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 چکیده
ری جلوگیاروپای شرقی و  جمعی، حفظ ثبات درهای کشتارضوعاتی نظیر سالحمبارزه با تروریسم در کنار مو

تبددیل   در دوران پس از جنگ سردگسترش ناتو  ای برای پایایی وعنوان پایهها، بهیابی مجدد روساز قدرت
ث تروریسدتی  المللدی تدا زمدان وقدوا حدواد     قابله با این معضل بینناتو جهت مهای برنامه ،شد. با این وجود
هداد بدرای   رسید. حادثه مزبور نه تنها باعث توسدل ایدن ن  مناسب به نظر نمیچندان  2001یازدهم سپتامبر 

 شید.انسجام بخم را نیز ها و راهبردهای ناتو در مقابله با تروریساساسنامه شد، بلکه برنامه 5ماده ر به اولین با
اینجا  التی که دربنابراین سؤاها و راهبردها، هدف نوشتار حاضر قرار خواهد گرفت. تبیین و تحلیل این برنامه

 ی رفتداری و الگدو  چه ندوا  (ناتو که سازمان پیمان آتالنتیک شمالی) باشند این استزیابی میقابل طرح و ار
های پس ر سالناتو از این الگوی رفتاری د رهبران چرا کنش امنیتی را در قبال ترورریسم اتخاذ کرده است؟

سدازمان   باشند:های پژوهش بدین صورت میفرضیهاند؟ میالدی بهره گرفته 2001از حادثه یازدهم سپتامبر 
عدال  ایجداد و ف  بدا ، و اعضاء اصلی خود ، نیروهاهای سازمانیفیتاء به ظرپیمان آتالنتیک شمالی عالوه بر اتک

یده  د، مبارزه علنامیده خواهد ش  "اتحادنرم"  که در این نوشتار درون ساختار ناتو کردن ابتکارات مختلف در
یدز  ن معضل و  نمبارزه علیه تروریسم به دلیل پیچیدگی ای ست.ا تروریسم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده

 رگدوی مزبدو  ذ الا وادار بده اتخدا  عدم نشأت گیری از یک منبع واحد، برخالف تهدید کمونیسم، رهبران ناتو ر
 گرایی نسبی یا موضعی می باشد.روش به کار رفته در این تحقیق ابطال. کرده است
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 مقدمه

عه طلبدی  بدا توسد  با هدف مقابلده   1949سازمان پیمان آتالنتیک شمالی موسوم به ناتو در سال      

 الملدل دو )سابق( و ایجاد سدی مستحکم در برابر ایدئولوژی کمونیسم در ساختار نظام بدین  شوروی

 قطبی به منصه ظهدور رسدید. بسدیاری از کارشناسدان و متفکدران مسدائل اسدتراتژیک و سیاسدت        

 ر دادند کده قرا با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی شوروی این پیش بینی را مالک عمل المللبین

ه تنهدا  به مانند پیمان ورشو این نهاد نیز راهی جز برچیده شدن نخواهدد داشدت. بدا ایدن وجدود ند      

 1991ال سد رهبران دنیای غرب، پایان راه ناتو را اعالم نکردندد، بلکده بدا برگدزاری نشسدت روم در      

ر چارچوب ایدن  های جدیدی را برای این سازمان در دنیای پس از جنگ سرد تدارک دیدند. دبرنامه

 ها که به مفهوم استراتژیک جدید ناتو نیز معروف هستند، امنیدت اعضدای ایدن پیمدان نده در     برنامه

ات های جهانی مد نظر قرار گرفت. از نظر رهبران نداتو تهدیدد  چارچوب اروپا، بلکه دیگر در چارچوب

ریدان یدافتن مندابع    های کشتار جمعی، دسدتکاری در ج اند و شامل سالحتری یافتهماهیت گسترده

توانند بر منافع امنیتی این پیمدان  شوند که میای میحیاتی و انجام اقدامات تروریستی و خرابکارانه

دف دارد که پیمان آتالنتیک شمالی براساس دو هد تأثیرگذار باشند. بند بیست بیانیه روم تصریح می

هدا. در  های مشترک آنش ارزشتشکیل شده است: دفاا از قلمرو کشورهای عضو و مراقبت و گستر

هدای  ه ارزشدنیای نامتعین امروزی نیاز به دفاا همچنان ضروری باقی مانده است. اما در دنیایی کد 

ز اای دفداا  ما بیش از هر زمان دیگری اشاعه یافته است، ما خرسندیم که این فرصت را داریم تا بدر 

د استفاده کنیم، بده ایجداد یدک اروپدای     ا متحدان جدیهایی نظیر همکاری و مشاوره بخود، از روش

 ضدایتمندی متحد و یکپارچه یاری رسانیم و پیمان خود را در ایجاد عصر جدیدی از صلح باثبات و ر

 (.207: 1386)کوالیی و دیگران، مشارکت دهیم

ئل این نگرش نسبت به نقش ناتو در دنیای پدس از جندگ سدرد، بدرای متفکدران و نداظران مسدا          

و د یعنی پیمان ورشد ک پیام بیشتر نداشت و آن اینکه ناتو به سرنوشت رقیب نهادی خوالمللی یبین

یخ گرفتار نخواهد شد و با قائل شدن نقش جدید برای خود در دنیدای پدس از جندگ سدرد تدا تدار      

 نامعلومی به حیات خود تداوم خواهد بخشید.

شد، تا حضور خود را در دنیای  های جدیدی که ناتو در نشست روم برای خود قائلیکی از نقش     

المللی بود. با این وجود پس از جنگ سرد توجیه نماید، مبارزه با ترورریسم و اقدامات خرابکارانه بین

میالدی، اقدامات در خور توجهی علیه ایدن معضدل    2001تا وقوا حوادث تروریستی یازده سپتامبر 

زبور نه تنها باعث توسل این نهاد بدرای اولدین   حادثه مالمللی توسط رهبران ناتو صورت نگرفت. بین

ها و راهبردهای نداتو در مقابلده بدا تروریسدم را نیدز انسدجام       اساسنامه شد، بلکه برنامه 5بار به ماده 

آید این است که ناتو پس از دخالت در بحران افغانستان که در اینجا پیش می حال سؤاالتیبخشید. 

ر حمله به این کشور از چه راهبرد و الگویی استفاده کدرده اسدت؟   و همراهی ایاالت متحده امریکا د
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های سازمانی و اعضای خود متکی بوده است؟ یا اینکه در راه مبدارزه بدا   آیا صرفاً به نیروها و ظرفیت

یدز  تروریسم برخالف مبارزه با شوروی و ایدئولوژی کمونیسم از ظرفیت سایر کشدورها و بدازیگران ن  

بر این است که با توجده بده اینکده تروریسدم در مقایسده بدا کمونیسدم از         قیدهبهره گرفته است؟ ع

ارزه بدا تروریسدم، صدرفاً بده     باشد. بنابراین رهبران ناتو در راه مبد های خاصی برخوردار میپیچیدگی

هدای پدس از حدوادث یدازدهم سدپتامبر      و در طول سدال  متکی نبوده اندهای سازمانی خود ظرفیت

)ابتکار همکاری برای صلح، گفتگوی مدیترانده(   دن ابتکارات مختلف در درون ناتوبا فعال نمو 2001

هدا ایدن امکدان بده     و نیز ایجاد ابتکارات جدید از قبیل ابتکار همکاری استانبول که در چارچوب آن

. در اندد مبارزه علیه تروریسدم رفتده   د، بهنهای سایر کشورها نیز بهره بگیرآمد تا از ظرفیتوجود می

ین نوشتار تالش ما بر این مهم استوار خواهد بود که این نوا خدا  از الگدو و رفتدار نداتو را مدورد      ا

، توان برای این الگوی ناتو اسدتفاده کدرد  تبیین و بررسی قرار دهیم. بهترین عنوان و مفهومی که می

ندده بدا   هدای مشدارکت کن  در این ندوا خدا  از اتحداد حاکمیدت دولدت     باشد. می 1الگوی اتحاد نرم

های مختلف اسدتقالل عمدل خدود را حفدظ     ها در زمینههای چندانی مواجه نیست. دولتمحدودیت

کنند. طرفین اتحاد در قبال یکدیگر تعهدات سفت و سختی ندارند. محوریدت نده بدا ایددئولوژی     می

 توصیف و تبیین ایدن الگدوی رفتداری و   مشترک و جهانی است.  بلکه با خطرات و تهدیدات پیچیده

چرایی و چگونگی استفاده از این الگو و روش جهت مبارزه با تروریسم اساس کار پژوهشی حاضدر را  

های پژوهش حکایت از آن دارند کده ایدن الگدو و کدنش امنیتدی مخدت        یافتهتشکیل خواهد داد. 

