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 تداوم ناتو پس از جنگ سرد ینظر مبانی

 1حسین سلیمی

 ییالملل دانشگاه عالمه طباطبا نیروابط ب استاد

 زاده حسن عیوض

 

 ییالملل دانشگاه عالمه طباطبا نیروابط بدانشجوی دکترای 

 

 (2/9/95تاریخ تصویب  -3/5/95)تاریخ دریافت 

  چکیده
 جنگ پایان از پس ویژه به سرد، جنگ دوره در «ناتو» شمالی آتالنتیک سازمان تداوم و گیری شکل

 الملل بین روابط رشته محققان نزد در برانگیز بحث حال عین در و اساسی موضوع های از یکی سرد،
 دربارۀ پراستفاده نظریهدر قالب سه که سازمان  ینو تداوم ا گیریعلل شکل تبیین. شودمی محسوب

-سازه و «یدو جد یککالس» لیبرالیسم ،«جدید و کالسیکاز  اعم» گراییواقع یعنی المللبین روابط

 یضمن بررس مقاله یناست. ا گرفته شکل متفاوتی هایگونه بود، به جریان در اجتماعی انگاری
است که قادر به  یقیتلف یچهارچوب نظر یک هدرصدد ارائ نظری، جریانهر سه  یینقدرت تب

 . باشدیپس از جنگ سرد م یژهتداوم ناتو به و از کارآمدتری وضیحت
به  یستیبا ،سازمان هم ینتداوم و توسعه ا ییچرا یلدر تحل تلفیقی، چهارچوب یمبنا بر
نقش  الملل،یننظام ب یتقطب الملل،بین نظام آنارشیک ساختار مانند: کالن تحلیل سطح عوامل
و  عوامل به هم و کردتوجه  المللیبین نهادهای جایگاه و نظام این در بزرگ هایقدرت

ناتو  چون هاییاتحادیه تداوم و گیریفرایند شکلدر  یداخل هاییاستو س رونید یروهاین
و به همراه هم  یدرا درکنار هم سنج یو عوامل ماد یذهن هایپدیده باید حال عین درپرداخت. 

 یعوامل مختلف در سطوح گوناگون برا یین،تب نوع ینا درقرار داد.  یآنها را مورد بررس یرتأث
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 ومسأله به نقش  ینا ییندر تب یت،نها در .گیرند می قرار توجه مورد ناتو تداومفهم روند 

 از خاص تفسیری و برداشت  ی باغرب هویتکه براساس آن  سازیهویت فرایند ویژه به هویت جایگاه
مورد توجه قرار  متفاوت، هاییارزش و هاانگاره با یرغربیغ هایهویتدر مقابل  یکدموکرات هایارزش

 ،که هدف آن شودمی منجر ناتو مانند هاییسازمان تداوم عامل به هویتی دوگانگی این واقع در. گیردمی
 است.  یتیبرساخته شده در مقابل دگر هو یتحفظ هو

 
 جهان پساجنگ سرد. ،تداوم ناتو ها، یهاتحاد ،المللبین روابط نظریۀ: کلیدی هایواژه 
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  مقدمه

 است، رفته میان از قدرت نظامی هایبندیبلوک میان سنتی هایتقابل که نوینی عصر در

 روابط نظری حوزۀ در جدی معماهای از «ناتو» شمالی آتالنتیک پیمان مانند هاییسازمان حیات

است که  ینا جهانی یها عرصه در مطرح هایپرسش مهمترین از رو این از. است المللبین

در  اند؟بوده سرد جنگ پایان از پسدوران  در ناتوچون  هاییاتحادیهتداوم  موجب عواملی چه

 از کدام یکشده است؟ و  یدهچگونه فهم یدهپد ینا یگوناگون نظر هایدرون چهارچوب

 هستند؟جنگ سرد  یانناتو پس از پا تداوم روند یینبه تب قادر بیشتر المللبین روابط نظریات

 پرسش های به. در پاسخ کرد یینعلل تداوم ناتو را تب توانمی نظریه، یک به توسل با اصوالً آیا

 سپس و بررسیرا  المللینروابط ب یاتدر نظر هااتحادیه جایگاهو  ماهیت یستیابتدا با ،فوق

 ارزیابی مورد را سرد جنگ پایان از پس ناتو تداوم علل مسأله به نسبت آنها از یک هر تبیین

 .داد قرار فهم مورد را سازمسأله یدۀپد ینو سپس ا داد قرار

 ها و ناتوگرائی، اتحادیهواقعۀ نظری.1

 هایهاتحاد گرایی و فهمواقع. 1.1

قدرت  یشو افزا یبتعق ،1«هااتحادیه» ایجاد از ها دولت هدف گرایی،واقعاساس اصول  بر

در  یکردرو ینا مبنای بر. باشدیم یکآنارش محیطی در دیگر هایخود نسبت به دولت ینسب

 مورد در قطعیتیو  یستن مطمئن هادولت یرسا یاتنسبت به ن دولتی هیچ یطیمح ینچن

 در یت. عضوگرددیم 2«امنیتی معمای» ظهورمسأله موجب  ینا ،ندارد آنها مقاصد و اهداف

 گیریشکل دیگر سوی از باشد، امنیتی معمای به یپاسخ تواندمی یعمدتاً نظام هایاتحادیه

دولت  نظامی، چنین در گردد؛می المللبین نظام وندر 3«قدرت موازنه» حفظموجب  هااتحادیه

 هاییاستممانعت از س یالزم برا ارادۀ که شودمی مواجه مخالفین از اییهمهاجم با اتحاد

جهت موازنه قدرت در مقابل  اتحادیه ایجاد البته ،(Burton, 2012: 14) دارند را وی تهاجمی
                                                           
1
- Alliances 

2
- Security Dilemma 

3
- Balance of Power. 
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-بین نظام در امنیتی معمای به پاسخ اشکال از یکی تنها تهاجمی، دولت یاو  یکدولت هژمون

 . است یکآنارش الملل

تجاوز دولت  یدو تهد ترس از هااست که دولت یزمان ها،اتحادیه گیریشکل یگرد نوع

 یک یا و مهاجم دولت یک به الحاق با هادولت حالت، دراین درواقع متحد شوند. همبا  یگرد

 در. آیندمی مهاجم دولت سوی از جنگ شروع از جلوگیری درصدد ظهور حال در قدرت

مصون مانده و در  یو حملۀ از اندشده متحد مهاجم دولت با که هاییدولت شرایطی، چنین

 سهیم آن اقتصادی منابع و سرزمینی یدولت و دستاوردها ینا هاییروزیاز مواقع در پ یاریبس

 در دولت یک قدرت افزایش پاسخ در الزاماً موازنه، بنابراین، (.Walt, 1990: 27) شد خواهد

-دولت سوی از که است یدیدر پاسخ تهد آناز  یبلکه بخش گیرد،نمی صورت الملل بین نظام

 با بلکه نیستند، تهدید موجد الزاماً بزرگ هایاستدالل ، قدرت این با گیرد؛ می صورت ها

شود.  یلتبد تهدیدکننده دولت یک به است ممکن هم متوسط قدرت یک هامؤلفه برخی وجود

 آنها، یک ترکیب با که دهد میمورد توجه قرار  یصهرا در چهار خص هاین مؤلفها ،استفن والت

 و تهاجمی هاییتوانمند جغرافیایی، جواریهم نسبی، قدرت: شود می ایجاد تهدیدگر دولت

 هایژگیو ینا یشورو یرجماه اتحادو  یتلریآلمان ه هایدولت والت، زعم به. نیات تهاجمی

 ,Walt)بودند  یدنظرخواهو هم تجد طلبهم توسعه تهدیدگر، هم حیث از این و داشتند را

در  کنندهییناز عوامل تع «تهدید موازنه» و قدرت موازنه در تالش کهاین  نتیجه. (22-2 :1990

