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چکیده
با فروپاشـی نظام دوقطبی و اضمحالل شـوروی ،پیشبینی میشـد تمام نهادها
و سـازوکارهای برآمده از این نظام نیز از بین برود ،اما ناتو و ورشـو دو پیمان
امنیتی برآمده از دوران جنگ سـرد ،با دو سرنوشـت متفاوت مواجه گردیدند.
ورشـو ،متعاقب اضمحالل شـوروی از هم فروپاشـید ،در حالی که این احتمال
میرفت که ناتو هم به سرنوشتی مشابه دچارشود ،اما برخالف تمام پیشبینیها،
ناتو توانسـت از این بحران هویتی ،موفق بیرون آید و با بازتعریف کارکرد و
وظایف ،به توجیه بقای خود برای قرن  21بپردازد .پیمانی که با وجود سازمان
ملل به عنوان متولی حفظ ثبات و امنیت جهان ،وجودش بیمعنا به نظر میرسید،
تحوالت ساختاری و معنایی نه تنها به حیات خود ادامه دهد ،بلکه در
توانست با ّ
زمانی که شـورای امنیت در خالء ابزار اجرایی به سـر میبرد ،به عنوان بازوی
اجرایی سازمان ملل و پلیس جهانی به ایفای نقش بپردازد .شاید مهمترین نقش
تحول در مفهوم امنیت ایفا نمود .در دورهی پسـا جنگ سـرد،
را در ایـن بقـاّ ،
ما شـاهد شـکلگیری رهیافتهایی در روابط بینالملل هستیم که تمرکز خود
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را بر بازتعریف مفهوم امنیت میگذارند .بر همین منوال ،سـؤال اصلی پژوهش
حاضر نیز این است که مفهوم امنیت در ناتو در دوران نظم نوین جهانی ،چگونه
تحوالت سـاختاری سـازمان مزبور جهت هماهنگی با این
تعریف میشـود ،و ّ
دگرگونی ،چگونه بوده است؟
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مکتـب کپنهـاک به عنوان یکی از برجسـته ترین مکاتـب در این حوزه ،با
ارائهی تفسیری موسع از مفهوم امنیت و گسترش دامنهی آن به ابعادی چندگانه،
گامی اساسـی در باز تعربف امنیت برداشـت .براین اساس ،پس از جنگ سرد،
متحول شـده و از گستردگی و تنوع بیشتری نسبت به گذشته
ماهیت تهدیدات
ّ
ّ
برخوردارگردید .در همین راسـتا با تح ّول مفهوم امنیت در دوران جنگ سـرد
از بُعد سخت افزاری و تک سویه (تک جانبه) به ابعاد نرم افزاری و چند جانبه
در دوران پسـا جنگ سرد ،شاهد تغییر در کارکردهای ناتو از یک نهاد نظامی
صرف به یک نهاد سیاسی -امنیتی هستیم.
كليد واژهها :ناتو ،امنیت ،مکتبکپنهاک ،تروریسم ،دفاع هوشمند.

مقدّ مه

متعاقب صدور"دکترین ترومن" در سال  1947برای مقابله با گسترش کمونیسم،
نـه در محـدودهای خاص بلکه در سرتاسـر کرهی زمین ،بر اسـاس تئوریهای
سد نفوذ ، 2ناتو (نهاد امنیتی برآمده از آن با هدف حفظ
مهار( 1دربرگیرندگی)ّ ،
اروپای غربی در مقابل تهدید اتحاد جماهیر شـوروی و ایجاد کمربند امنیتی به
دور دموکراسیهای غربی) در سال  1949تشکیل شد(.)Remond,1999:190-91
در این برهه ،منبع تهدید مشخص بود و شوروی کانون چالشهای امنیتی غرب
محسـوب میگردید .متناسـب با نوع تهدید ،صرف ًا بر ابعـاد نظامی امنیت تأکید
تحوالت
میشد و دولتهای ملّی ،تنها مرجع امنیت بودند .با فروپاشی شوروی و ّ
سـاختاری ایجاد شـده در نظام بینالملـل ،جامعهی جهانی بـا چالشهای امنیتی
ماهیتی ،متفـاوت تر از تهدیدات
جدیـدی مواجـه گردید که به لحاظ شـکلی و ّ
1. Containment
2. Endigvement
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در پاسـخ به این سؤال ،برهان اصلی پژوهش حاضر براین فرضیه استوار است
که تعریف ناتو از امنیت ،بعد از جنگ سـرد ،متفاوت از تلقی امنیت در دوران
جنگ سرد است ،خاصه اینکه در دوران جدید ،ناتو ،امنیت را چند بُعدی دانسته
و به جوانب مختلف تقسیم نموده و نقطهی اشتراک اصلی سازمان فوق با مکتب
کپنهاگ نیزگسترش ابعاد امنیت و تعریف وسیع از آن است.
پژوهش حاضر از سه بخش تشکیل شده است :دربخش نخست ،با نگاه اجمالی
به چارچوب نظری سـعی میگردد که شـاخصهای اصلی مکتب کپنهاگ بیان
تحوالت
شـود .در بخش دوم ،به تاریخچهی ناتو پرداخته و در ادامهی مجموعهّ ،
ناتـو در دو برههی جنگ سـرد و پـس از آن ارائه میگردد .هسـتهی مرکزی
1. Broad Interpretation
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دوران جنگ سرد بودند .پیشبینی ناپذیری تهدیدات و مبهم بودن مرجع آنها،
همراه با گستردگی و تنوع تهدیدات در شرایط جدید ،منجر به بازتعریف مفهوم
تحوالت نظام بینالملل برای رویارویی با
امنیت شـد .بر این اسـاس با توجه به ّ
تهدیدات جدید ،تفسـیری موسع 1از مفهوم امنیت ارائه گردید که نه تنها امنیت
نظامی ،بلکه ابعادی جدید مانند امنیت اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی را نیز
شـامل میشد .در این میان ،مکتبکپنهاک توانسـت جامعترین نظریهی تحلیل
امنیت را ارائه دهد .تأکید بر چند بعدی بودن مفهوم امنیت ،راهکاری ارائه شده
از سوی این مکتب در پاسخ به چالشهای امنیتی نوین بود.
همانگونه که ذکر شد ،ناتو بعد از جنگ سرد ،به لحاظ وجودی و حتی حقوقی
با بحران مشـروعیت روبرو شد .به عبارت دیگر ،چون منشأ تهدید  -شوروی و
بلوک شـرق -از بین رفته بود ،ادامهی حیـات ناتو ضروری و حتی قانونی تلقی
نمیشـد ،امـا ناتو نه تنهـا از بین نرفت ،بلکه با تغییر در مفهـوم امنیت و ارائهی
تفسـیری گسترده ،توانسـت ماموریتهای جدیدی برای خود تعریف کند و به
ادامهی حیات بپردازد( .)Larrabee ,1993براین اسـاس ،درپژوهش حاضر برآنیم
که به بررسـی روند تعریف ناتو از امنیت در دورهی پسـاجنگ سـرد بپردازیم.
درواقع ،سـؤال اصلی پژوهش حاضر این اسـت که مفهوم امنیت در دوران نظم
نویـن جهانی ،در ناتو چگونه تعریف میشـود و تح ّوالت سـاختاری آن جهت
هماهنگی با این دگرگونیها چگونه بوده است؟
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تحول مفهوم امنیت در ناتو بعد
مقالهی حاضر ،بخش سـوم میباشد که به تحلیل ّ
از جنگ سرد ،براساس مکتب کپنهاگ پرداخته میشود.

 .1چارچوب نظری

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال پنجم /شماره ی چهاردهم /زمستان ( 1393پياپی)17

تحوالت جدید در سـاختار نظام بینالملل به
با فروپاشـی نظـام دوقطبی و ظهور ّ
خصوص پدیدههای غیرنظامی نظیر توسـعهی اقتصادی ،تغییرات زیست محیطی،
مهاجرت و رشـد بیسـابقهی جمعیت ،بیماریهای جدیدی نظیر ایدز ،تروریسم
جدی بر نگاه سـنتی به امنیت وارد شد.
و خشـونتهای قومی و نژادی ،نقدهایی ّ
1
به عبارت دیگر ،ظهور پدیدههای جدید و ناتوانی دیدگاه رئالیسـتی امنیت در
تحلیل آنها ،منجر به تجدید نظر در باب مفهوم کالسـیک امنیت شـد که تنها
در مقولهی نظامی میگنجید .فروپاشـی شـوروی براثر دو گروه از دالیل نظامی
(رقابت تسلیحاتی) و غیر نظامی (اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی ) ُمهرتأییدی بر
ناکارآمدی نظریات سـنتی امنیت در قرن حاضر بود .به سخن دیگر ،باید عنوان
داشـت که رشـتهی روابط بینالملل با موضوع مطالعـهی جنگ و صلح ،همواره
تحوالت آکادمیک و جهشهای علمی بوده است .متعاقب دگرگونیهای
شاهد ّ
سیاسـیای کـه نظام بینالملل در دهههای اخیر همراه بـا پیدایش بازیگران تازه
و منازعات جدید ،همراه آن بوده ،مکتب«رئالیسـم» ،دیگر نمیتواند پاسخگوی
واقعیتهای بینالمللی نوین باشد؛ بنابراین ،مجموعه عوامل فوق منجر به بازبینی
و طرح نظریاتی جدید در امنیت شد و مطالعات مستقل و تخصصی در تحلیل آن
صورت گرفت .مکتب کپنهاک 2یکی از رهیافتهای اصلی در روابط بینالملل
است که به مطالعات امنیتی دورهی پسا جنگ سرد و تغییرات گستردهای که در
حوزهی امنیت رخ داده ،تمرکز کرده اسـت(داد اندیش .)74-76: 1389،تجدید
نظر در مطالعات مربوط به حوزهی امنیت توسـط باری بوزان آغاز شـد؛ وی به
عنوان پیشـاهنگ ،این حوزه را برای مطالعات انتقادی امنیت ،باز نمود .بوزان با
تألیـف کتاب “مردم ،دولتها و هراس”  ،)Buzan,1991( 3توانسـت جامعترین
1. Realism
2. Copenhagen School
3. People ,State And Fear
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یـادآوری این نکته ضروری اسـت کـه بوزان ،اولین نقدهـای جدی بر روی
رهیافتهای امنیتی موجود را از اواخر دههی 1980مطرح سـاخت ،که بر اساس
آن ،بقای دولتها یا بازیگران دولتی ،دیگر فقط توسط فاکتورها و عوامل نظامی
 -سیاسـی،
مورد تهدید قرار نمیگیرند ،بلکه بایسـتی سـایر حوزههای موضوعی 
اقتصـادی ،زیسـت محیطـی و اجتماعی -را نیز بـدان اضافه کـرد .فاکتورهای
اجتماعی تئوری امنیتی مکتب کپنهاگ به ویژه حائز اهمیتاند .این امر ،موضوع
امنیـت ملّـی را به هویت ملّی ربط داده و باعث میشـود کـه موضوع مزبور به
عنـوان جزء ترکیبکنندهی امنیت ملّی به حسـاب آید؛ بنابراین اگر چه بهطور
سـنتی ،نظریهی امنیت ملّی به حوزهی نظامی وابسـته بود ،اما امروزه این امنیت
ملّتهاسـت که ب ه عنوان مهم ترین بوجود آورندگان مفهوم هویت ،امنیت ملّی
را تعیین مینماید(.)chena,2008:4
ش شناسـی ایـن مکتب باید گفت ،مکتـب کپنهاک به لحاظ
در تحلیـل رو 
موقعیت میانهای کـه در اتخاذ روش دارد ،در میان رهیافتهای روابط بینالملل
بسـیار برجسـته اسـت .ر ّد مفروضات اثباتگرایان و تأکید بر موقعیت مندی،
آگاهـی و شـناخت ،مؤیّد روش شناسـی بیـن رهیافتی این مکتب اسـت .نگاه
1. Identity ,Migration And New Safety Guideline In Europe
2. Ontology