از ظرفیدت کمتدری   المللدی  های و نهادهای بینو سایر سازمانسازمان پیمان آتالنتیک شمالی بوده 

 باشدند و درسدت بده همدین خداطر اسدت کده از روش تحقیدق        ار مدی برای اتخاذ این الگدو برخدورد  

    گرایی نسبی یا موضعی برای پیشبرد کار تحقیقی حاضر استفاده شده است.ابطال

 

 المللاتحادها در روابط بین چارچوب نظری تحقیق؛. 1

هدای  یده هم نظر هسئله اتحادهاست کالملل، مدر روابط و سیاست بینوضوعات محوری یکی از م     

اندد.  مبدذول داشدته  بددان  ای را توجده ویدژه   محدور -حقدوقی و هنجدار  های و هم نظریه قدرت محور

گرایدی و لیبرالیسدم یداد    هدا بده آرمدان   الملل از آنابط بینمحور که در ادبیات رو-های حقوقنظریه

هدای ایددئولوژیک   ها، جنبده نگی دولتچون اشتراکات فرهشود در بحث از اتحادها به مسائلی هممی

گرایدی در  های قددرت محدور یدا واقدع    پردازد. در مقابل نظریهتصادی میاتحاد و همچنین مسائل اق

   (.37: 1390)قوام و ایمانی، و تهدیدات خارجی تمرکز دارد بررسی اتحادها به قدرت کشورها

                                        
1. Soft Alliance 
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 المللیی و مسئله اتحادها در روابط بینگراواقع. 1-1

 شدود مدی  توصیف« محیط آنارشیک» یک للیالمگرایی محیط بینواقعنظریه هستی شناسی در      

هدا در یدک چندین    و قدرتی است. دولدت های نظامی در آن حفظ و ارتقاء توانمندی ءبقاکه تنها راه 

ز احمایدت  نسبت به دهند؛ چون هیچ تضمینی رجیح میفضایی اصل خودیاری را بر اصل همکاری ت

ه دلیدل  بد با ایدن وجدود    وجود ندارد. از سوی دوستان و متحدان ،گرفتهکه مورد تجاوز قراروری کش

حدیط  مکه از سوی همسدایگان و   طراتیخارجی و خاهمیت مسئله امنیت و بقاء در مقابل تجاوزات 

الیدی  گداه وا مسئله اتحاد و همکاری از جای، گرددمی المللی متوجه بازیگران و واحدهای سیاسیبین

ازنده قدوای    مو»برخوردار شده است. دو نظریده   المللروابط بین گراییویکرد قدرت محور و واقعدر ر

هدای قددرت محدور و رئالیسدتی     ترین نظریده از برجسته «موازنه تهدید استفن والت»و  «کنت والتز

 همکاری مسئله اتحاد ونقطه نظرات آنان در خصو   ش خواهد شدباشند که در ادامه تالمی اتحاد

 گیرد.مورد واکاوی و مطمح نظر قرار  المللدر روابط بین

 

 ه قوای کنت والتزنظریه موازن. 1-1-1

ات اتحادها به دو مقوله قدرت و تهدیدد گرایان در بررسی مسئله گونه که ذکر آن رفت واقعهمان     

د بده فکدر   اید ها بحفظ بقاء و تأمین امنیت است دولتجایی که هدف از آنکنند. خارجی تمرکز می

هدا قدادر نیسدتند بده     آید کده دولدت  . اما شرایطی پیش میهای خود باشندازدیاد قدرت و توانمندی

هدا  ها نیاز دارند که با دولتمقاومت کنند. تحت چنین شرایطی آنتنهایی در برابر تهدیدات خارجی 

یدک منبدع   از سدوی   قدرار دارندد و امنیتشدان   ها با آنوضعیت یکسان و مشابهی و بازیگرانی که در 

ین دو وضدعیت  والتز در نظریه موازنه قوای خود از امتحد شوند.  ،گیردمشخ  مورد تهدید قرار می

مطدابق نقطده نظدرات او، اسدتیالجویی و کسدب      کندد.  اد مدی نی و بیرونی ید تحت عنوان موازنه درو

دهنده نظدام   و واحدهای تشکیل هایط آشوب زده، هدف نهایی همه دولتموقعیت هژمونیک در مح

آیندد، دو  مقابله با چنین دولت هایی بر می آید. بنابراین، واحدهایی که درصددالملل به شمار میبین

 سدانند هدای اسدتیال جدو بر   ه و عُده خودشان را به سطح  دولدت راه بیشتر ندارند؛ یا اینکه از نظر عِد

بدا کشدورهای   سیاست اتحداد و ائدتالف(   ) اقدام به برقراری موازنه بیرونی )موازنه درونی( و یا اینکه 

های خود را بر این مقوله مهدم و اساسدی   در واقع والتز محور اصلی تحلیلطالب وضع موجود کنند. 

بایستی در برابر کشورها یا واحدهایی که اقددام  برای حفظ و تأمین امنیت ملی میاستوار ساخته که 

کنند، دست به ایجاد اتحاد و توازن زد؛ خواه این تقویت بنیه نظامی و دفاعی خود میبه افزایش و یا 

چده باعدث   در نظریه موازنده قدوای کندت والتدز آن     .Waltz,1979))توازن از نوا بیرونی باشد یا درونی
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ازن بدین  عددم تدو  شود، مسئله قدرت و امنیت اسدت.  از نوا درونی می ا بیرونی و چهازنو موازنه چه

در  یقددرت موجود هر اندازه منابع . سازدار به برقراری اتحاد میها را واداین دو عنصر است که دولت

ا وادار هد . این مسئله دولدت گیرددولت بیشتر در معرض خطر قرار می اختیار دولت کم باشد، امنیت

 یافتن متحد در دنیای آشوب زده باشند.کند که جهت کسب امنیت بیشتر به فکر می

 

 لتتهدید استفن وانظریه موازنه . 2-1-1

الملدل  نط بدی به مقولده اتحادهدا در روابد   کنت والتز  بیش ازبا نگارش کتاب ریشه اتحادها والت      

تهدیدات  برگیری اتحادها نه بر قدرت بلکه لدر شک والت، شبر خالف استاد. جه نشان داده استتو

ن ی اید بده نظدر و   دهدد. د، اهمیت مدی نرا با چالش مواجه سازخارجی که ممکن است امنیت کشور 

که در بیش از آن هاد، تصور غلط و باطلی است. موازنهگیرنکه اتحادها در برابر قدرت شکل میتصور 

مداً  رتمندد لزو شوند. به اعتقاد والدت کشدورهای قد  می برابر قدرت شکل بگیرند، در برابر تهدید ایجاد

ای هد د مؤلفده ود اینکه فاقد افت که با وجتوان کشورهایی را یزا نیستند، بلکه در این میان می تهدید

ابعی تد آیند. تهدید نیز به نوبه خود، المللی به شمار می، اما تهدیدی جدی علیه امنیت بیناندقدرتی

   .(Walt,1990:vi)ها یات دولتنهای تهاجمی و درک ، توانمندیاست از نزدیکی جغرافیایی

ین کم اثدر سداختن نظریده موازنده     استفان والت به منظور تعمیق بخشی به نظریه خود و همچن     

گیدرد. در  انگارانده اسدت، بهدره مدی    که بیشتر یک مفهوم سدازه  1قوای کنت والتز، از واژه تصور تهدید

