
  1385 سال دوم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان فصلنامه ژئوپلیتیک ـ
  56-89 صص

،  تيتحول در مأمورکی و يتيهای ژئوپل دگرگونی
  المللی ني نهادهای ب کارکردساختار و
  )ناتو: نمونة موردی(

   دانشگاه تهران،استاد علوم سیاسی ـ ∗الهه کوالییدکتر 
  ل، دانشگاه جواهر لعل نهرو، هندوستانالمل دانشجوی دکترای روابط بین ـ یار ماندانا تیشه

  8/7/1386: تاریخ پذیرش     20/11/1385: تاریخ دریافت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چکیده
رفت همـۀ نهادهـا و     و جنگ سرد انتطار مییقطب نظام دو با تجزیۀ اتحاد شوروی و پایان یافتن

سـوی روسـیه و       خالف انحالل پیمان ورشو از      تارهای برآمده از آن نیز از میان بروند، اما بر         ساخ
د کیتنها منحل نشد، بلکه با تأ       ک شمالی نَه  یاعضای سابق اردوگاه کمونیسم، سازمان پیمان آتالنت      

و منـاطق   ) بالکـان ( اجتمـاعی در شـرق اروپـا         - اقتصـادی  -های سیاسـی    ها و بحران    بر ناآرامی 
سؤال اصلی  . زودی خود را برای ایفای وظایف جدید آماده ساخت          لف اوراسیای مرکزی به   مخت

 یهـا   ت، ساختار و کـارکرد نهـاد      ی بر مأمور  ی ژئوپلیتیک یها  دگرگونیمقاله حاضر این است که      
 گیـری از  بهره و یلی تحل -یفی با استفاده از روش توص     این پژوهش  ؟ داشته ی چه تأثیر  یالملل  بین

ان قـرن   یـ  پا یکیتی ژئـوپل  یهـا   دگرگـونی  یها  امدین نوشتار پ  یا  در .انجام شده است   منابع متعدد 
  .ز بر ناتو ارائه شده استک با تمری جهانیستم بر نهادهایب

  .، ناتو، ورشو، امریکا، اتحاد شوروی، روسیه، اروپایکیتی ژئوپلیها دگرگونی :ی کلیدیها واژه
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  مقدمه
ا یـ جـاد و    یا   ین گـام بـرا    یر، نخسـت  گی بـاز  یان واحـدها  یوجود منافع مشترک م   

 یهـا   در بحث  1دریگلن اسنا . شود  می محسوب   یالملل  بینک سازمان   یوستن به   یپ
ـ  کشـورها وسـتن   یها و علـل پ     هی اتحاد گیری  شکل ۀمربوط به نحو   آنهـا منـافع    ه   ب

، منـافع عـام     یمطابق نظر و   .کند  میم  ی تقس 2 عام و خاص   ۀ را به دو دست    کشورها
 کشـور اسـت، در      هـر  ییایـ ت جغراف ی و موقع  الملل  بیننظام   از ساختار    یکه ناش 

دات یـ ها در برابر تهد    جاد اتحادها و ائتالف   یای  سو ها به آنت  یخ در هدا  یطول تار 
وجود  با کشورهااست که    یحال ن در یا .فا نموده است  یای  ریمشترک نقش چشمگ  

بـه  همچنـان    ،شـده  مان منعقـد  ی حال در چهارچوب پ    همانگر، در   یکدیا  اتحاد ب 
  .دهند میز ادامه یگر نیکدیرقابت با 
مـان  یک پ ی یا نابود یات و   ی ح  ادامۀ ن عامل در  یتر  مهم معتقد است    دریاسنا

دگاه، نظـام   یـ ن د یـ ا از. اسـت  الملـل   بـین ، نوع ساختار حاکم بر نظـام        یالملل  بین
 مختلـف  یهـا  مـان یوستن به پیمان و پیک پی که امکان خروج اعضا از   یچندقطب

. هـا را دارد     مـان ی در انعقـاد پ    یثبـات   بـی زان  یـ ن م یشتری، ب دهد  میش  یگر را افزا  ید
ک یـ  حضـور در     دامۀ اعضا را به ا    یرو شی پ یها  نهی که گز  ی، نظام دوقطب  درمقابل
زان اسـتمرار   یـ ن م ی، از بـاالتر   کنـد   مـی وستن به بلوک مقابل محدود      یا پ یبلوک و   

ان دو بلـوک    یـ ه م وجـود آمـد    ه قدرت ب  ۀها براساس موازن    مانیات اتحادها و پ   یح
  .)P: 4،Stuart&Tow ,1986 ( برخوردار است

ژئوپلیتیک جهان تحت تأثیر رویارویی امریکا و شوروی کلیـۀ سـاختارها و             
د توجـه داشـت   یـ با. داد ی را جهت مـی  الملل  بین و   ای  منطقههای نهادهای     کارکرد

 یاسـ ی س یان واحـدها  یـ  م در مـان ی پ گیـری   شکل که سبب    یمفهوم منافع مشترک  

                                                            
1. Glenn Snyder 
2. General & Particular Interests 
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منـافع  «ن بدان معناست کـه      یا .ر شود ی مختلف تعب  یها   به گونه  دتوان  می،  شود می
ز یـ باشد و گاه ن     یمان م یک پ ی یکسان بودن اهداف اعضا   ی یمعنا گاه به » مشترک

، ص  1374مورگنتـا،   (  شود ی آنها تلق  یها  مکمل بودن خواسته   یمعنا  به دتوان  می
ن نـوع اتحادهـا نقـش       ییتعز در   یت اهداف مورد نظر اعضا ن     ین ماه ی همچن .)310
د یـ د تأک یـ  آشکار قـدرت و تهد     یها   که بر جنبه   یاهداف ماد . کند  میفا  یای  مؤثر

 در  ی ذهنـ  یهـا    و سـاخت   هـا   هویـت ک که هنجارهـا،     یدئولوژیا   دارند و اهداف  
ها   مانی از پ  ی متفاوت یها   گونه ۀآورند دیک پد ی  هر ،الت دارند  به آنها دخ   دهی  شکل

  .باشند یو اتحادها م
رات مـنظم و    ک انجـام مـذا    ی بـرا  ییازمنـد نهادهـا   ی ن الملـل   بین روابط   یمتنظ
ن زمان بـه  یا  از.ساخت   که ژئوپلیتیک جهانی آن را مشخص می       بودای    چندجانبه

در دو     ی دائمـ  یی خـود را بـه نهادهـا       یج جا یتدر  به یالملل  بین یها  نفرانسکبعد  
 از ی دولتـ یهـا  هیـ  اتحاد دادنـد و دولتی غیر و  ی دولت یالملل  بین یها  قالب سازمان 

ا یـ  دوجانبـه و  هـای   و براسـاس معاهـده     ی دولتـ  یهـا    و سازمان  کشورهااجتماع  
ر ساختار حاکم بـر     یی با تغ  ).28، ص   1375زاده،    موسی.( شدند  ل  کیچندجانبه تش 

 یاسـ ی س یتنها از قدرت مانور واحدها      ، نَه ی به دوقطب  ی از چندقطب  الملل  بیننظام  
حـاکم بـر روابـط         ینظم ی گوناگون کاسته شد، بلکه ب     یوستن به اتحادها  ی پ یبرا
 بـه   یالمللـ   بـین  یهـا   ل سـازمان  یج موجب تبـد   یتدر ن اتحادها به  یای  ان اعضا یم

نهادهـا  ایـن    نانوشـته در درون      یمراتب  نظام سلسله  ی نوع . شد ی بلوک یها  سازمان
 .گرفـت   هـای ژئوپلیتیـک جهـانی شـکل مـی            که در درون چهـارچوب     د آمد یپد

 دو  یهـا  ی توانمنـد  ۀیـ  بـر پا   ی جهـانی  هـا   ، متصلب شـدن سـاختار     ردیگ  ازسوی
 و عـدم    ییسـتا یا    قدرت برخالف گذشته با    ۀکه موجب شده بود موازن     ابرقدرت

ر وضـع   ییـ د بـا هـدف تغ     ی جد یها  مانیبار پ  نیا ب شد تا  سبتحرک مواجه شود،    
 ی اتحادهـا  کـه   درحالیعالوه    به. جاد شوند یا ، ن حفظ موازنه قدرت   یموجود در ع  
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 ضـامن  ینوع د بهی جد ی در اروپا بودند، اتحادها    یا شتر ضامن نظم قاره   ین، ب یشیپ
  .ندشد می ی تلقینظم جهان

 جهانی بـر    ی ژئوپلیتیک یها  دگرگونیسؤال اصلی مقالۀ حاضر این است که        
 چـه   -ز بر نـاتو   ک با تمر  -یالملل  بین یها   سازمان یت، ساختار و کارکردها   یمأمور
ای که این نوشتار براساس آن تنظیم شده ایـن اسـت              یه داشته است؟ فرض   یتأثیر

هـای    که با بروز تحوالت در ژئوپلیتیک جهان در مأموریـت، سـاختار و کـارکرد              
در ایـن مقالـه     . جمله ناتو تغییرات جدی آشکار شده است         از یالملل  بین یها  نهاد
نـگ   آن در دوران ج    یردهـا کارکها و     تیمان ناتو، مأمور  ی پ گیری  شکل یها  نهیزم

ن نهـاد   یـ ا ردکـ  و تحـول در مأموریـت و عمل        1990سرد، مراحل گذار در دهـۀ       
 ی تحلیلـ  - ی بـا روش توصـیف     یکیتی ژئـوپل  یهـا   دگرگونیر  یتأث  تحت یالملل  بین

  . شده استیبررس

  یکیتی ژئوپلیها دگرگونی
عنـوان دو سـتون نظـام          بـه  یا و اتحـاد شـورو     یکـ  دوم امر  یان جنگ جهان  یبا پا 
 چهـل   یها  بینش  و  ان فراز یه در جر  کم ساختند   کبر جهان حا   را   یطی شرا یقطب  دو

ت، سـاختار و    یـ ه بـر مأمور   کـ تنها بر تحوالت مناطق گوناگون جهـان بل         ساله، نَه 
 یبـا اجـرا   . ار سـاختند  کز آثار گوناگون خود را آش     ی ن یالملل  بین یها  رد نهاد کارک
رات ییـ  تغ یط بـرا  ی، شرا یی اروپا کدۀ خانۀ مشتر  یا   و طرح    گورباچفن  یر نو کتف
 بـا   گوربـاچف  ).56، ص   1378کـوالیی،    (جاد شد یا   جهان یکتین در ژئوپل  یادیبن

د در سـاختار نظـام   یـ  شروع تحوالت جدیط را برا  یت متقابل شرا  یدۀ امن یا  طرح  
ان در اروپا   نظر  صاحبمداران و     استی از س  یاریچند بس   هر.  فراهم آورد  الملل  بین

 یزود  دادند، اما به    ید قرار م  ید ترد  را مور  یا صحت اصالحات در شورو    یکو امر 
ی اسـت خـارج   ی در س  یرات اساسـ  یی تغ ی اتحاد شورو  یط داخل یروشن شد شرا  

  ).158-217، ص 1380کوالیی،. (ساخته است  یشور را الزامکن یا
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ر عوامـل   ی، تحـت تـأث    گوربـاچف جاد شـده از دوران      یای  ها  دگرگونیروند  
. ده شـد  یشـ ک ی اتحـاد شـورو    ی نابود یسو   به یزود   به ی در اتحاد شورو   یداخل