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال پنجم /شمارهی چهاردهم /زمستان ( 1393پياپی)17

تحلیل علمی را درباب مفهوم امنیت ارائه دهد .تألیف کتاب “هویت ،مهاجرت و
دستورالعمل نوین امنیت در اروپا”  )Buzan,2001( 1که با نگرشی سازهانگارانه به
مسـائل نوینی همچون مسائل هویتی ،فرهنگی و مهاجرت و نقش آنان در رابطه
با امنیت میپردازد ،گام دوم بوزان درتحلیل امنیت درشرایط پساجنگ سرد بوده
اسـت .نگاه تاریخی به پدیدههای اجتماعی و تأکیـد بر نقش هنجارها ،قواعد و
فرهنـگ ،فرارفتن از ارجاعات عینی امنیت و تأکید بر ارتباطات انسـانی ،پیوند
ماهیت تأسیسـی بودن دولت ،تأکید
امنیـت اجتماعی و امنیت دولت ،تأکید بر ّ
بر عوامل فرامادی در کنار عوامل مادی امنیت ،تأکید بر نقش مشـترک هویت
و حاکمیت در تعریف تهدید وجودی ،اهمیت مطالعهی دولت و فرد در مسـائل
امنیتـی و طرح این مسـئله که دولتهـا در دوران جدید دیگر تنها مرجع تأمین
امنیت نیستند ،از مهمترین مسائل هستی شناسانهی  2مکتب کپنهاک است.
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تفسیرگرا ،تاریخی ،تأکید بر جنبهی منحصر به فرد پدیدههای اجتماعی و توجه
معرفهای شناخت شناسانهی
به ابعاد هنجاری در کنار ابعاد توصیفی و تحلیلیّ ،
مکتب کپنهاگ است .مکتب مذکور با توجه به این که کامال بر مطالعات امنیتی
استوار گشته ،جزء اولین رهیافتهایی است که در راستای پایهگذاری جایگاهی
مستقل برای مطالعات امنیتی محسوب می شود.
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از منظر مکتب کپنهاک ،در شرایط جدید ،امنیت ،مفهوم سنتی خود را ازدست
داده اسـت ،درحالی که در گذشـته ،امنیت در چارچوب مدل وستفالیا و با ابعاد
نظامی نگریسـته میشـد ،اما دردوران پسا جنگ سـرد ،دچار دگردیسی شد .در
دورهی جدید ،شـاهد گسترش دامنهی امنیت به ابعاد چندگانهی نظامی ،سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی میباشیم ( )Buzan & Weaver, 1998بوزان
تأکید اصلی خود را در تحلیل امنیت بر سطح تحلیل منطقهای میگذارد و معتقد
است کشورها باید در سیاست خارجی خود ،جایگاه ویژهای را به ابعاد منطقهای
امنیـت اختصـاص داده و امنیت را در ابعـاد چند بُعدی آن پیگیـری نمایند .به
عبـارت دیگر ،وجه تمایز اصلی او ،مطالعات امنیتی دوران پسـا جنگ سـرد از
دوران جنگ سرد ،وسعت دامنهی امنیت و شمولیت موضوعاتی مانند مهاجرت،
سازمانهای جنائی(تروریستی) فَراملّی و فروملّی و محیط زیست و رفاه اقتصادی
است که قبال در تعاریف امنیتی لحاظ نمیشدند.
شـاخص اصلـی مطالعات امنیتی در دوران گذشـته ،تک بُعـد نگری و تأکید
تحول در مفهوم امنیت ،مرجع آن
برجنبهی صرف نظامی بود که بر این اساس با ّ
متغیر گردید .در تعریف مضیق از مفهوم امنیت ،دولت تنها مرجع تأمین آن
هم ّ
محسـوب میشد ،در حالی که در دوران پسـاجنگ سرد ،در کنار دولت ،افراد،
گروههای بینالمللی ،سازمانهای غیردولتی فَراملّی و فروملّی و رسانهها ،همگی
مراجع امنیت محسوب میشوند.
تحول در مرجع امنیـت ،درتحلیل چند بُعدی آن
بـوزان معتقد اسـت عالوه بر ّ
باید به بررسـی تأثیر فرهنگ ،جغرافیا ،محیط زیست ،تمدن و مذهب ،و از همه
مهمتر ،هویّت نیز توجه شود .به عبارت دیگر ،هدف مرجع ،هویّت افراد جامعه
است(عباسی و محمدی .)86 :1392 ،با توجه به آن چه که گفته شد ،تحلیل نوین
از امنیت ،تنها منحصر به چارچوب عینی نبوده ،بلکه موضوعی بیناالذهانی است.
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نقطهی آغاز مسائل امنیتی ،ذهن و تصمیم ُکنشگران آن است .رهیافت نوین
مکتـب کپنهاک در مطالعـات امنیتی ،تالش متفکران ایـن مکتب بر خروج از
امنیـت تک بُعدی نظامی و طـرح امنیت فراگیر درپی ظهـور و بروز تهدیدات
ماهیت
جدید است .مهمترین دالیل ضرورت تعریف گسترده از امنیت ،تح ّول در ّ
تهدیدات و ویژگیهای آن میباشـد .براین اسـاس ،امنیت به پنج بخش نظامی،
سیاسـی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی تقسیم میشود .نکتهی اساسی این
تحلیل ،محوریت امنیت ملّی در تعریف است .در پایان ،از آنجا که این مکتب
رویکـردی تخصصی در تحلیـل امنیت دارد ،میتواند به عنوان الگویی مناسـب
برای تحلیل مسائل امنیتی قرن حاضراستفاده گردد(ابراهیمی.)445-452 : 1386،
نمودار ذیل ،گویای دالهای مرکزی مکتب کپنهاگ است.

شکل :1چارچوب مفهومی امنیت در دیدگاه بری بوزان (عباسی و محمدی)87 :1392،
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 .2مروری تاریخی بر شکل گیری ناتو

1

در سـالهای اولیهی بعد از جنگ جهانی دوم و در واکنش به توسـعه طلبیهای
شـوروی سـابق در اروپای شـرقی و مرکـزی ،در ماه مارس سـال  ۱۹۴۸پنج
دولـت انگلیس ،فرانسـه ،بلژیـک ،هلنـد و لوکزامبورگ با امضـای معاهدهی
بروکسـل «،اتحادیهی غربی» 2را به منظور دفاع جمعی اروپایی تشـکیل دادند؛
البته در سـال  1952نیز به ابتکار فرانسـه« ،جامعهی دفاعی اروپا» به وجود آمد
که دو سـال بعد در سـال  1954جای خود را به «اتحادیهی اروپای غربی» 3با
عضوی�ت انگلس�تان ،ایتالیا ،آلمان فدرال و کش�ورهای بنلوکس دا د(�Rousse
.)let,2001:14
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اتحادیهی اروپای غربی در طول حیات خود ،سـعی داشـت به عنوان پلی میان
ناتـو و جامعـهی اقتصادی اروپا و بعدا ً اتحادیهی اروپا عمل کند ،اما در صحنهی
عمل ،هیچگاه اتحادیهی فوقالذکر تا زمان انحالل در سال  2011که به درخواست
معاهدهی لیسبون ( )2009صورت گرفت ،از نقشی ثانوی درکنار ناتو برخوردار
نبوده اسـت .پس از معاهدهی بروکسـل ،از کشورهای دانمارک ،ایسلند ،ایتالیا،
نروژ و پرتغال دعوت به پیوسـتن به این فرایند گردید ،اما با توجه به تهدیدات
در حال افزایش شـوروی ،کشـورهای اروپایی به ایاالت متحدهی آمریکا روی
آوردنـد تـا بتوانند امنیت خود را تأمین کنند .یکسـال بعد با پیوسـتن کانادا و
آمریکا به این جمع ،در چهارم آوریل سـال  ،1949پیمان آتالنتیک شـمالی در
واشنگتن به امضا رسید و ناتو که سازمانی سیاسی -نظامی است با هدف تضمین
دفاع مشـترک اعضا در مقابل تهدیدات خارجی و ثبات و امنیت قارهی اروپا و
آمریکای شمالی به وجود آمد .پس از تشکیل ناتو در سال  ۱۹۴۹با عضویت ۱۲
کشـور ،به مرور برتعداد آن ها افزوده شـد .یونان و ترکیه در سال  ،۱۹۵۲آلمان
در سـال  ،۱۹۵۵اسـپانیا در سال  ۱۹۸۲و جمهوری چک ،مجارستان و لهستان در
سـال  ،۱۹۹۹بلغارستان ،اسـتونی ،لتونی ،لیتوانی ،رومانی ،اسلواکی و اسلوونی در
سال  ،2004و در نهایت با پیوستن کشورهای آلبانی و کرواسی از ابتدای آوریل
 ،2009تعداد اعضای این سازمان به  28واحد افزایش یافت (.)Glogeier,2010:8
1. North Atlantic Treaty Organization
2. Union Occidental
3. Western European Union
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تشکیل ناتو نتیجهی ضروری مکتب فکریای بود که بر اهمیت همکاریهای
دو سوی اقیانوس اطلس تأکید داشت .همانطور که گفته میشود ،ناتو در پاسخ
به تهدیدات ناشـی از بلوک شرق و تضاد ایدئولوژیکی دو اردوگاه کمونیستی
و کاپیتالیسـتی تأسـیس شد .بنابر اساسـنامهی ناتو ،هدف اصلی پیمان ،دفاع از
کشورهای عضو و تأمین امنیت منطقهای و جهانی است.
با بزرگنمایی خطرات شوروی برای صلح و امنیت جهانی ،پیدایش ناتو منطبق
با مادهی  51منشور بودکه به تحقق امنیت جمعی 2و حفظ صلح بینالمللی اشاره
دارد .ایـاالت متحده همواره سـعی مینماید که اهداف ناتـو را منطبق با اصول
منشـور سازمان ملل قرار دهد ،اما در واقع ،ایجاد سازمان امنیتی ناتو در راستای
اهداف چندگانهی جلوگیری از توسـعه طلبی شـوروی ،منـع احیای ملّیگرایی
نظامی در اروپا ،تشـویق به ادغام سیاسـی و زمین ه سـازی یکپارچگی سیاسـی
در اروپـا بـود .در کانون اهداف ناتو ،حفاظـت از آزادی و امنیت تمام اعضای
آن ازطریـق ابزارهای سیاسـی و نظامی و تمرکز اصلی ،دفـاع فوری از امنیت
کشـورهای عضو اسـت .هرچند امروزه این کارکرد به قوت خود باقی مانده،
1. Defensive Alliance
2. Collective security
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در دوران جنـگ سـرد ،به دنبال تغییـر و تح ّوالتی کـه در بلوک غرب علیه
اردوگاه شـرق صورت گرفت ،متقاب ً
ال سـازمان ورشـو در  14مه 1955درپاسخ
به این موضعگیریها ،توسـط شـوروی و دولتهای اقمار آن تشکیل شد .این
سـازمان به دنبال فروپاشی شوروی در اول ژانویهی  1991به طور رسمی منحل
ماهیت وجودی خود
گردید .در دوران سیستم دو قطبی ،هردو سازمان در توجیه ّ
براسـاس قوانین بینالمللـی ،خود را اتحادیهای تدافعـی 1در مقابل تهدید بلوک
رقیب میدانسـتند .با فروپاشـی اتحاد جماهیری شوروی و انحالل پیمان ورشو،
ماهیتی تهاجمی برخوردارشدکه مغایر با اصول حاکم بر روابط
سازمان ناتو از ّ
میان دولتها و متعاقب حاکمیت حقوق بینالملل در قرن بیسـتم بود .در واقع
بر اسـاس معاهدهی ورسای (آوریل )1919که به جامعهی ملل حیات بخشید ،و
بر اسـاس منشور سانفرانسیسکو (ژوئن  )1945که موجب پیدایش سازمان ملل
متحد شـد ،به منظور حفظ صلح و امنیـت جهانی ،هر گونه پیمان تعارضی میان
دولتها علیه همدیگر ممنوع و غیرقانونی اعالم گردید.
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اما تمرکز فوری ،دستخوش تغییر اساسی شده و دشمنان قدیمی در حال حاضر
تبدیل به متحدانی شدهاند که قادر به همکاری با یکدیگر برای صلح و امنیتاند
(کوالیی.)55-49 :1385،
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براسـاس مادهی  9پیمان آتالنتیک شـمالی ،برای سـازمان ناتو ،یک ساختار
متمرکز نظامی در نظر گرفته شده که از نهادهای نظامی و مدنی تشکیل گردیده
اسـت .باالترین نهاد تصمیمگیری ،شورای آتالنتیک شمالی است که از وزرای
ماهیت نظامی این سازمان که برای
کشـورهای عضو تشکیل شده اسـت .بنا به ّ
مقابله با تهدیدات شـوروی تشـکیل شـده بود ،ناتو دارای یک سیسـتم کامل
فرماندهی نظامی نیز میباشد .مقر ناتو ابتدا در فرانسه بود ،اما پس از خروج این
کشور از آن به دلیل اختالف با آمریکا در زمان ریاست جمهوری شارل دوگل،
مقر آن به بروکسـل منتقل شـد .با فروپاشی شـوروی و وحدت آلمان در سال
ماهیت وجودی خود را در عمل از دست داد و از یک سازمان با
( ،)1990ناتو ّ
ماهیت تدافعی ،تبدیل به سـازمانی تهاجمی شـد؛ اما به ابتکار اعضا و با تمرکز
ّ
ناتو به عنوان یک سـازمان سیاسـی کـه متولّی حفظ صلح و ثبات اروپاسـت،
توانسـت به حیات خود ادامه دهد .در این شـرایط ،ناتو با خلق تهدیداتی مانند
اسلام هراسی ،گسترش سلاحهای کشـتار جمعی و بزرگنمایی خطراتی مثل
تروریسـم جهانی و نقشآفرینی روسـیه و چین ،سعی در حفظ هویت تدافعی و
ماهیت تهاجمی خود بر اساس قوانین بینالمللی دارد.
پوشش دادن به ّ
 .2-1اهداف و عملکرد ناتو در دوران جنگ سرد
شکلگیری ناتو پس از جنگ جهانی دوم در فضای رقابتی بلوک شرق و غرب با
هدف دفاع سرزمینی از اروپای غربی و ایجاد بازدارندگی شوروی ،صورت گرفت.
تحوالت ساختاری پدید آمده درعرصهی
به عبارت دیگر ،شـکلگیری ناتو معلول ّ
نظام بینالملل و پیدایش نظام دو قطبی بوده است .ناتو یک نهاد امنیتی فرامنطقهای
با کار ویژهی تأمین امنیت اروپای غربی و آمریکای شـمالی بوده اسـت .در فضای
جنگ سرد ،تهدید عینی،مشخص و اصلی ،بلوک شرق بود؛ بنابراین تمرکز دفاعی
بر محوریت مقابله با شرق صورت میگرفت .در این برهه ،ناتو و ورشو به صورت
ترمزی براي همدیگر عمل کرده و از این طریق منجر به شکلگیری نوعی موازنهی
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قوا در سـطح جهان شـدند .از مهمترین چالشهای امنیتی پدید آمده در این دوره،
میتوان به بحران خليج خوكها ،بحران دو كره و بحران برلين غربي اشاره کرد.
در طول جنگ سرد ،ناتو مرکز ثقل ساختار امنیتی در ژئوپلیتیک اروپا بوده است.
کارکرد امنیتی ناتو به مثابه یک سـاختار نظامـی ،عالوه برتضمین امنیت اعضا در
برابر تهاجم خارجی ،مصونیت آنها در مقابل یکدیگر را نیز شامل میشد .پذیرش
نظامی آلمان خلع سلاح شده در اروپا و توجیه حضور آمریکا در اروپای غربی ،از
کارکردهای ناتو در دوران جنگ سرد بوده است(.)Shore,2010:8

