن نافعبر م یناتو در قفقاز جنوب  ياهداف و راهبردها یرتاث یپژوهش بررس ینا

  .باشدیم یرانا

 يآن بـرا  یـدات و تهد یاهداف نـاتو در حـوزه قفقـاز جنـوب     یپژوهش بررس یناز اهداف ا یگرد یکی

  .پاسخ به سؤاالت مطرح شده است یزبه ناتو و ن یرانو نشان دادن مواضع و نگرش ا یرانا یاسالم يجمهور

  

  :یفرع اهداف

 یدر منطقه قفقاز جنوب یرانا یاسالم يمنافع جمهور یبررس .  

 یحضور ناتو در منطقه قفقاز جنوب یلدال.  

  با ناتو یمنطقه قفقاز جنوب يکشورهاروابط.  

 یاهداف ناتو در قفقاز جنوب.  
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 یرانا یاسالم يجمهور یمل یتکننده منافع و امن یدعوامل تهد.  

  

1-6 پژوهش یتضرورت و اهم  

منطقـه،   یـن ا يبـا کشـورها   یفرهنگـ  يهایوندو پ یبا منطقه قفقاز جنوب یرانبودن ا یهتوجه به همسا با

. گـذار باشـد   یرتاث یرانا یمل یتتواند بر منافع و امنیم یوندد،پیمنطقه به وقوع م ینکه در ا یهرگونه تحوالت

از لحاظ  ی،فروپاش ینمانده از ا ابرج يبودن کشورها یفضع یلبه دل يشورو یراتحاد جماه یپس از فروپاش

 یـن منطقـه بـاز شـد و ا    یـن بـه ا  يافرامنطقـه و  يامنطقـه  يهـا قدرت يپا یتو قدرت حاکم یاسیقدرت س

اهـداف و  . شـد  ياو فرامنطقه يامنطقه يهامحل رقابت کشورها و سازمان یافتهتازه استقالل  يها يجمهور

پـژوهش حاضـر در    یـت باشد، لذا اهم یم یرانا یمل یتو امن فعمنطقه در تضاد با منا ینناتو در ا يراهبردها

اهـداف بـر منـافع و     یـن ا ياثر گـذار  یمنطقه و چگونگ ناتو در یتیامن -یاسیس ياهداف و راهبردها یبررس

  .است یرانا یمل یتامن

  

  پژوهش يیشینهپ 1-7

و  يمرکـز  یايگفت که در مورد بحث گسترش و حضور ناتو در آسـ  یدبا توجه به موضوع پژوهش با 

حضور و گسترش نـاتو   یلبه وفور در مورد دال یسندگانشده است و نو  نوشته يقفقاز، آثار و مقاالت متعدد

 يو راهبردهـا  دافاهـ  یاما درباره بررسـ . به دست داده اند یبه شرق، به پژوهش پرداخته و اطالعات مناسب

صورت نگرفته اسـت و   یپژوهش یرانا یمل یتآن بر منافع و امن یرو تاث یناتو در قفقاز جنوب یتیامن -یاسیس

از کتابها، مقاالت و  يپژوهش به ذکر تعداد یدر بحث سابقه مطالعات. وارد شده اند يواد ینمحققان کمتر به ا

 یملـ  یـت ناتو در قفقـاز ومنـافع و امن   یتیامن -یاسیس يها بردکه در مورد بحث اهداف و راه ییهانامه یانپا

هـت شـناختن   باشـد در ج  ینامـه فـتح بـاب    یانپا یناست که ا یدام. شود ینوشته شده است، پرداخته م یرانا

 .یرانا یاسالم يجمهور یمل یتآن بر منافع و امن یرو تاث یناتو در قفقاز جنوب يها یاستس
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 یـایی علل پا یبه بررس »یکاآمر یطرهو گسترش ناتو س یاییو ناتو، پا یکاآمر«در کتاب ) 1386(امینیان 

ـ    به یکاو توسعه ناتو در دوران جنگ سرد و نقش آمر  المللـی  ینعنوان تنها قدرت موجـود در نظـام ب

 تحادیـه ا يکشـورها  یو خـارج  یدفـاع  هاي یاستاتحاد بر س ینا یقپرداخته است که توانسته از طر

در منطقـه اروپـا ـ     یتـی سـاختار امن  ینتـر  سازمان ناتو در طول جنـگ سـرد مهـم   . بگذارد یراروپا تأث

 یکی. بود یدر برابر تهاجم خارج ینیتمرکز ناتو، دفاع سرزم یمحور اصل. رفت یبه شمار م یکآتالنت

 یان و افکـار عمـوم  ییاروپا يدر صحنه اروپا برا یکاحضور آمر یهکه ناتو محقق کرد، توج یاز اهداف

از ناتو نه تنها به  یکاو آمر باشد یم یکاآمر یکهژمون هاي یاستس یرگسترش ناتو تحت تاث. بوده است

نهاد چندمنظوره استفاده  یکاستفاده کرده است بلکه از ناتو به عنوان  يشورو هدف بازدارنده اتحاد

آن  يشده ناتو و سـازوکارها  ینهنهاد و شده یت تثب یهبا اتکا به رو 90در دهه  یکاپس آمر. کرده است

و  یخـارج  یاسـت و گسترش ناتو را در دستور کـار س  یدحضور و نفوذ خود را در اروپا تداوم بخش