 یـک  از ین شواهدیوار برلیختن دی در لهستان و فرو ر  یبستگ  ۀ هم ی اتحاد فعّالیت
دا یـ سرعت در سراسر جهـان انتقـال پ         ه آثار آن به   ک بود   یکیتیتحول بزرگ ژئوپل  

. ردکـ ل  ینـد را تسـه    ین فرا یای  گرا در اتحاد شورو      غرب یها  طرۀ نگرش یس. ردک
سم یالی و زدودن همۀ آثار سوس     یه شدن در بازار جهان    پارچیک یان در پ  یگرا  غرب

 ).216، ص   1385کـوالیی،   (  پُرسرعت را سازمان دادند    ی تالش یدر اتحاد شورو  
ل داده بودند،   کیسم را تش  یالیه اردوگاه سوس  ک ییکشورهان تحوالت در سراسر     یا

ه کـ رد  کـ را فـراهم        ی مهمـ  یکیتیرات ژئـوپل  ییـ  تغ یهـا   نـه یافـت و زم   یگسترش  
ه کن سازمان   یا .دار شد یمان ورشو پد  یر آن در انحالل سازمان پ     ین تأث یتر  هبرجست

 را در برابـر سـازمان       ابرقدرتدو  ی   نظام ییاروی، رو یدر چهارچوب نظام دوقطب   
 ی افراطـ  ینـ یب  ر خـوش  یداد، تحـت تـأث      یش مـ  ینما) ناتو (ی شمال یکمان آتالنت یپ

  . شدی متالشم بود،کو حاکه در مسک -ایکژه امریو  به-نسبت به غرب 
گر، جهـان   یدیکها از     ی جدا شدن جمهور   ی و در پ   ی اتحاد شورو  یبا نابود 

در . افـت ی تحـول    ی اساسـ  ای  گونـه   آن به  یکتیه ژئوپل ک شد   یدیوارد مرحلۀ جد  
در هـم      آن ازهـا و الزامـات    ین زیـ  و ن  یق ناامن یت، مصاد ی مفهوم امن  یندین فرا یچن
هـا آنچنـان      رییـ ن تغ یـ ا رۀشـدت و گسـت    . ن قـرار گرفـت    یادیـ  بن یر دگرگون یمس
خ یان تار ی از پا  امایوکس فو یفرانس مانند   یه موجب شد افراد   کنمود    یآور م   رتیح

.  را سرنوشت محتوم همۀ مردم جهـان بخواننـد         یراسکبرال دمو یند و ل  یسخن گو 
ن یـ ا ه سـخن در   کشان خارج شدند    یطرۀ اوهام و آرزوها   ی از س  یزود  البته آنان به  

  .میگذار ی وا میگرینه را به مجال دیزم
  قطبی نظام دوناتو در دوران 

ان یـ ر ساختار حاکم بر روابط م     ییسوز و تغ    خانمان یدنبال وقوع دو جنگ جهان     به
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د، جهـان   یـ  جد یاسـ ی س یها  نظام گیری  شکلن بار از زمان     ی نخست ی، برا ها  دولت
 یا  عنـوان موازنـه     آنچه در قرن نوزدهم به    .  را تجربه کرد   یقطب   دو ۀت موازن یوضع

 شـکل گرفتـه بـود، در دوران    یی اروپـا یهـا  ان قـدرت یم» صلح مسلح«اساس    رب
ن یـ ا در. ات خود ادامـه داد یبه ح» جنگ سرد«ن تحت عنوان   ی نو ید در قالب  یجد

گذاشت و متناسب بـا       خود را کنار     یطلب است انزوا یاالت متحده س  یا   تنها  زمان، نَه 
ز یـ گرفـت، بلکـه اروپـا ن        دهبرعه ی نقش یالملل  بینژئوپلیتیک   خود در    یتوانمند

، ی چنـدقطب  یهـا  افتن عصر نظـام   یان  یت بود که با پا    ین واقع یا رشیمجبور به پذ  
ل شـده   ی جهـان تبـد    ی اصـل  یها ن که به قدرت   یشی پ یان دو قدرت منزو   ی م دیبا

  در ین اصـل  یطـرف  .ف کند ی تعر  را گاه خود یدوم جا ۀ  عنوان قدرت درج    بودند، به 
ش از  یچند ماه پ  ) یاتحاد شورو  و   اروپا،  کای آمر االت متحده یا(ن مثلث قدرت    یا
ن ی نظـم نـو    یهـا  هیـ دند تـا پا   یالتا کوش یدر کنفرانس    افتن جنگ با حضور   یان  یپا

 ی برقرار برای یالملل  بین یس نهاد ی تأس یمبنا ن، بر یشی را همچون جنگ پ    یجهان
 در  1945 ژوئـن    26 منشـور ملـل متحـد در         ترتیـب   این  به .و حفظ صلح بنا کنند    

ک ســازمان یــل ی تشــکۀان کنفــرانس ملــل متحــد دربــاریــســکو در پایفرانسسان
  .دیامضا رس  بهیالملل بین

د بـه   یـ زدند و چشـم ام      یپا م   و   مردم اروپا در فقر و تنگنا دست       که  درحالی
 ی بـا درکـ    کشورهان  یا االت متحده داشتند، رهبران   یای   و اقتصاد  ی مال یها کمک

  دری اصـل یهـا   قدرتیم خطوط و مرزبندی، به ترس یالملل  بینط  یمناسب از شرا  
 1946 که در مـارس      ی در نطق معروف   لینستون چرچ یو.  پرداختند الملل  بیننظام  

ن یـی راد نمـود، بـه تع     یا   یسوریالت م یا   نستر شهر فولتون در   یم  وست ۀدر دانشکد 
بـا   لیـ چرچ. د پرداختی در عصر جد   کشورها یاست خارج ین س ی نو یراهبردها

 یاسـ ی در اروپا، اصطالح س    ی به گسترش حضور اتحاد شورو      نسبت یابراز نگران 
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 سه ی بحث خود بر اجرایدر انتها ی و. بردکار  را به 1»نی آهن ۀپرد« معروف خود، 
  :دید ورزی تأکیراهبرد اساس
   وی دفــاعیهــا مــانیگســترش پ)  ب،یی اروپــایا هیــل اتحادیتشــک) الــف

 یالمللـــ بـــین معـــادالت ۀاالت متحـــده در عرصـــیـــا  ش حضـــوریافـــزا) پ
)www.hpol.org/churchill/ .(http:/  

ـ   تـرومن  یهره،  یونان و ترک  یدنبال باال گرفتن بحران در       ک سال بعد، به   ی س ی رئ
ما « :دکرکا اعالم   ی امر ۀ در کنگر  1947 در مارس    یاالت متحده در نطق   یا   جمهور وقت 

 دسـت   بـه م تا آنان بتواننـد سرنوشـت خـود را خـود             یها بشتاب   ن انسان یای  ارید به   یبا
ـ با  نخست   ۀ ما در وهل   یها  معتقدم کمک . رندیگ  و ی اقتصـاد یهـا    براسـاس کمـک    دی
  )trumanlibrary.org/whistlestop/…/doctrine/large/folder2/tdb11-1.htm( »باشد یمال

ان یـ  پا ۀاالت متحـده نقطـ    یـ ا   یاسـت انزواطلبـ   ی بـر س   تـرومن ،  ترتیب  این  به
 ئوپلیتک جنگ سرد را آشکار ساخت ژ گیری  شکلبار    برای نخستین  ی و .گذاشت

، در چهـارم    یزنیوگو و را    ها گفت    پس از ماه   )380، ص   119اتوتایل و دیگران،    (
ک، کانـادا،   ی بلژ یکشورها رهبران   ی به امضا  یک شمال یمان آتالنت ی پ 1949ل  یآور

کـا  یا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، انگلسـتان و آمر       یتالیا سلند،یا   دانمارک، فرانسه، 
ان جنـگ   یـ  پـس از پا    یت جمعـ  یـ سـتم امن  ین س یعنوان نخست   مان به ی پ نیا .دیرس

 ۀ اساسـنام  ین فرازهـا  یتر  مهم از   یکیر بود و در     ینظ ی دوم، در نوع خود ب     یجهان
  . شده بودیضا تلقتمام اع حمله به منزلۀ به از اعضا یکیآن حمله به 

 یشـتر نـاتو بـرا     یب  ت هرچـه  یـ بحران دو کـره موجـب شـد ضـرورت تقو          
شده  یزیر ان شود و در انجام اقدامات برنامه      یش از گذشته نما   ی عضو ب  یاکشوره

 حضـور آلمـان     ۀان اعضا بر سر نحـو     ین اختالفات م  ینخست. دریع صورت گ  یتسر
. کـرد  ی را دنبـال مـ     یفرانسـه دو هـدف اصـل      .  در ارتش متحد آشکار شـد      یغرب

                                                            
1. Iron Curtain 
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دت مـ  آلمـان در کوتـاه      یز نظـام  یـ از تجه ان  کـ حـد ام  نخست در تالش بـود تـا        
 ای  ویـژه  که خود در آن نقـش        یی اروپا یجاد ارتش یا   گر آنکه با  ی د .ندک یریجلوگ

االت متحده  یا    اروپا به  ۀقار   ی و نظام  ی امور دفاع  ۀی کل ی داشت، از واگذار   برعهده
  .آورد  عمل بهممانعت 

 ب شد سب 1953 در تابستان سال     یدروژنی به بمب ه   ی اتحاد شورو  دستیابی
 لذا رهبران بلوک    .ب خود عقب بماند   یاز رق ی   نظام ی برتر ۀنیزم االت متحده در  یا  

 یکشـورها  و   ی بـه دور شـورو     یتـ ی امن یجاد کمربنـد  یا   م گرفتند با  یغرب تصم 
، در  راستا  دراین. ر نقاط جهان شوند   ی آنان به سا   ۀ گسترد یشروی آن، مانع پ   یاقمار

 ی بـا امضـا    1)تویسـ ( ی جنـوب شـرق    یایمان آسـ  ی سازمان پ  1954هشتم سپتامبر   
کـا، انگلسـتان،   یاالت متحـده امر یـ ا   انی م یو اقتصاد    ی نظام یها یقرارداد همکار 
طلوعی، ( س شد یل تأس یلند و پاکستان در مان    ین، زالندنو، تا  یپیلیا، ف یفرانسه، استرال 

ـ انوس آرام   یـ ت اق یمان امن ی پ ۀکنند لیمان تکم ین پ یا .)328، ص   1377  2ا آنـزوس  ی
ن یهمچنـ  .ا و زالندنو شکل گرفتـه بـود       ی استرال کا،یان امر ی م 1951بود که در سال     

ـ ه کـه در فور    یان عراق و ترک   ی مشترک م  یمان همکار یپ  در بغـداد منعقـد      1955 ۀی
 بعد به آن، نام     یها س در ماه  یران، پاکستان و انگل   یای  ها  دولتوستن  یشده بود، با پ   
 یهـا  انمـ ی مجموعـه پ یا انهی خاورمۀر داده و نقش حلقییمان بغداد تغیخود را به پ 

  ).236-7، ص 1374مهدوی، ( فا نمودیا  رایستی بلوک کمونۀکنند محاصره
ا و نـروژ در مـورد ضـرورت         یـ تالیا    کانـادا،  ۀگان  سه ۀتی کم 1956در دسامبر   
 ی را بـه شـورا     ی نـاتو گزارشـ    یان اعضـا  یـ می  ر نظـام  ی غ یها یگسترش همکار 

بـر ضـرورت    د  یـ ن گـزارش بـا تأک     یـ ا سـندگان ینو . ارائه نمـود   یک شمال یآتالنت
را   ی نظامیها یت، گسترش همکاری به صلح و امندستیابی ی برای جمع یهمکار