برهـهی نخسـت از  1991-2001قـرار دارد وکانون اصلـی آن ،اجالسهای رم
و واشـنگتن در سـالهای 1991و  1999و تدوین مفهوم اسـتراتژیک ناتو میباشد.
1. Crisis of Legitimacy
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.2-2اهداف و عملکرد ناتو پس از جنگ سرد
بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی ،ناتو فلسفهی وجودی خود را از دست
داد .سـازمانی که برای مقابله با تهدیدات شـوروی و دفاع از امنیت اعضا در مقابل
تهدید شـرق تشکیل شده بود ،عمال ،دلیلی برای ادامهی حیات نداشت و به نوعی با
بحران مشروعیت 1روبرو گردید .تغییرات اساسی در سیستم نظام بینالمللی ،افزایش
نقش افکار عمومی ،افزایش نقش سازمانهای بینالمللی و در راس آن سازمان ملل
که متولّی اولیهی حفظ صلح و امنیت جهانی بود ،ادامهی حیات ناتو را با بحران مواجه
متحول شدهی بینالمللی،
کرده بود ( .)Duffield, 1994-1995درک شرایط و محیط ّ
متولیان ناتو را برآن داشت تا برای بقا در قرن بیست و یک ،به بازبینی در اهداف،
وظایف و کارکرد خویش بپردازند .تعریف ناتو تا قبل از سال  1990بر مبنای تهدید
شوروی و توسعه طلبیهای آن قرار داشت .بر این اساس ،منبع تهدید مشخص بود
و راههای تأمین امنیت نیز بر مبنای سیاسـی   -نظامی میچرخید ،اما پس از جنگ
سرد ،منبع سنتی تهدید از بین رفت ،و این سئوال پیش آمد که در عصر پسا جنگ
سرد ،از نظر ناتو ،تهدید و امنیت چگونه تعریف خواهند شد؟ در پاسخ به این سئوال
تحول مفهوم امنیت در ناتو در یک فرایند دو مرحلهای صورت گرفته و
باید گفتّ ،
مبنای تقسیم بندی این برههها ،نشستها و عملّیاتهای ناتو میباشد.
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عملّیاتهـای ناتـو در بالکان در دهـهی  ،90فرایند عملی تعریـف تهدید و امنیت
نوین اسـت .برههی دوم از  2001تا  2012قرارمیگیرد که حمالت تروریسـتی 11
سپتامبر ،نقطهی عطف حیات آن قلمداد میشود .نشست لیسبون ( )2010و تدوین
مفهوم راهبردی نوین ناتو ،برنامهی عمل این سـازمان برای دههی جدید قلمداد شد
(.)Akram,2009

 .2-2-1برههی زمانی  1990تا (2001پسا جنگ سرد)
جدی در نظام بینالمللـی ،ناتو در یک فرایند مداوم به اصالح
بـه دنبال تغییرات ّ
و تطبیق خود پرداخت و به دنبال یافتن راههایی جدید برای بزرگنمایی و مقابله
بـا تهدیدهای جدید شـد .با پایان جنگ سـرد ،تحلیلگران معتقـد بودند به رغم
فروپاشی شوروی ،تهدیدها علیه امنیت اروپا از بین نرفته ،بلکه اروپا با تهدیدهای
جدیدی مواجه گردیده اسـت .تهدیدهایی از قبیل بيثباتي در شرق اروپا بهويژه
درگيريهاي قومي در بالکان ،تسـليحات کشـتار جمعي و شـيميايي ،تروريسم،
2
تهديدهاي غير نظامي مانند آلودگي محيط زيست ،حقوق بشر ،راديکاليسم اسالمی
 ،مواد مخدر ،ظهور سـرمايه داري انحصاري ،پيدايش قدرتهاي هژمونيک مانند
چين ،و ترس از احياي مجدد قدرت روسيه .موارد فوق ،تهدیداتی جدید محسوب
میگردیدند که نسـبت به گذشـته ،گسـتردهتر و از تنوع ک ّمـی و کیفی باالیی
ماهیـت و کیفیت تهدیدات ،لزوم اصالحاتی
برخـوردار بودند؛ بنابراین تغییر در ّ
متناسب جهت پاسخگویی به این تهدیدات را ایجاب میکرد.
1

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال پنجم /شماره ی چهاردهم /زمستان ( 1393پياپی)17

توسـعهی جغرافیایـی ناتو ،اصالحـات سـاختاری  -نهـادی در درون نیروها،
افزایـش تعامالت ناتو با کشـورهایی کـه درک مشـترکی از تهدیدات جدید
دارند ،و در نهایت ،گسـترش حیطهی اختیارات و مسئولیتهای سازمان مزبور
در زمینههایی نظیر تأمین امنیت دسـته جمعی ،پیشـگیری از بروز بحران و در
نهایت مدیریت آن ،پیشبینیهایی بود که در روند اصالح ناتو مورد توجه قرار
گرفت (عالیی .)25 :8831،در همین راسـتا و در اولین گام ،سیاسـت نزدیکی
به دولتهای اروپای شـرقی و گسترش ناتو به خارج از حوزهی سنتی (اروپای
1. Post Cold War
2. Islamic Radicalism
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غربی ) در نشسـت ژوئیهی  1990در لندن مطرح شـد و در نوامبر  1991مورد
تاییـد واقـع گردید .براین اسـاس ،ناتو پـس از تح ّول در راهبـرد امنیتی خود،
تحول از یک سازمان منطقهای به سازمانی جهانی
گسترش حوزهی جغرافیایی و ّ
را در نظر گرفت ،تا الزامهای ژئوپلیتیکی جدید را پاسخ گوید.