 .د قرار دادخو یتیامن

 میالدي و مجموعه  90معتقد است که گسترش ناتو به شرق با توجه به تحوالت دهه ) 1387( قامت

اقدامات اعضاي آن، صورت عینی به خود گرفته است و به طور حتم این گسترش تأثیر شـگرفی در  

برنامه ریزي هاي راهبردي کشورها در حوزه هاي مختلف سیاسی امنیتی، در سطح جهان بـر جـاي   

سازمان پیمان آتالنتیک شمالی که ساخته و پرداخته سال هاي جنگ سرد بود، پـس  . ذاشتخواهد گ

دانستند که ساختار ناتو پاسخگوي با بحران موجودیت روبرو شد و سران آن می 90از تحوالت دهه 

از این رو با ارائه تعریف جدید لزوم تداوم حیات ناتو و گسترش حـوزه  . المللی نیستتحوالت بین

بدون تردیـد ایـن گسـترش بـا توجـه بـه       . آن به سمت شرق به یک ضرورت تبدیل شد یرافیایجغ

در آسیاي مرکزي و قفقـاز تـأثیرات شـگرفی را در     یرانا یاسالم ينزدیک شدن به مرزهاي جمهور

این مقاله به بررسی گسـترش  . بر ایران خواهد گذاشت... مسائل مختلف سیاسی، اقتصادي، امنیتی و 

  .رکزي و قفقاز و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران پرداخته استناتو در آسیاي م

 به بررسی اثرات و عواقب گسترش ناتو تا آسیاي مرکـزي و قفقـاز بـر امنیـت ملـی      ) 1388( شربیانی

تامین امنیت و ثبات در منطقه اروپاـ «: در بخشی ازکتاب آمده است. پردازد جمهوري اسالمی ایران می

استقالل  تازههاي  پیمان شوروي و جمهوري  هاي دموکراتیک در حوزه استقرار و تثبیت نظام آتالنتیک،

انجامـد، از   یافته شوروي سابق که به طور طبیعی بـه تقویـت و تحکـیم نفـوذ آمریکـا در منطقـه مـی       

توان به محـدود کـردن نفـوذ و مهـار      مهمترین دالیل گسترش ناتو به شرق است و از دیگر دالیل می
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  تـر کـردن حلقـه    دن کشورهایی همچون روسیه، چین و ایران در منطقه و در جهان از طریـق تنـگ  کر

، »نـاتو و توسـعه  «هـاي   این کتاب در سه فصـل بـا عنـوان   » .استراتژیک کشورهاي باال باشد  محاصره

 بـه رشـته  » تاثیر گسترش ناتو بر امنیت ملی ایـران «و » گسترش ناتو به شرق، آسیاي مرکزي و قفقاز«

نـاتو و سیاسـت    نـاتو، توان به علل گسـترش   هاي گوناگون این اثر می از بخش. تحریر در آمده است

طلبی ناتو، آمریکا و گسترش ناتو، امنیت ملی و ابعاد امنیت ملی ایـران اشـاره    گسترش، اهداف توسعه

 .کرد

 ایران، همیشه تاثیر جغرافیاي سیاسی کشورهاي پیرامون : به این نتیجه رسیده است که )1388( عالیی

در طول دوره هاي مختلف، بسیاري از ائتالف ها و . مهمی بر امنیت ملی جمهوري اسالمی، داشته اند

اهمیـت ایـران از نظـر    . پیمان هاي نظامی در فضاهاي جغرافیایی اطراف ایـران، شـکل گرفتـه اسـت    

 تاثیرگـذار  کشـورها  سـایر  بـا  ایران روابط بر امنیتی –شده تا هر نوع پیمان نظامی  جبژئوپلتیک، مو

سـال گذشـته    60ر محیط جغرافیایی پیرامونی ایران ظـرف  د که جهانی مهم هاي پیمان از یکی. باشد

انتظار می رفت که با انحالل پیمان ورشـو،  . می باشد) ناتو(شکل گرفته است، پیمان آتالنتیک شمالی 

ولی با تالش هاي ایاالت متحده، نه . شود ناتو نیز رو به ضعف نهاده و در نهایت کنار گذاشته ازمانس

تغییـر در  . ترش یافته اسـت هاي ناتو و دامنه نفوذ آن گستفاقی نیفتاد، بلکه حوزه ماموریتتنها چنین ا

بیشـتر پیمـان    شهاي گذشته ناتو و ایجاد توسـعه سـرزمینی و جغرافیـایی بـراي ایفـاي نقـ      ماموریت

فظ ناتو در مسیر برنامه هاي آتی ایاالت متحده در سطح آتالنتیک شمالی، پاسخ دولت آمریکا براي ح

حضور ناتو در منطقه قفقاز می تواند سناریوهاي مختلفـی را  . جهان بخصوص منطقه قفقاز بوده است

حضور نـاتو  » و تهدید بودن رخط«در حوزه امنیتی جغرافیاي پیرامون ایران رقم بزند که قدر مسلم آن 

بنابراین جمهوري اسالمی ایران می بایستی نسبت به مقاصد . اهد بودبراي جمهوري اسالمی ایران خو

جدید این پیمان نظامی به اندازه کافی حساس بوده و طرح ها و برنامـه هـاي آن را زیـر نظـر داشـته      