                                                            
1. South-East Asia Treaty Organization (SEATO) 
2. ANZUS 
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ان اعضـا دانسـته و      ی م ی و اقتصاد  یاسی س یها یق همکار یمعلول گسترش و تعم   
 عضـو از تجـاوز      یکشورها ناتو، هراس    گیری  شکل ی وجود ۀاعالم کردند فلسف  

انـد   د آورده یـ مضاعف پد  ی ترس یا  هسته یها  ز سالح یاکنون ن    بوده و هم   یخارج
 .ان اعضا مشهود است   یشتر م ی هرچه ب  یبستگ  از به ائتالف و هم    یکه در مقابل آن ن    
 ۀنیک، زم ی آزاد و دموکرات   ی مشترک و نهادها   ی فرهنگ یها  سنتآنان معتقد بودند    

جـاد  یا کشـند،  ی م چالش  بهها را    ناین بن یا  که یی ائتالف در برابر آنها    ی برا یمناسب
 خود  یها  ارزش گسترش   ی دفاع از خود، بلکه برا     یتنها برا   ها نَه  تن مل یا کرده و 

عمل    یمان صرفاً نظام  یک پ ید فراتر از    ین ناتو با  یبنابرا.  هستند یبستگ  ازمند هم ین
  .است  ی نظامیار فراتر از امری بسیزی امروز چیایت دنیواقع، امن کند و در

 و  ی شرق ی اروپا  خاطرنشان کردند هرچند تحوالت    نویسندگان این گزارش  
 ضــرورت اتخــاذ دهــد مــی نشــان کشــورهان یــا  دری شــوروۀ گســتردۀمداخلــ
امـا   ت اسـت؛  یـ  ناتو همچنان حـائز اهم     یسو   از   ی دفاع و بازدارندگ   یها  سیاست
آنچـه  . خطـر نخواهـد افتـاد       دشمنان آن بـه    ۀ حمل ۀواسط ت ناتو هرگز به   یموجود

  . آن استی اعضایت و سستاندازد، رخو  خطر ن سازمان را بهیا اتی حدتوان می
 یدات نظـام  یبر تهد   عضو ناتو عالوه   یکشورهاد فراموش کرد    ی نبا همه  بااین

ـ  یآیـ . ز قرار دارنـد   ی ن یاسیدات س یدر معرض تهد    یدیـ سـم تهد  ی کمون ین انقالب
  .رفت یشمار م  بهیک در جوامع غربی آزاد و دموکراتیه زندگی علیجد

، در نشسـت    ی شمال یکان آتالنت میل سازمان پ  کین سال تش  یستمی ب ۀدر آستان 
 )کیـ ر خارجـه بلژ   یـ زو( هارمـل  ،یک شـمال  یـ  آتالنت ی شـورا  1967 سال   یانیپا

ـ  ی در اهداف و وظـا     یدر مورد ضرورت بازنگر      ی مهم یگزارش کارشناس   یف آت
 بـا حضـور در      یاالت متحـده و اتحـاد شـورو       یا   ،1968ه  یدر ژانو  .ناتو ارائه داد  

 یهـا   معاهده منـع گسـترش سـالح       ی امضا کنفرانس خلع سالح ژنو، مبادرت به     
اما تنها چند ماه بعد و با وقوع حوادث بهار پـراگ در تابسـتان               .  نمودند یا هسته
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 آلکساندر دوبچـک  تالش  .  نهاد یرگیان دو بلوک رو به ت     یهمان سال، مناسبات م   
 یهـا  نایـ  در بن  یک سلسله اصـالحات سـاختار     ی انجام   ی برا یاسلواک  رهبر چک 

مـان  ی در قالـب پ    ی ارتش سرخ شورو   یروهای، موجب شد ن   ن کشور یا تیحاکم
، بلغارستان و مجارستان    یلهستان، آلمان شرق     ی نظام یروهای ن یورشو و با همراه   

  .ن کشور شده و به سرکوب اصالح طلبان بپردازندیا وارد
 و رشـد    یالملل  بین ۀم بر عرص  کت ساختار و روابط حا    یر ماه ییبا توجه به تغ   

گر، بـا آغـاز     یدیکـ  متقابل جوامـع بـه       ی و وابستگ  ییگرا  ه هم  مربوط ب  یها  نظریه
ـ  کسونیچارد ن یرشنهاد  یپ بنابه   س ناتو، ین سال تأس  یستمیب  س جمهـور وقـت    ی رئ
 یطیمح ستی و ز  ی، اجتماع ی مباحث مربوط به موضوعات بهداشت     ،االت متحده یا

ل ین سازمان مورد توجه قرار گرفت و با تشکیای نظام ریو غ  ی نظامیها در بخش 
 ی آموزشـ  یهـا  نارها و کارگـاه   یها، سـم   نشست»  جوامع مدرن  یها  چالش «ۀتیکم

  .دیل گردی عضو تشکیکشورها جهت آموزش کارشناسان یمتعدد
 ی بـرا  ابرقـدرت ان دو   ی سال آغاز مذاکرات گسترده م     توان  می را   1970سال  

مـان  یز پ یـ  و ن  1)1سـالت (ک  یحات اسـتراتژ  ی تسل یساز  محدود یها  مانی پ یامضا
 ۀتـ یاالت متحده در کمیا  ن دوران یا در.  دانست 2کیبالست  ضد ی موشک یها مستیس

 ی رسماً اعـالم کـرد تنهـا در صـورت          یک شمال ی آتالنت ی شورا ی دفاع یزیر برنامه
ن عمـل   یـ ا  کـه  سـت خود از خـاک اروپا       ی نظام یروهایحاضر به خارج کردن ن    

  .ردیز صورت پذی نی اتحاد شورویسو صورت متقابل از  به
، 1972در بُرد  انی مکی موشیها ستمیسالت و س معاهدات یبا امضان زما هم

 اروپا که قرار بـود      یت و همکار  ی کنفرانس امن  ی برگزار یجانبه برا  مذاکرات چند 
در آن  .  انجـام شـود، صـورت گرفـت        ینکیدر ماه نـوامبر همـان سـال در هلسـ          

                                                            
1. Strategic Arms Limitions Treaty (SALT1) 
2. Anti-Ballistic Missile System (ABM) 
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 حضـور   یآلبانجز   ه ب یی اروپا یکشورهااالت متحده، کانادا و تمام      یا کنفرانس که 
. د شـد  یـ  تأک یطـ یمح سـت ی و ز  ی، اقتصـاد  ی، علمـ  ی فن یها یداشتند، بر همکار  

نـۀ انتقـال    یزم   بشردوسـتانه در   یهـا  یکنندگان خواهـان گسـترش همکـار       شرکت
ن یـ ا ن بـر  یهمچنـ . گر شدند یکدی یروهای و آموزش ن   ها  فرهنگاطالعات، تبادل   

ن یان طرف ی م یساز نانی اطم ندی شدن فرا  یت اروپا منوط به ط    ید شد که امن   یامر تأک 
ـ  1979 بعد، در ژوئن     یچند. باشد یم  یبـه امضـا    2 سـالت  ۀس معاهـد  ینـو  شی پ
  .دی رسیاالت متحده و اتحاد شورویا 

 ۀ در حـوز   ی جـد  ی دسـتخوش تحـوالت    یاتحاد شـورو   1980در نیمۀ دهۀ    
اتحـاد  طلـب   سـت اصـالح  ی کمونل گوربـاچف یـ خائیم.  شد خودیاست داخل یس

ت ی بهبـود وضـع    یبـرا ) کایپرسـترو  (یالحات اقتصـاد  ، بـه انجـام اصـ      یشورو
 بـا دادن  یو. ده بـود یـ  مبـادرت ورز یف و ناکارآمد اتحاد شـورو   ی ضع یاقتصاد
ن بـار   ی نخسـت  ی، برا )گالسنوست (سیاسی ی زندگ ۀدر عرص   به مردم  ییها  یآزاد

. دیـ زه نما ی دموکرات ی حاکم بر کشور شوراها را تا حدود       یاسید نظام س  کرتالش  
 ی بـرا  یاتحاد شورو    ی نظام ۀ با کاهش بودج   یاست خارج ی س ۀعرصن در   یهمچن
ن یتـر   مهـم . حات، با غرب وارد مـذاکره شـد       یدن به توافق بر سر کنترل تسل      یرس

االت یـ ا   ت رابطـه بـا    یـ  بهبـود و تثب    : از  بـود   عبارت یاست خارج یهدف او در س   
 یدسترسـ حات و   ینترل تسـل  ک یها   از توافقنامه  یا   دور تازه  ۀره دربار کمتحده، مذا 

 یپلماسـ یدسـتگاه د  .  غـرب  ۀشـرفت ی پ ینولوژک و ت  ی اقتصاد ی به بازارها  یشورو
طـرح  «ه  ی و اروپا را عل    ایکآمربرال  یرد محافل ل  ک ین دوران تالش م   یا  در یشورو

ــ برانگگــانیر) جنــگ ســتارگان(» یکدفــاع اســتراتژ ــا هــدف از. زدی ن طــرح ی
ه کـ نگـران بـود      یوروشرفته در فضا بـود و شـ       ی پ ینولوژکز، استقرار ت  یانگ بحث

  .)109، ص 1368داربی شر، ( ندک ینتواند با آن برابر
ـ     ک حفظ منافع بلـو    ی برا گورباچفه  ک یروش ش گرفتـه بـود،     ی شـرق در پ
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ـ «ل  کیردن موضوع تشـ   کمطرح   ان یـ جـاد ائـتالف م    یا و» یی اروپـا  کشـتر ۀ م خان
ان می و مدافعان پ   ییاگر  یک در برابر بحث آتالنت    ی و غرب  ی شرق ی اروپا یکشورها
ان یـ ن اقدامات، توافق م   یا ۀجینت .)84 ، ص 1369  گروه استراتژی اروپا،  ( ناتو بود 

ک ی اسـتراتژ  یا   هسـته  یروهـا ی ن ی درصـد  50 بر سر کاهش     گورباچف و   گانیر
 در مذاکرات   1ردبُ انی م یا   هسته یروهایز موافقت با کاهش ن    ین و ن  یک از طرف  ی هر

  .ژنو بود
بـزرگ در دوران    یمان نظامیان دو پین مذاکرات می نخست1987سرانجام در   

 آن سـال بـر سـر        ۀی ناتو و ورشو در فور     یها  مانی پ یاعضا. جنگ سرد آغاز شد   
 بـه مـذاکره     -ک تـا اورال   یـ  از آتالنت  - متعـارف در اروپـا     یها  کنترل سالح  ۀنحو

 ی اتحاد شورو  ی معلول تحوالت داخل   توان  می یادین امر را تا حد ز     یا .پرداختند
تنهـا     نَه یالت مبرم داخل  که مش کد  یورز  ید م کیته تأ کن ن یا بر گورباچف .دانست
 خطـر  ز بـه  یـ  را ن  ی اتحاد شـورو   ۀندیآ  بلکه ابرقدرت یکعنوان    ت آن را به   یموقع

 از افغانستان در بهار همـان سـال         ی شورو یروهایدنبال خروج ن   به. انداخته است   
ن یتـر کر دییـ غت عضو ناتو حاضر شدند به استقبال   یکشورهاران دفاع   یه وز کبود  
حـال، آنـان     نیـ ا بـا . شده صحه بگذارنـد    جادیا ه بروند و بر تحوالت    یروس   ینظام