هدا  اندد کده از تدالش آن   و زندانی یک معمای پیچیده امنیتیها همواره اسیر تنظریه کنت والتز دول

نظریه تفکیک این مسئله که فالن کشور قصد در این  شود.دستیابی به امنیت بیشتر ناشی می برای

نده، بسدیار سدخت و دشدوار     کارات بنیه دفاعی است یدا سیاسدت تجاوز  و نیتش از ازدیاد قدرت، تقوی

ایدن مشدکل    خواسته یا ناخواسته به حدل  «تصور تهدید»ن والت با پیش کشیدن مفهوم است. استف

هدای  د ازدیداد قددرت و یدا توانمنددی    ی قصد او این مهم نیست که یک کشور پرداخته است؛ به باور

رسد که چه تصدوری در  این مسئله مهم و اساسی به نظر مینظامی خود را دارد، بلکه در درجه اول 

ن از اذهان عمومی در خصو  آن بازیگری که قصد افزایش قدرت خود را دارد، وجدود دارد. بندابرای  

 گیرند.بیشتر در برابر تهدید شکل می هنه در برابر قدرت، بلکها ها و اتحادنظر والت موازنه

 

 المللو مسئله اتحادها در روابط بینحور م-های حقوقی و هنجارنظریه. 2-1

                                        
1. Threat perception 
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المللدی  تعاون در جامعه بین وبر همکاری  المللمحور روابط بین -کید نظریات حقوقبیشترین تأ     

ران یان بازیگمکاری و اتحاد موله هرو این نظریات بیش از نظریات قدرت محور بر مقاز این باشد.می

ل جدیدد و کالسدیک خدود،    رویکردهایی از جمله کارکردگرایی در شدک دهند. المللی اهمیت میبین

وابدط  رگرایدی بیشدتر یدک نظریده همکداری جویانده در       نهادگرایی و منطقهفدارلیسم، کنفدرالیسم، 

م ر در تحلیل مقوله اتحاد بر تقسیحوم -های قدرتاما باید توجه داشت که نظریه الملل هستند.بین

ه بده مقولد   نسبت از دل نقطه نظرات آنانرو پذیری امنیت میان بازیگران سیاسی نظر دارند و از این

در مقابل  موازنه بیشترآید. بیرون می «خودیاتحادهای غیر»و  «ودیاتحادهای خ»دو مفهوم  اتحاد،

کندد.  یور کلی فدرق مد  محور اما به ط -ریات حقوقدشمنان است و البته موقتی. اتحاد مورد نظر نظ

نان آالملل توجه دارند. منیت جامعه بینر تقسیم ناپذیری االملل بهای حقوق محور روابط بیننظریه

ملده  جاز  «اتحادهای کالن»دهند. ترجیح می «سیستم موازنه»را بر  «معیسیستم امنیت دسته ج»

دهایی مثل یکرشتر قبول دارند و اگر در قالب این نظریه رورا بی «ملل متحدسازمان»و « لملجامعه»

 رافیدایی ا در یک محدیط جغ بر همگرایی میان کشورهگرایی وجود دارند که نوکارکردگرایی و منطقه

مهدم   ی اینبیشتر در راستا در ثانی نه نظامی وو  است فنی و اقتصادی اوالً دهند،اهمیت می خا 

هدا  نبده آ « رسیستم کالنتد »کمک شود. یا اینکه خود  «م کالنترسیست»که به  شوندطرح ریزی می

ل گیرد منشور ملل متحد در فصای شکل میشد. برای مثال اگر همگرایی منطقهاین اجازه را داده با

یدک از  هدیچ »دارد: منشدور تصدریح مدی   این مجوز را صادر کرده است.  52ماده  بند یک هشتم و در

 ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلحسسات منطقهؤیا مها قراردادمقررات این منشور مانع وجود 

گونده  ای باشد نیسدت مشدروط بدر اینکده ایدن     المللی که متناسب برای اقدامات منطقهو امنیت بین

لدی  ور کطد به . «ها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشدهای آنسسات و فعالیتؤقراردادها یا م

حفدظ صدلح و تدروی      اتحادها بیشتر بدرای المل، محور روابط بین-ی و هنجاردر قالب نظریات حقوق

 در برابر سایرین و رقبا.   ایجاد موازنه و همکاری است نه افزایش قدرت

 

 نرم)مدل اصلی نوشتار( اتحاد. 3-1

 ی آمریکا بهمتحدهو مورد حمله قرار گرفتن ایاالت 2001پس از حوادث تروریستی یازده سپتامبر   

پدن    یل مداده نوان یکی از اعضای اصلی و بنیانگذار سازمان پیمان آتالنتیک شمالی، رهبران ناتو ذع

ظامی این سازمان با واگذاری امکانات و توانمندیهای نظامی اعضاء و مشارکت در عملیات ن اساسنامه

نون بدا اجدرای   آمریکدا شدتافتند و از آن زمدان تداک     متحدهاین کشور در افغانستان، به کمک ایاالت

اند. این اقددامات امدا   اقدامات خود قرار داده عملیات نظامی مختلف جنگ علیه تروریسم را سرلوحه

 آید.جهه با تروریسم به شمار میهای ناتو در مواها و سیاستبخشی از برنامه
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اقصداء  های خود، رهبران ناتو با مشارکت دادن کشورهای مختلدف از  در بخشی دیگر از سیاست      

 نامده نقاط جهان و تشکیل ابتکارات مختلف در چدارچوب و سداختار نداتو از قبیدل فعدال نمدودن بر      

ا روریسدم ر همکاری برای صلح، گفتگوی مدیترانه و ابتکار همکاری استانبول، سیاست مبارزه علیه ت

 اند.در پیش گرفته

ررسی قرار داد. اما اتحدادی  ورد بتوان در قالب یک اتحاد میمهای صورت گرفته را این همکاری     

حداد  که با رویکردهای سابق مورد بررسی در این نوشدتار متفداوت هسدت. در ایدن ندوا خدا  از ات      

هدای  ها در زمینههای چندانی مواجه نیست. دولتهای مشارکت کننده با محدودیتحاکمیت دولت

یکدیگر تعهدات سفت و سدختی  قبال  اند. طرفین اتحاد درمختلف استقالل عمل خود را حفظ کرده

ها و مشترک هست. چنین مؤلفه ندارند. محوریت نه با ایدئولوژی بلکه با خطرات و تهدیدات پیچیده

هایی باعث شده که ما این نوا خا  از اتحاد را نه یک اتحاد سدخت، بلکده یدک اتحداد ندرم      ویژگی

 بنامیم.  

هددای مشددارکت کننددده بددا یددت دولددتدر ایددن نددوا اتحدداد بددرخالف اتحادهددای سددخت، حاکم      

ها خود مختارند تا میزان و شدت مشارکت خودشان را بده  های چندانی مواجه نیست. آنمحدودیت

ه گونه اعمال فشاری مبنی بر تقبل میزان تعهدات نسدبت بد  طور آزادانه انتخاب و تعیین کنند. هیچ

رفین طد . در اتحادهدای سدخت،   گیدرد طرفین و کشورهای مشارکت کننده در این اتحاد صورت نمی

ها به مثابه متعهد شدن آنها بهاتحاد با کاهش استقالل عمل مواجه هستند؛ زیرا عضویت این دولت

هدا،  توانندد اسدتراتژی  ها دیگدر نمدی  انجام اقدامات خا  در صورت بروز پیشامدهای خا  است. آن

ه و بددون در نظدر گدرفتن عالیدق و     نهای خارجی بنیادین خود را مسدتقال گذاریها و سیاستبرنامه

اند، تدوین کنند. در اتحادهای سخت کده معمدوالً   هایی که در زمان امضاء به آن متعهد شدهخواسته

شدوند، اعضداء موظفندد کده     های مشخ  مدی منجر به تشکیل یک سازمان با اهداف، اصول و برنامه

 اجرا بگذارند.  را تدوین و به مرحلههای خود ها و برنامهطبق آن اصول و اهداف سازمانی، سیاست