  .باشد

 یلـی ورشـو، دل  یمانو انحالل پ يشورو یپس از فروپاش: معتقد هستند که) 1388( ی،و عزت الماسی 

بـا   یمـان پ یـن ا یـات به تداوم ح یازاما ن یدرس یناتو به نظر نم یتیامن ینظام یمانپ یاتتداوم ح يبرا
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در . آن سبب گسترش ناتو به سمت شـرق شـد   ینههز یممتحده و تقس یاالتا یهدف توسعه هژمون

 يانتقال انرژ یرمس یتامن ینو تام يمرکز یايها، آسقدرت یانصحنه رقابت م ینمهمتر سخیرت یرمس

واقع شده است و ربـط دهنـده    یحساس یاربس یتیکیژئوپول یتدر موقع یرانا ینکهبا توجه به ا. است

نـام   یـروزي دوم هم پل پ یعمان است و در دوران جنگ جهان یايفارس و در یجخزر با خل یايدر

 ممکن بـه نظـر   یرمنطقه غ یتیکژئوپول يهااز قطب یکیبعنوان  یراناز ا یچشم پوش بنابراینگرفت 

گسـترش دامنـه نفـوذ     يحرکت همسو در تالش بـرا  یکمتحده و ناتو در  یاالتا ینبنابرا. رسدیم

 يمرکز یايشاهد حضور ناتو در افغانستان، عراق، آس یمتوانیما م. در جهان هستند یمانپ ینا یتیامن

 یقحضور تطب ینا یتخود را با واقع یستیبایم یراناجمهوري اسالمی زمان  ینو در ا یمباش یهو ترک

 .خواهد کرد ینرا تام کشور یمنافع مل راستا یندرست در ا یاستس ینواضح است که تدو. دهد

 يـ فضـا   یتیـک ـ قلمرو ژئوپل  يانرژ«عناصر چهارگانه : کنددر کتاب خود اشاره می)1389( محمدي 

 یتلق یرانا یاسالم يقدرت جمهور يها که از مؤلفه یزانبه همان م »يا هسته يو فناور یدئولوژیکا

کشور  15با  یرانمشترك ا يمرزها. باشند یم یزن یمل یتامن يبالقوه برا یداتتهد يبه معنا شوند، یم

 یکآتالنت یمانپ يبرا اي یژهو یتبا چهار مؤلفه فوق ارتباط دارند، از اهم يا بگونه یککه هر یههمسا

خزر در شـمال و   یايدر .ر استبطور اخص برخوردا یکامتحده آمر یالتبطور اهم و ا) ناتو( یشمال

و  یتیـک ژئوپل یـت حـائز اهم  ي،و عبـور انـرژ   ینتـأم  يبـرا  یمحلـ  یـران فـارس در جنـوب ا   یجخل

 یمانمنظور تمرکز پ ینبه هم. شوند یم یتلق يا هسته يقلمرو گسترش فناور ینو همچن یکژیدئولوا

قدرت،  يها مؤلفه ینا یریتکنترل و مد يو قفقاز برا يمرکز یايو آس یانهبر خاورم یشمال یکآتالنت

 يجمهـور  يمرزهـا  یرامـون و گسترش نـاتو پ  یمانپ یننگاه به شرق ا یاستس یناست؛ بنابرا يجد

 ینو ا کند یرا محدود و محصور م یرانا یاسالم يجمهور یکتنفس و استراتژ يفضا یران،ا یاسالم

 یايآس ی،صفحه شطرنج جهان يرو یدينقطه کل«: را که معتقد است ینسکیبرژ یدجد یتیکنظر ژئوپل

 يها کتاب به اختالف نظرات و اختالف منافع و رقابت یندر ا. کند یم ییدرا تا» و قفقاز است يمرکز

نگاه به شرق و گسترش نـاتو توجـه    یاسترو س یشپ يها چالش ینپنهان و آشکار کشورها و همچن

  . شده است



   

11 

 

  یممفاه تعریف 1-8

  یجنوب قفقاز 1-8-1

هـزار   400به وسـعت   ياکه در محدوده یباستو ز ياافسانه ی،کوهستان ینیسرزم یجنوبمنطقه قفقاز  

 یههمسـا  یـه ترک یو جنوب شـرق  یرانا ینفر، از جنوب با شمال غرب یلیونم 22برابر  یتیمربع با جمع یلومترک

از  یکـی منطقـه قفقـاز   . شـود یم محدود یه،جنوب روس يهادر دشت مانیچ –است و از شمال به چاله کوما 

 یهواقع شده که حاش يایکهدر بار یمنطقه قفقاز جنوب). 35: 1384 ی،کاظم( باشدیم یتمناطق مهم تمدن بشر

 یجـدا مـ   یاهسـ  یايخزر را از در یايدهد و دریم یوندپ یغرب یايآس یرا به نوار شمال یشرق ياروپا یجنوب

  .)13: 1393 ی،کوزه گر کالج(کند

 یـره تـا شـبه جز   یاهسـ  یـاي تامان واقـع در شـمال در   یرهاست که از شبه جز یکاستراتژ يامنطقه قفقاز

منطقـه بـا سـه مشخصـه      یـن ا یتیک،در مطالعات ژئوپل. شده است یدهخزر کش یايآبشرون واقع در غرب در