 هایاتحادیه تحلیل برای یدیمف بالقوه ابزار و شده محسوب آنها تداوم و هااتحادیه گیریشکل

 . شوندمی محسوب دوم جهانی جنگ از پس فراملی

 گرایی، نوعواقع منظر از هااتحادیه تداوم و گیریشکل در کنندهتعیین عوامل از دیگر یکی

 هایهاتحاد دوقطبی، نظام یک در گرایانواقع زعم به. باشدمی المللیندر نظام ب 1«بندیقطب»

 اینمونه سرد، جنگ. یابندمی توسعه و آوردمیدوام  قطبیو تک 2«چندقطبی» هاینظام از بیشتر

 ترضعیف هایدولت ،بزرگ یاراست که در آن دو قدرت بس 3«دوقطبی» نظامبارز  یجۀنت ومهم 
                                                           
1
- Polarity 

2
- Multi Polarity 

3
- Bipolarity 
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 و نداشته نیازی یفدولت قدرتمند به دولت ضع نظامی، چنین در بودند؛ کرده جمع هم دور را

 نیاز و ترقوی هایقدرت از ترسبه خاطر  ترضعیف دولت مقابل، در. باشندنمی وابسته هابدان

-میبه آنها موجب  یمال هایپاداش اعطای و ایمنطقه رقبای مقابل در آنها از بیشتر حمایت به

 وجود نظامی چنین در (.Burton, 2012: 25) شوند قدرتمند دول با اتحاد وارد گردد،

 بود؛ نخواهد هااتحادیه تزلزل و موازنه و نظم فروپاشی موجب اعضاء میان داخلی اختالفات

 گرایانواقع ازدید. کردناتو در بحران کانال سوئز مشاهده  یهدر درون اتحاد توانیآن را م نمونۀ

 هادولت رفتار بینیپیش امکان دارد وجود متعادل قدرت دو از بیشتر که چندقطبی نظام یک در

 مسأله این مشاهده انتظار در ترضعیف هایدولت و باشدمی ترسخت هااتحادیه گیریشکل و

و  یاتن یتعدم قطع یلو به دل گیردمی عهده بر را بلوک رهبری قوی، دولت دامکه ک باشندمی

نظام  سوم، حالت. باشدمی اندک هااتحادیه گیریبرشکل سیستمی أثیراتت گران،کنشرفتار 

-دسته تالش یا و قطبیقدرت تک یهعل  «ائتالف» ایجاد امکان نظام این در است؛ قطبیتک

-دولت علیه تهدیدی قطبیتک قدرت که زمانیدر  یژهبه و یجهان چندقطب یجادجهت ا جمعی

 (Lacatelia & Testoni , 2009: 348) .وجود دارد باشد، کوچکتر های

 یاعضا درونی هایانگیزه ونقش عوامل  ها،اتحادیه تداوم در تأثیرگذار دیگر عامل

 محسوب موقتی هاینامهموافقت ها،اتحادیهاز  بسیاری گرایانواقع زعم به. باشدمی هایهاتحاد

به  تهدید، و تجاوز رفتن بین از با و آیندمی وجود به تجاوز و تهدید به پاسخ در که شوندمی

ممکن  خارجی، محیط تغییر با بنابراین روند؛یم ینباز  آنها، اعضای میان وحدتفقدان  یلدل

 اعضای هایگیریتصمیم و هایاستس ها،اولویت دربارۀاعضاء  یاناست سطوح اختالفات م

  «ترک» یکردرو یطیشرا یندول عضو ممکن است در چن نتیجه در یابد؛ یشافزا هااتحادیه

 امنیتی استقالل بر یدبا تأک 1960فرانسه از ناتو در سال  ینظام خروج. یرندگ یشرا در پ یهاتحاد

 .نمود تلقی رویکردی چنین اتخاذ از اینمونه توانمی را کشور این ایهسته هایسیاست و

 بهاز اعضاء  یکهر  یوابستگ یزانم گرایان،واقع زعم به هااتحادیه تداوم دیگر عامل

 دیگر هایدولت به دولت یک اندازه هر حیث این از. باشدمی هااتحادیه درون در یکدیگر

حفظ  یرا برا یادتریز یسکر باشد، بیشتر یکدیگر به نسبت اعتماد میزان و تروابسته عضو
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 در یکدیگراعضا به ی سطح وابستگ البته ،(Snyder, 1984: 467) یرفتخواهد پذ یهاتحاد

. باشدمی اثرگذار هااتحادیه تداوم بر تغییرات این یابد ومی تغییر زماندر طول  یهدرون اتحاد

 احساس ناتو عضو اروپائی هایدولت سرد جنگ شروعناتو پس از  گیریشکل اوایل در

 بیشتر را غربی اروپای امنیت نیز کشور این و داشتند آمریکا متحده ایاالت به بیشتری وابستگی

 اروپای بندی تقسیم شدن مشخص و سرد جنگ اواخر به شدن نزدیک با کرد،می تضمین

 علیه غرب و غرب بلوک به شوروی حمله احتمال کاهش و سوم جهان ظهور و شرقی و غربی

 وابستگی میزان نیزجنگ سرد  یان. با پایدکمتر گرد یوابستگ ینا شوروی، هایسرزمین

 (.Burton, 2012: 30) شدکمتر  یکابه آمر یاروپائ هایقدرت

-نمی کارآمد فرایندها این تبیین در را کالسیک گراییواقع پردازان،نظریه از بسیاری البته

-، واقعمکتب کپنهاگ مانند یمهم ینظر یکردهایرو یکرد،رو یناصالح ا منظور به و دانند

-شکل در که کالسیک گراییواقع برخالف. یافت ظهور تدافعی گرایواقع و تهاجمی گرایی

اقدام به  ید،جد یکردهایرو کرد، می توجه نظام سطح عوامل به تنها ها، اتحادیه تداوم و گیری

 هایسیاست یزو ن یاصل گرانکنش نگرش نوع و فهم تأثیر و ذهنی عواملو نقش  أثیرت یبررس

 (.Buzan,1991: 61) اندپرداخته داخلی

 عقب و ایدئولوژیک اختالفات و داخلی هایثباتییمانند ب یعوامل مکتب، اینزعم  به

 تروریسم. دهند قرار تهدید مورد را دیگر هایدولتممکن است  هادولت اقتصادی ماندگی

 و هادولت درون در فردی امنیت خشونت اشکال سایر کنار در که است هاییپدیده از یکی

 دلیل بهاست.  کردهمواجه  یجد هایچالش با شهروندان امنیت حفظ جهت را هادولت توان

و  یننظام نماد ترینمهم عنوان به زبان مکتب، این در هاایده نظام و ذهنی فرایندهای اهمیت

 محیط به دادن شکل در بلکه هادولت یخارج یاستدر س تنها نه ایویژه أثیراتت یی،معنا

-قالب در که مردم عموم و مرداندولت زبان حیث، ینازا. ..دارد المللییندر عرصه ب اجتماعی

 هایسیاست در شود،یم متجلیو ناخودآگاه  یزشانگ ،امتناع یی،نمادگرا تفسیر، چون هم هایی

-می عمل بازار مکانیسم یاقدرت  موازنه به یهشب مختلف ساختارهای و در تبلور یافته یخارج

 (. Buzan, 1993: 133-234) کند
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 نظام شودمی محسوب آن گذاریانبن یرشایمرکه جان م 1«تهاجمی گراییواقع» نظریه در