ن ی و تـدو   یت دفـاع جمعـ    یـ  تقو ید برا ی جد یارهاکافتن راه یهمچنان بر لزوم    
  .د نمودندکیتأ ملّی در سطحی ش توان نظامی افزای مشخص برایها برنامه

 ان گـذارده شـد    یـ  بن 2تعارف م یها   سالح یزیر  ستم برنامه یدر همان زمان، س   
 از افغانستان،   ارتش سرخ  یروهایچند روز پس از آغاز خروج ن       .)1380کوالیی،(
 یها  کدر مورد موش   قرارداد   ۀ پنج روزه، ضمن مبادل    ی در نشست  گورباچف و   گانیر
  .دندنمو مبادرت یا  هستهیها شی آزماۀجانب  دوۀنام  توافقیامضا ، بهبُرد انیم

                                                            
1. Intermediate Nuclear Forces (INF) 
2. Conventional systems 
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همـراه   م بـه  ی تحـوالت عظـ    .د بـو  ینی حوادث نو   مسیر ز در ین ی شرق یاروپا
 و  کیاسـلوا   کز در چـ   یـ  در بلغارسـتان و ن     یراسک دمو ی ائتالف برا  ۀل جبه کیتش

 ی اتحـاد شـورو    ی، سرانجام بـا فروپاشـ     ی در رومان  وکچائوشس دولت   یسرنگون
 1990 ۀسم در آغاز ده   یمونک. مان ورشو فراهم آورد   ین رفتن پ  ی از ب  ینه را برا  یزم
ادوارد  مالقـات    .وسـت یخ پ ی بـه تـار    ی جهـان  یدئولوژیـ ا   یـک عنـوان     به یالدیم

ن یـ ا خی را در تـار    یا  ل نـاتو دفتـر تـازه      ک ریه با دب  یر خارجه روس  ی وز شواردنادزه
 توانسته بود به مـدت      ی شمال یکمان آتالنت ی سازمان پ  ترتیب  این  به. سازمان گشود 

 ی تدافع یژگی به و  یبندیع و پا  یوس   یات نظام یدم انجام عمل  وجود ع   باچهار دهه،   
 ی شرق در جهـان    کبلو   ی تهاجم یها  سیاست درمقابل را   یبودن خود، مانع بزرگ   

ن سـازمان خـود را در آسـتانه         یـ ا ب،یـ  رق نـابودی  با   کنیا. دی نما داجی ا یقطب  دو
  .دید یش می خوی وجودۀف فلسفیتعر  بزرگ و ملزم به بازیتحول

  رد ناتوکارکو  تیتحول در مأمور
، بـاال   یالمللـ   بـین هم خوردن موازنـۀ قـدرت در سـطح            ، بر ید شورو ۀ اتحا یتجز

 در  یسـت یبرالی ل یهـا   ارزشت  یـ مکو حا  ملّـی    و    ی قـوم  یهـا   طلبـی   هویتگرفتن  
گر در عرصۀ   ی باز یان واحدها ی م ی و فرهنگ  یاقتصاد ،  یاسی مختلف س  یها  حوزه
ر در  یی تغ ینه را برا  ی، زم یکتی ژئوپل ی دگرگون یها  عنوان شاخص   به    الملل  بین نظام

ستم یم بر سکط حایه بر شرا  کش از آن  ین زمان، ب  یا  در . فراهم آورد  1الملل  بیننظام  
  بـر  ، ستم توجـه شـود    ی آنها از س   یریرپذیگران و تأث  یان باز ی در روابط م   یالملل  بین
هـا را      ملت -ه انحصار دولت    ک یگران مختلف یل از باز  ک متش یجهان جاد جامعۀ یا
  .د شده استکی شده بودند، تأن عرصهیا سته و خود واردکش

ـ مـان ورشـو، پا    ی، انحـالل پ   ی اتحاد شورو  یفروپاش ـ ان دورۀ تجز  ی ۀ اروپـا،   ی
 و  یدار  هیه بـه نظـام اقتصـاد سـرما        کیـ  نوپا و مسـتقل بـا ت       یها  یراسکس دمو یتأس
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مـان  یل پ کی تشـ  ین، فلسـفۀ وجـود    یوار برل یب د ی تخر یوحدت مجدد آلمان در پ    
ات یـ گر از ح  ی د ای  گونهد پس از آن،     ی جد یتی امن باتیر سؤال برده و ترت    یناتو را ز  

 )Foster- Wallace, 2001-2, P: 117( دیطلب ین سازمان میای را برا  ی ـ نظام یاسیس
  .بود» تیصلح و امن «یدآمده، بروز تحول در معانیر پدیین تغیتر مهمدر آن زمان 

  در یمفهـوم اصـل   » قـدرت «ان،  یـ گرا  دگاه واقـع  یدر دوران جنگ سرد، از د     
 ی اصـل  یاسـ ی س یدۀ صلح، واحـدها   یا  تحقق ین برا ی بوده؛ بنابرا  الملل  بینروابط  
ت درصـدد   یـ  حفـظ امن   یرده و بـرا   کـ  ه  کیـ ت    ید بر قدرت نظام   ی با الملل  بیننظام  

، دسـت   شـد   می ائتالف   گیری  شکلن آنچه موجب    یبنابرا. آمدند  یم  بر» یاری خود«
 یطلبانـۀ واحـدها      منفعـت  افتن به موازنۀ قوا براساس محاسـبات خردمندانـه و         ی

 یمعنـا    خود محقق شده و صرفاً بـه       ی حداقل ی در معنا  ین صلح یچن. گر بود یباز
جه ینت  گران و در  ی از باز  یک هر   یر توانمند یی با تغ  ین صلح نسب  یا .نبود جنگ بود  

 گرفـت   ی قـرار مـ    یا  نندهکت شـ  یم، در وضع  کر موازنۀ موجود در ساختار حا     ییتغ
(Kennan, 1985, P:6).  

 یفایا  د ناتو   ی ساختار جد  گیری  شکلگر در   یۀ د یش از هر نظر   یه ب ک یاترکتف
دگاه یـ ن د یـ ا ه گفته شـد،   کهمانطور  .  بودند یساخت  تی هو یها  نظریهنقش نمود،   

 عمـدتاً   هـا   دولـت رگذار بـر رفتـار      ی تأث یه ساختارها کده استوار است    ین عق یا بر
 یروهـا و سـاختارها    ی هستند و نه ن    ک مشتر یها  ایده  یعنی ی اجتماع یساختارها

متـر  کزننـد،     ینش مـ  کـ  در آن دست بـه       ها  دولته  ک یطی، مح ترتیب  این  به. یماد
 از منافعشـان    هـا   دولت بر فهم    دتوان  میط  ین مح یا . است یشتر اجتماع ی و ب  یماد
 را در چهـارچوب     ی اجتمـاع  یهـا   دهیـ ۀ پد یـ لکد  یـ ن نبا یبنـابرا . رگذار باشـد  یتأث

 از جهـان عامـل      هـا   دولـت واقـع، فهـم       رد و در  کـ ارگزاران خالصـه    ک یها  کنش
ه متـأثر   ک (ها  دولته فهم   کن بدان معناست    یا .رگذار بر رفتار آنها خواهد بود     یتأث

ت یـ  واقع یک یصرفاً بازتاب ذهن  ) خود است  ملّی   شان از منافع    یت و تلق  یاز هو 
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 ماننــد ی و اجتمــاعی ارتبــاطینــدهایه از درون فراکــســت؛ بلی نینــی و عیمــاد
 یبـرا     ی هنگـام  هـا   دولـت ،  ترتیب  این  به. کند  میوگو بروز      گفت  شدن و  یاجتماع
 مشـابه از    یه تصور کرد  ک خواهند   یارکگر هم یدیکبا  » تیصلح و امن   «یبرقرار

 شـده و    یکگر نزد یدیک آنها به    1یناذهنی ب ی داشته باشند، ساختارها   کمنافع مشتر 
لۀ یوسـ   نـد بـه   توان  مـی ت خـود،    یـ ه ضـمن حفـظ هو     کن اصل باشند    یا معتقد به 

  .نندک یکگر نزدیدیک خود را به یها دیدگاهوگو  گفت
، ی انسـان یروهـا یبراساس انبـوه ن ی  قدرت نظام  یابی، مفهوم ارز  ترتیب  این  به

، ارتباطـات،   ی مانند تـوان اقتصـاد     یاعتبار گذشتۀ خود را از دست داد و عناصر        
وران ن د یـ ا ن در یهمچنـ . افتندی یشتریت ب یشرفته اهم ی پ یها  یاطالعات و فنّاور  

 و  یقطبـ   ن رقابـت و تقابـل دو      یگزی، جـا  یالمللـ   بـین  یهـا   یارکـ ت و هم  کمشار
 سـاختن نظـام     یـک راتکسـمت دمو    ت بـه  کـ د و حر  یـ  سابق گرد  یاقمار    یارکهم
 یـک عنـوان    بشر بهی اساسیها یشتر به حقوق و آزادی و توجه ب  کشورها یاسیس

گـر، بـا    ید  طـرف   از. طور خـاص مـورد توجـه قـرار گرفـت            ، به یالملل  بینهنجار  
د، یـ  جد الملـل   بـین  قدرت در نظام     یها  مؤلفهت و   ی نقش اقتصاد و امن    ییجا  جابه

، درمقابل اختصاص داده و     خود  به یگاه برتر ی، جا ی و اقتصاد  یاسی س یها  سازمان
  .استه شدک یتی و امنی دفاعیها ت سازمانیاز اهم

 ـ  یفـاع  دیعنوان نهاد  بهی شمالیکمان آتالنتین تحوالت سازمان پیا در اثر
مقابل حمالت      در یجمع   آن دفاع دسته   یرد اصل کارک و   یه فلسفۀ وجود  ک یتیامن

 خود را از دست داد و بـا         یز اعتبار قبل  ی شرق و اقمار آن بود ن      ابرقدرت یاحتمال
هـا و     هـا، مبـانی، روش       چهـارچوب  ترتیـب   ایـن   بـه . دیت مواجه گرد  یبحران هو 

ه بود، کـارایی خـود را از دسـت    ابزارهایی که برای دوران جنگ سرد ساخته شد 
ن سـازمان   یـ ا اتی، ادامۀ ح  ترتیب  این  به .)240، ص   1380اتوتایل و دیگران،  ( داد
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 در شرایط دگرگونی اساسی در ژئوپلیتیک جهـان         کشورها از   یبا مخالفت تعداد  
در . زودی آثار خود را بر ساختار و عملکرد آن آشـکار سـاخت              مواجه شد که به   

 یکشـورها  از   یا  ه و پـاره   ی به مخالفت روس   توان  می ناتو   عضو  ری غ یکشورهان  یب
عنـوان    ناتو بـه فعّالیتن گروه ضمن مخالفت با تداوم یا .نزدیک به آن اشاره کرد    

 1» اروپـا  یارکـ ت و هم  یسازمان امن «گاه  یم جا کی، بر تح  یک سازمان صرفاً دفاع   ی
 ناتو  یعضا ا ی برخ یسو   از   ی متفاوت یها  ن موضع در قالب   یا .دندیورز  یاصرار م 

مخالفـان معتقـد بودنـد    .  قرار گرفتیبانیت و پشت یز مورد حما  یجمله فرانسه ن    از
 الملـل   بـین د نظام   یط جد یز در مح  یآم   مسالمت یستیات ناتو با اصل همز    یادامۀ ح 

 آن در   فعّالیـت ه ناتو محصول دوران جنگ سرد بـود و تـداوم            ک ر است؛ چرا  یمغا
  .د ضرورت نداشتیدورۀ جد