شـاخص اصلی اجلاس رم ،تدوین رهیافت کالن امنیتـی جدیدی بود که در
آن بر نقش جدید ناتو درمدیریت بحرانها و زمینهسـازی در روند دموکراسـی
تأکید شـده بود .درچنین فرایندی ،تعریف از مفهوم امنیت ،جلوههای ناامنی و
مسیرتحول بنیادین قرار گرفت .بر این
نیز پاسخگویی و مقابلهی با آنها هم در
ّ
اسـاس ،بر رهیافت فراگیر امنیتی مبتنی بر تعامل و حفظ دفاع جمعی ،وابستگی
کمتر به سالحهای هسـتهای و قابلیت انعطافپذیری نیروهای نظامی درشرایط
مختلف ،تأکید شد و در ادامه ،طرحهایی مانند اصالحات سیاسی (ایجاد نظامهای
سیاسـی دموکراتیـک) ،اصالحات اقتصـادی (نظام اقتصاد بازار آزاد ،تشـویق
بخـش خصوصی) اصالحات نظامی(تغییرات در سـازمانهای اطالعاتی ،ارتقای
قابلیتهـای نظامی) و اصالحات اجتماعـی (رعایت حقوق اقلیتها ،روشهای
مسالمت آمیز اختالفات ،آزادیهای فردی) جهت بهبود شرایط اعضا و ارتقای
جایگاه سازمان ارائه شد (.)Adler,2008:24-27
تدوین اسـتراتژی نوین ناتـو در اجالس رم ،منجر به تبدیل ناتو از سـازمانی
(نظامي -سياسـي) به اتحاديهاي (سياسـي -نظامي) گردید .در این راهبرد ،دفاع
جمعی همچنان به عنوان یک هدف اساسی حفظ شده بود و بر استراتژي امنيت
همگانـی و مديريت بحران تأکیـد میگردید .در امتداد اجالسهای رم و لندن،
1. Nato Modern Strategy
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مد
پس از پایان جنگ سـرد ،ناتو به عنوان نهادی امنیتی ،دو هدف اصلی را ّ
نظر قرار داد :نخست تقویت گفت و شنود و همکاری با دشمنان سابق در پیمان
ورشـو ،و دیگری مدیریت درگیری در مناطق حاشـیهای اروپا مانند بالکان .در
برهـهی زمانـی  ،1990-2001از میان اجالسهای برگزار شـده ،اجالسهای رم
 1991و واشـنگتن  1999به لحاظ تدوین اسـتراتژی نوین ناتو 1از اهمیت قابل
مالحظهای برخوردارند.
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در “ 1999مفهـوم راهبردی جدید” 1در اجالس واشـنگتن تصویب شـد .عالوه
برمسـائل امنیتی ،بازدارندگی 2و دفاع ،مسـائل جدیدی چون مدیریت بحران، 3
مشـورت در تأمین اهداف حیاتی و مشـارکت سایر کشـورها مورد اشاره قرار
گرفت .این سند ،مبتنی بر تعریف گستردهای از امنیت بود که عالوه بر تأکید
بـر بُعـد دفاع ،اهمیت عوامل سیاسـی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیسـت محیطی را
به رسـمیت میشـناخت .باز تفسـیر محیط جدید بینالمللی که همیشه در حال
تغییر اسـت ،شناسایی خطرات جدید (تروریسـم ،درگیریهای قومی ،پریشانی
اقتصادی ،فروپاشـی نظم سیاسی ،نقض حقوق بشر ،بیثباتی سیاسی ،شکنندگی
اقتصادی و گسترش سالحهای هستهای ـ بیولوژیکی و شیمیایی و وسایل حمل
آنها) ،وظایف اساسـی اتحاد (امنیتی ،مشـاوره ،بازدارندگـی و دفاع) ،ادامه ی
توسـعهی قابلیتهای نظامـی مورد نیاز در ماموریتهای اتحـاد ،دفاع جمعی و
پشـتیبانی از صلح با حفظ ترکیب مناسـب از نیروهای هسـتهای و متعارف ،و
نهایت ًا ارائهی چشـم اندازی از آینده ،از دسـتاوردهای این اجالس بود .همگام با
اجالسها و تدویـن راهبردهای جدید ،ناتو در حوزهی عمل وارد عملّیاتهایی
شـد که خارج از جغرافیای سنتی بود .ناتو در دههی 90در جریان بحران بالکان
مداخله کرد.
آغاز درگیریها در بوسنی ،منجر به بروز فاجعهی انسانی شدکه واکنشهای
بینالمللی را به دنبال داشـت و افکارعمومی جهانی خواستار پایان هرچه زودتر
بحـران شـدند ،و ایـن در شـرایطی بود که ناتو بـه همراهی افـکار عمومی در
جهت حفظ مشـروعیت و در نهایت بقای خود در قرن 21احتیاج ُمبرم داشـت؛
بنابرایـن مداخلهاش جهت فرونشـاندن بحـران ،به نوعی با تأییـد ضمنی افکار
عمومی صورت گرفت ،و این درحالی بود که اقدام مزبور در حیطهی اساسنامه،
پیشبینی نشـده و نوعی انحـراف از ماموریتهای نظامی جهت برعهده گرفتن
مسئولیتهای غیرنظامی بود .از این پس ،نهاد امنیتی -منطقهای ناتوکه مبتنی بر
دفاع سرزمینی بود ،به نهادی مدیریتی امنیتی تبدیل شد.
مداخلهی سـازمان مذکور در کوزوو و فرا رفتن از ابعاد نظامی و تلفیق ابعاد
1. Modern Concept Of Strategy
2. Deterrence
3. Crisis Managment
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سیاسـی -اجتماعی ،همراه با تبلیغات گستردهی رسانهای بود .تبلیغ گفتمان بشر
دوسـتانه ،انتقـال معانی و ارزشهـای خاص به مخاطبان ،تأکیـد بر هویتهای
“خود” و“دیگری” 4با تبیین مداخلهی نظامی با اهداف انسان دوستانه و در نتیجه
تولید گفتمان جدید از مداخلهی بشر دوستانه 5صورت میگرفت(.)Gul,2012
 .2-2-2برههی زمانی  2001تا ( 2013پسا پس از جنگ سرد)
حوادث تروريسـتي  11سـپتامبر ،نقطـه ي عطفي در رويكرد جديـد ناتو مبتني
بـر امنيت و دفاع دسـته جمعي بـود .این حوادث ،آغازگـر دورهی جدیدی از
رهیافتها ،اهداف و کارکردهای ناتو به حسـاب میآمد؛ زیرا سـازمان مزبور
بـا تهدیدی جدید مواجه شـد که به مراتب از تهدیدهای گذشـته ،خطرناکتر
بود .نبود پایگاه مشـخص ،مبهم بودن منشـا تهدیـد و غیرقابل پیشبینی بودن،
مقابلـه با آن را مشـکل مینمـود .بنابراین ،حوادث  11سـپتامبر ،منجر به طرح
مفاهیمـی جدیـد در روابط بینالملل شـد که منجر به وابسـتگی متقابل بیش از
معرفی تهدیدات
پیـش دولتهـای غربی به یکدیگر گردید .به عبـارت دیگرّ ،
جدید و فزاینده ،ارائهی مفهوم جدیدی از امنیت در عرصهی بینالمللی ،گردش
توجهات به سـوی جهان اسالم به خصوص اعراب و القاعده ،تعمیق و گسترش
همکاریها و تعامالت اعضا ،سـرعت بخشـیدن به توسـعهی روابط سیاسی بین
اعضا و کشورهای غیر عضو ،گسترش بیشتر به سوی اروپای شرقی و حساسیت
زدایی از روسیه ،افزایش قابلیتهای نظامی جهت انجام عملّیاتهای گستردهتر
برای پاسخگویی به تهدید و چالش بزرگ امنیتی جهانی ،از جمله پیامدهای این
بحران بود(مهروز.)10 :1390،
6

4. Ourself And Others
5. Humanitarian Intervention
6. Post Post-Cold War
7. Universal Terrorism
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طرح تهدید جدید«تروريسم جهاني» 7و بزرگنمایی آن ،نشان داد که اختالالت
سیاسـی در اقصی نقاط جهان میتواند عواقبی وحشـتناک برای سـایر دولتها
داشـته باشـد؛ بنابراین تالش درجهت ریشه کن کردن تروریسم در هر نقطه به
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مقر آنها یعنی افغانستان،
به دنبال حمالت تروریسـتی  11سپتامبر ،طالبان ،و ّ
به عنوان کانون بیثباتی شـناخته شد .در دسـامبر ،2001پس از سرنگونی رژیم
مزبـور ،و صـدور قطعنامهی  1386شـورای امنیـت ،1اجازهی اسـتقرار نیروی
بینالمللـی کمک به امنیت (ایسـاف) ،کـه یک نیروی چند جانبـه بود ،برای
کمک به ایجاد ثبات در کشـور و ایجاد شـرایط حفظ صلح در داخل و اطراف
کابل از طرف سازمان ملل داده شد .در ماه اوت  ،2003ناتو نیز مرکز فرماندهی
و هماهنگی نیروهای ایساف 2را در درون سازمان خود برقرار نمود .در واقع بعد
از حوادث  11سپتامبر ،ناتو به تدریج نقش بازوی نظامی سازمان ملل متحد را بر
عهده گرفت .در این وضعیت ،ناتو نه تنها به پلیس جهانی 3تبدیل گردید ،بلکه
مجمعی برای همسویی قدرتهای غربی با یکدیگر تلقی شد ،که بر پایهی اقدام
پیشگیرانه 4علیه کشورهایی که هنجارهای بینالمللی را رعایت نمیکنند ،عمل
میکـرد( .)Nevers,2007: 60-66در فاصلـهی زمانی  2001تا  2010اجالسهای
پراگ ،اسـتانبول و بخارست برگزار شـدند که در همهی آنها ،شاهد چرخش
گفتمان حاکم بر ناتو در مقولهی امنیت و ارائهی تفسـیری موسـع از امنیت و
تحول سازمان از دفاع جمعی به امنیت جمعی هستیم.
تأکید بر ّ
تحـ ّوالت بنیادینـی کـه در مفاهیم اساسـی در اجالس رم طـرح گردید و در
واشـنگتن تصویب شـد ،در روند تکامل خود به ایستگاهای لیسبون و شیکاگو
رسـید .اجالسهـای لیسـبون و شـیکاگو ،سـکوی پـرش ناتو بـه دورهی فرا
آتالنتیک 5به حسـاب میآیند .اجالس لیسـبون ( )2010به لحاظ تدوین مفهوم
استراتژیک ،تبيين دفاع دسته جمعي و بازدارندگي درمحيط امنيتي جديد و نقش
ناتو درمشـاركت در مديريت بحرانهاي نظامي و غير نظامي و راههاي ارتقای
آن ،حائـز اهمیت اسـت .مفهوم راهبردی به معنای رئـوس اهداف دراز مدت،
وظایف اصلی امنیتی ناتو در نظر گرفته شـده اسـت .این سند عالوه بر تعریف
مسـئولیت اساسـی ناتو ،در شـرایط متفاوت قرن حاضر به تعریف شاخصهای
1. Security Council
 )2. International Security assistance Force (Isaf3. Universal Police
4. Preventiv measurment
5. Over Atlantic
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محیط امنیتی جدید و نقش سایر کنشگران و بازیگران روابط بینالملل با هدف
تاثیرگذاری بر روند مقابله با تهدیدات نوین میپردازد.
طرح مدیریت بحران ،اقدامات پیشگیرانه (شامل کنترل تسلیحات ،خلع سالح
و منع گسترش سالحهای کشتار جمعی) ،همکاری در تقویت امنیت کشورهای
خارج از اتحادیه (عمدتا روسیه) ،همکاری با سازمانهای بینالمللی در زمینهی
منافع مشترک (مبارزه با مواد مخدر ،مقابله با دزدی دریایی ،تروريسم ،سالحهاي
كشـتار جمعي ،حمالت شبكه ،امنيت انرژي و تغييرات آب و هوايي) ازمسائل
متحول شـد و از یک نهاد
نوینی بود که مطرح گردید .دراجالس لیسـبون ،ناتو
ّ
قرن بیستمی ،به نهاد قرن بیست و یکمی تبدیل شد (.)Rynning,2012
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پیشبینی “دفاع هوشـمند” در اجالس شیکاگو ،گام اساسی دیگری در روند
تحـ ّول و وظایـف ناتو بود .دفاع هوشـمند ،طرحی مبتنی بـر مقابلهی فراگیر با
تهدیدات و افزایش قابلیت واکنشـی و عملّیاتی با اسـتفادهی همزمان از قدرت
نرم و قدرت سـخت اسـت .متنوع سـازی ابزارهای قدرت راهبردی کشورهای
عضو برای مقابله با تهدیدات منطقهای ،همراه با تغییر در الگوی امنیتسـازی،
ماهیت فراگیر و همه جانبـهی آنها ،مدیریت
تأکیـد بر تهدیدات ترکیبـی و ّ
مشـترک بحرانها با محوریت امنیت جمعی اعضا ،رویکردی ائتالفی بر اساس
تعاملات عملّیاتـی و تأکید بر عملّیاتهای پیشـگیرانه ،از دیگر شـاخصهای
مطرح در دفاع هوشـمند است (متقی .)88 :1391،در این برهه ،مداخلهی نظامی
در لیبـی به بهانـهی حفاظت از غیـر نظامیان و طرح مفهوم جدیـدی از امنیت
انسـانی ،نقطـهی اوج عملّیاتهای ناتو در طول حیات این سـازمان بود“ .طرح
مسـئولیت حمایت“ ،معلول تح ّوالت جامعـهی بینالمللی بودکه منجر به ارائهی
چشـم انداز متفاوتی از مفاهیم بنیادی روابط بینالملل شـده است .بر اين اساس
تحوالت جـاري درعرصهی
ميتـوان گفت كه مسـئوليت حمايت ،پاسـخي به ّ
بينالملـل ،يعني تح ّول مفاهيـم حاكميت ،امنيت ،حقوق بشـر و جنگ ،مفهوم
جديد دولتهاي ناتوان است .ماموریت ناتو در لیبی این نکته را ثابت کرد که
جوهـر امنیت ،غیر قابل پیشبینی اسـت و ما در دوران جدید ،شـاهد تغییر در
معادلـهی قدرت ،امنیت و نیروهای تهدیدکننده هسـتیم ،و ناتو قادر و آمادهی
عمل است(آزاده.)107-113:.1390،
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 .3تحلیل ّ
مکتب کپنهاگ
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مکتب کپنهاک اساسا برجستهترین مکتب در روابط بینالملل است که توانسته
تحلیلی جامع و کامل از مفهوم امنیت ارائه دهد .بوزان با نقد بر آنچه را که برداشت
سـاده انگارانه از مفهوم امنیت تعریف میکند ،معتقد است کسب امنیت در شرایط
مد نظر رئالیستها یا آرمانگرایان است .به عبارت دیگر،
جدید ،متفاوت از شیوهی ّ
تأکید یک جانبهی هرکدام از این مکاتب بر یک بُعد از امنیت  -کسب قدرت یا صلح
 منجر به نادیده گرفتن سایر متغیرهای مؤثّر در مقولهی امنیت شده است .بر همیناساس ،بوزان ،موقعیت میانهای را برمیگزیند که هر دو رهیافت را پوشش میدهد.
1
گسترش ابعاد امنیت به  5بخش سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی و زیست محیطی
از جمله ابتکارات بوزان در حوزهی تفسیر مو ّسع از امنیت است؛ بنابراین درحالی که
در گذشته صرفا امنیت نظامی مالک امنیت ملّی بود ،امروزه با تفسیر مو ّسع از امنیت
و گسترش ابعاد آن به حوزههای مختلف ،باید رویکردی فراگیر در مقولهی امنیت
برگزینیم.
با مروری بر شـکلگیری ناتو و تعریف ارائه شده از مفهوم امنیت در آن برههی
زمانی ،میتوان امنیت را اینگونه تعریف کرد :امنیت فیزیکی دولتهای اروپایی در
برابر تهدید روشن شوروی.
تحوالت بنیـادی در نظام بینالملل ،ناتـو رهیافت جدیدی را
با شـکلگیری ّ
نسـبت به مقوله ی امنیت اتخاذ کرد .کنارگذاشـتن رویکرد انحصاری نظامی و
اتخاذ رویکردهای سیاسی  -اجتماعی منجر به تبدیل ناتو به یک سازمان سیاسی
 امنیتـی شد.گسـترده کردن دامنـهی تهدیدات به موضوعاتی نظیر تروریسـمبینالمللی و سلاحهای کشـتار جمعی ،قاچاق مواد مخدر ،امنیت انرژی ،محیط
ماهیت تهدیداتی شد که پیامد
زیست ،و دزدی دریایی ،منجر به تعریف مجدد از ّ
اساسـی آن ،افزایش حوزهی ماموریتهای ناتو و گرفتن نقشهای گسـتردهتر
بود،که البته مفهوم امنیت که جوهرهی وجودی تشکیل ناتو بود ،همچنان مرکز
ثقل و کانون اصلی آن را تشـکیل میدهـد .همچنان که دیدیم ،این تعریف از
امنیت ،به مرور زمان دچار تح ّوالت بسیاری شد ،به گونهای که امنیت فیزیکی
1. Political , Economic, Military , Cultural And Environmental
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تک بُعدی بوده و تنها یک مورد از آن مد نظر اعضا میباشد(.)Hambline,2010