 ناپذیرپایان آن درون واحدهای قدرت رقابت که شودمی تصور آنارشیک محیطی الملل،بین

 ,Mearsheimer, 1993) هستند مواجه دائمی ناامنی احساسرقابت با  ینبوده و بازندگان ا

 این که چرا کند یخود م نسبیقدرت  یشبزرگ را وادار به افزا یقدرت ها نظامی، چنین .(67

 (.Rudloff, 2013: 46) شودمی محسوب هادولت امنیت افزایش برای گزینه بهترین اقدام

 و هادولت یاقتصاد یتوانمند یانم یمیرابطه مستق تهاجمی، گراییواقع نگاه براساس

 اقتصادی توانمندی افزایش با که معنی بدین دارد؛ وجود هااتحادیه در عضویت به تمایل

 هااتحادیه در یتبه عضو یلکرده و تما یداپ یشافزا ینظام هایینهمتعاقباً هز بزرگ، هایقدرت

 (. Rudloff, 2013: 50) یافت خواهد افزایش

کند. از  یفراهم م هادولت طلبیتوسعه برای زیادی هایانگیزه آنارشیک المللیننظام ب 

 جز ایچاره هادولت همه ی دارند، بقاء توان قدرتمند هایدولت تنهانظام  ینکه درا آنجائی

 بیشتر سودشان که مکانی و زمان هر در هادولت. ندارند دیگران به نسبت خود قدرت افزایش

 افزایش. زد خواهند دست خود قدرت توسعهو  یگسترش نظام بهباشد  هایشانهزینه از

 از سوداگرایانه خارجی اقتصادی هایسیاست اتخاذ و جانبهیک یپلماسید نظامی، تأسیسات

 (.Taliaffero, 2000: 3) شوندمی محسوب هادولت ینا طلبیتوسعه ابزارهای جمله

-ینباور است که نظام ب ینبر ا کالسیک گراییبرخالف واقع 2«تدافعی گراییواقع» نظریه

. آوردمی فراهم هادولت برای را طلبیتوسعه هاییزهانگ خاص، شرایط در تنها آنارشیک الملل

 و یکدیگر آینده نیات به نسبت هادولت است شده موجب نظام این از ناشی امنیتی معمای

-بین نظام دیگر، سوی از (.Taliaffero, 2000: 4) یندرفتار نما یاطبا احت آنها  «نسبی قدرت»

 حفظ جهت استراتژی بهترین دفاعی، راهبردهایجنگ و تنش نبوده و  مولدضرورتاً  الملل

بزرگ،  هایقدرت یهعل یدتهد یشافزا لذا در ؛(Rudloff, 2013: 47) شودمی محسوب امنیت

 نهایت درشده و  مندبهره دیگر هایدولت یهاز منازعه عل افزایش، را خود نظامی هایهزینه آنها

 از یکی (.Rudloff, 2013: 48) یافت خواهد افزایش هااتحادیه در عضویت به تمایل
                                                           
1
- Offensive Realism 

2
- Defensive Realism 
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 موازنه قبیل از ساختاری های کننده تعدیل نقش تدافعی، گرایی واقع نظریه بنیادین مفروضات

 یداخل یاستاز همه س مهمتر و موادخام به دسترسی و فیائیجغرا یهمجوار دفاعی، /تهاجمی

 , Taliffero) باشد می المللی بین محیط به ها دولت واکنش اثربخشی سازی محدود در

2000: 132.) 

 گرایی و تداوم ناتو پس ازجنگ سردواقع .2.1

 یننظام ب یتنوع قطب تهدید، و قدرت موازنه میان مستقیم رابطه وجود به قائل گراییواقع

 دیگر سوی از هااتحادیه تداوم و گیریشکل و سو یک از داخلی عوامل هاییائیالملل و پو

 ینا توانمی سرد جنگ پایان از پس ویژه به آن تداوم و ناتو گیریشکل درخصوص. باشدمی

 یا و ترقوی قدرت علیه موازنه خاطر به هادولت رویکرد، این کرد؛ طبق یینرابطه را تب

 ساختار تأثیر تحت مسأله این البته که دهندمی افزایش را خود امنیت تر،قوی قدرت با همکاری

 یژهبه و یشورو یرجماه اتحاد قدرت علیه موازنه سرد، جنگ دورۀ. در است المللبین نظام

داشت و  ایفزاینده اهمیت ناتو تداوم و تأسیس در غرب بلوک به آلمان بازگرداندن درتالش 

 خصوص این در که دیگری مسأله. یافت تداوم و ایجاد ورشوسازمان ناتو در مقابل سازمان 

 و متوسط هایقدرت ولو هاترس از حمله و تجاوز قدرت است، گرفته قرار توجه مورد

 تالش. است آنهاحمالت  سازیخنثی جهت آنها با اتحاد و همکاری برای تالش و ضعیف

 با مقابلهسو با هدف  یکدر ناتو از  یتعضو برایمجارستان و لهستان  چک، هایجمهوری

 کشورها این به ناتو اعضای سایر احتمالی حمله از ترس و آنها داخلی امور در روسیه مداخله

شدن  یمدر ناتو درصدد سه یتکشورها با عضو این، بر عالوه. گرفتمی صورت دیگر سوی از

 سرد جنگ از پس دوره در (.Walt, 1997: 156-179) .اندبوده آینده منازعات هاییروزیدر پ

 تداوم اصلی علت آنها علیه سازمان اعضای سایر حمله از ترس و روسیه علیه موازنه مسأله نیز

  (.Burton, 2012: 297) است گردیده تلقی ناتو

. باشد می ناتو اعضاء میان تضاد یا همکاری نوع نقش ناتو تداوم با مرتبط مسائل از یکی

 ایجاد از صحبت آلمان و فرانسه هایدولت شوروی، جماهیر اتحاد فروپاشی از پس بالفاصله

 مطرح را اروپایی هایدولت سوی از آن از متفاوت و ناتو نظارت از فراتر امنیتی نهاد یک

ناتو  عضو هایدولت ،1991 سال در رم سران نشست تصویب با اولدولت بوش  یول نمودند،

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

دتداوم ناتو پس از جنگ سرمبانی نظری  149  

 

 سازمان خدمت در بایستی اروپا هایتوانمندی افزایش و شده متعهد ناتو به که کردرا وادار 

 در ویژه به اعضاء میان همکاری و گردید اعضاء میان انشقاق از مانع آمریکا تالش. باشد ناتو

 نمونۀ یبوسن بحران (.Burton, 2012: 2 & 8). کرد یترا تقو ایهسته تسلیحات حوزۀ

اعالم نمود که موضوع  یکادر مرحله اول دولت آمر بحران، این در. است زمینه این در بارزی

 را ناتو اروپائی اعضای ألهمس ینا ،ندارد یارتباط یکامتحده آمر یاالتو به ا است ییاروپا کامالً

 این نقش و کرد یدناتو تجد بهتعهد خود را  ادامه، در کلینتون دولت ولی داد، قرار تأثیر تحت

 آمریکا فزاینده نفوذ و حضور با که فرانسه حتی نمود، تقویت را هاصرب علیه نزاع در کشور

-نمی ناتو از خارج ساختارهای که رسید نتیجه این به بحران این در کردمی مخالفت ناتو در

 .کند ینمتأرا  یالملل ینب امنیت تواند

 هااتحادیه مؤسس های قدرت میان رابطه ناتو، با ارتباط در گراییواقع نظر مورد دیگر نکتۀ

 هایعلت از یکی که ندهست ادعا این بر گرایانواقع ناتو، درخصوص. باشدمی آنها تداوم و

 عنوان به سازمان این از استفاده به آمریکا متحده ایاالت یلتما سرد، جنگ از پس ناتو تداوم

 گرایی،واقع نظر از»: کندمی یانب والتز کنت کههمچنان باشد؛می اروپا در خود نفوذ حفظ ابزار