 یهـا   فعّالیـت نۀ  ین هز یشتریه ب ک عضو ناتو    یی اروپا یها  دولت ،دیگر  ازسوی
ل نبودنـد   یگر ما ی د یافتن منافع اقتصاد  یت  یپرداختند، با اولو    یگوناگون ناتو را م   

رده و از قافلـۀ رشـد و        کـ  یگـذار   سـرمایه  یتـ ی و امن  ینۀ دفاع ین در زم  یا ش از یب
واقـع، در آن    در. د عقـب بماننـد    ی جد ی اقتصاد یها  ژه در قبال قدرت   یو  توسعه به 

 یثبات  بیرد؛ هرچند   ک ید نم ی اروپا را تهد   یم و فور  یمستق    ید نظام یچ تهد یزمان ه 
  نـاتو را بـه مخـاطره       یتـ یط امن یشدت مح   ، به ی و شرق  یزک مر ی در اروپا  یاسیس

ان در  ییـ اروپا    ی نظـام  یهـا   اهش عمدۀ بودجه  ک به   ی، نگاه همه  بااین. انداخته بود 
، ی اتحـاد شـورو  ی پـس از فروپاشـ  یها ن سالی نخست دریکیا آتالنت ی ملّی   سطح

 دوران پـس از جنـگ       یهـا   واقعیت به   کشورهان  یا  روشنگر نوع نگرش   یخوب  به
  .سرد است

ت قرار گرفتن بحث    یو در اولو      یاز به توجه به اهداف نظام     یاحساس عدم ن  
 یردیکـ ن رو ی چنـ  ی عامـل اصـل    یراسکبرال دمو ی ل یها  ارزشز بر   کضرورت تمر 
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 یۀ اروپـا یـ اتحاد«ت یـ ان بحث تقو  یی از اروپا  ین، جمع یب  نیا  در. آمد  یحساب م   به
واقع، اروپـا     در. ده بود، مطرح کردند   یس گرد یش از ناتو تأس   ی پ یه حت کرا  » یغرب

آمده، ضمن حفـظ موازنـۀ    شی از فرصت پگیری بهرهرد با ک یدر آن زمان تالش م    
د آمـدن   ی، از پد  یقطب  چند  یل نظام کید بر لزوم تش   کی و تأ  یالملل  بینقوا در عرصۀ    

  .االت متحده در رأس آن قرار گیرد، جلوگیری کندیا هک یمراتب سلسله نظام 
داشـته باشـد،        یه جنبۀ نظام  کش از آن  ید ب یت جد ین هو ید توجه داشت ا   یبا
 در درون   یتین هـو  یل چن کیز تش ین االت متحده یای   داشت و از سو    یاسیجنبۀ س 

 1993در  ) ر خارجـه  یـ وز (سـتوفر یرکن  وار. رش بـود  یناتو مطلوب و مـورد پـذ      
ر و  یپذ  کیکتف« در چهارچوب ناتو را با عبارت        یید اروپا یت جد ین هو یا ارتباط
د یـ  تأک 2دی جد یکی آتالنت ی همکار گیری  شکلف نمود و بر     ی تعر 1»شده  کیکنه تف 
 یجـاد سـاختار  یا مقدمـۀ   سـت  توان مـی امـر   ن یا. (Prystrom, 1994, P: 117) کرد
  .تو باشد در نایقطب دو

 و دگرگـونی در ژئوپلیتیـک جهـان،    ی اتحـاد شـورو    ی با نابود  دیگر  ازسوی
ده شـده   یشـ کچـالش     به یک آتالنت ی غرب از دو سو    ک بر بلو  یت رهبر یمشروع

 یاسـ ی س یها  گروهمداران و     استی س یان، برخ یی اروپا یها  گذشته از اعتراض  . بود
 »وهک باشـ یانـزوا «است یسد بر کین مونروئه و تأ  ی آی یادآوریز با   یشور ن کن  یدر ا 

 ی پـس از فروپاشـ     یاسـت ین س یردن چنـ  کـ ستم، دنبال   یل قرن ب  ی در اوا  ابرقدرتن  یا
ـ ک یز میکا تجوی آمریاست خارجی را در عرصۀ سیشورو  (Drew, 1995, P: 2).دردن

رد آن  کارکـ  و   یمان دفـاع  ی پ یکعنوان    ان نقش ناتو به   ی ارتباط م  یمسئله مهم برقرار  
، نـاتو بـا     یلک طور   به .د بود یت در اروپا در دوران جد     یتم امن سی از س  یعنوان بخش   به

ل یـ قطبـی بـه سـه دل        توجه به تحوالت ژئوپلیتیکی جهان و از میان رفتن نظام دو          
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  : در ساختار خود بودیمجبور به بازنگر
دنبـال     عضـو بـه    یکشـورها ه  یـ عل    یدات نظـام  یـ ت تهد یر در ماه  ییتغ) الف
  مان ورشو؛ی عضو پیکشورهادر   ی و نظامیاسی سی ساختارهایفروپاش
واسـطۀ     بـه  یزکـ  مر ی در اروپـا   یکو اسـتراتژ  ی  ت نظام یر در وضع  ییتغ) ب

  رش آلمان متحد در ناتو؛یاتحاد دو آلمان و پذ
 یها  اتی در عمل  فعّالیت یمقبول برا     ی نظام یجاد ساختارها یا  ضرورت  ) پ

  .(Drew, 1995, P: 35) خارج از منطق
 یدنبـال مـدل   گذاشـت و بـه   ینار مک خود را  یکالسکبنابراین ناتو باید مدل     

  :ر بودین امر مستلزم انجام امور زیا .گشت ی م1دی جدی ناتویبرا
سـتم  یروهـا و س   ی، سـاختار ن   ین، استراتژ یترکد از د  ی جد یفیارائه تعر ) الف

   ناتو؛یدفاع
  ؛یین اروپایان متحدیف روابط میتعر باز) ب
  د؛ی جدیرش اعضایپذ) ج
  .(Prystrom, 1994, P: 121) ییت اروپایستم امنینندۀ سک نیعنوان تأم به آفرینی نقش) د

در » دفـاع «واقـع،     در. بود» دفاع«ان، تحول در مفهوم     ین م ی در ا  یل اصل کمش
ه عبـارت از  کـ ار نبوده بلک آشیات دشمنک مقابله با تحریمعنا  د، به یت جد یوضع
قابـل    ر  یـ شـمنان غ   د یسو  محتمل از  یها  کسی به ر  ییگو  نش و پاسخ  کت وا یقابل

 الملـل   بین روابط   یها  نظریه از   یاریگونه که بس    ، همان دیگر  ازسوی.  بود ینیب  شیپ  
 ی خـارج  کدات مشـتر  ی معموالً در پاسخ به تهد     ها  دولتن امر اشاره دارند،     یا بر

دات و  یـ تهد ن رفـتن  ین، با از ب   یند و بنابرا  ینما  یم  ی نظام یها  مانیاقدام به انعقاد پ   
پاشـند و     د فـرو  یـ بای  می قد یها  مانید، قاعدتاً پ  ی از تهد  یازن ناش هم خوردن تو    بر
ق یـ  و تطبیاربرکـ ر  ییـ ت تغ یـ ه قابل کد دهند؛ مگر آن   ی جد یها  مانی خود را به پ    یجا
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 ____________     1385، پاییز و زمستان سوم و چهارمفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوم، شماره      74

  .(Walt, 1987, P:146&Duffield, 1994-5:18) ط موجود را داشته باشندیخود با شرا
عنـوان     همچنان بـه   دیط جد یا ناتو در شرا   یه آ ک شد  می یل از آنجا ناش   کمش

 یکشـورها االت متحده و    یا ان منافع ی م یجاد هماهنگ یا  قادر به       یمان نظام ی پ یک
ـ   . ریا خ یبود  ) یک آتالنت یدو سو  (ییاروپا ن حـوزه   یـ ا  نـاتو در   یرو  شیموانـع پ

  :عبارت بودند از
، ین جهـان  یجـاد نظـم نـو     یا   شرق و غـرب و       یمحو شدن نظم دوقطب   ) الف

  انداخته بود؛ مخاطره  ا توسط ناتو را بهت اروپین امنیمسئله تضم
جاد شده در سـطح   یا  رات  یی با توجه به تغ    ی غرب ی اروپا ییگرا  ند هم یفرا) ب

   منجر شده بود؛1ییگرا  اروپای نوعگیری شکل، به الملل بیننظام 
 ین، اروپـا را در موضـع      یان طـرف  یـ  م یحاتی تسـل  یق فنّاور یاف عم کش) پ

  ف قرار داده بود؛یضع
 در اروپا، خطـر تحـوالت     ی و لزوم نفوذ حداقل    ییت اروپا یبر هو د  کیتأ) ت

  د آورده بود؛یمان را پدین در پیادیبن
ش نقـش آنـان در      ی افـزا  یمعنـا   هـا بـه     یی اروپـا  ی بـرا  یقطبـ   نظم چنـد  ) ث

 ی همراهـ  یمعنـا   ن امـر بـه    یـ ا  ه  کـ ت جهان بود و حـال آن      ی امن ی برا یریگ  میتصم
  ؛شد می یدر نقاط مختلف جهان تلقشور کن یا انی با نظامیی اروپایها ارتش
 ی بزرگ در اروپا بود و اتحاد آلمان و فرانسه محور اصل           یآلمانِ متحد قطب  ) ج

ه فرانسـه همچنـان     کژه  یو  به. رفت  یشمار م    در اروپا به   یاسی و س  ی اقتصاد ییگرا  هم
  د؛یوبک ی مستقل می اروپایتیاست امنی سیبر اجرا ی دوگل مبنیها سیاستبر طبل 
سـاخت،    یگر دور م  یدیکن را از    یشین پ یه متحد ک یگر از عوامل  ید یکی) چ
  .(Yost, 1998, P: 86) ه به اروپا بودی روسی اقتصادیکی نزدیها سیاست
ـ   مـی ن سازمان   یا ا هنوز یه آ کن مهم بود    ی ا یعالوه، برا   به ننـدۀ  ک نی تـأم  دتوان
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 یبـرا ه  کـ ر؟ و حـال آن    یا خ ی حضور در عرصۀ اروپا باشد       یشور برا کن  یا منافع
ن قـاره در    یـ ا ازیـ ت مـورد ن   یـ ننـدۀ امن  ک نیا ناتو هنوز تأم   یه آ کن بود   یا اروپا مهم 

  ر؟یا خیشرایط ژئوپلیتیکی جدید هست 
 ییهـا   راهر  ی از تـدب   تر  مهمان اعضا   ی، حفظ اتحاد م   1990مه نخست دهۀ    یدر ن 

 یخـ ان، بر یم  نیا  در. ت در برابر دشمنان بود    ی امن ی حفظ موازنه، دفاع و برقرار     یبرا
فصـل    و  ن سـازمان در حـل     یا میش حضور مستق  یات ناتو و افزا   یمعتقد به تداوم ح   

رد محدود آن   کن سازمان و عمل   یا اراتیاهش اخت کگر با   ی د یمنازعات بودند؛ برخ  
 خود را بـه     ی منحل شده و جا    یلّک ل بودند ناتو به   یگر ما ی د یا  موافق بودند و عده   

  . بدهد1 اروپایراکت و همی دیگر مانند سازمان امنینهادها
ـ ر جد ینۀ نخست، تفاس  یبا انتخاب گز   ط موجـود و نحـوۀ تـداوم        ی از شـرا   یدی