  ).9: 1384 ی،کاظم( یو سوم تنوع مذهب یبودن، دوم تنوع قوم ینخست کوهستان: شودیشناخته م یاصل

 یافتـه هاي متنـوع بـه بالکـان اروپـا شـهرت  یتبرخورداري از اقوام و هو یلیبه دل یجنوبقفقاز  منطقه

سـه کشـور،    یناز ا یکمنطقه هـستند، اما هر یندر ا یاصل یها، سه گروه قومیها و گرجارامنه، آذري. است

  ).135: 1393 تی،شربو  نورمحمدي(باشندیم یزن یهاي متعدد قومیتداراي اقل

  

  ناتو 1-8-2

 یراتحـاد جمـاه   يهـا یخـواه  یادهبه منظور مبارزه با ز 1949 یلکه در آور ینظام -یاسیس ينهادناتو  

دو کشور عضـو،   یا یکسازمان حمله به  ینبه موجب ماده پنج ا. شکل گرفت یغرب يکشورها یانم يشورو

پـس  . شده و ناتو موظف به دفاع از کشور مورد حمله قرار گرفته است یعضو تلق يکشورها یحمله به تمام

از  يحـال تعـداد   یـن بـا ا . ناتو مـورد سـوال واقـع شـد     ي، فلسفه وجود1991در سال  يشورو یاز فروپاش

سازمان تا سال  يتعداد اعضا. یوستندشده پ یادبه سازمان  یشرق ياروپا یزو ن يجدا شده از شورو يکشورها

   .)99: 1395،ییبابا(باشد یور مکش 28، 2016
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ـ   یانبه اروپا بلکه از م يشورو یاز حمله نظام یريناتو نه تنها جلوگ ییبرپا علت  ياروپـا  یبـردن نگران

 یفـاء متحده را متعهد به ا یاالت، ا1949 یمانپ. بود يگر ینظام يهایاستاز بازگشت دوباره آلمان به س یغرب

 ینظـام  یو فرمانـده  ینظـام  ی،امیرنظـ غ يهاشاخه يناتو دارا .اروپا ساخت یتیدر امور امن ینقش دائم یک

 یـار سـازمان را در اخت  یـن شده کنترل کامل ا یلناتو تشک ياعضا یکه از تمام یشمال یکآتالنت يشورا. است

  .)418-419: 1388 ي،تریفیتس وگر(دارد

فرانسـه،   ی،چک، دانمارك، استون ی،بلغارستان، کانادا، کرواس یک،بلژ ی،عضو ناتو شامل آلبان کشورهاي

 ی،لوکزامبورگ، هلند، نـروژ، لهسـتان، پرتغـال، رومـان     یتوانی،ل ی،لتون یتالیا،ا یسلند،مجارستان، ا یونان،آلمان، 

  ).141 :1395 ،یبورت(است یکاانگلستان و آمر یه،ترک یا،اسپان ی،اسلوون ی،اسلواک

نـاتو بـه عنـوان    . خود را در جهت شرق گسـترش داد  يشمول اعضا یرهجنگ سرد ناتو دا یاناز پا پس

 ،آنّابلّـه ( خاص اسـت  یاربس یدولت یالملل ینسازمان ب یکجهت  ینشد و از ا يگذار یهپا ینظام يا یهاتحاد

1394 :390.(  

  

  یمل امنیت 1-8-3

ـ  یـت امن( یمنی، احساس ا)ینیع یتامن(عبارت از حفاظت در مقابل خطر یتامن يلغو یفتعر ، و )یذهن

  .)52: 1390بوزان، ( باشدیم) یشخص يها یافتاعتماد به در( یداز ترد ییرها

توانـد  یدارد که مـ  یخارج یدآن در مقابل تهد يملت و مردم و نهادها یک یتاشاره به امن یمل یتامن 

و اقدامات مربوط به آن معموالً  یمل یتیامن يهایاستس. هم باشد یو جاسوس یستیترور ی،نظام یدشامل تهد

 یـج دوم را یبعد از جنگ جهـان  اصطالح ینا. است یپلماتیکو قدرت د یاسیس ي،از اقدامات اقتصاد یبیترک

را از  یماز مفـاه  یعیوس یفکرد و ط یداداشت، اما سپس توسعه پ ینظام یرويو در ابتدا صرفاً اشاره به ن شد

  ).136 :1395یبورت( در بر گرفت یعموم یاستجمله س
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بـه   یدولت مل يالملل حول بقا یندر منظر روابط ب یتامن. کرد یفتعر یدتوان به نبود تهدیرا م امنیت

دفاع از دولـت   يبرا ینظام یرويزند و با کاربرد نیدست نخورده دور م ینیو سرزم یاسیواحد س یکعنوان 

  ).128 :1394 ، آنّابلّه( است یونددر پ یخارج یداتآن در برابر تهد ینیسرزم یتو تمام

خاك خود  یا ییدارا یت،از جمع یبخش یااز دست دادن تمام  یدفارغ از تهد یاست که ملت حالتیامنیت 

 یشـگیري کـرده انـد و ضـامن پ    یفدولتها را تعر يامروزه حدود حقوق و آزاد یالملل ینب ینقوان. به سر برد

  .)22: 1375 یی،بابا یعل( شوند یم یکدیگرتجاوز کشورها به حقوق 

 یـرا باشـد؛ ز یمـ  یاسـی واحد س یککشور با یکو استقالل  یاسیاصل در ثبات س ینهمترم ی،مل یتامن

 ینا یتاهم. آن کشور دارد یمل یتبه امن یثبات و استمرار حکومت آن بستگ ،یارض یتهر کشور، تمام يبقا

ـ  یملـ  یـت امن یاست که برخ يموضوع به حد  ,Mangol) دداننـ یاهـداف مـ   یرسـا  ینشـرط تـأم   یشرا پ

1990:1).  