نفوذ  یبرا یکارکرد خود را از دست داد و تداوم آن صرفاً ابزار ،جنگ سرد یانناتو پس از پا

 در کشور این توانایی. شودمی تلقی اروپائی هایدولت نظامی و خارجی هاییاستدر س یکاآمر

 سوی از چگونه المللیبین نهادهای که دهدمی نشان سازمان این حیات تداوم و گسترش

 ،(Waltz, 2000: 29) شوندمی حفظ و ایجاد آنها منافع تحقق راستای در و بزرگ هایقدرت

 «تقارن عدم» به بایستی خصوص این در البته
 ناتو اعضای یگرو د یکاآمر یانم یها توانمندی 

افغانستان نشان داد که قدرت و توان  و،کوزو بوسنی، در آمریکا حمله و دخالت. کرد توجه

 یجهخود بدان نت یزن یانکه اروپائ یباشد. موضوع یناتو م یکل اعضا یهاز بق یشترب یکاآمر

مبارزات وجود نداشت  یندر ا یروزیامکان پ ،کشور ینا یها یتاند که بدون قابل یدهرس

(Burton, 2012: 300)به تمایل خارجی تهدیدات با مقابله جهت حداقل نیز اروپا بنابراین ؛ 

 یاعضا یگرد یاز سو یابد،تحقق  تواندمی آمریکا همکاری با تنها مسأله این و دارد ناتو حفظ

: 1390 هارتمن،) کردند یفارا ا یادینقش ز یکااقدامات آمر یاسیس یتناتو در مشروع یاروپائ

153.) 
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 تهدید ماهیت گرایان، تغییر واقع زعم به سرد جنگ از پس ناتو تداوم عوامل از دیگر یکی

 بر تأکید جای به تدافعی رئالیسم رویکرد طرفداران. است دولتی درون به دولتی برون از

آنها  تداوم و هاسازمان یتعضو در عضو هایدولت  یبه نقش عوامل داخل المللی،بین ساختار

موجب حمله به  تروریسم نام به جدیدی تهدید ظهور و سرد جنگ پایان. دارند اعتقاد

 آنمتأثر از  هایدولت که بود یسمترور یدتهد . در واقعشدافغانستان و تالش در حذف طالبان 

 .کردوادار  یداتمقابله با آن تهد جهتسازمان  یاعضا یربا سا یرا به همکار

  «نهادی هاییژگیو» ناتو، تداوم و توسعه با ارتباط در گرایانواقع مفروضات از دیگر یکی

 ناتو، مانند نهادینه و بزرگ بسیار هایسازمان در گرایان واقعباشد. به زعم  یناتو م یو سازمان

 (.Waltz, 2000: 28)« در تداوم آن دارند یمنافع قدرتمند»مقامات و کارمندان آن 

 جدید معادالت ظهور در را ناتو تداوم اصلی عوامل گرایانواقع که گفت توانمی نهایت در

 المللیبین و داخلی هایعرصه در نوین تهدیدات بروز نیز و المللبین نظام ساختار در قدرت

 .گرددمی آن تداوم مایۀ خوردمی پیوند ناتو سازمان درونی نهادی منافع با هرگاه که دانندمی

 ناتو و هایهاتحاد لیبرالیسم،.2

 هااتحادیه و لیبرالیسم .1.2

 یبرالی، معنیدر نظم ل است «یتتعارض و امن»آن  یآرمان سنخکه  گرایانهواقع نظم برخالف

 را آزادی پذیرش که گرایانواقعاست. برخالف تصور  «یآزاد» و متقابل وابستگی اصلی ایدۀ و

 آزادی، احساس فاقد محیط در که باورند این بر هایبرالل کنند،می تلقی ناامنی پذیرش مستلزم

 کند نمی پیدا تحقق دیگران تهدید و کردن ناامن با گرکنش یک امنیت و است معنیبی یتامن

(Baylis & Smith , 2001: 141-162). که  گراییبرخالف واقع یبرالیسمل یتیامن نظریۀ مبانی

-بین نظام بر گرایانواقع مانند اگرچه هایبرالاست. ل یبر صلح متک ،باشد یبر جنگ م یمبتن

-واقع برخالف و دانندنمی اجتناب غیرقابل را یتوضع یناما ا دارند، تأکید آنارشیک المللی

 نزد اساسی مفاهیم از یکی. کندنمی تلقی المللیبین نظام گریزناپذیر یتجنگ را واقع گرایان،

بوده و آن  یدعقا از قدرت حاصل یاستآنها س نگاه اساس بر ؛باشد یم «عقاید» مفهوم ها لیبرال

 ییرقابل تغ به با توجه یگرد ی. از سوکندمی بندیچهارچوب گرانکنشرا نزد  یتامن ،مفهوم
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 خانی،)عبداله دارد وجود همواره گرانکنشنزد  یزن یتمفهوم امن ییرامکان تغ یدبودن عقا

1385 :104.) 

را مورد توجه  یتیامن رویکردچهار  توانمی لیبرالیسم در متفاوت فکری الگوهای به توجه با

و   «یکصلح دموکرات» یکردرو ، «متکثر یتامن» یکردرو ، «امنیتی طبیعی نظم» رویکردقرار داد: 

 هایاندیشه براساس امنیت، لیبرالیستی رویکرد ترینقدیمی و اولین.  «نهادگرا یتامن» یکردرو

  «بازار قانون» مثابه به طبیعی نظم وجود بر که شده نهاده بنیانبنتام  یجرم کانت و امانوئل

 را ملل جامعه أسیسوجود ندارد. ت ذاتیتضاد  یچه هاملت منافع بین اساس این بر دارد؛ تأکید

 داد توضیح توانمی المللیبین سطح به ملی سطح از  «یقرارداد اجتماع» یمتعم قابلیت براساس

 طلبصلح فدراسیون یک تشکیل به دست جامعه این بهمختلف جهان با الحاق  هایدولت که

: 1385 خانی،) گردید خواهد جهانی صلح گسترش و تقویت به منجر امر همین و زد خواهند

106.) 

 2«متقابل یوابستگ»و  1«ایمنطقه همگرایی» عمده نظریه دومتکثر در قالب  یتیامن رویکرد

ادعا  «دویچ کارل»و « ارنست هاس» ،«میترانی دیوید» چونهم پردازانینظریه. استقابل مطالعه 

از  ؛ضرورت دارد یو جهان ایمنطقه مشترک مسائل حل برای فراملی هایهمکاری که کنندیم

. گردید خواهد دیگر هایدر بخش یهمکار  «تسری» موجببخش  یکدر  یهمکار یثح ینا

 را گرایانهملی هایالتهاب فراملی، هاییهمکار همگرایی، پردازاننظریه زعم به حال هر به

 به تواندمی ایمنطقه هاییهمکار دهند،می افزایش را امنیت و ثبات ایجاد امکان و داده کاهش

و  یدرون هایناامنی تواندمی ادغام و ثبات میزان تناسب به و نموده عمل بازدارنده عامل عنوان

 .(55-67: 1366 ی،)کاظم کند یریترا مد یرونیب

 تالش و امنیتی هایحوزه در دموکراتیک هایدولت دموکراتیک، صلح نظریه براساس

 و مسئولیت احساس چون؛ هاییویژگی هادولت ین. در ادارند زیادی قرابت هااتحادیه درایجاد

نظارت  زنان، و هایتاحترام به حقوق اقل ،قانون یتاحترام به حاکم مردم، به نسبت گوئیپاسخ
                                                           
1 Regional Integration 
2 Interdependence 
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 شودیموجب م یکدیگراز  یهو قضائ یهمجر مقننه، قوای مجریه، استقالل قوۀ بر هامردم و رسانه