مهمتریـن نقاط پیوند مکتب کپنهاگ و ناتو در تعریف از مفهوم امنیت ،شـامل
مواردی میگردد که در ادامه به آن میپردازیم.
 .3-1امنیت مو ّسع 1در برابر امنیت مضیق
مکتب کپنهاک با رهیافتی نوین در مطالعات امنیتی و در مقابل نظریات مضیق
سنتی ،امنیت را به  5بعد نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی توسعه
میدهد .از نظر بوزان ،بعد ازجنگ سـرد ،امنیت ،پدیدهای چند بُعدی شد ،که عالوه
بر بُعد نظامی ،ابعاد جدیدی همچون مهاجرت ،سازمانهای جنائی فَراملّی و فروملّی،
ماهیت
محیط زیسـت و رفاه اقتصادی را نیز شامل میشـود .دگرگونی در شکل و ّ
تهدیدات ،منجر به افزایش سـطح وابستگی میان بازیگران نظام بینالملل شده است.
بـه عبارت دیگر ،اگر درگذشـته ،تهدیدات ،امنیت یـک دولت را تحت تاثیر قرار
ومتحول
میداد ،دردورهی پسـا جنگ سرد ،همراه با وابستگی دولتها به یکدیگر
ّ
شـدن نوع خطرات ،چالشها بسیار برجستهتر از گذشته نمایان گردیدهاند؛ بنابراین
متحول شده است .اگر در دورهی جنگ
موضوع و مرجع امنیت بعد از جنگ سرد،
ّ
سرد ،موضوع امنیت منحصرا نظامی بود و هدف امنیت هم دولت بود ،امروزه ،امنیت،
ابعادجدید و متنوعتری پیدا کرده که از حوزهی انحصاری دولتها خارج است ،و در
نتیجه به فهم و درکی مو ّسع از امنیت نیاز است تا پاسخگوی تهدیدات جدید باشد و
بتواند علت بسیاری از مسایل را تبیین کند.
بـرای تحلیل چند بُعدی امنیت ،الزم اسـت تاثیر کلیـهی متغیرهای اثرگذار بر
مقولهی امنیت مانند فرهنگ ،جغرافیا ،محیط زیست ،تمدن و مذهب و از همه مهمتر
متحول
هویت را فهمید .در اجالس رم بود که چشم انداز امنیتی اعضای ناتو بهگونهای ّ
شد که تهدیدها مبهم ،غیر قابل پیشبینی و از تعدد و تنوع بیشتری نسبت به سابق
برخوردارگردیدند .از نظر اعضا ،چشم انداز امنیتی جهان در قرن  21و به طور مشخص
بعد از جنگ سرد ،متفاوتتر از تصویر امنیتی دوران جنگ سرد است.
امنیت دوران جنگ سـرد بر پایهی تهدید با منبع مشـخص بود و تأمین امنیت از
2

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال پنجم /شمارهی چهاردهم /زمستان ( 1393پياپی)17

1. Extended Security
2. Limited Security
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طریق افزایش قدرت نظامی صورت میگرفت ،اما همانگونه که پیشتر نیز بیان شد،
بحرانهـای بالکان ،تعریف از امنیـت را به گونهی دیگر رقم زد .باز تعریف اصول
نظام بینالملل و تفسیر مو ّسع از امنیت ،نقطهی پیوندهای چندگانهی ناتو با مفهوم
امنیت درمکتب کپنهاگ را نمایان ساخت .نقش ناتو در این بحرانها به عنوان بازیگر
بینالمللی و تأکید بر نقش سای ر بازیگران در تأمین امنیت جهانی ،یادآور این آموزه از
مکتب کپنهاک بود که در فردای جنگ سرد ،تأمین امنیت ،در صورت ناکارآمدی
وضعیـف بودن دولتها ،منحصر به دولت ملّی نبـوده و برای تأمین آن ،حاکمیت
سرزمینی و تمامیت ارضی دولتها نقض خواهد شد .مداخلهی ناتو در بحران بالکان
در دههی 1990و بحران لیبی در  2011و تأسیس نهادهای مدنی (برگزاری انتخابات،
اسـتقرار نهادهای جامعهی مدنی ،تنطیم برنامهی عدم تمرکز اداری ،ایجاد سـاختار
فدراتیو و نیز ایجاد تشکیالت پلیسی و نظام قضایی) در این دولتها به نوعی تاییدی
بر همین آموزه بود (. )Tharoor,2012:2
معرفـی آنها پرداخته و
جهت شـفافیت بیشـتر ابعاد 5گانهی امنیت ،در ذیل به ّ
عملکرد ناتو در هریک از این مقولهها سنجیده میشود.
 .3-1-1امنیت نظامی

کالسـیکترین برداشـت از مفهوم امنیت که در دوران جنگ سرد نیز به لحاظ
ساختار دوقطبی 1و رقابت دو بلوک ،ناتو بر آن بیش از سایر ابعاد تأکید داشت،
بُعـد نظامی بـود .رقابتهای تسـلیحاتی و افزایش قابلیتهـای نظامی با هدف
نظـارت و تجزیـه و تحلیل محیط بینالمللی ،مهمترین روشهای کسـب امنیت
بود .در این برهه ،دولت ،مرجع تأمین امنیت بود و ناتو به عنوان سـنگ بسـتر
همکاریهای امنیتی دوسـوی آتالنتیک با تأکید بر وظایف بازدارندگی در هر
دو شکل غیر متعارف (هستهای) و متعارف و با ترکیب ابزارهای سیاسی نظامی
به منظور مدیریت بحران در مناطق چالش خیز ،عمل میکرد.
پس از فروپاشى شوروى و پایان جنگ سرد ،ناتو تهدیدات خود را از کمونیزم
به تهدیدات جدیدی نظیر تروریسـم ،رادیکالیسـم اسلامى و اشـاعه دهندگان
1. Bipolar
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سلاحهاى کشتار جمعى تغییر داد .بهبود توانایی ناتو برای مقابله با چالشهای
امنیتی جدید و غیر قابل پیشبینی ،سـرنگونى گروههاى تروریسـتى بینالمللى،
مقابله با توسعهی سالحهاى کشتار جمعى و انتقال غیر قانونى سالح ،راهکارهای
پیشـنهادی جدید بود .بعد از جنگ سـرد ،از اهمیت این بُعد کاسـته نشد ،اما به
نوعی ،عملکردش در بحرانهای منطقهای بالکان نمایان گر پذیرش سـایر ابعاد
امنیت همچون امنیت اجتماعی در کنار بُعد مزبور بود(.)Adler, 2008:120
 .3-1-2امنیت سیاسی