هدای ملدی   توانندد سیاسدت  هدا نمدی  پیوندند، دیگر آنالمللی میها وقتی به یک اتحاد بیندولت     

های سایر کشدورهای مشدارکت کنندده در آن    ها و ارجحیتخودشان را بدون در نظر گرفتن اولویت

معنای  المللی بهادها و پیوستن به یک اتحاد بیناتحاد پی بگیرند. از نظر اندرو موراوچیک انتخاب نه

باشدد. وی  هدا مدی  ها و واگذاری حاکمیت و کداهش اسدتقالل عمدل دولدت    یک کاسه کردن سیاست

 گیرد.  عینی و عملی چنین اتحادهایی )سخت( در نظر می ی اروپا را نمونهاتحادیه

هدایی را ایجداد   هدا محددودیت  دولت توان برای حاکمیتموراوچیک معتقد است که از دو راه می     

شود کده  گیری آمرانه. حاکمیت زمانی یک کاسه میکرد: یک کاسه کردن و واگذاری اختیار تصمیم

های رأی گیری تکلیف مسائل آینده را مشخ  کنندد. در روندد   پذیرند براساس آیینها میحکومت

ساس اکثریت مشدروط آراء در شدورای   هایی اساساً برای اروپا چنین تصمیم گیریقانونگذاری جامعه
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دار ای از آرای وزنگیرد که در آن برای تصویب هر مسئله به اکثریت فدوق العداده  وزیران صورت می

 نیاز است.  

جازه شود که بازیگران فوق ملی ااز طرف دیگر، حاکمیت نیز از نظر موراوچیک زمانی واگذار می     

هدا یدا دخالدت وتدوی     گیدری میدان دولدت   ی رأین واسدطه یابند برخی تصمیمات مستقل را بدومی

برخی مسائل مربوط به اجرای قوانین ضد تراست،  ها بگیرند. کمیسیون اروپا در زمینهی آنیکجانبه

یدابی بده   ی محدوتری تجارت خارجی و مذاکرات مربوط بده دسدت  مقررات و تا اندازه اجرای روزمره

ا در تر این باشد که کمیسیون اروپد ردار است. شاید از همه مهمبازارها از چنین استقالل عملی برخو

مانند پیشنهاد قوانین برخدوردار اسدت و هدر زمدان     های قانونگذاری اقتصادی از حق بیبیشتر زمینه

 هد.  تواند پیشنهاد اصالح قوانین را بدبخواهد می

گدذارد کده در آن   ش مدی پارلمان اروپا نوا متفاوتی از یدک کاسده شددن حاکمیدت را بده نمدای           

توانند بر روند اند میطور کلی در قالب احزاب سیاسی سازمان یافتهنمایندگان کشورهای عضو که به

ی بده اجدرا   قانونگذاری تأثیر بگذارند. دادگاه اروپایی هم دست کم تا آنجا که محاکم داخلدی حاضدر  

قضدایی   رسدیدگی و اجدرای احکدام    آرای آن باشند به سهم خود دارای اختیارات مستقلی در زمینه

یندی  است. از این گذشته در پیمان ماستریخت تشکیل یک بانک مرکزی اروپایی مستقل هم پیش ب

های خود را آغاز نمود. هدف این فعالیت 1998که در نهایت در سال  (260: 1389)موراوچیک، شده بود

باشدد.  هدای مدالی و تجداری مدی    ههدای اروپدایی در حدوز   دولدت  های یکجانبهبانک مقابله با سیاست

ی سیاست خارجی و نظدامی نیدز همداهنگی و    ی اروپا همچنین سعی کرده است تا در حوزهاتحادیه

 عدالی اتحادیده در امدور    همکاری میان اعضاء ایجاد نموده و با تأسدیس سدازوکاری بده ندام نمایندده     

عات و جاسوسی، تالش دل اطالهایی همچون تباسیاست خارجی و امنیتی این همگرایی را در حوزه

ریزی مشترک دفاا و امنیت اروپدا شدامل ایجداد    در جهت سیاست خارجی و امنیتی مشترک، برنامه

د هزار نیرو برای حفدظ صدلح، اتخداذ سیاسدت مشدترک در مدور       60نیروی ضربتی اروپا متشکل از 

ذاکرات سدازمان  المللدی بده ویدژه مد    پناهندگی و مهاجرت و اتخاذ سیاست مشترک در مجامع بدین 

شود که اتحادهدای  بنابراین مشاهده می .(533: 1395)ظریف و سدجادپور،  تجارت جهانی نهادینه سازد

ها از طریق یدک کاسده کدردن و هماهندگ سدازی      سخت چگونه بر حاکمیت و استقالل عمل دولت

 گذارند.ها تأثیر میسیاست

اتحادهدای   ن آتالنتیک شمالی نیز کده در زمدره  اروپا، در چارچوب سازمان پیما عالوه بر اتحادیه     

هدای دفداعی   باشدد. نداتو بدر سیاسدت    توان آن را طبقه بندی کرد، این وضعیت حاکم مدی سخت می

کند. وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورهای عضو را ارزیابی و تحدت نظدر   کشورهای عضو دخالت می

ای دفاعی مستقالنه خود را پی بگیرندد.  هدارد. کشورهای عضو این اتحادیه قادر نیستند که سیاست
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های سایر کشورهای عضو و نیز فراتدر از آن سدازمان   های خود را با ارجحیتها مجبورند ارجحیتآن

 پیمان آتالنتیک شمالی تطبیق دهند.  

ها نه باشند؛ زیرا آنهایی مواجه نمیاما در اتحادهای نرم، مشارکت کنندگان با چنین محدودیت     

برندد.  یلب یک سازمان، بلکه در چارچوب یک برنامه و ابتکار اصول و اهداف خدود را پدیش مد   در قا

و  همچنین بر خالف اتحادهای سخت که ایدئولوژی محدور هسدتند، اتحادهدای ندرم بدر ایددئولوژی      

الملدل نقدش   پدردازان روابدط بدین   نظریده  کنند.  بعضی ازای چندان تأکید و تمرکز نمیعناصر سازه

کنندد و معتقدندد کده ایدن ایددئولوژی      گیری اتحادها خیلی مهم ارزیدابی مدی  ژی را در شکلایدئولو

توان گفت که منطدق ایدن نظدر درسدت     شود. میها میمشترک است که باعث اتحاد و ائتالف دولت

ا بد است اما صحت این مسئله تحت تأثیر متغیرهدای دیگدری قدرار دارد. در حالدت عدادی کشدورها       

توان گفت که کشورها در صورت مواجه شدن بدا  کنند. اما میتر ائتالف میراحت ایدئولوژی مشترک

 نخواهندد  تهدیدات بزرگ )مثالً به خطر افتادن تمامیت ارضی( دیگر بر ایدئولوژی مشترک پافشاری

سدتند،  کرد. ممکن است برای دفع تهدید با کشورهایی ائتالف کنند کده در ایددئولوژی، مشدترک نی   

 (.49: 1391)قوام و ایمانی، ترک دارندبلکه تهدید مش

ها در قبال یکدیگر نیز سفت و سخت هست. طرفین اتحاد، در اتحادهای سخت، مسئولیت دولت     

مسئولیت و تعهدات متقابلی نسبت بده همددیگر دارندد کده در صدورت عددم اجدرای آن تعهددات،         

یجاد تعهد خا  بدرای تعقیدب   اهد شد. هدف چنین اتحادهایی اهایی متوجه آن دولت خومسئولیت

وعیت آن اهداف است؛ تا حدی، اتحادها با انعقاد یدک معاهدده کتبدًا بده تعقیدب ایدن اهدداف مشدر        

دهد. زیرا اتحادها موقعیت جدیدی را بده  بخشند و این تعهد احتمال تعقیب اهداف را افزایش میمی

: 1390)فالتزگراف و دوئرتی، سازدمی، پشت کردن به یکدیگر را دشوارتر آورند که برای طرفینوجود می

و این بده دو خداطر اسدت؛ یکدی اینکده کشدور خداطی را در چدارچوب حقدوق معاهددات بدا             (.690