 شوند.  متحد یکدیگربا  غیردموکراتیک، هایدولت تهدیدات مقابل در که

 هایهبه اتحاد یشترب مشابهی دارند، داخلی سیاسی ساختارهای که هاییدولت بنابراین

نقش  لیبرال، صلح یهمرتبط با نظر یگراز عوامل د یکی .(Burton, 2012: 30) دارند گرایش

 امنیتی رویکرد براساس. است یتیامن هایاتحادیه گیریشکل در آزاد المللینتجارت ب

وجود نهادها و  یازمندن آنارشیک، المللبین نظام در المللیینب یتصلح و امن لیبرال، نهادگرای

 و قوانین از ایمجموعه هایهاتحاد نهادگرا، هایلیبرال زعم بهاست.   «المللی بین هاییمرژ»

و توقعات  کنندمی محدود را هایتفعال پردازند،می عملکردها تجویز به که میباشند قواعد

 دوش بر را المللیبین آنارشی از ناشی فشارهای و هایتمحدود دهند،می شکلرا  یگرانباز

 و هایدهکردن ا یعمل ها،ینهسرشکن کردن هز اطالعات، کردنفراهم  یقکاسته و از طر هادولت

 هاییبرالل عقیدۀ(. به 65: 1383 ی،)عسگرخان آیندمی فائق یداتتهد ها بر توانمندی تجمع

 موانع آنها کنند؛می کمک هادولت یانم یهمکار یشبه افزا یقنهادها حداقل از سه طر نهادگرا،

 ناشی باالی هایهزینه و اعتمادییب ها،دولت نیات قطعیتعدم  قبیل از هادولت میان همکاری

 یصو نقا  «نسبی دستاوردهای»مسأله  ی،بر عمل جمع یدآنها در تأک دهند،می کاهش را آنها از

 هماهنگی عملی ابزارهای تبلور نهادها، نهایتاً و کنندیم یفاا ینقش اساس مشترک هاییهمکار

 دیگر کارکردهای جملهاز  .(Webber, 2009:16) شوندمی محسوب خود مؤسسین میان

توافقات متقابل و  یریشکل گ دیگران، رفتار مجازات و نظارت برای فرصت تمهید نهادها؛

 (.Wallander, 1995: 5) باشدیاعضاء م یاتو ن یمل یتامن یتموجب شفاف

 ناتو تداوم و لیبرالیسم .2.2

-شکلو مسأله  یبرالیسممفروضات ل یانبدان پرداخته شد م یکه در مبحث قبل گونههمان

 وجود باالیی قرابت و رابطه آن از پس و سرد جنگ دوره در ناتو هایفعالیت تداوم و گیری

 :دارد

 تداوم در عضو هایدولت داخلیو عوامل  هایاستنقش س یبرالیسم،ل نظریۀ اصولاز  یکی

 ی،همچون دموکراس یمشترک یدئولوژیهنجارها و ا ها،ارزش وجود. باشد می اتحادیه این
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 تداوم و گیری شکل رونددر  یناتو نقش اساس یهاعضاء اتحاد یانم یدار یهو سرما یبرالیسمل

 (.Burton, 2012: 30) است نموده ایفا سازمان این

 یخوددار یکدیگراز منازعه با  یکدموکرات یدولت ها دموکراتیک، صلح نظریه براساس

 دست غیردموکراتیک هایدولت مقابل در مشترک دموکرانیک هایدفاع از ارزش یکرده و برا

 از لیبرالیسم نوع دو تفکیک به اقدام لیبرالیسم پردازاننظریه از برخی البته زنند؛می اتحاد به

 آمیزصلح ابزارهای طریق از دموکراسی توسعه خواستار که تدافعی لیبرالیسم نمایند:می یکدیگر

 آمیزغیرصلح ابزارهای طریق از دموکراسی توسعه خواستار که تهاجمی لیبرالیسم و باشدمی

 از حمایت سرد جنگ دورۀ در ناتو هدف هالیبرال زعم به (.Miller, 2010: 33) است

 هدف سرد، جنگ یانبا پا یبود ول یسمکمون یدئولوژیدر مقابل ا یغرب یاروپا هایدموکراسی

 است بوده مرکزی و شرقی اروپای کشورهای میان در دموکراسی از حمایت و گسترش ناتو

(Burton, 2012: 31.) در قدرت هایگروه میان رقابت و ناتو اعضای داخلی عمومی افکار 

ناتو داشته است. مداخله دولت  هایفعالیت درتداوم پراهمیتی نقش نیز اعضاء این داخل

 دیگر سوی از گرفت؛ صورت آمریکا عمومی افکار تأثیرتحت  یو سومال یدر بوسن ینتونکل

در  را دموکراسی توسعه شعار پشت داخلی هایالبی و هاگروه تجاری هایانگیزه توانمی

 اروپایدر الحاق  یگرد یاز سو ؛کرد یلتحل یجهت حفظ و تداوم ناتو به خوب یکاتالش آمر

 عبارت به اند؛بوده یو تجار یمقاصد اقتصاد یملحق دارا یدولتها ناتو، به مرکزی و شرقی

 ،و به تبع آن یدهآنها فراهم گرد یتموجبات ثبات و امن ناتو، به کشورها این الحاق با دیگر

 اروپای با آنها اقتصادی پیوندهای افزایش نهایتاً و شده کشورها این جذب یخارج هاییهسرما

به عوامل  یبرالل یسندگاناز نو یبرخ (.Burton, 2012: 307) است داشته همراه به را غربی

همچون  یگریدر برابر امور د یامور نظام یبودجه محدود برا محدود، منابعمانند؛  یداخل

عضو  یرغ هایدولت تمایل در کشورها رفاهی ورساختارها و ام یرز ،آموزش ،بخش سالمت

 اندنموده توجه دیگر اعضای نابعاستفاده ازم یسازمان برا یندر ا عضویتجهت  یهاتحاد

(Russett, 1982: 767-777.) توانندمی ناتو مانند یه هاییکه اتحاد مادامی ها،لیبرال زعم به 

 هایفعالیت گیریآنها قادر خواهند بود به تداوم و شکل کنند، تأمین را اعضاء امنیت

 دهند.  ادامهدر داخل  یکدموکرات
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 «یینها یتقابل» سرد، جنگ پایان از پس ناتو تداوم چرایی در لیبرالیسماز مفروضات  یکی

 بازگشت موجب ناتو نهادی خصوصیات هالیبرال زعم به. باشدمی هایهاتحاد ینا یو سازمان

 چون؛هم خصوصیاتی. شودمی محسوب غربی اروپای نظام به دوم جهانی جنگ از پس آلمان

 یانم ییهمگرا امتیازات، تسهیل جهت هایزممکان یت،شفاف چندجانبه، فرماندهی و کنترل سیستم

تجارب  ی،انسان یروهایو ن ینظام یزانتبادل اطالعات مشترک راجع به م ی،مل یروهاین

 جنگ از پس ناتو تداوم نهادی دالیل جمله از عملیات در همکاری نحوه هایپروتکل ،مشترک

اگر چه  ،نهادگرا یها یبرالبه زعم ل (.Tuschoff , 1999: 140-142) شودمی محسوب سرد

 فروپاشی با اساس این بر و بود شده ایجاد شوروی مقابل در بازدارندگی خاطر هناتو ابتدا ب

 فروپاشی از پس که است ییو ساختارها هاویژگی دارای ولی رفتمی میان از بایستی شوروی

 یدجد یطاعضاء و مواجهه با مح یانم  «قطعیت عدم» و ثباتیبی با مواجهه برای نیز شوروی

 (.Wallander , 2000: 705) نمایدیاز گذشته م یشتراعضاء را ب یانم ییهمگرا یجادا

 فضای در امنیت مدیریت ألهمس لیبرالیسم، سوی از ناتو تداوم چرایی با مرتبط دیگر ادبیات