  :ر استوار بودندی زیها ن آنها براساس استداللیتر عمدهه ک شد میات ناتو مطرح یح
ـ  کن مشـ  یتـر   مهمن باور بودند    یا لگران بر ی از تحل  یگروه) الف  یرو  شیل پ
 اسـت و    یاسـ ی و س  ی اقتصـاد  یاهـ   ی، دشوار یزک و مر  ی شرق ی اروپا یکشورها

 ی برا کشورهان  یا ،منظر  ازاین. کند  مید ن ی را تهد  کشورهان  یای   فور یتید امن یتهد
ت در نـاتو در     یۀ اروپا بودنـد و عضـو      یوستن به اتحاد  یازمند پ یانجام اصالحات ن  

  . آنها قرار داشتیت دوم برایاولو
 ی شـرق  ی اروپا یکشورهالگران معتقد بودند استقالل     یگر از تحل  ی د یگروه) ب

و  ملّـی    یهـا    موجـب شـده رقابـت      یر شـورو  ی اتحـاد جمـاه    ی و فروپاش  یزکو مر 
ـ  بـاال بگ   کشـورها ن  یـ ا انیـ  م یسـت یونالیاحساسات ناس  ـ م  ه، بـه  کـ گـر آن  یرد و د  ی زان ی

جـاد  یای  ه و آلمـان بـرا     یر روسـ  یـ  بـزرگ نظ   یها  ان قدرت ی م یکیتی ژئوپل یها  رقابت
امالً کـ ت را دو مقولـۀ      یـ  و امن  یراسـ ک دمو ، آنـان  منظـر   ازاین. مناطق نفوذ افزوده شود   

 کشـورها ن گروه از    یا وستنیند پ یه فرا کن باور بودند    یا دانستند و بر    یمرتبط به هم م   
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  .ونددیوقوع بپ  بهییۀ اروپایوستن آنها به اتحادیش از پید پیبه سازمان ناتو، با
ش ی را درپــ1»نظــاره و انتظــار«اســت ید سیــرد ســوم، نــاتو بایکــدر رو) پ

  اتخـاذ یو گسترشـ   ی تهـاجم یاسـت یه سیه روسـ کـ  یصورت گرفت و صرفاً در یم

ت در  ی امن ی برقرار ید برا یبا  ن، غرب   یبنابرا. داد  ینش نشان م  ککرد، از خود وا     یم
، اگـر   صـورت   دراین. ردک ید م کیز و تأ  کشور تمر ک ثبات در آن     یه و برقرار  یروس

د هرگز به گسترش خـود      یآمد، ناتو نبا    ی نم وجود  بهه  ی از جانب روس   یچ خطر یه
  .(Asmus&Others, 1995, P: 112) ردک یاقدام م

طور   ، ناتو به  ترتیب  این  به. وست، مفروض دوم بود   یوقوع پ   اما آنچه در عمل به    
ـ ز تجد یـ ش و ن  ی خـو  یف فلسفۀ وجود  یتعر   به باز  یجد  و  ی مـاد  ید سـاختارها  ی
  . بنا نهادینیان نویده و بنیاهتمام ورز  خود در ژئوپلیتیک جدید جهانییتیهو

  ها دگرگونیروند 
 را در   ی معروف ی سخنران 1989در دسامبر   ) ر خارجه وقت امریکا   یوز (ریکمز ب یج
 یـی گرا یـک د، آتالنتیـ  جدیاروپـا «: ه عنوان آن عبـارت بـود از  کرد  کراد  یا  ن  یبرل
 2سـم ییاروپا رغـم جـو پـان        به ی در آن سخنران   یو. »نی نو ی دوران ید؛ معمار یجد
ه در مـورد اجتمـاع آن       کـ  یغـات ی در آن زمـان و تبل      یی اروپـا  یاکشورهم بر   کحا

 اروپـا صـورت     یارکـ ت و هم  یـ نفـرانس امن  کر  یـ  نظ یی در قالب نهادهـا    کشورها
د کیـ د تأی به دوران جد  ی ناتو در سامانده   یها  ت برنامه یزکگرفت، بر تداوم مر     یم

  .(Foster&Wallace, 2001-2, P: 63)دیورز
 گیـری   بهره و   یواسطۀ وجود سه عامل اصل      ه بعد ناتو توانست ب    یها  در سال 
  :ن عوامل عبارت بودند ازیا .ات خود تداوم بخشدی موجود به حیها از فرصت
 یی عضو و توانـا    یکشورها در مناطق مجاور     یدات خارج یوجود تهد ) الف
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  ناتو در محافظت از اعضا؛
 الیتفعّچند  زمان    همان جنگ سرد ناتو     یبا پا : ی ناتو در نهادساز   ییتوانا) ب

رد، کنترل ک یزک و مری شرقیرا در اروپا  ی  های نظام   تعارض. ردکعمده را دنبال    
فا نمـود   یا    یافته نقش مهم  ی  تازه استقالل  یکشورهات در   ی ثبات و امن   یدر برقرار 

  .ردک را حفظ ی غربیدر اروپا  یمی قدیان رقبایو توازن قوا م
، الملـل   بین بر نظام    مکد حا ین سازمان توانست با توجه به اوضاع جد       یا )پ

  .ندک خود را حفظ یمنافع اعضا
ه کـ  آن بودنـد     یایـ ات موجود هر دو گو    ی و واقع  یخیات تار یواقع، تجرب   در

ت در عرصـۀ    یـ  ثبات و امن   ی برقرار ی بوده و لذا برا    ثبات  بیار  ی بس یقطب  نظم چند 
ن یعنـوان جانشـ      بـه  ی چنـدقطب  -یـک  یه نظـام جهـان    کـ  الزم اسـت     یالمللـ   بین

  .(Yost, 1999, P: 93)  درنظر گرفته شودیقطب  نظام دویبرا یتر مناسب
ـ  یۀ اروپا یر اتحاد ی نظ ییرغم وجود رقبا    ن به یبنابرا ت و  یـ ، سـازمان امن   ی غرب

 ی سـازمان وجود  بهاز  ی ن 2ی غرب ی و سازمان دفاع اروپا    1 اروپا ی اروپا، شورا  یارکهم
 ژاندارم جهـان را     رده و نقش  کن  ی را تضم  یالملل  بینت و صلح    یه امن ک ای  منطقهفرا

 یهـا   عالوه، عدم حضور در سازمان      به. شد  میش از هر زمان احساس      ید ب یفا نما یا  
ـ ای   نظـام  ی با توجه به توانمنـد     یی اروپا ای  منطقه ـ  کشـورها ن  ی  در  ی جـد  ی، خالئ
 یهـا  ان قـدرت یـ نـه م یری دیها ن رقابتیهمچن. آورد ید می پدیالملل  بین یبان  صلح

ت ی و هـدا   یان آنهـا رهبـر    یـ  از م  یکـی داد    یجـازه نمـ   ز به آنان ا   ی ن ییبزرگ اروپا 
  .(Drew, 1995, P: 38) ردی گبرعهدهس را یدالتأسی جدای منطقه یها سازمان

 یهـا   حـوزه  در   یبخشـ   رات ثبـات  یۀ اروپـا تـأث    ی، هرچند اتحاد  دیگر  ازسوی
.  را سامان دهـد    ی نهاد دفاع جمع   یکست  توان  می داشت، اما ن   یاسی و س  یاقتصاد
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 یطـ یجـاد مح یا  قطعـاً در یاسـ ی و سی اقتصاد ییگرا  ه هم ک است   واقع، درست   در
جــاد دفــاع یا ســاز زمینــهنــد توان مــی، امــا نکننــد مــیفــا یا  یباثبــات نقــش مــؤثر

 مـورد نظـر     یراسـ کن دمو ی تـأم  یه بـرا  کـ  بود   ین در حال  یا . شوند کمشتر  ینظام
واقـع،    و در  شـد   میت الزم توسط ناتو به منطقه برده        ید امن یبا  ه اروپا، ابتدا    یاتحاد

ز همـواره   یـ خ نـاتو ن   یتـار . نمود  یفا م یا ه را ین اتحاد یای  شروی پ یرویناتو نقش ن  
ت یـ  امن یق برقـرار  ی از طر  یراسک ثبات و دمو   یجیاست گسترش تدر  یملهم از س  
سـت ارتـش واحـد خـود را         توان  میز هرچند   ی ن ی غرب یۀ اروپا یاتحاد. بوده است 

ز یـ ه ن یـ ن اتحاد یـ ا سـر اروپـا،    بـر    یتیداشته باشد، اما بـدون وجـود چتـر حمـا          
  .ابدیرد، دست ک یسب مکه در قالب ناتو ک یتیزان امنیست به آن متوان مین

، به  یالملل  بین در صحنۀ    یکدئولوژیا بی با مشاهدۀ فقدان رق    ین غرب یمتحد
 یژه بـا رقبـا    یو   سازنده به  یوگو   مختلف و گفت   یها  نهی در زم  یزنی و را  یارکهم
د در  یـ  جد یکی آتالنت یها  گرایشق و   یج با عال  یتدر   آوردند و به   یروز خود رو  ید
توسـعه و گسـترش     «شـۀ   یاند تی، به تقو  یزک و مر  ی شرق ی اروپا یکشورهان  یب

ـ  . (Kamp, 1998, P: 176-179) دیمنجر گرد» ناتو ، یش از هـر اقـدام عملـ   یآنـان پ
این سـازمان را در شـرایط جدیـد             ی و مفهوم  یردکارک،  یات ساختار ید ح یتجد

  .ش قرار دادندیت اقدامات خویت تمام در اولویی را با جدالملل بینژئوپلیتیک 
 1991در اجـالس سـران رم در سـال          »  نـاتو  ین استراتژ یمفهوم نو «ب  یتصو
ـ ا اتید ح ی در تجد  ینقطۀ عطف  براسـاس مفهـوم    . آیـد   مـی ن سـازمان بـه شـمار        ی
ظ  و حفـ   یارکـ وگـو، هم    بر گفـت    ی مبتن یتیر امن ین ناتو، نگرش فراگ   ی نو یاستراتژ

ـ ا در. د قـرار گرفـت    کی مورد تأ  یاستعداد دفاع جمع   ـ ن اقـدام جد   ی  یهـا   د، جنبـه  ی
ـ پارچـه ارائـه گرد    یک یت در قـالب   یـ  ناتو دربارۀ امن   ی و نظام  یاسیس ـ از د . دی دگاه ی

ـ  جد یاک بـا شـر    ی عمل یارکق هم ین از طر  یترکن د یا ن، تحقق یمتحد  ید اروپـا  ی
 یها  متر به سالح  ک یابستگد بر و  کیبر تأ   ن عالوه یهمچن. سر بود ی م ی و شرق  یزکمر
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اهش عمدۀ تعـداد    ک،  ی نظام یروهای در ن  ی اساس یراتییجاد تغ یا   ضرورت   ای،  ههست
ط یت انطباق بـا شـرا     ی و قابل  یریپذ  ، انعطاف ییای و پو  ک آنها، تحر  یو سطح آمادگ  

  .دیشنهاد گردی پچندملّیتی یش به ساختارهایپ از شیمختلف و توسل ب
، یارکــرامـون صـلح و هم  یگـر پ ی دیسـند راسـتا سـران نـاتو در     نیهمـ  در

 ی سـازمان، موضـوعات  ی آتیها گیری جهتها و  تیخصوص مأمور    در یماتیتصم
 اروپـا   یتی امن یر نهادها ی از صلح، روابط با سا     یها و پاسدار    ت بحران یریر مد ینظ