در ایـن شـرایط ،ناتو نیز همانند اروپا نیاز به سـاخت یـک زنجیرهی قوی از
قدرت سـخت و نرم داشـت ،به گونهای که بتواند به طیف کاملی از بحرانها و
تهدیدها پاسخ داده و از طریق تعامالت سیاسی ،از تبدیل بحرانهای منطقهای به
چالشهـای جهانی ،جلوگیری نماید .ناتو ،رویکرد صرف نظامی را در مواجه با
بحث امنیت کنار گذاشـته و در قالب سازمانی نظامی ،سیاسی و امنیتی ،حوزهی
اقدام و عمل خود را فراتر از مرزهای سـنتی گسـترش داده و با اتخاذ رهیافتی
1. Soft And Hard Politic
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طـرح تهدیدات غیـر متعارف فراملّـی و جهانی ،منجر به این شـد که ناتو از
یک سـازمان نظامی صرف ،به سازمانی سیاسـی با مسئولیت حفظ ثبات ،تبدیل
شـود .این مسـئله همراه با گسترش و تشدید رایزنیهای سیاسی با طیف وسیعی
از بازیگـران و نهادهـای بینالمللی دولتی و غیر دولتی و سـازمانهای منطقهای
1
با تأکید بر اتحادی دیپلماتیک بود که تلفیقی از سیاسـت سـخت (زور) و نرم
(شامل ابزارهای مسالمتآمیز حل اختالفات ،مذاکره و گفتگو) را مورد استفاده
تحوالت رخ
تحول در راهبرد ناتو از بُعد نظامیبه سیاسـی ،معلول ّ
قـرار مـیدادّ .
داده در نظام بینالملل بوده است .در وضعیت جدید ،دولتها در محیطی غیرقابل
پیشبینـی با تهدیـدات جدیدی مواجه بودنـد که صرف ًا در ابعـاد نظامی محدود
نمیشـد ،بنابراین گرچه قدرت سـخت نظامی میتوانسـت به حل بحران کمک
کند ،اما پیشگیری از بحران و یا امتداد صلح و ثبات پس از جنگ ،به ابزارهای
سیاسی احتیاج داشت(.)Rynning ,2011
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جدید ،نسـبت به مقولـهی امنیت و وانهادن رویکرد صرف نظامی ،به سـازمانی
سیاسـی و امنیتی تبدیل شده است .پرداختن به موضوعات جدید همچون مبارزه
با تروریسـم ،سالحهای کشتار جمعی ،امنیت انرژی و دزدی دریایی را میتوان
در چارچـوب مأموریتهـای جدید تعریف کـرد(  ،)Haglund,2007اما شـاید
برجستهترین ابعاد امنیت سیاسی ،بحث حاکمیت و نهادهای برآمده از آن باشد.
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تح ّول اساسی ناتو در بُعد امنیت سیاسی ،نادیده گرفتن حاکمیت دولتهای ملّی
بود که با توجیه تأمین امنیت انسانی صورت میگرفت .به عبارت دیگر ،استدالل
مقامات ناتو این بود که عدم توانایی دولتهای ملّی در تأمین امنیت شـهروندان
و عدم مشـروعیت سیاسی رژیمهای غیرمردم ساالر ،بستر الزم مداخلهی ناتو در
آن کشـورها و نادیده گرفتن حاکمیت ملّی دولتها را فراهم کرد .ناتو در دو
مقطع با توجیه تأمین امنیت انسـانی به نقض حاکمیت دولتهای ملّی پرداخت:
برهـهی اول ،مداخل ه در بحران بالکان در دههی ،90برههی دوم ،در لیبی و طرح
مسئولیت حمایت(.)Benitez:2011:17-18
یکی از جدیدترین مسائل پیش روی ناتو در دههی دوم از هزارهی سوم ،وقوع
بحران در کشـور اوکراین (سال )2014است .بحران اخیرالوقوع ،ناشی از مسائل
مختلفی همچون شـکافهای قومی ،زبانی ،جمعیتی و ضعف اقتصادی اوکراین
در کنار مداخلهی کنشگران منطقهای و فرامنطقهای همانند ناتو به شمار می رود.
همانگونه که بعد از اعالم رئیس جمهور ،ویکتور یانکویچ مبنی بر عدم عمل به
تعهـدات قبلی خود در مورد توافقنامههای تجاری و اقتصادی با اتحادیهی اروپا،
ناآرامـی از مناطـق غربی و مرکزی اوکراین(طرفدران غرب) شـروع شـد و با
دخالت کنشگران خارجی به یک بحران فرسایشی تبدیل شد.
باید به این مهم اشـاره داشـت که سیاست گسـترش ناتو به شرق ،که یکی از
اهداف آن عضویت اوکراین اسـت ،باعث ورود این سـازمان به حیات خلوت
روسـیه و حساسیتهای مسـکو شده است .بر همین اسـاس ،روسیه برای خود،
حاشـیهی امنیتی را ترسـیم نموده که گسـترهی جغرافیایی اوکراین ،مهم ترین
بخش آن محسـوب میشود .در طول بحران اوکراین ،ناتو درصدد یافتن بهانهای
تحوالت بود کـه بعد از مداخلهی نظامی
مناسـب جهـت ورود به صحنهی عملی ّ
روسـیه در شـبه جزیرهی کریمـه و ضمیمه کردن آن به خـاک خود در کنار
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کمک به شورشـیان اسـتقالل طلب ،فرصت الزم برای ناتـو برای طرح مباحثی
همچون بحث«مسئولیت حمایت» مطرح گردید ،اما همانگونه که شواهد نشان
میداد ،روسیه خود را برای یک جنگ بزرگ بر سر اوکراین آماده نموده بود؛
مسئلهای که بسیاری از اعضای اروپایی ناتو از آن واهمه داشتند.

 .3-1-3امنیت اقتصادی

فراگیر شـدن اقتصاد لیبرالیسـی از پیامدهای مهم بعد از جنگ سرد بوده است.
اهمیت بُعد اقتصادی به لحاط بقای شـهروندان و تاثیر آن بر بخشهای کلیدی
کشور مانند آموزش ،بهداشت و افزایش توان نظامی ،سبب توجه بیش از پیش
به این مسئله شده است .بحث اقتصاد و توجه به امنیت اقتصادی ،از اولویتهای
ناتو اسـت به قسـمی که یکی از پیش شـرطهای پذیرش در ناتو ،پیاده سازی
اقتصاد بازار آزاد ،تجارت خارجی و برخورداری از سـطح متوسط و قابل قبولی
از اقتصـاد اسـت .یکی از مسـائل برجسـته در این حوزه ،بحـث امنیت انرژی
اس�ت که به لحاظ ارتباط آن با بحث اقتصادی ،شایسته است بیان شدود (�Kirsh
.)ner,Spring, 1998

امنیـت انـرژی یکی از چالشهای جدید اتحاد اسـت که با پیشـرفت اقتصاد
جهانی و افزایش نیاز به منابع انرژی و سـوختهای فسیلی ،مسائل امنیتی انتقال
آنها بسـیار مهم است .برخی از اعضای ناتو ،وابسته به تأمین کنندگان خارجی
انرژی هسـتند ،و در این بین ،منابع انرژی و شـبکههای تولید و توزیع انرژی با
خطر اختالل مواجهاند .تهدید جریان انرژی ،منجر به تهدید اقتصاد ملّی کشورهای
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در نهایـت ،ناتـو فقط به لفاظـی در قالب تحریک غربگراهـای اوکراین و
افـزودن بر شـدت فروشهای تسـلیحات به هیئـت حاکمهی جدیـد پرداخت.
«فرانک والتر اشتاینمایر» ،وزیر امور خارجهی آلمان بیان داشت« :ناتو نمیتواند
در اوکرایـن مداخله نظامـی کند ،همانگونه که شـهروندان اوکراین نیز براین
باورنـد که مداخلهی نظامی ناتو نمیتواند بهتریـن راه برای حل بحران اوکراین
باشـد؛ عالوه بر این ،اوکراین یک کشـور عضو ناتو نیست و ما برای رسیدن به
اهدافمان نمیتوانیم به طور مسـتقیم از روشهای نظامی اسـتفاده نماییم ،اما این
مسئله نشاندهندهی ضعف ما نیست»(.)Trenin, 2014:23
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عضو میشود .عدهای از کارشناسان معتقدند که تالش ناتو درگسترش به منطقهی
خاورمیانـه ،مقابله با چالشهای احتمالی تهدید امنیت منابع نفتی و خطوط انتقال
آن و حفاظت از منابع انرژی و راههای مواصالتی اسـت .موضوع مهم مرتبط با
این بحث ،حمالت تروریستی به نفتکشها و دزدی دریایی است که به عنوان
چالشـی در امنیت دریایی و تجارت جهانی به حسـاب میآیـد .دزدی دریایی،
چالشـی امنیتی گردیده که منجر به اختالل در اقتصاد جهانی میشـود .به دنبال
حمالت دزدان دریایی سـومالی به کشـتیهای تجاری ،ناتـو ،ناوهای جنگی را
برای محافظت از ترافیک دریایی در خلیج عدن و اقیانوس هند مستقر کرد و به
تقویت نیروی دریایی کشورهای ساحلی پرداخت .مقابلهی ناتو با دزدان دریایی
در خلیج عدن ،صحنهی دیگری از تعامالت نوین جهانی اسـت 19 .کشور دیگر
شامل روسیه در این عرصه با ناتو همکاری نمودند (جاوید نیا.)85: 1389،
 .3-1-4امنیت اجتماعی

بُعـد اجتماعی امنیـت به معنای بازخوانی آن از لحـاظ کیفیت حیات اجتماعی،
هویت و هنجارها است .ابعاد اجتماعی تکامل امنیت در ناتو با تأکید بر ارزشها
و هنجارهای مشترک همراه بوده که منجر به شکلگیری هویت جمعی گردیده
است .موضوعی که ناتو را از سایر اتحادیهها در طول تاریخ مجزا میسازد ،این
اسـت که سازمان مزبور نه تنها توسط دولتهای همفکر تشکیل شده ،بلکه در
آینده نیز کشـورهایی که با هم اشـتراک ارزشی دارند ،به آن خواهند پیوست.
این سـازمان در تصویرسـازی از تهدیدات امنیتی علیه خود ،بسـیار گسترده و
وسـیع عمل کرده و حد و مرز مشخصی را برای دامنهی جغرافیایی و موضوعی
آن قائل نیسـت .طرح تهدیـدات جدید ،مؤیّد این نکته بـود که تهدیدات قرن
 ،21ابعـاد جدیدی پیدا کردهانـد( . )Gheciu ,2005:66بُعد اجتماعی امنیت بدین
لحاظ مهم تلقی شد که از نظر ناتو ،بیشتر جنگها ،حوادث و تح ّوالت دو دههی
اخیر ،ریشـه درچالشهای اجتماعی و نبود جوامع آزاد و دموکراتیک داشتهاند؛
بنابراین جهت پیشـگیری از وقوع جنگ جهانی سـوم ،باید اقدام به توسـعهی
الگوى لیبرال دموکراسـی مبتنی بر نظام سیاسـى دموکراتیک غربی ،وابستگى
متقابل اقتصادى ،سکوالریسم و توجه بیشتر به حقوق و آزادیهای اساسی بشر
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بـه عنوان هنجـاری بینالمللی کرد .بر این اسـاس ،عـدهای معتقدند که ترویج
ارزشهای لیبرال دموکراسی به سبک غربی ،بنیان همهی اهداف ناتو را تشکیل
میدهـد؛ بنابراین تالش سـازمان مزبور در ترویج لیبرال دموکراسـی ،منجر به
تبدیل ناتو از ابزاری نظامی به ابزاری اجتماعی ش�ده استت(�Schoenberger Or
.)gad,2011