« شده یجهان یایدردن یقدرت و حکمران»در مقاله  یوهینوالندر وگ باشد، می شده جهانی

 یینهادها روند،می بین از تهدیدها وقتیبرشمردند؛  یرعوامل تداوم ناتو را درموارد ز ینمهمتر

 از هم تواندمی ناتو کنند؛می ایفا را جدیدی هاینقش بروند، بین از کهینا یمانند ناتو به جا

 به اقدام تغییر حال در خارجی محیط به پاسخ جهت از هم و جدید اعضای پذیرش حیث

 از خارج تهدیدات سو یک از تواند می ناتو تداوم نمایند؛ خود اعضای نفع به تغییرات مدیریت

-Burton, 2012: 41) نماید مدیریت را خود اعضای میان امنیتی تهدیدات دیگر سوی از و آن

 و آن حیات تداوم موجب ناتو تغییر حال در جهان مدیریت هایتوانمندی وجود بنابراین ؛(43

 است. یدهسازمان گرد ینا های فعالیت در توفیق

 ها و ناتو  یهاتحاد اجتماعی، انگاری سازه .3

 ها اتحادیه و اجتماعی انگاری سازه .1.3

 یسمو نئورتال یبرالیسمنئول یعنی المللبیندر روابط  پردازینظریه اصلی یها یانجر یناتوان 

به تبع  ی،شورو یراتحاد جماه یفروپاش یژهبه و 1990 ۀده یلتحوالت اوا ینیب یشو پ ییندر تب

 تمرکز کانون. شد انگاریسازه چونهم اندیشه نوین هایجریان ظهور موجب یآن نظام دوقطب
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-بین نظام در چه و سیاسی واحد یک داخل در چه گرانکنش یسرشت اجتماع انگاران،سازه

 در هویت این و است یاجتماع یتهو دارایهر کنشگر  یه،نظر ینا مبنای بر. باشدمی الملل

 «اجتماعی قبل ما» گر کنش یک توانینم رو این از است؛ شده ساخته اجتماعی تعامالت بطن

 معنای به هویت بنابراین گیرد؛یشکل م آنها یاناز تعامل م گرانکنش یت. هوکردتصور  را

 گریکنش هر و است دیگران از انتظارات و خود از خاص نقش بر مبتنی و ثابت نسبتاً هایفهم

 (.Smith, 2001: 224) آورد می دست هب «جمعی معانی» در مشارکت طریق از را خود هویت

 هاهویت و ندارند شده تعیین پیش از هایهویت هادولت و گرانکنش ها، انسان بنابراین

جهان  شناسی، هستی لحاظ به منظر این از گیرد؛ می شکل که است اجتماعی روابط در

 یمفروض و مسلم تلق طبیعی، را آنکه بتوان  یاست ساخته شده و نه جهان یجهان یاجتماع

 درفضای انسانی هایهمه کنش ندارد، وجود جهان به واسطهیمستقل و ب یامکان دسترس ،کرد

 (.Onuf, 1989: 157) کندمی پیدا معنا و گرفته شکل اجتماعی

 انگاری،سازه شناختییهست نظر مورد موضوعات ترینمهم الملل،ینروابط ب پایۀ مفاهیم در

( برخالف 234: 1384 ،. )ونتباشدمی  «ها یهرو»و   «هنجارها» ، «قواعد» ،« انگاره ها»توجه به 

 مادی منابع و عوامل را خود شناسانههستی تمرکز کانون که لیبرالیسم و گراییواقع یاتنظر

دارد. به زعم  یدتأک ییو معنا یعوامل فکر ینیبر نقش تکو یسازه انگار دهند،می قرار

 قابل معنایی و فکری منابع چهارچوب در نیز مادی هاییمنابع و توانمند یه،نظر ینطرفداران ا

 انتقادات از یکی (.Hammer & Katzentsein, 2002: 575-607) باشدمی استفاده و تفسیر

( یدجد گرایی)واقع گراییواقع( و یبرالیسم)نئول یبرالیسمل یاتبر نظر انگاریسازه که اساسی

در  یماد یروهاین یسازمانده و مادی یتماه بهاز حد  یشو ب صرف توجه کند،می وارد

 دهیرا درشکل ینقش عوامل ماد انگاران،سازه البته(. 160-161: 1384،)ونت باشدمی جامعه

 هایتوانمندی وجود با که دارند تأکید استدالل این بربلکه  گیرند،نمی نادیده اجتماعی جهان

 تغییر برای جدید امکانات به و اندیشید ساختار مورد در ترفرهنگی شکل به توانیم ی،ماد

 ( 326: 1384 یرزاده،. )مشیافت دست

 فهم اساس این بر است؛ سیاسی واحدهای یتهو انگاری،سازهمنظر  از یگرمهم د پدیدۀ

 دیگران و خود از گرانکنش چیستی و کیستی فهم گرو در گیردمی شکل چگونه منافع اینکه
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 درصدد ها اتحادیه به ها دولت تمایل درخصوص انگاران سازه (.919: 1382 یان،)هاد باشدمی

 : باشندمی الملل بین نظام در امنیتی چهارمسأله به پاسخ

به  هادولت که بودند استدالل این بر سنتی گرایانموازنه قدرت است. واقع مسأله، اولین

از جمله استفن والت با طرح  یدجد گرایانواقع برخی یول شوندمیقدرت متوزان  یلهوس

 قدرت علیه تهدیدات بامقابله  یبرا هادولت که فشارندمی پایاستدالل  ینبر ا یدموازنه تهد

است که اگرچه آنها  ینا یدو جد یسنت یانمشکل واقع گرا ترینمهم. شوندمی حدمت تهدیدگر

و  یاتازن هادولت فهم و درک نحوۀ تبیین از ناتوان ولی هستندقادر به برآورد قدرت دشمن 

 یاز سو یتمفهوم هو طرحکه  یدر حال باشند؛یم رقیب هایدوستانه طرف یا خصمانهمقاصد 

 گیریشکل نحوه در هویت انگارانهسازه تبیین. کندیم کمک مشکل ینحل ا به انگارانسازه

  «خود» ،دارد. به زعم الکساندر ونت ییباال حلیلیقدرت ت ها،اتحادیه تشکیل و تهدیدات

 بر نشانه این دیگری و فرستدمی  «دیگری» برای ایدارد نشانه یتکه از وضع یبراساس برداشت

به  یگریخود و د یتتعامل است که هو یندر ا کند،می تفسیر وضعیت از خود برداشت مبنای

کسب  یتهو جمعی، معانی در مشارکت با گرانکنش. گیردیدشمن شکل م یاعنوان دوست 

 رفتاری هایگرایش و هاانگیزه المللیبین گرانکنش خصوصیت عنوان به هویت این و کنندیم

 (.333-332: 1384زاده  یر)مش آوردمی وجود به آنها

است که دولت ها در هنگام  یدیاز ترد یمسأله ناش ینا ؛است یتیامن یمعما دوم، مسأله

امنیتی،  معمای انگارانسازه زعم به. نمایدیبروز م شوند، می مواجه آن با دیگران نیات یابیارز

 گرانکنش االذهانیبین و متقابل ادراکات تأثیر تحت که شودمی محسوب اجتماعی ساختاری

 دهندمی دست از را اعتمادشان یکدیگر به نسبت چنان هادولت آن، براساس که گیردمی شکل

 ملی منافع نهایتاً و گیرندمی نظر در را هافرض بدترین یکدیگر نیات و مقاصد درخصوص که

 .(Topf, 1989: 186-187) کندیم یفتعر 1«یاری خود فرهنگ» چهارچوب در را خود

هم  شود، نمی امنیت به منجر همیشه قطعیت که معتقدند انگارانسازه گرایان،واقع برخالف

-سازه حل راه. باشد داشته همراه به رواداری تواندنمی حتم طور به یزن یتچنان که عدم قطع