  

  یمل نافعم 1-8-4

. به کـار گرفتـه شـده اسـت     یمل يهادولت یلو تشک) م1648(یاز زمان معاهده وستفال یمفهوم منافع مل

اول و هم زمان با گسـترش   یبعد از جنگ جهان یهاول يهادر سال ی،توجه نسبت به مفهوم منافع مل یشترینب

منافع  یفمورد تعر رد.مورگنتا حاصل آمد یبه قلم هانس ج» ملت ها یانم یاستس«در کتاب  یسممکتب رئال

 یاسـت و مهم جهت شـناخت و فکـر و اقـدام س    ینیع یتیبه عنوان واقع یمنافع مل« :مورگنتا معتقد است یمل

  .)105-106 :1387تازه کند،  يفردو  یشیدرو(گذاران است

 ی،جسـم  يبقـا  یـاز شود که شامل چهار نمی گفته دولت –جامعه  يهامجموعه ینیبه منافع ع یمنافع مل

  .)155: 1395 یی،بابا یعل( و احترام به نفس جمعه است ياستقالل، رفاه اقتصاد یا يخود مختار

  



   

14 

 

  یانواع منافع مل 1-8-4-1 

 موضـوع و  یککشور همزمان درقبال  ینهمان منافع است که چند عبارت از يمنافع مواز :يمنافع مواز .1

نه کردن کدام  یاکردن  يو همکار یدنمایدنبال م را هرکدام هدف خود داشته و را منفعت خود یا حالت

صـدام   طالبان و يها یمرژ یسرنگون در :شود مثالیمنجر نم یگرانبه مخالفت د ینفعذ يکشورها از یک

ـ  آن از داشتند که در يکشورها منافع مواز یاريبلکه بس یرانا و یکامرآ هانه تن ینحس رفـتن عوامـل    ینب

 .مطلوب بود منظور یدتهد ترور و

 ،یاورندتوانند بدست بینم ییکه به تنها را یمنافع کنندیم یها سعدرمنافع مشترك دولت :منافع مشترك .2

  .کندیکسب م یگر دولتهاد با ئتالفا و اتحاد يبرقرار و يهمکار یقطر از را آن

 ینچند یادو ینعبارت از همان منافع است که ب برعکس منافع مشترك ؛ منافع متعارض :منافع متعارض .3

اهـداف سـبب    تقابل منـافع و  ینهم و باشندیحالت تقابل منافع موجود م یاموضوع  یکدولت درقبال 

  .گرددیها متنش

دولـت   ینچنـد  یادو ینحالت ب یاموضوع  یکهمان منافع است که درقبال  عبارت از :منافع اختالف زا .4

اختالف زا  منافع .گرددیها نمسبب تنش باشد وینم يباشند اما آنقدر جد داشتهیاختالف نظر وجود م

 نظـام دو  ها مثل دوران جنگ سرد وآن دولت منافع متعارض دانست که در ازیین تر درجه پا توانیم را

 .)22 :1387 یی،بابا یعل( مناطق بودند یشتريب در سدد نفوذ یقطب

  

  اتحاد 1-8-5

ها همکـاري عمـومی از قـرار و مـدارهاي     جوامع مبتنی بر جنگ نهانی که در آن: از  انداتحادها عبارت

رسمی فراتر رفته و اعضا با ارزیابی مستمر باید اعتماد متقابل بـه وفـاداري یکـدیگر نسـبت بـه تعهـدات       

اند که اي به وجود آمدهالمللیهاي بینا معموالً در محیطبر این اساس، اتحاده. مشخص شده را حفظ کنند

  .)69: 1396، فالتزگراف  ی ودوئرت( اندمنازعه یا خطر بروز منازعه بوده شاهد
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  اتحاد ها اهداف 1-8-5-1

متعهد شدن واحدهاي سیاسی به یکـدیگر، افـزایش نفـوذ دیپلماتیـک،      اهداف اتحادها شامل بطورکلی

. توانایی هاي اقتصادي و نظامی اسـت ها و منافع ملی از طریق ایجاد بازدارندگی، حفظ امنیت و تحقق هدف

که کسب آنهـا   عیمناف. پیوندند کسب منافع بیشتر استها یی که به اتحادهاي رسمی میمعموالً هدف دولت

  ).181: 1395 ،قوام( باشددگی امکان پذیر نمیها به ساقبل از پیوستن به ائتالف

آن  ياز اعضـا  یکیدر صورت حمله به  است که به هر مهاجم اعالم کنند که ینها، اتحادا یاصل هدف

دولت مورد هجوم، مواجه خواهند شد، و  یمل یاتحاد، و نه فقط قدرت نظام ياعضا یبیاتحاد، با قدرت ترک

 يامنطقـه  يهاکه قدرتینبا ا.کند یريجلوگ یناراض ياقدرت منطقه یک یزاز اقدام خشونت آم یقطر یناز ا