حرمت ساختن تعهد خویش بده  سازد و دیگر اینکه در صورت بیالمللی مواجه میهای بینمسئولیت

 .(690: 1390رتی،)فالتزگراف و دوئالمللی(پیمان شکن شهرت خواهد یافت )نزاکت بین

تحادهای سخت و نرم، ویژگدی انگیزشدی و تقدابلی    های اساسی و بارز میان ایکی دیگر از تفاوت     

اتحادهای سخت نسبت به اتحادهای نرم هست. این گدزاره بددین معناسدت کده اتحادهدای سدخت       

د، پیمان ورشو جنگ سر شوند. برای مثال در دورهمعموالً منجر به تشکیل اتحادهای مخالف نیز می

جماهیر شدوروی و اقمدار آن    شد که در تقابل با ناتو توسط اتحادعنوان اتحادی در نظر گرفته می به

های انگیزشی هست؛ زیرا هدف مقابله با یک کشور شکل گرفته بود. اما اتحاد نرم فاقد چنین ویژگی

هدف مقابلده بدا تهدیددات    زا نیست. بلکه و یا گروهی از کشورهای دارای قدرت خطرآفرین و چالش

گیرد. به عبدارتی  نمی نظیر تروریسم است که از یک منبع واحد و مشخصی نشئت و جهانی پیچیده
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المللی است که ناتو را وادار به اتخاذ چندین رویکدردی در قبدال تروریسدم     پیچیدگی این معضل بین

 کرده است. 

ل ورهای غربدی را وادار بده تشدکی   برخالف تهدید کمونیسم که منبع خطر مشدخ  بدود و کشد        

، منبع پیمان آتالنتیک شمالی کرد، تهدید تروریسم ضمن اینکه از پیچیدگی خاصی برخوردار هست

 خطر آن نیز مشخ  نیسدت و بدر همدین اسداس نداتو در کندار اسدتفاده از توانمنددهای نظدامی و         

ن از منداطق گونداگو  اقتصادی اعضای خود، تصمیم گرفته تا بدا مشدارکت دادن کشدورهای مختلدف     

 المللی بپردازد. جغرافیایی به مبارزه و مقابله با این تهدید پیچیده و خطرناک بین

توان این ندوا خدا  از رفتدار نداتو در قبدال      های گفته شده در سطور باال میبا توجه به ویژگی     

یدک   عندوان  وسدط نداتو بده   گذاری کرد. اما از آنجایی این اتحداد ت تروریسم را با عنوان اتحاد نرم نام

ای از کشدورهای  سازمان که دارای شخصیت حقوقی مسدتقل و مشخصدی نیدز هسدت بدا مجموعده      

 م برد.  توان از آن به اتحاد نامتقارن نیز نامستقل در قالب یک ابتکار و برنامه شکل گرفته است، می

هدای  توسط ناتو بدا رویکرد های بارز میان اتحاد شکل گرفته این ویژگی خود یکی دیگر از تفاوت     

هدا  فدت انگارانه اتحاد هست. این رهیاسابق اتحاد نظیر مدل رئالیستی اتحاد، مدل لیبرالیستی و سازه

گذارند، اما از منظدر ماهیدت و هددف    های متفاوتی در فرآیند اتحاد سازی تأکید میهرچند بر زمینه

کیدد  حادهدای میدان دولتدی و رسدمی تأ    هدا بدر ات  که هردوی این رهیافدت اند و آن اینباهم مشترک

 نهایت بده یدک   رمشخ  است که د اساسنامهها دارای یک ردنظر آنگذارند و نیز اینکه اتحاد مومی

 گردد.  نهاد و سازمان مشخ  نیز منتهی می

گرفتده  اتحاد انجام وحوش مقولهالملل حولدر اکثر تعاریفی هم که توسط دانشمندان روابط بین     

ن را ها هستند. برای مثال مورگنتا در تعریف خود از اتحاد، آهم دو طرف این اتحادها دولت ازاست ب

گیددرد، تعریددف ای میددان دو یددا چنددد دولددت کدده بددر اسدداس منددافع مشددترک شددکل مددیتوافقنامدده

 همچنین استفان والت آن را یدک آرایدش رسدمی یدا غیررسدمی بدرای       (.309: 1384)مورگنتا، کندمی

گونه کده  همان  .(Walt,1990: 12)گیردامنیتی بین دو یا چند دولت مستقل در نظر میهای همکاری

هدا هدر دو   باشند. یعنی دولدت شود در اکثر تعاریف ارائه شده، دو طرف اتحاد متقارن میمالحظه می

، دو طدرف اتحداد   اما در الگوی اتحادهای صورت گرفته توسط ناتودهند. طرف اتحادها را تشکیل می

محور بده   -طرف هرچند سازمانی است دولتیکلحاظ حقوقی همسان و یکسان یکدیگر نیستند. از 

ای امهاساسدن نام سازمان پیمان آتالنتیک شمالی اما خود دارای یک شخصدیت حقدوقی مسدتقل بدا     

پدردازد. امدا طدرف    الملل به ایفای نقش میبین نظام مشخ  است که در قالب یک سازمان در پهنه

ر راسدتای  ها و ابتکارات مختلف بده نداتو د  های مجزا و واحدی هستند که در قالب برنامهدیگر دولت

 رسانند.  مبارزه با تروریسم یاری می
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یسدم، ایدن   شود با تشریح کنش امنیتی و الگدوی رفتداری نداتو در قبدال ترور    در ادامه تالش می     

 مفهوم بیشتر مورد آزمون تجربی قرار گیرد.

 

 تروریسم. 2

این نیداز در ابتددای کدار    اشد، بنابراین ببا توجه به اینکه متغیر مستقل این تحقیق تروریسم می     

از  های نداتو در قبدال تروریسدم ایدن متغیدر     تا قبل از پرداختن به اقدامات و برنامه شوداحساس می

واژه شناسدی   مفهدومی و  لحاظ بررسی و امعان نظر قرار گیرد. به و تبارشناسانه مورد لحاظ مفهومی

در  اجماا نظری در خصدو  تعریدف تروریسدم وجدود نددارد.      نکه میان اندیشمنداباید عنوان کرد 

ونت پدیش بیندی ناپدذیر بدر ضدد      سیستماتیک ارعاب یا خش ا آن را کاربردحالیکه دانشنامه بریتانیک

 .https://www)نامدددمددی هددا، مردمددان یددا افددراد بددرای دسددتیابی بدده یددک هدددف سیاسددیحکومددت

britannica.com/topic/terrorism)   محاسددبه شددده از خشددونت   اسددتفادهوزارت دفدداا امریکددا آن را

هدا و  غیرقانونی یا تهدید به استفاده از خشونت غیرقانونی به منظور ایجاد ترس، اجبار یا ارعاب دولت

 U.S Army)کندد شهروندان در راستای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک تعریف می

Combined Arms Center,2014). آن را اسدتفاده یدا تهدیدد بده      یل نیدز در تعریدف تروریسدم   جفری ب

شود. به باور وی هدف داند که به طور مستقیم علیه قربانیان به کار گرفته میاستفاده از خشونت می

هایشدان  اسدته از این اقدامات ایجاد ترس و اضطراب در سطحی وسیع به منظدور انتقدال پیدام و خو   

   (Cabayan, et al, 2013:2). باشدمی

تواندد بدر درک مدا از ایدن     به طور معمول زدن برچسب تروریست به یک فرد یا گروه خا  مدی      

پدیده تأثیرگذار باشد. بنابراین تعاریف بایدد آنچندان مشدخ ، واضدح و دقیدق باشدد کده مدا را در         

 ,Brown)دن اطالق کنیم، به بیراهه نکشاندوریست بوتشخی  اینکه به چه کسی یا گروهی عنوان تر

( را مدورد  نظیدر تروریسدم دولتدی    ) های مختلفی از تروریسدم توان گونهمیهر چند که  .(2017:152

ما به عقیده نویسنده یک گروه تروریستی بازیگری است صرفاً غیر دولتی کده بدا   شناسایی قرار داد، ا

ی تغییرات سیاسی و اجتماعی به نفع خود یا طرفدداران خدود   استفاده از تهدید و ارعاب در جستجو

هدا و  باشد. این تعریف در پیشبرد تحقیق حاضر نیز مفید واقع خواهد شد؛ چرا که وقتی از برنامهمی

آید، بیشتر این نوا از تروریسم مد نظر خواهدد  های ناتو در قبال تروریسم سخن به میان میسیاست

 بود.