-می هنجارهای مشترک رشدو  سازهم هاییتتوسعه هو امنیتی، معمای بر غلبه برای انگاران

                                                           
1- Self helping Culture 
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 بنابراین باشد؛می مسأله این تجلی ازموارد یکیو تداوم آنها  هااتحادیه ایجاد در تالش. باشد

در قالب  یجهو در نت کنند یبرا تعق یمنافع مشترک توانندمی مشترک هویت دارای هایدولت

 . یندرا اتخاذ نما یمشترک یخارج یاستس یهاتحاد یک

 هایدولت یانجنگ م امنیتی، فقدان هاییهاتحاد ۀدر عرص انگارانسازهنظر  مدسوم  نکته

 سوی از هاییسیاست چنین اتخاذ در داخلی تأثیرگذار عوامل از فارغاست.  یدموکراس یبرالل

 ینهو باال بودن هز مرداندولت توسط بعدی های انتخابات در شکست از ترس مانند دموکراسی

 هایدولت یلازعوامل مهم عدم تما یکی آنها، به نسبت عمومی افکار واکنش و جنگ

 همکاری و صالحهمشترک م یوجود هنجارها یکدیگر، با جنگ شدن وارد برای یکدموکرات

 ,Baenodenesquita) شودیآنها م یانم آفرینجنگکه مانع از تعارض  هاستدولت این میان

2006: 642) 
 و تداوم ناتو پس از جنگ سرد  یانگار سازه .2.3

 که است یفیتعر هادولت خارجی هایسیاست گیریشکل مبنای انگاران،سازهمنظر  از

و به  اجتماعی بستر در نیز سازهویت عواملاست.  یتهو یبه معن اینخود دارند.  ازدولت ها 

 خود، به دیگری پاسخ و دیگری به عالئم و هاارسال نشانه یقو از طر «االذهانیینب»صورت 

. گذارند اثر مشترک هویت ساختن در همگی مشترک زبان و هاهنجارها، ارزش. گیردیشکل م

-می اجماع بهآن  درو زبان مشترک  هاارزش هنجارها، دارای کشورهای که هاییحوزه از یکی

 بنابراین است؛ناتو  چونهم امنیتی نهادهای جمعی، در امنیت تبلور. است جمعی امنیت رسند

در  یهمکار کنند، تعریف را مشترکی منافع توانندمی مشترک یتهو یدارا هایدولت اگر

از آثار  یکی. شودمی محسوب مشترک خارجی سیاست اتخاذ اشکال از یکی امنیتی هایحوزه

 هاییهاز اتحاد»عنوان  با ای مقاله در که دارد تعلق یومنو ن یلیامزو میشل بهحوزه  ینمهم در ا

 را سرد جنگ از پس ناتو تداوم اصلی علت، «هویت قدرت و روسیه: امنیتی جامعه سوی به

 خودی منافع به مضیقو نگاه  گراییملی به بازگشت از سازمان این عضو هایدولت خودداری

در قاره  هادولت  «ییفرد گرا»در مقابله با  یناتو به عنوان عامل یسندگان،نو ینا دید از. داندمی

 (.Williams & Neumann, 2000: 29) کندیاروپا پس از جنگ سرد عمل م
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-شکل در اساسی نقش غربی فرهنگ و هنجارها و هاانگاری، ارزشسازه نگرش اساس بر

 ناتو خود دیگر سوی از است؛ داشته ناتو سازمان قالب در امنیتی هاییو تداوم همکار گیری

. است کرده ایفا اساسی نقش غربی دموکراتیکو هنجارها و فرهنگ  هاارزش بازتولید در

 گیرندمی بهره جدید اجتماعی بسترهای در سازمان تجارب و دانش از سازمان این اعضای

(Burton, 2012: 49.) دوستان، ناتو، به چونهم نهادهایی درون در که گیرندمی یاد هادولت 

 خوبی اعضای که شوندمی متعهد و گیرندمی یاد ، آنهاشوند یلخوب تبد یگانشرکا و همسا

 -Rise) بدانند  «دموکراتیک باشگاه»از  عضوی عنوان به را خود و بوده دموکراتیک جامعه برای

Kappen, 1996: 365). از ناشی نهو تداوم ناتو در دوره جنگ سرد  گیریشکل اساس اینبر 

 «دیگری»در مقابل  یدموکراس یبرالل یجمع یتهو براساسبلکه  یشورو یراتحاد جماه تهدید

جنگ  یانپا با (.Burton, 2012: 50) است بوده لیبرال غیر های ارزش دارای کمونیسم نام به

ناتو  یها یتدر غرب شکل گرفته و فعال یگرید یدزایبراساس منابع تهد یجمع یتسرد هو

 یمنبع اصل «یگرید»به عنوان  یالملل ینب یسمترور عبارت دیگر، به ؛است یدهرا تداوم بخش

  (.Rise- Kappen, 1996: 367) ناتو عمل کرده است یدجد یتهو

 سرد از جنگ از پستداوم ناتو  ییدر مورد چرا انگارانمهم سازه هایایده یگر ازد یکی

به ناتو از  استونی الحاق یتوضع اقدام به مطالعه یو است؛ شده مطرح ریم، توماس سوی

 علت که است این گرایانهواقع رویکردهای اشتباه وی زعم به. است نموده انگاریمنظر سازه

در  دانند؛می روسیه تهدیدات مقابل در خود امنیت حفظ به جدید اعضای تمایل را ناتو توسعه

 غربی هایشدن در ارزش یمناتو و سه یمیقد یاعضا یاز سو ییکه تالش در شناسا یحال

 این حیث این از کند؛می ایفا ناتو به الحاق در استونی جدید گیریجهت در یتر مهم نقش

 کشور خارجی سیاست درموضوع  ینکه ا کندیم یفتعر یجوامع غرب جزو را خود کشور

 (.Rim, 2006:200) است یافته تبلور

 کرده یفابه ناتو ا یدر الحاق استون یاساس نقش یغرب یتهو یکرد،رو ینطبق ا بنابراین

و حقوق  یکدموکرات هایارزش نقش خصوص در نیز دیگری انگارسازه پردازاننظریه. است

 هام، پیتروان آنها جمله از که اند داده انجام را مطالعاتی سرد، جنگ از پسبشر در تداوم ناتو 

 از بیشتر بوسنی و وومداخله ناتو در بحران کوز هام، مطالعات براساس. باشد می ونیر و یرکف
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و تالش در  یغرب یاسیس ۀجامع یتو تقو یدبا هدف بازتول شود، تلقی امنیتی موضوع یک آنکه

 (.Hom, 2003: 395)و حقوق بشر بوده است  یآن جامعه مانند دموکراس هایارزشتحقق 

 ،که گسترش ناتو به سمت شرق و تداوم آن کنندمی تأکید ،استدالل ینبر ا یزن یرو ون فیرک

گسترش  رویکردسازمان در جهت فرایند  ینسازمان بوده و تداوم ا ینا یتهو یدثر از تهدمتأ

 :Fierk & Wiener, 1999) گیردمی صورت غرب جهان هایارزش اشاعه و نرمقدرت 

منافع  هایریشه از انگارانهسازه تبیین: ناتو توسعه» عنوان با ایمقاله در نیز شیمن فرانک(. 737

 تمایل اصلی علت او نظر به. میباشد ناتو تداوم از انگارانهسازه رویکرد یک ارائه صدد در «یمل