ماهیـت تهدیدات و شـکل گیری چالشهای امنیتـی در خارج از
تحـ ّول در ّ
حوزهی یورو ـ آتالنتیک ،منجر به ارائهی این استدالل شد که امنیت پایدار در
مرکز وابسـته به امنیت ،در حواشـی است (طرح گسترش ناتو به خاورمیانه که
طبق شـعارهای آنها ،بسـتر نا امنی و تروریسم تلقی میشود هر چند که منشأء
آن بیرونی و دخالتهای غربی اسـت) ،و پیگیـرى اصالحات در خاورمیانه را
تحول امنیت در
میتوان در همین راستا ارزیابی کرد .در این راستا یکی از ابعاد ّ
ناتـو ،توجه به ابعاد اجتماعی امنیت به ویژه حکومت قانون و پیادهسـازی مدل
لیبرال دموکراسی در کشورهای عقب مانده بود.
نکتهی اصلی در بحث لیبرال دموکراسی به گفتهی مقامات ناتو این است که
بحث مزبور پیش شرط صلح و ثبات است .چالشهای امنیتی که غرب در قرن
بیسـتویک با آن مواجه است ،محدود به جغرافیای سیاسی اروپا نگردیده و به
فرامرزهای اتحادیه نیز رفته است؛ عالوه بر این ،ظهور تروریسم در کشورهایی
صورت میگیرد که دچار نابسـامانیهای سیاسـی ،اقتصادی و اجتماعی هستند.
باید عنوان داشت که خود دولتهای به اصطالح لیبرال دموکراسی غربی ،مروج
تروریسـم در اقصی نقاط جهان ،خصوص ًا گسـترهی جغرافیایی خاورمیانهاند؛ به
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فرآینـد جامعهپذیری در اروپای شـرقی با هدف تجدیـد نظر در هنجارها در
راسـتای لیبرال دموکراسـی شـروع شـد و در این بین به نوعی رابطهی معلم-
دانشآموزی بین ناتو و کشورهای اروپای شرقی بر مبنای تعامالت سیستماتیک،
اصالح ارزشهای جامعه ،آموزش ارزشهای دموکراتیک ،حکومتهای قانون،
گسترش ارزشهای هنجاری و تعاریف جدید از منافع و هویت ملّی ،مبدل شد.
همانگونه که در حوادث  11سپتامبر اثبات گردید ،عقب ماندگی برخی جوامع
افراطی به لحاظ توسعهی اجتماعی بهرغم فاصلهی جغرافیای زیاد ،منجر به وقوع
یک بحران امنیتی عظیم شد.
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عنوان مثال ،داعش پدیدهای آمریکایی -اروپایی به شمار میآید.
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ذکر این مهم ضروری اسـت که منشـأ اصلی بروز نابسـامانیهای داخلی که
منجـر به تهدیـد امنیت جهانی هسـتند ،حکومتهای غیـر دموکراتیکاند .در
اجالس لیسـبون طی  2010فرآیند تدوین سند مفهوم استراتژیک ناتو 4 ،مفهوم
اساسـی برجسـته گردیده اسـت :ارزشهای جمعی ،دفاع جمعی ،همکاریهای
امنیتی و سـاختارهای مشـترک که در سند جدید این سـازمان به عنوان "یک
جامعهی منحصر به فرد متعهد به اصول آزادی فردی ،دموکراسی ،حقوق بشر و
معرفی میگردد(حقیقی.)3-7 :1391،
حاکمیت قانون" ّ
امروزه دیگر امنیت ملّی صرف ًا در بُعد نظامی خالصه نمیشـود ،و چه بسـا که
نبود امنیت اجتماعی و تهدیداتی که متوجه شهروندان است ،مانند کاهش امید به
زندگی ،مهمتر از امنیت نظامی برای امنیت ملّی است ،چنان که عملکرد ناتو در
بحران بالکان و بحران لیبی به نوعی مؤید تأکید بر امنیت انسـانی اسـت .امنیت
مزبور ،فراتر از تهدید به خشـونت ،شـامل آزادیهای سیاسـی -مدنی ،توسـعه
یافتگی و تأمین مایحتاج زندگی میشود.

مداخلـه در بحران لیبی با طرح شـعاری ِ مسـئولیت حمایـت از مردم لیبی در
برابر خشـونت حکومت قذافی صورت گرفـت .در لیبی نیز که دومین عملّیات
خارج از حوزهی اروپا و اولین نمایش قدرت و آزمون استراتژی نوین محسوب
شـد و یادآور مداخلهی ناتو در ماه فوریهی  1999در یوگسالوی بود ،بدون
می َ
مجوز شـورای امنیت سـازمان ملل صورت گرفت .مداخلهی ناتو در کوزوو با
توجیه اوضاع و شرایط خاص و بروز فجایع انسانی که همراه با درخواست افکار
عمومی جهانی برای توقف بحران بود ،صورت گرفت ،و مداخله در لیبی نیز با
توجیهی مشابه انجام شد.

با مروری بر دو مداخلهی ناتو در خارج از حوزهی سـنتی خود ،میتوان این
اسـتدالل را مطرح کـرد که ناتو با تطبیق اهدف و تهدیـدات خود با تهدیدات
جامعهی بینالمللی ،توانسـت اصل مداخله در حاکمیت دولتهای ملّی و نادیده
گرفتن چارچوب وسـتفالیایی دولتها را نهادینه کنـد(.)Benitez,2011:18-19
تعارضات مشـهودی راجع به نوع نگاه ،گرایـش و اقدامات ناتو در باب امنیت
اجتماعی وجود دارد؛ به عنوان مثال ،در ناآرامیهای تحمیل شده در کشورهای
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سوریه و عراق که گروهها و سازمانهای تروریستی چون داعش و جبهة النصره

دسـت به فجایع انسـانی و جنایت علیه بشریت زدهاند ،ناتو بدون اینکه اقدامی
علیـه آنهـا انجام دهد ،زمینهی نفوذ آن ها جهت دسـتیابی بـه اهداف خود در
خاورمیانه و مناطق همجوار را فراهم نموده اسـت .مسـئلهی مزبور ،گویای این
مهم اسـت که امنیت اجتماعی و مسـائل مشابه ،فقط اهرمی برای نیل به مقاصد
این نهاد امنیتی به حسـاب میآید ،و از طرف دیگر ،نوعی مشـروعیت صوری
برای اقدامات تهاجمی آن محسوب میشود.
 .3-1-5امنیت زیست محیطی

 .3-1-6امنیت سایبری

2

حمالت سـایبری که در حال تبدیل شـدن به یک تهدید سازمان یافته با تحمیل
خسـارتهای پر هزینهاند ،یکی از ابعاد جدید امنیت در قرن حاضر محسـوب
میشـوند .این حمالت که توانایی آسیبرسـانی به زیر ساختهای اساسی یک
کشـور را دارند ،تهدیدی اساسـی علیه امنیت ملّی دولتها قلمداد میگردند .به
طور نمونه ،لیتوانی و اسـتونی ،دو کشـوری بودند که در سـالهای اخیر توسط
1. Nuclear Contamination
2. Cyber Security
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تحوالت نظـام بینالملل و کاهش ابعاد نظامی امنیت و طرح مسـائل امنیتی
بـا ّ
جدیـد نظیر آلودگیهای محیطی ،بحرانهای اقتصادی و فقر ،عدهای از محققان
اعالم کردند ،تهدیدات اقتصادی و زیسـت محیطی ،مهمترین مسائل امنیتی قرن
حاضر هستند .طرح امنیت زیست محیطی به علت فراگیر بودن بحث آن ،سبب
گردیده تا این بُعد از امنیت که قبال به آن توجه نمیشد ،مطمح نظر قرار گیرد.
توسعهی سالحهای جدید با تکنولوژی باال ،تغییرات آب و هوایی ،کمبود آب،
خطرات بهداشـتی و نیازهای رو به رو رشـد ،انرژی ،شـاخصهای اصلی شکل
دهنـدهی این بُعد از امنیت انـد .بحث" آالیندگیهای هسـتهای" ،1موضوع مهم
دیگری اسـت که تالش در جهت تحدید تسـلیحات هستهای را نه تنها به لحاظ
نظامی ،بلکه به لحاظ زیست محیطی نیز ضروری میسازد.
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حمالت سـایبری آسـیب دیده اند .در سـال  ،2010ناتو در تدوین سند خود ،به
این بُعد از امنیت نیز اشاره نموده است.
 .3-2امنیت به عنوان مفهومی بین ذهنی

1
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تـا قبـل از پایان جنگ سـرد ،نظریات روابط بینالملل ،امنیـت را امری عینی و
واقعی تصور میکردند و بُعد نظامی امنیت را برجسته مینمودند .با ظهور مکتب
کپنهاک ،این تلقی نسبت به امنیت متح ّول شد .به عبارت دیگر ،بوزان معتقد بود
که امنیت مقولهای بیناالذهانی است و ارتباطات انسانی و هنجارها در تعریف از
آن مهم هستند .تأکید مکتب کپنهاگ بر هنجارها ،هویت و امنیت اجتماعی ،این
مکتب را واجد نوعی هستیشناسی سازهانگارانه کرده است .نکتهی مهم در این
تأکید ،برداشـت و درک از تهدید بر مبنای هویت و هنجارهای مشترک است.
کنشگران نظام بینالملل نسبت به بحرانهای رخ داده ،واکنشهای متفاوتی نشان
میدهند .این واکنشها برآمده از درک و تصور آنها از وجود تهدید یا فقدان
آن علیه ارزشها و منافع حیاتی خود به حساب میآیند.
نکتهی اساسـی در درک از تهدیدها ،نقش عوامـل ذهنی ،هویت ،فرهنگ و
تاریخ اسـت .بر این اساس ،در چارچوب نظریهی سازه انگاری میتوان به نقش
مسـایل هویتی فرهنگی ،زبانـی ،تاریخی و حتی نژادی در تعیین امنیت اشـاره
کـرد .براین اسـاس ،امنیت فقط درچارچوبهای عینـی و جدا از ذهن و افکار
افراد درک نمیشـود و ارتباطات انسـانی و هنجارها ،مهم و تأثیرگذاراند و در
نتیجه ،مسـالهی هنجاری ،منجر به ارتباط دوسـویهی امنیت و هویت میشـود؛
بنابراین ،امنیت ،مفهومی بین ذهنی اسـت .در بعضی مواقع ،نقش هویت ،بسیار
بـا اهمیتتـر از تکنولوژی و ابعاد عینی بحرانها اسـت (عبـداهلل خانی1385 ،
)493-502:؛ به طور مثال ،آنچه منجر به بحران بالکان شد ،مباحث هویتی بود.
شـاید یکی از اصلی ترین نظریات در مورد ناتو در دوران بعد از جنگ سرد،
مباحث هویتی باشدکه معتقد به تاثیر روندهای اجتماعی ،ایدهها و برداشتهای
مشـترک افراد بر رفتار دولتها بود .براین اسـاس ،تعریف از امنیت در بسـتر
1. Intersubjective
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اجتماعی و برمبنای معانی و درک مشترک شکل میگیرد و این تصور مشترک
از صلح یا تهدید اسـت که منجر به همکاری یا دشـمنی بین دولتها میشـود؛
بنابراین ضروری اسـت که در هرکنش و رفتار دولتها به نقش سـاختارهای
بین ذهنی توجه نماییم.