ه تروریسم، بحث مربوط به تحول تاریخی این بوط به مفهوم شناسی و تعریف واژرفارغ از بحث م    

ای همچون قدامات خشونت بار و سازمان یافتها معضل جهانی و بین المللی نیز مهم می باشد. اصوالً

ای جدید و معاصری نیستند که به طور ویژه مربوط بده قدرن بیسدت و یکدم باشدند.      پدیدهتروریسم 

توانیم آن را مربوط به یک دین واحد و به خصوصی نسبت دهدیم. در بسدیاری از   نمی چنان که ماآن
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متون و اسناد تاریخی این یهودیان بودند که برای اولین بار در تداریخ دسدت بده خشدونت سدازمان      

سیگاری اولین سازمان تروریستی یهدودی بدود کده در قدرن اول     برای مثال، اند. ی مذهبی زدهیافته

توسل به خشونت و زور عریان و با هدف سرنگونی رومیان، مرتکب عمل تروریستی شدده  میالدی با 

های سازمان یافته تروریستی یهودی که در همان سالها، اقدامات مشابهی را علیه است. از دیگر گروه

بدود  توان به زئوالتها اشاره کرد. رهبر این گروه فردی به نام یهدودا گالیلده   داد، میرومیان ترتیب می

گذاشت. از نظر یهودا گالیله، یهویان باید توسدط  که افکار او تأثیر بسزایی بر اعضای سیگاری نیز می

مسدلحانه مسدتمر بدرای     کرده است، زندگی کنند و مبدارزه  قوانینی که خداوند برای قوم یهود مقرر

وسدط ایدن دو   باشد. چه بسیار رومیانی کده ت برپایی چنین جهان زیستی امری حیاتی و ضروری می

 گروه تروریستی یهودی به قتل نرسیدند.  

های گای فاکس بدرای بازگردانددن   توان از تالشهای تروریستی یهودی، میدر کنار این جنبش     

های این شداخه از مسدیحیت دسدت بده     ها نیز نام برد که با اتکاء به آراء و اندیشهپادشاهی کاتولیک

 .(Roser, Max,2018)زدندترور و خشونت می

بدا دالیدل    شگفت انگیزتر آنکه حتی اقدامات خشونت بار اولیه نه به خاطر مذهب، بلکده بیشدتر       

سیاسی و اجتماعی در تاریخ بده ثبدت رسدیده اسدت. قتدل هیپدارخوس بده دسدت هدارمودیوس و          

 گران عاشق آزادی برای از میان بدردن یکدی از  پیش از میالد به دست توطئه 514آریستوگیتون در 

های آزادی های دینی و مذهبی، بیشتر بر مبنای تالشنه به خاطر بهانه (122: 1389)عالی پدور،  جباران

فاصدله پدس از حدوادث    هدای غربدی بال  هدا و روزنامده  خواهانه صورت گرفته است. با این وجود رسانه

م قدرار  سدال ، تروریسم را معادل دین و مذهب و به طور ویژه دین ا2001تروریستی یازدهم سپتامبر 

 اند.  داده و انگشت اتهام را به سوی مسلمانان و نه یهودیان و مسیحیان نشانه گرفته

یست، ولدی  به هرحال هرچند این پدیده مربوط به عصر حاضر و به طور ویژه قرن بیست و یکم ن     

ران غیر دولتی های نه تنها بازیگها و خواستدر تاریخ مدرن ترور جایگاهی ویژه را در پیشبرد برنامه

هدای  ای کده دیگدر کمتدر از پدیدده    هایی مانند اسرائیل غاصب پیدا کرده است. به گونده حتی دولت

آیدد و تیتدر   ها صحبت بده میدان مدی   ایی نظیر انقالب، کودتا و جنگ میان دولتسیاسی و اجتماعی

هدایی داشدته   هاز اینکه اختصدا  بده چندین پدیدد     های جهان بیشترها و ماهوارهنخست اکثر رسانه

 ی دارد. ها و انفجارهای تروریستباشد، اختصا  به بمب گذاری

ود را از که در آن هزاران نفر جان خ 2001بدون شک وقوا حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر      

هدای  ندست دادند، در این تغییر و تحول و تبدیل تروریسم به یک گفتمان مسلط که سدایر گفتمدا  

یاست ه تنها سللی را تحت الشعاا خود قرار دهد، بی تأثیر نبوده است. این حادثه نسیاسی و بین الم

های نظیری نداتو را متحدول سداخت،    های امنیتی سازمانخارجی کشورهایی مانند امریکا و سیاست

 های دانشگاهی و آکادمیک را نیز دچار تحول و دگرگونی نمود. بلکه عناوین اکثر پژوهش
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 سمناتو و تروری. 3

شدد و نمدو   بر روی فقدر ر اعتقاد و باور عمده در سراسر دوران جنگ سرد این بود که کمونیسم       

های قابل توجهی که متحمل ضرر و زیانیابد. لذا اروپای درگیر در دو جنگ جهانی خانمان سوز می

سدیار  جهان ب طقاز نظر اقتصادی گردیده بود، برای افتادن به دامان کمونیسم در مقایسه با سایر منا

صدلی ایدن   عنوان حدامی و حامدل ا  هاتحاد جماهیر شوروی ب کهرسید. به ویژه آنبه نظر میمستعدتر 

بدی  روپدای غر میدان جوامدع ا  رو، ایدن نیداز در   ایدئولوژی نیز تا قلب این قاره پیش تاخته بود. از این

بایست خدود را  یونیسم مشد که برای مقابله با توسعه طلبی شوروی و نیز ایدئولوژی کماحساس می

ا حدول  به یک سیستم دفاا جمعی مجهز سازند. این سد دفاعی که قرار بود جوامع اروپدای غربدی ر  

ی موضوا مقابله با نفوذ کمونیسم گردهم آورد، معاهدده بروکسدل ندام داشدت کده توسدط کشدورها       

اشت. اعضدای  ه وجود گذپا به عرص 1948بریتانیا، فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ در اوائل سال 

 1948بسدتان  دیدندد، در تا در خدود نمدی   که توانایی مقابله با اتحاد جماهیر شوروی را پیمان مزبور

شدورهای  تصمیم به گسترش این پیمان تا آن سوی آتالنتیک را گرفتند. بدین ترتیب با دعدوت از ک 

جدام  سدوئد و ان  ودانمدارک، پرتغدال   های ایتالیا، نروژ، مریکا و همچنین دولتکانادا و ایاالت متحده آ

 .(1389)آقایی، داوود، سلسله مذاکرات با کشورهای مزبور ناتو مورد تأسیس قرار گرفت یک

نمدود،  می را ملزم به پذیرش اعضای جدید این اساسنامه که اعضای مؤسس 10به تأسی از ماده      

جایی که یوندان و  در این سال از آن با پدیده گسترش مواجه شد. 1952ناتو برای اولین بار در سال 

کردندد،  دن به ویروس کمونیسم را احساس مدی ترکیه بیش از سایر کشورهای اروپایی خطر آلوده ش

 1955به عضویت ناتو درآمدند. ناتو در دومین دور گسدترش خدود در دوران جندگ سدرد در سدال      

ای ( تعدداد اعضد  1982انیا)آلمان غربی و در سومین دور گسترش، با قبول درخواست عضدویت اسدپ  

ز اتو و نید تدوان دفداعی ند   خود را به  شانزده کشور افزایش داد. این همه در واقع به منظدور افدزایش   

 پذیرفت.ن در مقابل نفوذ کمونیسم صورت میپذیری آکاهش آسیب

ی ادهاد سایر نهبا تجزیه شوروی و رفع خطر کمونیسم، انتظار طبیعی آن بود که ناتو نیز به مانن     