بـزرگ دارنـد    يهـا به اتحاد با قدرت یشگرا یب،قدرت بزرگ رق یکاز حمله  یريکوچک به منظور جلوگ

به منظور منع  یزکوچک ن ياقدرت منطقه یکممکن است با  ی،بازدارندگ یزهبزرگ، عالوه بر انگ يهاقدرت

  ).124 :1380 ،یدراسنا( متحد شوند یزعمل خشونت آم یکآن از انجام 

 ینظـام  يسطح همکـار . ها وجود داردیمانپ یفهم و درك روشن درباره هدف و نقش بخش نظام یک

 یفرمانده یکمتحدان ناتو . ها به اتحاد استشاخص روشن تعهد هر کدام از طرف یکاتحاد،  ياعضا یانم

 ینمتحد ناتو تضم یجنگ سرد، ساختار فرمانده یدر ط. اندکرده یسخود را تاس یروهاين يواحد برا ینظام

( خواهـد داد  یـک اتومات یپاسـخ نظـام   یکناتو  یرد،اتحاد مورد حمله قرار بگ يکرد که اگر هر کدام از اعضا

  ).135 :1380، یدراسنا

  

  پژوهش دهی  سازمان 1-9

فصل به  یندر ا. گیرد یرا دربر م یاتپژوهش کل ینفصل اول ا. شده است ینفصل تدو 5پژوهش در  این

پـژوهش و   يیشـینه پژوهش، پ یتپژوهش، اهداف پژوهش، ضرورت و اهم يهایهپژوهش، فرض يسؤال ها

پـردازد   یمـ  یمرتبط با موضوع پژوهش يمباحث نظر یفصل دوم به بررس. پرداخته شده است یممفاه یفتعر

فصل سوم با عنوان گسترش نـاتو  . مباحث استفاده شده است یلوتحل  یهتجز يمکتب کپنهاك برا یاتکه نظر
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گفتـار دوم و  اتو به شرق پرداخته شده اسـت و در گسترش ن یدهپد یکه ابتدا به بررس یجنوب به شرق و قفقاز

در فصـل  .پرداخته شده است یجنوب زناتو در قفقا یو فرهنگ ياقتصاد ی،نظام یاسیحضور س یسوم به بررس

. پرداخته است یرانا یاسالم يجمهور یمل یتآن بر منافع و امن یرو تاث یچهارم به اهداف ناتو در قفقاز جنوب

کـل بحـث    يبنـد  به جمـع  یو علم یقصورت دق به یشنهاد،پژوهش و ارائه پ گیري یجهفصل پنجم با عنوان نت

  .زدپردا یشده م موردنظر در پژوهش انجام

  

  مواد و روش پژوهش 1-10

در رابطـه   یقآن کتب و مقاالت مورد تحق يآمار يو جامعه ياسناد ياپژوهش به صورت کتابخانه ینا

منابع مربوط  ییبه شناسا یقحدود تحق یانمسئله و ب یفباشد که در آن پس از روشن کردن تعریبا موضوع م

  . از مطالب الزم پرداخته شده است يبردار یشو ف

  

  ابزار مورد نیاز پژوهش  1-11

 ها، یانیهها، ب اسناد، گزارش ها، نامه یانها، پا مقاله یات،ها، نشر همچون کتاب یپژوهش منابع اطالعات ینا در

  .گرفته استو مطالعه قرار  یمورد بررس ینترنتیو ا یکیمنابع الکترون یناظهارنظرها و همچن
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  ومدفصل 

  مبانی نظري
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  مقدمه2-1

 در کشور دولت با پیدایش رسمی صورت به آن پیدایش اما دارد، بشري تاریخ در ریشه امنیت چند هر اصوال

 و لیتـل  ریچارد بوزان، باري چون افرادي توسط الملل بین روابط در آن توسعه و است هماهنگ 1648 سال

 دستور ساختن تر فراخ براي تالش صورت به اغلب حرکت این .گرفته است قرار واکاوي مورد برگر توماس

کنـار   در اجتمـاعی  و محیطی زیست اقتصادي، مسائل و موضوعات براي امنیتی شأن قائل شدن با امنیت کار

  .است شده مطرح داد، تشکیل می را امنیت سنتی هاي بررسی محور که نظامی و سیاسی موضوعات و مسائل

 در امنیتـی  مطالعات رت قیدق یبررس يراکپنهاگ ب بمکت بکه از جان ییچارچوب ها یناز مهم تر یکی  

  .ي استامنطقه یتیمجموعه امن یهنظراست،  شده مطرح اي منطقه سطح

 یلـد ، دو و ویور بوزان ، ال يبار يهایدگاهآثار و د يبرا ینیمک سوئ یلاست که ب یمکتب کپنهاگ اصطالح

ـ  یتیامن مطالعات بر یاست که فقط مبتن یافتیمکتب تنها ره ینا. به کار برده است یگرد یو برخ  ینو جزء اول

. تـالش کـرده اسـت    یتـی امن ي مطالعـات مستقل برا یگاهیجا يگذار یهپا ياست که در راستا ییها یافتره

الملل و  ینمجموعه روابط ب یرو آن را ز یک کردهتفک يرا از مطالعات راهبرد یتیمکتب کپنهاگ مطالعات امن