 قرار  ی را مورد بررس   ی و شرق  یزک مر ی اروپا یکشورها با   یاریت و هم  کو مشار 
ت از اصـالحات    یـ  در حما  ی عملـ  یهـا   کمـ کشـنهاد ارائـه     یآنان ضمن پ  . دادند
ردند با حضور ک از آنها دعوت ی و شرق یزک مر ی اروپا یکشورها در   یکراتکدمو

ن سـازمان   یـ ای   وابسته به ناتو، از تجارب و اسـتعدادها        ی نهادها یها  در نشست 
منـد     بهـره  یو فرهنگـ  ی  ، علمـ  ی، اقتصـاد  ی، نظـام  یاسی س یها  یارکنۀ هم یزم  در

 ی اروپـا یکشـورها  جـذب  ینۀ الزم بـرا   ین اقدامات، زم  یا ب با یترت  نیدب. گردند
سـر   ننده بـه ک  نگرانیتی خأل امنیکمان ورشو در یه با انحالل پ ک ی و شرق  یزکمر
 The)&(The Alliance's Strategic Concept, 1991, P: 39)بردنـد، فـراهم شـد    یمـ 

Rome Declaration, 1991, P: 4). 
ت یـ  تالش نمودنـد ضـمن حفـظ و تقو         ین غرب یحدز مت ی ن یاز نظر کارکرد  

ت ی آن را تقو   یو فرهنگ     ی، علم ی، اقتصاد یاسی س ی ناتو، کارکردها  یکارکرد اصل 
 نـاتو ابتکـار عمـل       یز اعضـا  ی ن یالملل  بین و   ای  منطقهدر فضای ژئوپلیتیک    . کنند
دوسـتانه و انجـام    هـا، اقـدامات بشـر     ت بحـران  یری از صلح، مد   ینۀ پاسدار یزم  در
ی  را برایدی جدیها  تیرا در دست گرفته و مأمور         ینظام  ری غ یت اضطرار ایعمل

 یپس از جنگ سرد و در ژئوپلیتیک جدید جهان، بـرا          . ردندکن  یین سازمان تع  یا
 فـراهم   یب منافعشـان در سـطح جهـان       یـ  در تعق  ییک فرصت طال  ی ناتو   یاعضا
ـ ید ســاختارهایـ  آنــان ضـمن تجد راسـتا  درایـن . دیـ گرد   نـاتو و جــذب ی درون
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 را بـا    یا   گسترده یها  یعنوان عضو، همکار     به یزک و مر  ی شرق ی اروپا یکشورها
ن سـازمان در  یای ن اعتقاد که اعضایا  واقع در مناطق مختلف جهان با     یکشورها

 یز منافع مشـترک یک نیمان آتالنتی خارج از حوزۀ پ   یکشورهات، ثبات و استقالل     یامن
 مخل صلح و توازن     یدادهایقبال رو آنها مدعی شدند که در      . دارند، آغاز نمودند  

 از )Madrid Declaration, 1997, P: 1-10( تفـاوت بماننـد   یند بتوان می نیالملل بین
در منطقۀ خارج از حوزۀ تحت پوشـش نـاتو              یدگاه آنان، هرگونه تجاوز نظام    ید
م ی مسـتق  یامـدها یست پ توان  می شده و    ی غرب تلق  یاتیه منافع ح  ی عل یدیز تهد ین

  .ک در بر داشته باشدیمان آتالنتی پیه اعضای علیتیامن
د یـ  جد یکشـورها وستن  یجمله پ    از یک شمال یمان آتالنت یگسترش سازمان پ  

 بـه انطبـاق     تـوان   مین اصول   یا جملۀ  از. نماید  می یروی پ ای  ویژهبه آن، از اصول     
 بـا   یس سـازمان، سـازگار    یعنوان سـند تأسـ      کامل آن با مفاد معاهدۀ واشنگتن به      

 یت قـانون، برخـوردار    ی و حاکم  ی به حراست از آزاد    یبندیمتحد، پا منشور ملل   
ن ی متحـد  ی قبل یها  وهی و ش  ها  سیاسترش تعهدات،   یت، پذ یۀ حقوق عضو  یاز کل 

، حفــظ بــراین عــالوه.  نــاتو اشــاره نمــودی و انســجام اعضــایی کــارایو ارتقــا
ات بـ یجـاد ترت  یا   صلح و    یم مشارکت برا  یناتو، تحک     ی نظام -یاسی س یها  تیقابل

، از  ی و عملـ   ی واقعـ  یها  یۀ همکار یک بر پا  ی در منطقۀ اوروآتالنت   یتیگسترده امن 
  .روند میشمار  گر اصول گسترش ناتو بهید

، یجی تـدر  یعنـوان رونـد     ند گسترش ناتو به   ی فرا اند  کرده ناتو اعالم    یاعضا
، همچنـان   مند  عالقه یها  ۀ طرف یع با کل  ی وس یوگوها  و شفاف توأم با گفت    فعّال  

ۀ یـ ت کل ی عضـو  یس سـازمان بـرا    یافـت و سـند تأسـ      ینده تـداوم خواهـد      یآ در
د کرده اسـت فهرسـت      یحال ناتو تأک    نیا  با.  مفتوح خواهد بود   یی اروپا یکشورها
ت یا رد عضـو   یـ رش  یم بـه پـذ    یه نکرده و تصم   ی را ته  ی آت ی از نامزدها  یمشخص
نخواهـد   خاص یا ا طبقه یۀ تعلق آنها به گروه      یوجه بر پا    چیه  د به ی جد یکشورها
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ک، مــالک یــت منطقــۀ آتالنتیــن ثبــات و امنید در تــأمیــنقــش عضــو جد. بــود
ن گسترش بـر طبـق      یناتو اعالم کرده ا   .  خواهد شد  یندۀ ناتو تلق  یآی  ریگ  میتصم

 در انتخـاب    کشـورها  یبـر آزاد    ی اروپـا مبنـ    یت و همکـار   یـ اصول سـازمان امن   
ضـو نـاتو حـق      ع  ریـ ی غ کشـورها . ردیپـذ   یش انجام م  ی خو یتی امن یها  یاستراتژ

از این دیدگاه روسیه نیـز یـا بـه          . مات مربوط را ندارند   یمخالفت با روند و تصم    
 گرفـت   پیوست کـه مـورد اسـتقبال بـود یـا در برابـر آن قـرار مـی                    این پیمان می  

)Schwenninger, 1997, P: 21-31(یهای آن تـأثیر  حال در پیشبرد برنامه هر  که در 
  .تیاف نداشت و گسترش ناتو ادامه می

 -ی، دفـاع  یاسـ ی س یارهاید، مع ی جد یرش اعضا ی پذ ی، ناتو برا  براین  عالوه
 رو  ازاین. رش اعالم نموده است   یعنوان شرط پذ     را به  ی و اجتماع  ی، اقتصاد یتیامن

هـا    نهیۀ زم ی را در کل   ی اساس ید اصالحات یت در ناتو، با   ی داوطلب عضو  یکشورها
 یاسی س یها  جاد نظام یا  . انجام دهند ۀ استانداردها و ضوابط معتبر نزد ناتو        یو بر پا  

، کنترل  ی آزادانۀ بخش خصوص   فعّالیتک، نظام اقتصاد بازاری و      یآزاد و دموکرات  
 و  ی اطالعـات  یهـا    در سازمان  یرات اساس یی مسلح، اِعمال تغ   یروهایک ن یدموکرات

هـا و     تیت حقوق اقل  ی، رعا ی نظام یروهایۀ ن ی به کل  یسی، آموزش زبان انگل   یتیامن
 یهـا   فصـل مخاصـمات و اختالفـات از روش          و   و حـل   ی فرد ی اساس یها  یآزاد

تنهـا    گر ناتو نَه  ید. روند  میشمار    جمله اصالحات مورد نظر ناتو به       ز از یآم  مسالمت
ز یـ د ن یـ  جد یت اعضـا  ین امن ین بود، بلکه در قبال تأم     یشی پ یت اعضا یضامن امن 

د بـر   یـ ود بـا تأک   ن زمان به بعد، غرب در تالش ب       یا از. دانست  یخود را مسئول م   
دار در  یـ  از صـلح پا    یجاد کنسرت یا   مشترک، در جهت     یها  سنت و   ها  ارزشخلق  
  . گام برداردیکز در منطقۀ آتالنتی متحد و نیاروپا

است نگاه به شـرق و تـالش جهـت          ی از س  یرویب، ناتو ضمن پ   ین ترت یا به
 یزکـ  و مری شـرق ید اروپـا یـ  جدیها ارتش بر ی و مدنیکراتکنترل دمو کجاد  یا  
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 در قالـب  (Edmunds, 2003, P: 18) ن جوامـع ی ایساز یکراتکعنوان مقدمۀ دمو به
 خـود را    فعّالیـت ل  ی ذ یها   به روش  یبان   صلح یها  اتی مختلف در عمل   یها  برنامه

  :گسترش داد
   ناتو؛یا سرفرماندهی اروپا یارکت و همیتحت نظارت سازمان امن) الف
ـ   یفایا   شامل   یبان  مشارکت در صلح  ) ب بـس و     عنـوان نـاظر آتـش       ه نقش ب
ت از  یـ ها، اسکورت، کنترل و حما      روها ناظر خلع سالح و کنترل سالح      یخروج ن 
  ره؛یک و غیت لجستیجاد منطقۀ حائل، حمایا  بشردوستانه، یها کمک

ر آمـوزش و ارائـه      یـ  نظ ی و انجـام اقـدامات     یمـاد   ریصورت غ   حضور به ) پ
  .(Kriendler, 1993, P: 47) یکی تاکتیها نیتمر

ق یـ ک در اروپـا از طر     یضمن حفـظ تـوازن اسـتراتژ       ن ناتو موفق شد   ینابراب
ز یشور و ن  کن  یای  ن رفتن احتمال تهاجم ناگهان    یه و از ب   یروسی  کاهش خطر نظام  

نـد  ی، بـه فرا   ی و مرکـز   ی شـرق  ید در اروپـا   یـ  جد یها  دها و تعارض  یکنترل تهد 
 در قالـب    یسـاز    نموده و با نهاد    کمک ی در بلوک شورو   یجی ثبات تدر  یبرقرار
 و  2یک شـمال  یـ  آتالنت ی همکـار  ی و شورا  1 صلح یت برا کر مشار ی نظ ییها  برنامه

 یـی گرا  به هم  دستیابی ضمن   3کننده  لی مستقل تکم  ی مشترک تحت فرمانده   یروین
االت یـ ا گـاه ی جا ی از آنها بـر تـداوم برتـر        4ییزدا  تی و ملّ  یتی امن یها  سیاستدر  

ارتـش  «م برای تبدیل ناتو به یـک        امریکا ه . ن سازمان، صحه گذارد   یا متحده در 
 در شرایط جدید ژئوپلیتیک جهانی تالش       ).211،ص  1379مجتهدزاده،  ( »جهانی

 .خود را شدت بخشید
  

                                                            
1. Partnership for Peace -PfP 
2. NACC 
3. Combined Joint Task Force 
4. Denationalizing Security Policy 
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  2001سپتامبر / 1380پس از شهریور 
قطبی ناتو به اهرم سیاست جهانی ایاالت          در پی فروپاشی نظام دو     ترتیب  این  به

ی در این کشور با مسـلط سـاختن         حوادث تروریست . متحده امریکا تبدیل شد   
اندونزی تـا مادریـد و لنـدن شـرایط را             مالحظات امنیتی در سراسر جهان، از       

منازعـۀ نامتقـارن   . تـر سـاخت   برای سرعت در فرایند دگرگونی در نـاتو مهیـا     
هـای     در سراسـر جهـان زمینـه       هـا   دولتعنوان مفهومی جدید برای نگرانی        به