 زودیبده   جنگ سردی از میان برداشته شود. اما این نهاد نظامی نه تنها منحل نشد، بلکده خدود را  

های جدید در دنیدای پدس از جندگ سدرد و سدقوط شدوروی آمداده        برای ایفای وظایف و مأموریت

 (.261-260: 1389)کوالیی، ساخت

ر کشورهای اروپای غربی رفع شده از س با فروپاشی اتحادجماهیر شوروی)سابق( خطر کمونیسم     

بدا ایدن وجدود خطدرات       رو شدد. بد بحران معندای جددی رو  تو جهت ادامه حیات با نا بنابراینو  بود

در  ها به حیدات خدود  ن آنتوانستند با دستمایه قرار دادای وجود داشت که رهبران ناتو میگسترده

مبدارزه بدا تروریسدم در     .غلبه کنندان معنای حادث شده و بر بحر داده جنگ سرد ادامهپس دوران 
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یابی جمعی، حفظ ثبات در اروپای شرقی و جلوگیری از قدرتهای کشتارموضوعاتی نظیر سالحکنار 

و بنابراین تروریسم و گسترش ناتو در نظر گرفته شدند.  ییای برای پایاها، به عنوان پایهمجدد روس

این نهداد   توانست توجیهی برای تداومعرفی شد که میمبه عنوان گفتمانی بدیل و لزوم مبارزه با آن 

المللی تا زمدان  این معضل بینهای یدات و چالشتهدبا این وجود  .جنگ سردی در نظر گرفته شود

حادثه مزبور برای رهبران ناتو چندان قابل درک نبود.  2001وقوا حوادث تروریستی یازده سپتامبر 

ها و راهبردهای نداتو  اساسنامه شد، بلکه برنامه 5ولین بار به ماده نه تنها باعث توسل این نهاد برای ا

حملده   2001که در هفدتم اکتبدر   هنگامیبه این ترتیب در مقابله با تروریسم را نیز انسجام بخشید. 

انگلیس و امریکا به افغانستان در قالب مبارزه با گدروه تروریسدتی القاعدده آغداز شدد، اعضدای نداتو        

های کروز این چنین هواپیماهای آواکس و موشکداشتند. هم را از این اقدام ابراز حمایت کامل خود

اختیار ایداالت متحدده قدرار     سازمان به منظور مشارکت در عملیات ضد تروریستی در افغانستان، در

 (.86: 1386، )کوالیی و دیگرانگرفت

در  تو ندا نی رژیدم طالبدان،   پس از حمله موفقیت آمیز نیروهدای متحدد در افغانسدتان و سدرنگو         

. وظیفه حفظ صدلح و ثبدات در افغانسدتان را در قالدب ایسداف بدر عهدده گرفدت        نشست بن آلمان، 

 یت خدود در کمک به دولت افغانستان به منظور اعمال حاکممأموریت اصلی ناتو در قالب این برنامه 

ت هدای امنید  همکاری با نیرو سراسر زمین افغانستان، انجام عملیات برقراری ثبات و امنیت از طریق

تقویدت   وملی افغانستان، کمک به دولت افغان در انجام فرایند اصالحات در بخش امنیتی، آمدوزش  

ی های غیر قدانون برای اجرای برنامه خلع سالح گروهارتش ملی افغانستان، کمک به دولت افغانستان 

هدای بشدر   د مخددر، ارسدال کمدک   ید و قاچاق مدوا مسلح، کمک به دولت افغانستان برای کنترل تول

: 1391، )متقدی و کدوه خیدل   معرفی شددوستانه برای مردم افغان و تشکیل و تقویت پلیس افغانستان 

15- 16.) 

های شستها و ناجالسیه در قالبرهبران ناتو  اقداماتی از این دست،نشست بن آلمان و در کنار      

 لدر سدا  پراگ ند. نشستار دادمورد توجه قررا نیز  های مقابله با آنموضوا ترروریسم و راه مختلف

 2010ریگددا، نشسددت  2006نشسددت ، مادریددد 2005و نشسددت  2004 نشسددت اسددتانبول، 2002

از جملدده  وکسددلبر 2017ورشددو و نشسددت   2016شددیکاگو، نشسددت   2012لیسددبون، نشسددت  

م ئله تروریستحادیه، مسهای اکه در کنار موضوعات و دیگر جالش باشندساالنه ناتو می هایاجالسیه

 اند.  نیز مود توجه اعضاء قرار گرفته

رهبران ناتو دو نشست مهم را قبل از وقوا حادثه تروریستی و  در اینجا الزم به توضیح است که     

جهدانی از سدوی    یمیالدی برگزار کرده بودند که در آن تروریسدم بده عندوان خطدر     1990در دهه 

م کده اولدین سدند    مثال در اجالسیه همکاری و صدلح ر  برایردید. کشورهای شرکت کننده اعالم گ

عندوان تهدیددی   بده های کشتار جمعی سالحمفهوم استراتژیک ناتو نیز تولید شد، تروریسم در کنار 
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راتژیک ناتو که در سدال  علیه صلح و امنیت کشورهای متحد معرفی شد. در دومین سند مفهوم است

ار گرفت باز هم بر تروریسم و خطرات جهانی آن انگشت گذاشته در واشنگتن مورد تدوین قر 1999

مدیالدی   2001گونه ذکر گردید این تنها حادثه تروریستی یازدهم سدپتامبر  با این وجود همانشد. 

ودن تهدید تروریسم را برای نه تنها کشورهای عضو ناتو بلکه همه جهانیان به اثبات بود که جهانی ب

اساسنامه شدد، بلکده برنامده و     5تنها باعث توسل ناتو برای اولین بار به ماده حادثه مزبور نه رساند. 

هدای نداتو در   ید. به طور کلی اقدامات و برنامها تروریسم را نیز انسجام بخشاقدامات ناتو در مواجهه ب

تهدیدد  دسته تقسیم کرد: آگاهی بخشی و هشدار در خصدو    توان به سههه با تروریسم را میمواج

ر معدرض  همکداری بدا کشدورهای د   های ناتو در جنگ علیه تروریسدم و  ها و عملیاتپاسخسم، تروری

 خطر و شریک.

 

   نسبت به تهدیدات تروریسم های اولیهآگاهیو  هاهشدار. 1-2

 مانعدت از موریت و هدف ناتو در دوران جنگ سرد، مبارزه با اتحاد جماهیر شدوروی و م بزرگترین مأ

ی مدالی و  هدا ناتو نه تنها از طریق ارائده کمدک   رهبرانمنطقه اروپا بود. در شیوا ویروس کمونیسم 

بدر  رسداندد، بلکده   م را به انجام میض خطر نظیر یونان و ترکیه این مهگیری کشورهای در معرعضو

ندگ  جبدا پایدان   عنصر آگاهی بخشی شهروندان از تهدیدات و خطرات کمونیسم نیز تأکید داشتند. 