 یـده پردازان مکتـب کپنهـاگ عق   یهنظر. داده است یتی قرارمجموعه مطالعات امن یرز یزرا ن يمطالعات راهبرد

 یردولتـی غ یگرانورود باز ینو همچن یتیامن يپس از جنگ سرد گسترده شدن موضوع ها دنیاي ه دردارند ک
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 نگرشی داده و با ییررا تغ یتخود از امن یسنت يکند که برداشت ها یم یجابا یالملل ینتعامالت ب عرصه به

و واقـع   یسنت مفاهیم که یستن ینالبته مکتب کپنهاگ به دنبال ا. یریمرا در نظر بگ یتیامن يموضوع ها یدجد

 یدر نظـر مـ   یزرا ن یسنت یتی دیدگاهگسترده تر در دستور کار امن یدگاهرا کنار بگذارد؛ بلکه با داشتن د ییگرا

مکتـب کپنهـاگ   . دانـد  یم یتامن اصلی همان گونه که بوزان بارها اعالم کرده است که دولت را مرجع. یردگ

متمرکـز شـده و در    یشـتر جنبه ها ب یبرخ در مطالعه قرار داده است؛ اماگوناگون مورد  يرا از جنبه ها یتامن

 یـه اسـت کـه نظر   ییکردن از گزاره هـا  یتیامن مفهوم موسع و یتامن. بوده است یزمبتکر و طراح آن ن یبعض

  .اند کرده ها تالشپردازان مکتب کپنهاگ در گسترش آن

  

  یتامن مفهوم 2-2

پـردازان علـم    یـه و نظر ياز مکاتب فکر یکو کامل است و هر  یژهو یففاقد تعر یمل یتو امن امنیت

امر سبب شده که کمتر بر  ینکه ا يارائه دهند به طور یتاز امن یفیاند تا از منظر خود تعرکرده یسع یاستس

واژه  یـن ا یـف تعر يبـرا  یرکه در قرن اخ یپردازان و مکاتب یهاغلب نظر. سر آن اتفاق نظر وجود داشته باشد

 یقدرتمند باق یمفهوم یاسیو مبهم، اما از نظر س یفضع یبه لحاظ مفهوم یمل یتاند، معتقدند که امنیدهکوش

  ) 4: 1384، یعیرب(مانده است

کـه   یمتصور کنـ  يارشته ینب یشود که آن را موضوعیتر مو بغرنج یچیدهپ یهنگام یتامن يساز مفهوم

خاص خود  یدگاهاز د یکهر  یراز. قرار دارد یاستعلم س يمورد توجه روان شناسان، جامعه شناسان و علما

 يکه در لفظ به معنـا  تاس) secures2(واژه )  security1( ینکلمه الت یشهر. پردازندیموضوع م یبه بررس

امیرکافــی،  (از مخـاطرات مختلـف اسـت    ییرهـا  يدر کاربرد عام به معنا »یتامن«است واژه » بدون دغدغه«

 يهـا به نهادهـا و ارزش  در برابر لطمه خوردن عهعبارت است از حفاظت جام یتامن یگراز نگاه د) 2: 1387

  .)150:1969ولفرز، (آن یاديبن

                                                 
1  -  security 
2- secures 
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شـخص،   یـر نظ ینـی ع يوجود يبرا یزیکیف »ینتضم« ینوع یانگرب »ینتام«آغاز و در ادوار گذشته  در

بـه   یچیدهگسترده و پ یمفهوم یجتدره ب »یتامن« ی،جوامع انسان یشرفتبا پ. بود... حکومت و  یله،خانواده، قب

 یـت، و ترب یمفت، تعلـ یشـر رشـد و پ  يبـرا  یزن ینیتضم یانگرو ترس ب یدخود گرفت که عالوه بر فقدان تهد

  .)2:1990منگولد، (باشدیم يو معنو يماد یاتو ضامن حفظ ح یاستعدادها، توسعه جوامع انسان ییشکوفا

  

  یتو تحول مفهوم امن پیدایی 2-2-1

انسـان   یکشش با جـوهر هسـت   ینا. است یانسان يهایزهنگاو  هاکشش ینتراز مهم یتامن يجوجستو

گذاشـته   یاتکه بشر پا به عرصه ح یبه اندازه عمر بشر دارد و از زمان يعمر یتامن. دارد یناگسستن یونديپ

پراکنـده   يهاحکومت که یاز زمان. مبرم داشته است یازيو در امان بودن از خطرات ن یتاست همواره به امن

بـه   یملـ  يهـا دولـت  یـن دادنـد و ا  یملـ  يهاد را به دولتخو يبزرگ جا يهايو امپراتور یفیملوك الطوا

 یمـردان و رهبـران نظـام   بر سر زبان دولت یمل یتالملل در آمدند اصطالح امنیننظام ب یصورت واحد اصل

  .)4: 1394، دل روشن(افتاد

ـ . شده است یاست که در گذر زمان دستخوش تحوالت اساس یمفهوم امنیت  یـت امن یش،تا چند دهه پ

 یـدات راسـتا، تهد  یندر همـ . بود ینظام یزاتبه تجه یابیآن در گرو دست ینداشت و تضم ینظام ییتنها معنا

کـه   کردنـد یمـ  تفـا اک ینبه ا یسندگاننو یشترشد و بیهر کشور شناخته م یتامن يبرا یدتهد ینمهمتر ینظام