افـزون در مفهـوم    تحول روز.  شدت بخشیدگسترش و افزایش کاربری ناتو را  
  تـر کـرد   هـای نـاتو نیـز آثـار خـود را روشـن            امنیت در مأموریـت و کـارکرد      

 .(PfP Planning Symposium, 2004, P:1)      اینکه دیگـر امنیـت تنهـا یـک مقولـۀ
ازپـیش    برآمده از مالحظات نظامی نیست، پس از این حوادث تروریسـتی بـیش            

 در وضعیت جدید مقابله با بحران در بستر و کانون           .ابعاد خود را آشکار ساخت    
هـا و ابزارهـای     از روشیا تنها با ابزارهـای نظـامی بلکـه بـا مجموعـه           هم نَه  آن

 ورود بازیگران جدید    ).10، ص   1382داوید،  ( .گوناگون مورد توجه قرار گرفت    
 کالسـیک آنهـا     ی غیر ها  کنشی در پی این حوادث و       الملل  بینبه عرصۀ منازعات    

ها و    سبب شد امریکا و اعضای مؤثر این پیمان بازسازی ناتو را برای ایفای نقش             
  .وظایف جدید در شرایط نوین سرعت بخشند

/ 1380تغییرات عمیق در ماهیت و مفهوم منازعه در شرایط پس از شهریور             
 اهمیت ایجاد سازگاری الزم در تبیین مأموریت و کـارکرد نـاتو را              2001سپتامبر

دنبال همین تحوالت نیروهای ناتو بـرای سـاقط کـردن             به. سته ساخت بسیار برج 
با درنظر گرفتن نقش و جایگـاه       . حکومت طالبان در مرزهای ایران حضور یافتند      

امریکا در این سازمان و منازعۀ دیرپای آن با ایران، این مسئله با حضور نیروهای               
 نیروهای ناتو در آسیای     نازای  پیش. امریکایی در مرزهای ایران انطباق یافته است      

ی جهت گسترش حضور و نفوذ خـود را مجدانـه دنبـال کـرده          یها  مرکزی تالش 
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 2003هـای روسـیه تـا سـال           خالف مخالفت   بر). 20ص   ،1385 کوالیی،( بودند
  ی آســیای مرکــزی بــه برنامــۀ مشــارکت بــرای صــلح پیوســتند کشــورهاهمــۀ 

)Jaqulyn k. Davis & Sweeney, 2004, P: 72 .(یکـا آسـیای مرکـزی را ماننـد     امر
، ص  1382اشنایدر دیتریز، ( ایران در طرح خاورمیانۀ بزرگ هدف قرار داده است        

های   ه از میان بردن زمینه    کگونه که اشاره شد در شرایط جدید          همان). 207-204
بروز تهدید مورد توجه قرار گرفتـه اسـت، ایـن بـاور عمیـق شـکل گرفتـه کـه                     

 اجتمـاعی در خاورمیانـه ایـن زیربناهـا را           -صادی اقت -های سیاسی   ماندگی  عقب
با دگرگـونی در مفهـوم تهدیـد و          .تقویت کرده که باید برای رفع آن تالش کرد        

  .ز تغییرات الزم شکل گرفتیهای ناتو ن ازای آن، در مأموریت و کارکرد مابه

  گیری نتیجه
، یکـ ینت آتال -ت فـرا  یـ  امن ی بازساز یط جدید ژئوپلیتیک جهانی برا    یناتو در شرا  

ن سـازمان در    یا .بود» موازنۀ قوا «ی  می قد ی مستقل از الگو   یتیدنبال ایجاد وضع    به
گران را به نظام    ی مختلف از باز   یها  ان دسته یم» موازنۀ قدرت «عمل توانست نظام    

گر در برابـر    ی بـاز  یۀ واحـدها  یـ اساس اتحاد کل    بر» یجمع  ت دسته ی امن یها  میرژ«
 در  1یک سازمان دفاع جمعـ    یاست ناتو از    یس. ل کند ی تبد یاغی یکشورها یبرخ

ـ   . افـت یر  ییـ  تغ 2یت جمع یک سازمان امن  یبرابر اتحاد شوروی، به      ش از آن   یتـا پ
 خود در دوران جنگ سـرد عبـارت بـود از            ی حفظ انسجام درون   یشعار ناتو برا  

 گسترش خود  ین سازمان برا  یا اما شعار »  است ناپذیر  تفکیکت اعضا   یامن«: هکنیا
 ,Yost) افـت یر ییتغ»  استناپذیر تفکیکت یامن«: ن صورت کهیا بهن زمان، یا در

1998, P: 72) .در قالـب  1930 و 1920 یها  سالیش از آن و در طین مفهوم پیا 
  .مطرح شده بود»  استناپذیر تفکیکصلح «شعار 

                                                            
1. Collective Defense 
2. Collective Security 
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 از مادۀ پنج ارائه شد کـه عرصـۀ آن           یدیر و قرائت جد   یب، تفس ین ترت یا به
 عضو بلکه حوزۀ منافع آنان در سراسر جهان را          یکشورها ینیتنها حوزۀ سرزم    نَه

صـورت  » تیـ امن« کـه از مفهـوم   یعیر وسـ یهمراه تفس ن امر به  یا .گرفت  یدربر م 
 یهای ژئوپلیتیکی امریکا سازگاری داشت، موجب شـد اسـتراتژ           گرفت و با نیاز   

 رییـ تغ    یت تهـاجم  ی وضـع  یسو  مرور به    به یت تدافع ین سازمان از وضع   یای  نظام
ـ  یهـا    خـود را بـه روش      یرانه جا یشگی پ یها  کیت دهد و تاکت   یماه دسـتانه    شی پ

ش از هر   ی منفعل که در دوران جنگ سرد ب       ین ناتو از حالت سازمان    یبنابرا. بدهند
ا در  یـ  پو ی و حفظ وضع موجود بود، به سـازمان        یاست بازدارندگ یدنبال س   ز به یچ

اسـت حضـور    یل شـد و س    ی تبـد  یالمللـ   بـین  و   ای  منطقه یها  ت بحران یریامر مد 
ک ی در مفهوم کالسـ .(Secares,1996, P: 44) ش گرفتی را در پ1روانه شیپی نظام

همگـان  » یت جمع یامن«گران بودند، اما در بحث      ی در برابر د   یا  ، عده یدفاع جمع 
مطرح نبـوده،   » گرانید«در برابر   » ما«گر ائتالف گروه    ین د یبنابرا. مشارکت دارند 

 ل شـد  ی جمـع تشـک    یبـرا »  از مـا   یکی «یبرابر خطر احتمال  در  » ما«بلکه ائتالف   
(Kissinger, 1994, P: 72).سبب شـده » ی جهانیناتو«ا ی باز ناتو یاست درهای س 

د یب نما ی برنامۀ گسترش خود را تعق     ی و ساختار  ینین سازمان در دو وجه سرزم     یا
ـ ا .های ژئوپلیتیکی جدید را پاسخ گوید       تا الزام   ییسـو   زن سـازمان تـالش کـرده ا       ی

 اتیـ  اروپا را در عمل    یت و همکار  ی سازمان ملل و سازمان امن     یی اجرا ینقش بازو 
سـت،  یط ز یر محـ  یـ  نظ ی بـا توجـه بـه مسـائل        دیگـر   ازسوید،  یفا نما یا حفظ صلح 

  . حوزۀ عمل خود را گسترش دهدی، حقوق بشر و دموکراسیاختالفات قوم
ـ     یـ  جد یتـ ی امن ی معمـار  یزیـ ر  ت طـرح  یناتو مأمور  ا دو هـدف    د اروپـا را ب

 1یکـ ی آتالنت - در درون جامعـۀ فـرا      3»ممانعـت از جنـگ    « و   2»محافظت از صلح  «
                                                            
1. Forward Military Presence 
2. Protecting Peace 
3. Preventing War 
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ط یان، راه گسترش و حفـظ محـ  یم نیا در. (Kaiser, 1996, P: 128)  گرفتبرعهده
 یاستدالل اساسـ  . ت و آرامش در تمام اروپا تلقی شده است        ی امن ی ناتو، برقرار  یتیامن
 یها در ساختارها    که ملت     یهنگام ملّی   یها  ه احتمال رقابت  کن است   یا ن بحث یا در

هـا،    اهش تـنش  کـ  ین بـرا  یبنابرا. یابد  میش  یهم مرتبط نشده باشند، افزا       به چندملّیتی
  .دهندۀ واحدها تالش کرد وندی پیجاد نهادهایا د بر یز بایش از هر چیب

، همچون نگاه آن سازمان به      ی شرق ی اروپا یکشورهااست ناتو نسبت به     یس
ن دو  یـ ا تیرش عضو یناتو با پذ  . ل دوران جنگ سرد است    یونان در اوا  یه و   یترک

 یخی تـار  یهـا   گر، رقابـت  ینمونۀ د . ان آنها را مهار کند    یکشور، توانست بحران م   
  و مشـارکت   یواسطۀ همکـار    ر و به  یم قرن اخ  ی ن یان فرانسه و آلمان بود که ط      یم
ـ یتنش در اروپاشور در بازار مشترک اروپا و ناتو مهار شده و از کن دو  یا  ی غرب
ز در  ی ن ی شرق ی اروپا یکشورها را در مورد     یاستین س یناتو چن . استه شده است  ک
است نگـاه بـه شـرق نـاتو،         یه س کرد  کر  ین تعب ید بتوان چن  یشا. ش گرفته است  یپ

  بـود ی شـرق  ی اروپـا  یکشـورها  جـذب    ی برا 2یتلریاست آلمان ه  یبرگرفته از س  
(Dutkiewicz&Jackson, 1998, P: 12). ــد ــال یریروش م ــاتو در قب ت بحــران ن

نـاتو  . ن سازمان بـود   یا رفتن آنان در  یز پذ یسم ن یمونکشده از نظام       رها یکشورها
هـا در   ک بحرانیت استراتژیری مدی براینۀ هنگفتی آنکه هزیجا  م گرفت به  یتصم

نۀ کمتـر بـه مهـار       ی و با هز   یریشگیاست پ یصورت وقوع آنها بپردازد، با اتخاذ س      
ز یـ ت و ثبات را ن    یدنبال خود امن     به یطور مؤثر   است به ین س یا .ورزدآنها مبادرت   

 یجمعـ   ت دسته یجاد امن یای   نقش برا  یفایا فراهم آورد و مشارکت همگان را در      
  .هدف قرار داد

نهایت با دگرگون شدن ژئوپلیتیک جهان، سازمان پیمان آتالنتیک شمالی            در

                                                                                                                                
1. Trans-Atlantic Community 
2. Ost Politic 
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. یری را صـورت داده اسـت      های خود تغییرات چشمگ     نیز در مأموریت و کارکرد    
این تغییرات ناتو را از یک سازمان نظامی به نهادی امنیتی ـ سیاسـی ـ اجتمـاعی     
تبدیل کرده تا با تهدیدهای فراروی نظام جهانی که امریکـا در تـالش اسـت تـا                  

بخـش    جانبۀ خود را بر آن استوار سازد، در رویکردی مـؤثر و نتیجـه               سیطرۀ یک 
 .مواجه شود

  یقدردان
ه با اعتبارات معاونت کمقاله بخشی از نتایج اجرای یک طرح پژوهشی است این 

 ی جنـاب آقـا    یهـا   ن از تـالش   ی همچنـ  . دانشگاه تهران اجرا شده است     یپژوهش
  .شود می ی سپاسگزاراین حافظتر کد
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