 فرایند طریق ازمسأله  ینکه ا دانندمی غربی هویت یک در ورود را ناتو در عضویت به هادولت

و  هاارزش کسب جتسجوی در جدید هایدولت آن براساس که افتدمی اتفاق  «پذیریجامعه»

 تعلق بلوک یک به گذشته در شرقی اروپای هایاو دولت دید از باشند. یم یغرب یهنجارها

  (Schimmel, 1999: 199).  برآمدند خویش هویت احیاء درصدد ناتو به الحاق با و اندداشته

 آن یآنارش» مشهور مقالۀ در انگاریسازه محقق ترینبه عنوان معروف یزالکساندر ونت ن 

جهت  یرا اقدام ناتو تداوم و گیری، شکل«سازندیفهم خود  م یوۀش با هادولت که است چیزی

 کاتزنشتاین و همر کریستوفر. داندیم یدجد یدر اروپا با ورود به فضا یمیقد یتهو یبازساز

 یراثاز م یبرخوردار ناتو، گیریشکل در غربی سیاسی واحدهای جمعی هویت تبیین در نیز

 تداوم و گیریشکل در بخشیتمشترک جهان غرب را به عنوان عنصر هو یو فرهنگ یتمدن

هنجارها و قواعد  معنایی، نیروهای فهم به توسل با تنها که باورند این بر و کنندمی تلقی ناتو

 مشترکی میراث چنین فقدان دلیل به مقابل در. کرد یینو تداوم ناتو را تب پیدایش مسأله توانیم

 نشده است. یجادمانند ناتو ا یسازمان آسیا، در

 را مهمی نکات یک هر نظری، رویکرد سه این شد داده نشان گذرا مرور این در که چنان

 پدیدۀ این توانندنمی تنهایی به یکهیچ اما کنند،می مطرح ناتو تداوم و پیدایی عوامل تبیین در

 جوییامنیت گرچه گرایی،واقع مادی محورتعارض نگاه. دهند توضیح را جهانی عرصۀ در مهم

 نظر در را جویانهصلح هایارزش نقش نه اما دهد،می قرار توجه مورد را مادی مبانی بر مبتنی

 در درستی به را المللیبین گرانکنش هایانگاره و هایدها نظام تأثیر تواندمی نه و گیردمی

 سیاست به مربوط واقعیات نیز لیبرال هاینظریه در دیگر سوی از کند؛ وارد خود هایتحلیل
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 انگارانهسازه هایبرداشت در. است شده گرفته نادیده یاجتماع هایآگاهی ساختار نیز و قدرت

-سیاست  واقعیات فهم بر را راه که شودمی پرداخته هاایده و هاانگاره نقش به چنان گاه نیز،

 عناصری توانمی انگارانهسازه برداشتی بر تکیه با که رسدمی نظر به رو این از. بنددمی قدرت

 مبنای جدید، برداشت این در یافت؛ دست نوین رویکردی به و برگرفت نیز دیگر نظریۀ دو از

 تحول از ناشی امنیتی تهدیدات اما است، غربی مشترک هویت ناتو، تداوم و گیریشکل اصلی

 رویکرد این. است داشته نقش ناتو تداوم در نیز تهاجمی لیبرالیسم حاکمیت و المللبین نظام

 :است شده تلخیص ذیل نمودار در

 

 

 تداوم ناتو

تهدیدات نوین 
گسترش  -امنیتی 

 دمکراسی تحمیلی

شکل گیری  
هویت مشترک  

 غربی
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 گیری نتیجه

 تبیین در سهمی اجتماعی انگاریسازه/ یبرالیسم/ل گراییواقع گانهسه رویکردهای از هریک

-شکل چرایی نیست قادر تنهایی به آنها از یکهیچ ولی دارند، ناتو تداوم و گیریشکل نظری

در  نظری بین یچهارچوب نظر یک یازمندن ینبنابرا ؛دهد یحسازمان را توض ینو تداوم ا گیری

 یدشوار یارامر بس گراییواقع نظر مورد قدرت گیریاندازه مسأله: هستیمخصوص تداوم ناتو 

 دررفت.  یو اقتصاد ینظام یها یفراتر از توانمند یلیبه دنبال تحل یستیامر با یناست و در ا

 اگر. دارد وجود تردیدهایی نیز آن تأثیرات بررسی و الملل بین نظام در قطبیت موضوعمورد 

 به سرد جنگ پایان با ولی داشت، وجود تحلیل امکان سرد جنگ دوران قطبی دو نظام در چه

 غیردولتی، گرانکنشو  هامنازعات درون دولت مختلف، امنیتی های محیط گیریشکل دلیل

 .سازدمی متزلزل را گرایانموضع واقع

 و اندنداشته توفیق چندان سرد جنگ از پس المللیبین نهادهای نیز لیبرالیسم خصوص در

-بوده آمریکا متحده ایاالت ویژه به بزرگ های قدرت دست در ابزاری نهادها این مواقع اغلب

 ناتو گسترش چونهم تحوالتی از خودبسنده تحلیل تواندنمی آن هایگرایش از یکیچو ه اند

 .کند ارائه

 تالش. نیست خودکفا ومصون  کامالً نوین تحوالت توضیح در یزن یسازه انگار نظریه

 امنیتی نهادهای گیریشکل و امنیتی حوزه در ناتو از فراتر اقداماتی برای المللیبین نهادهای

 در تواندینم الزاماً هویت، که دارند مسأله این بر داللت مشترک، و واحد فرهنگ از خارج

 با شرقی اروپای در ناتو طلبیتوسعه است ممکن مثال عنوان به. باشد مؤثر هاسازمان تداوم

 پیوندی ناتو تداوم و هویت بین تواندنمی عراق به ناتو حمله ولی باشد، سازگار هویت مفهوم

 .کندبرقرار  منطقی

و  پیدایش یینتب یالزم برا یتاز جامع ییسه گانه به تنها هاینظریهاز  یکهیچ بنابراین

-بین تحلیل سطح هم که هستیم هایییینتب یازمندن یثح ین. از ایستندتوسعه ناتو برخوردار ن

 را مورد توجه قرار دهد.  یداخل یلو هم سطح تحل المللی

 این تداوم در که دهد می نشان نیز ناتو عملکردهای و اقدامات تاریخ و تجربی مطالعات

 منابعی سرد جنگ دوره در اند؛داشته نقش مختلفی منابع مختلف، تاریخی های دوره در سازمان
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 ینقش ساختار یشافزا ،ناتو یکظهور منافع ژئواستراتژ شوروی، جماهیر اتحاد تهدیدات مانند

 و اتحاد در ناتو سازمان رهبری و ایهسته هایسالحنقش  ،ناتو ینهاد یسازگار یاتو خصوص

 دوره در. شدندمی محسوب ناتو عمده منابع جمله از ناتو اعضای میان نظرهای اختالف کاهش

جهت غلبه بر  یتالش نهاد ناتو، دموکراتیک توسعه مانند: منابعی نیز سرد جنگ از پس

چندجانبه مانند سازمان ملل متحد و  یتیامن یگرانباز یرسا یفتضع ی،دولت یانمنازعات م

کل  یرو دب ینتونسازمان مانند کل یاسیس یرهبر سالح، خلع و ایبرنامه هسته یی،اروپا یهاتحاد

 و توسعه عواملجمله  از یدجد یداتو تمه فارس خلیجاز جنگ  گیریسازمان ملل و بهره

عناصر مطرح در  یتاهم یایگو یککه هر  شوندمی محسوب سرد جنگ از پس ناتو تداوم

 مهم است. یدۀپد ینا یینبه تب یننو یقیتلف یکردرو
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