( ورد سنجش قرار دهندم یحمله خارج یا يحفاظت از ملت در برابر برانداز یا ینظام یدرا با نبود تهد یتامن

  .)17: 1384 ی،کاظم

در جنـگ سـرد و    یشـه آن، کـه ر  یادهايدر حال حاضر در دوران گذار قرار گرفته و بن یتیامن مطالعات

مواجـه شـده    يجـد  يهـا بـا چـالش   یدجد يهایشهموجود و اند يهایتدارد، با توجه به واقع ینظام دوقطب

  .)27 :1392 ی،عبد اهللا خان( است
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  یتشدن؛ نقطه عطف تحول مفهوم امن هانیج 2-2-2

بـوده اسـت    یو ارتبـاط  یاطالعـات  یلمتأثر از گسترش وسا یاديشدن تا حدود ز یکه جهان ییمبگو اگر

ابزارها کمک کرده اسـت و لـذا تـا     ینبه گسترش ا یزشدن ن یجهان یدهنکته را انکار کرد که پد ینتوان اینم

 یتـوان جهـان  یمـ  یضمن ورتبه ص ینبنابرا. منجر شده است یتاز امن یرهاو تعب یرهاتفس ییربه تغ یاديحد ز

بـا   یـت در جهت تطـابق مفهـوم امن   ینبنابرا. در نظر گرفت یتشدن را به عنوان نقطه عطف تحول مفهوم امن

 یـت و امن یاجتمـاع  یـت امن ی،افراد انسـان  یتبه امن یتصورت گرفت و مفهوم امن ییهاتالش یتیامن یاتواقع

  ).17: 1395، و همکاران نژاد یسلطان( یافت ییرتغ یستمیس

  

  یمل یتامن يها ویژگی 2-2-3

 یـت امن یها و مشخصات اصلیژگیاکنون الزم است تا با و یتو تحول مفهوم امن یداییپ یفاز تعر پس

  .شودیبه آنها پرداخته م یراست که در ز ییهایژگیشامل و یمل یتامن. یمآشنا شو یمل

  : یتبودن امن نسبی

 یـک اسـت کـه    یتیارزش و مـوقع  یتامن. ممکن است یرمطلق غ یتبه امن یابیها دستیتدر جهان واقع

  .معنا استیتام اساساً ب یتتواند از آن برخوردار باشد و امنیم یشترب یاکمتر  یزانکشور به م

ساده  یلیتحل یا یفاست که تعر یچون سالمت یحالت یا یتوضع یک یتامن: یدگو یمورگان م پاتریک«

  .»تابد یرا بر نم یطو بس

استقالل کشور،  یا یارض یتچون دفاع از تمام( یمل یتگوناگون امن يها و اجزادفاع از ارزش برگزیدن

ها جـزء  بحران یانها گاه در جراست و کشور يایچیدهمسئله پ) یاز نظام اجتماع يحفظ جان مردم و پاسدار

پرسش بزرگ  یندر برابر ا واقعدر  یعنی. اندداده یحترج یمل یتامن یگرد ياجزا يرا برا یارزش بخصوص یا

تـوان بـه دسـت داد و    یرا نمـ  یاريمورد مع یندر ا. اند که کدام منافع را حفظ و کدام را فدا کنندقرار گرفته

  .)126: 1394قامت، ( یستمطلق ن يبه عوامل مختلف دارد و امر یبستگ یگريارزش و وانهادن د ینشگز
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Abstract 

In besides to the presence of regional and trans-regional actors in the South Caucasuse 
area, some international political organizations and institutions such as the United 
National, the OSCE and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) are also present 
in the region. With regard to NATO's political and security objectives and its broder efforts 
and its growing influence in South Caucasuse, the present thesis will pay by investigation 
Nato,s relation with the three South Caucasuse countries, to check NATO's goals in the 
region and its impact on interest and the national security of the Islamic Republic of Iran .
With the onset of developments in the East Block and the collapse of the military threat of 
the Warsaw Pact, it seemed that NATO's existential philosophy had disappeared, but the 
developments in Eastern Europe in the following years, especially the war in the newly 
independent Soviet republics, were an excuse for NATO to continue to go through this 
organization, Europe was overcome by crises and crises. With the collapse of the Soviet 
Union, not only NATO was not lost, but also it went on the policy of expanding to the east 
to Central Asia and the Caucasus. Apart from NATO's strategy, the reasons and necessities 
of these countries in welcoming the presence of NATO have also greatly contributed to the 
NATO move eastward. The strategic location and the rich resources of oil and gas are the 
main important factor for the South Caucasus for NATO. Political, economic and cultural 
influence combined with the direct military presence of the United States in the direction 
of bilateral cooperation with the South Caucasus Republics, in besides to persuade and 
encouraging other NATO leaders to pay special attention to the issues of Central Asia and 
the Caucasus and extend the treaty to include all the former Soviet republics from the most 
important Washington's solutions to these strategic and long-term goals. There are also 
another unsaid goals for NATO expansion that preventing the influence and spread of 
Russia is among those unfulfilled goals of the organization. Therefore, spreading NATO to 
the East and its proximity to the borders of the Islamic Republic of Iran will not only 
eliminate the national interests of the country, but also pose serious threats to this country. 

Keywords: North Atlantic Treaty Organization (NATO), South Caucasus, national 
interests, national security  
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