نهاد امنیتی مزبور با طرح مسـائلی شعاری همچون دفاع از ارزشهای انسانی،
اجتماعی و فرهنگی ،سعی در مداخلهی نظامی دارد .همین مهم در بحران کوزوو
نیز مشهود بود .استفاده از استعاره و تبلیغ در ارائهی تصویری از فاجعهی انسانی
در کوزوو" ،ارائه ی اسـتراتژی بمباران برای آرمانهای انسـان دوستانه" ،1نیاز
یوگسلاوی به "پدر و مادر خوب" ،2مهمترین اقدامات ناتو در راسـتای شـکل
دادن به مخاطبین جهانی خود جهت تأیید اقداماتش در بحران کوزوو بود.
نکتـهی مهم در عملّیاتهای ناتو ،اسـتفاده از تضادهـا و تقابلهای دوگانه از
قبیل"ما و آنها"" ،خوب و بد"" ،صلح طلب و خشونت آمیز""،در حال توسعه و
عقب مانده"" ،اجماع و اختالف" 3است .تأکید بر ارزشهای مشترک ،منجر به
تعادل کارکرد منطقهای و جهانی ناتو شـده و طرح تساوی ارزشهای فرهنگی
و عبور از مرزهای ملّی ،منجر به نهادینه شـدن این سـازمان مانند سـازمان ملل،
اتحادیه ی اروپا و سازمان تجارت جهانی شده است(.)Christopher, 2008
1. Bombing Campaign For Humanitarian Ideals
2. Good Parents
3. Us And Them , Good And Bad , Peaceful And Violent , Backward And
Developing Consensus And Disagreement
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لیبرال دموکراسی به عنوان هنجار بینالمللی غالب و مشترک دولتهای غربی،
منجر به تعامل بین اعضا میشود .میتوان چنین نتیجه گرفت که هردولتی خارج
از هنجارهای مشـترک قرار گیرد ،به عنوان نوعی تهدید قلمداد میشود .براین
اساس ،اعضای ناتو معتقد بودند که در دورهی جهانی شدن لیبرال دموکراسی و
فراگیر شـدن آن ،دولتهایی که خارج از این سـاختار هستند ،به عنوان تهدید
تلقی میگردند .تصور مشترک اعضا از مفهوم صلح ،منجر به ارتقای تعامالت و
افزایش خصومت با کنشـگران خارج از این بسـتر شد .ناتو در طول عملّیاتها،
همواره دارای دو بازوی نظامی و بشر دوستانه بوده است.
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 .3-3وابستگی متقابل امنیتی

1
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بـه رغم نظام سلسـله مراتبـی -فقدان نظم دهندهی مرکزی -در سـاختار نظام
بینالملـل ،کنشـگران دولتی و غیر دولتـی ،راه تأمین امنیت را در مشـارکت
و همـکاری بیـن بازیگـران دریافته اند .به سـخن دیگر ،یکـی از ویژگیهای
برجسـتهی نظام بینالملل ،وابسـتگی متقابل امنیتی دولتها به یکدیگر اسـت.
بـوزان معتقد اسـت که دولتهـا دیگر مرجـع انحصاری امنیت نیسـتند ،بلکه
در سـاختار کنونی ،افـراد ،گروههای فراملّی ،سـازمانهای غیردولتی فَراملّی و
فروملّی ،رسـانهها و تروریسم ،همگی در وجوه امنیت مرجع محسوب میشوند.
ماهیت متفاوت تهدیدهای معاصر نسبت به گذشته (تنوع  -تعدد
بر این اساسّ ،
 غیرقابل پیشبینی بودن) سـبب افزایش نقش سـایر کنشـگران شـده است.تحوالت شـكل گرفته در نظام بينالمللي پس از فروپاشـي شـوروی ،گسترش
ّ
تعریف از امنیت و گذار از تهدید به خطرات در مقایسـه با تهدیدات گذشـته و
طرح موضوعاتي مانند بنيادگرایي اسلامي ،گسـترش بیثباتی ،قاچاق ،حمالت
سـایبری ،تهدیـد کانالهای حیاتی ارتباطات ،حمل و نقل ،تسـليحات كشـتار
جمعي و تروریسم ،منجر به افزایش تعامالت ناتو با سایر بازیگران دولتی و غیر
دولتی شـد .افزایش همکاری ناتو با اتحادیهی اروپا ،سازمان ملل متحد ،آژانس
بینالمللی انرژی اتمی  2و یا اینترپل ، 3به نوعی ُمویّد این نکته اسـت که نقش
ناتو در این فرآیند ،مک ّمل نقش سـایر بازیگـران در روند تأمین امنیت جهانی
اسـت .همانگونه که شـاهد بودیم ،افغانسـتان ،صحنهی تعامالت جهانی با ناتو
درجهـت مقابله با چالش امنیتـی طالبان به عنوان یک تهدید جهانی محسـوب
میشد .سـند 2010لیسبون ،جهت تأکیدی که بر افزایش تعامالت جهانی دارد،
متفاوت تر از بقیهی اجالسهای ناتو است.
ناتـو در حـال تبدیـل به سـازمانی جهانـی با کارکـردی سیاسـی و کمتر
نظامـی و کمتر محدود به مالحظات منطقهای اسـت .همگرايي سياسـي ،مطابق
نظريـهی وابسـتگي متقابل و تغییـر رویکرد یک جانبهگرایی به سیاسـتهای
1. Interdependence Of Security
2. International Atomic Energy Agency
3. The International Criminal Police Organization
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چنـد جانبهگرایـی ،محور تعامالت ناتو با سـایر بازیگران جهانی اسـت .براین
اسـاس ،تالش ناتو بر محوریت پیشـگیری و جلوگیری از وقوع بحران قبل از
تبدیل شـدن آن به یک تهدید واقعی قرار دارد .در این راسـتا ،ما شاهد افزایش
همکاریها و تعامالت بینالمللی با هدف مقابله با چالشهای امنیتی نوین هستیم
(.)Stavridis,2012

نتیجهگیری

انعطاف پذیری باالی ناتو از زمان تأسـیس آن در سـال  ،1949به آن اجازه
داده تا در شرایط مختلف ،نقشهای متفاوتی برای خود در نظر گیرد .در دههی
 ،1950اتحادیه ،یک سـازمان کامال دفاعی بود .در دههی  ،1960ناتو یک ابزار
سیاسـی بـرای تنشزدایی شـد و در دههی  ،1990ابزاری بـرای تثبیت اروپای
شـرقی و آسـیای مرکـزی از طریق متحـدان جدید بود .در حـال حاضر و در
ماهیت تهاجمی خود،
عصر نظم نوین جهانی ،ناتو با تالش در پوشـش دادن به ّ
مأموریت جدیدی را تعریف کرده وآن حفظ امنيت ،ثبات و پاسـداري از صلح
آمریکایی -اروپایی در دوران تغييرات پرشتاب نظم بينالمللي است.
در نظـم نوین جهانی ،در شـرایطی که مطابق با منشـور سـازمان ملل ،وجود
اتحادیههای تهاجمی نظامی ممنوع است ،ناتو با وسعت دادن به دورنمای جهانی
خود و کوشـش در همگون سـازی با اهداف جامعهی بینالملل که همان حفظ
صلح و امنیت جهانی اسـت ،به ابزاری جهت مقابله با چالشهای جهانی تبدیل
شده است.
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تحوالت
پس از پایان دوران جنگ سرد و دگرگون شدن نظام بینالمللی ،شاهد ّ
اساسـی در سـاختار و مفاهیم روابط بینالملل و دگردیسـی خاصی در فرآیند
حیـات و رشـد و نقش سـازمانهای بینالمللـی فَراملّی و مطرح شـدن آنها به
عنـوان کنشـگران اصلی در عرصهی سیاسـت بینالملل و تغییـر مفاهیم تهدید
و امنیت به عنوان دو مفهوم اساسـی هسـتیم .بعد از جنگ سرد ،امنیت ،جنبهی
جمعـی پیـدا کرد و از بُعد منطقهای به سـطح جهانی گسـترش پیـدا نمود و از
ایـن جهت ،کنشـگران بینالمللی برای حفظ امنیت خود ،بیـش از پیش به هم
وابسـته گردیدند .و از طریق یک سـاز و کار امنیتی چند جانبه ،جهت پاسخ به
چالشهای امنیتی اقدام کردند.

| 38سیدمحمد طباطبایی و محمدجواد فتحی

باز تعریف تهدیدات بینالمللی و تفسـیر وسیع از مفهوم امنیت ،موجب تغییر
وظایف از دفاع سرزمینی ،به سازمانی با کارکرد اتخاذ استراتژی و تاکتیکهای
پیشگیرانه و سازمانی پویا در جهت مدیریت بحرانهای بینالمللی شد و از یک
تحول
سازمان دفاعی -تهاجمی غیرقابل انعطاف ،به یک اتحاد امنیتی چند وجهی ّ
یافت .در چنین فرآیندی ،مفهوم امنیت و مصادیق نا امنی و نیز نیازها و الزامات
ماهیتی
آن ،در مسیر دگرگونی بنیادین قرار گرفت؛ بنابراین نهادی که در ابتدا ّ
نظامی با هدف تأمین امنیت سـرزمینی داشت ،با گسترش مرزها ،مدرنيزهسازی
تدريجي و اصالحات سـاختاری ،به آرامی در کارکردهای خود تغییراتی ایجاد
کرد .این تعییرات ،معلول تح ّوالت و شرایط نظم نوین جهانی بود.
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اعضـاي ناتـو با درك موقعيـت جهاني و نظام بينالملل و بـا تغيير اهداف و
بازشناسي موقعيت خود و با تغيير رويكرد از نظامي -دفاعي به سياسي اجتماعي،
توانسـت بقاي خود را تضمين نمايد ،هر چند پس از حوادث  11سپتامبر 2002
باز هم نقش آن در امور دفاعي و نظامي ،پررنگتر گرديد .بر این اساس ،اعتقاد
بر این است که اگرچه تهدیدات سنتی از بین رفته ،اما جهان غرب با تهدیدات
جدیدی روبرو است که به دلیل تح ّوالت ساختاری نظام بینالملل پدید آمدهاند.

مجموعـه تهديدهايـي مانند بيثباتي در شـرق اروپا ـ بهويـژه درگيريهاي
قومـي در بالـکان و اخیرا ً بحران اوکراین  -راديکاليسـم اسلامي ،تروريسـم،
مواد مخدر ،تسـليحات کشتار جمعي و شـيميايي ،فعالیتهای مربوط به جرم و
جنایتهای سـازمان یافتهی فَرامرزی ،امنیت شـبکههای ارتباطات و مسیرهای
عرضهی انرژی ،تهديدهاي غيرنظامي مانند آلودگي محيط زيست ،حقوق بشر،
بیماریهای همهگیر ،تغییرات آب و هوا ،کمبود آب و غیره ،براي دولتهاي
عضـو ناتـو ،همچنان وجود دارند و حتي تنوع کيفـي و کمي آنها نيز افزایش
يافته است.

تغييرکيفيت اين تهديدات ،لزوم تعبيهی ساختارهاي الزم براي مقابله با آنها
و انجام اصالحاتي را در ناتو ضروري سـاخته که در نتیجه ،سـازمان مزبور ،به
دو رویکرد ناچار گردیده اسـت -1 :به عنـوان یک اتحاد نظامی با هدف دفاع
از قلمـرو و منافـع اعضا ،تأمین امنیت را مهمتریـن وظیفهی خود میداند  -2به
عنوان یک سـازمان سیاسی ،بسـتر همکاری و تعامالت سیاسی اعضا و دیگران
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را پدید میآورد.
در مجمـوع ،کار ویـژهی نظامی ناتو با کار ویژههای دیگر ترکیب شـده ،و
برخالف ناتوی پیشـین که بیشـتر ضامن نظم قارهای بود ،ناتوی جدید به نوعی
ضامن نظم جهانی مورد ادعای غرب تلقی میشود.
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