ی بدار تهدیدد دیگدر   ، ایدن عنوان یک خطر و چالش برای کشورهای متحدسرد و حذف کمونیسم به 

آگاهی بخشدی بده   مونیسم. تر از تهدید کرسید و هم پیچیدهتر به نظر میکهم خطرناکه بروز کرد 

جالسیه اگونه که مطرح شد برای اولین بار در از تهدید کمونیسم همان کشورهای عضو و شهروندان

ا اتحداد  بد دانسدتند کده در رقابدت    رهبدران  نداتو مدی   ایتالیا صورت گرفت. م پایتخت سران ناتو در ر

 کده ممکدن   کمک نظامی و تسدلیحاتی شدده   هاییبه کشورها و گروه ،ر شوروی و بلوک شرقجماهی

توسدط ایداالت متحدده     های نظدامی صدورت گرفتده   و آموزشها در آینده نزدیک همین کمکاست 

لدین  او ،ستفاده قرار گیرد. بنابرایناآتالنتیک مورد  -های یوروعلیه ثبات و امنیت خود کشور امریکا،

توسدط  ق رب و شرهای ایدئولوژیکی بین غوروی و پایان رقابتفروپاشی شهشدارها بالفاصله پس از 

خصدو    در اولیده توسدط اتحادیده نداتو     هایرهبران ناتو صادر شد. هدف از ارائه هشدارها و آگاهی

نیسدم  نسبت به این خطر جهانی بود که دیگر نده کمو ا و شهروندان معضل تروریسم آمادگی کشوره

رین المللدی اسدت کده بزرگتد    بدین  ولید شده توسط این پدیده خطرنداک تروریسم و تهدیدات تبلکه 

نداتو آگداهی بخشدی از    جدایی کده   بده هدر حدال از آن   کشورهای متحد محسوب خواهد شد. چالش 

داندد،  و شهروندان مهمترین رسدالت خدود مدی   عضو های جهانی را برای کشورهای خطرات و چالش

شهروندان  در حمایت ازها را مر این اطالعات و نیز ارزیابی آناطالعات و تجزیه و تحلیل مستکسب 

 نماید.  تضمین می
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 های ناتو در جنگ علیه تروریسمها و عملیاتپاسخ. 2-2

 بده طدور   تروریست که جزو اعضای شبکه القاعده بودند، تقریبداً  ، چند2001در صبح یازده سپتامبر 

ایدن   اپیمدا از همزمان چهار هواپیمای تجاری را از فرودگاه داالس، نیویورک و بوستون ربودند. دو هو

رکدز  مچهار هواپیما به مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کرد و باعدث تخریدب بدرو دوقلدوی     

ه بد و چهدارمی نیدز    سوم به ساختمان پنتاگون در واشنگتن دی سدی تجارت جهانی شد. هواپیمای 

خواست به ساختمان کنگره یا کدا  سدفید اصدابت کندد کده بده خداطر مقاومدت         گفته شاهدان می

ز امریکدا و  مسافران هواپیما در میدانی در غرب پنسیلوانیا سقوط کرد. این حمالت در طول تداریخ ا 

ت. ترین آن بوده استرین حمالت تروریستی و وحشتناکهان کنندزمان بمباران بندر پرل هاربور، ویر

روریستی تیک روز بعد از این حادثه، شورای آتالنتیک شمالی تشکیل جلسه داد تا در مورد حمالت 

 نتشدر کدرد.  ماتو بدا ایداالت متحدده    ای را در اعالم همبستگی نیهبحث و گفتگو کند و در نهایت بیان

مدر بدا   جست کده ایدن ا  نخستین بار در طول حیات خود به ماده پن  توسل مهمتر از همه ناتو برای 

مزبور به  نسبت به تحوالتگیری بر اساس اصل اجماا در ناتو، واکنشی بسیار سریع توجه به تصمیم

تدرین واکدنش نداتو در    ولین و جددی امنجر به این بحران نه تنها  (.46: 1388، مدکالف)رفتشمار می

رکز ثقدل  لکه همچنین پس از جنگ دوم خلی  فارس، خاورمیانه را مجدداً به مشد، ب قبال تروریسم

منیتدی  اا و تهدیددات  هد چدالش  ،عالوه بر اینراهبردهای امنیتی کشورهای عضو ناتو تبدیل ساخت. 

تا  ار داد کهقرهای کشتار جمعی را نیز فراروی رهبران ناتو بنیادگرایی و همچنین سالح نوینی نظیر

هدای بددون   هواپیماالزم به توضیح است کده در حدال حاضدر     دستور کار ناتو قرار دارند. به امروز در

   های ضدتروریستی هستند.در افغانستان و پاکستان در حال انجام عملیات سرنشین ناتو

 

 المللیبا شرکا و کارگزاران بینتعامل و همکاری ناتو . 3-2

جندگ   علیده تروریسدم مشدغول    اعضاء های نظامییتتنها با توسل به امکانات و ظرفرهبران ناتو نه 

های کشورهای دیگر بده خصدو  کشدورهای خاورمیانده، مدیترانده و      هستند، در کنار آن از ظرفیت

اندد. در راسدتای ایدن    بهره گرفتده نیز  خطر تروریسم هستندتحوالت و که در کانون  آسیای مرکزی

برنامده   و همچنین 2002یه تروریسم در سال اقدام مشترک علبرنامه  ناتو ،یاست همکاری جویانهس

هددف اصدلی آن هماهندگ کدردن      پایه گذاری کرد کده  2004در سال ابتکار همکاری استانبول را 

تروریسم بود. فعال کردن برنامه گفتگوی مدیترانه  شورهای درگیر معضلها و اقدامات ناتو و کبرنامه

نداتو  آید. ان ناتو در این زمینه به شمار میرهبر تشکیل شده بود، از دیگر اقدامات 1994که در سال 

همچنین همکاری با کشورهای آسیای مرکزی را قبل از وقوا حوادث تروریسدتی یدازدهم سدپتامبر    
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تالنتیک، برنامه مشارکت بدرای صدلح، برنامده مشدارکت فدردی و      در قالب شورای همکاری آ 2001

با اعالم شروا عملیدات نظدامی توسدط نداتو، ایدن      . برنامه ریزی صلح و فرایند بازبینی آغاز کرده بود

رسداندند کده    با این سازمان به انجامای را های گستردهبه عنوان شرکای اصلی ناتو همکاریکشورها 

 خواهد شد.پرداخته  هادر ادامه به توضیح این همکاری

 

 . کشورهای آسیای مرکزی1-3-2

 نسدتان( کستان، قرقیزستان، تاجیکسدتان و ترکم کشورهای منطقه آسیای مرکزی)قزاقستان، ازب     

ه ایدن  بد که تحت نفوذ و حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند همکاری و نزدیکی دلیل آنبه

ن جندگ سدرد و   نبود و فقط پدس از پایدا   پذیرسقوط و تجزیه این امپراتوری امکان کشورها تا زمان

 .دشد سیای مرکدزی مطدرح   ضور ناتو در آسئله حبود که م موجود در این منطقهاستقالل کشورهای 

ا ید های استقالل یافتده  ی آسیای مرکزی، بلکه تمام جمهوریاستراتژی ناتو در قبال نه تنها کشورها

راری رابطده نزدیدک در   تالنتیک یا حداقل برقد آ-ها در بدنه یوروعضویت آن ،بلوک شرقکلی طور به

شد تا مانع ال میمنظور توسط رهبران ناتو دنبمهم به این این ها و ابتکارات مختلف بود. قالب برنامه

 تحت نظر روسیه بازسازی شده در آینده گردد.گیری مجدد یک اتئالف از شکل

کدی  ی کشدورهای آسدیای مرکدزی   تشکیل شد و  (1992)آتالنتیک-به هرحال شورای همکاری یورو

ل بعدد  دو سدا تیک شمالی گردیدند. مان آتالنهای عمیق و گسترده با پیپس از دیگری وارد همکاری

ه بد ری بدرای صدلح   به برنامده همکدا   ی آسیای مرکزیکشورها با پیوستن اکثر 1994یعنی در سال 

ریدزی صدلح و   ند. برنامده مشدارکت فدردی و برنامده    چه بیشتر رابطه با ناتو مبادرت ورزیدتعمیق هر

و ن با ندات آسیای مرکزی در قالب فرایند بازبینی از دیگر سازوکارهایی هستند که کشورهای منطقه آ

 حال همکاری هستند. در

و  انسدتان و تصمیم رهبران نداتو بدرای حملده بده افغ     2001 تامبربا وقوا حادثه تروریستی یازده سپ

، فغانسدتان نزدیکی به ا دلیلبه حمایت از ایاالت متحده امریکا، همکاری با کشورهای آسیای مرکزی

هدای نظدامی بده    شورها نه تنها بدا واگدذاری پایگداه   این ک میت شد.بیش از پیش برای ناتو دارای اه

ی شدایان  هدا جهت پیشبرد برنامه ایساف نیز کمکموافقت نمودند، بلکه به ناتو در کشورهای متحد 

و پتامبر قرقیزستان تحت تأثیر شرایط پس از حوادث یازده سد برای مثال . توجهی را مبذول داشتند

زم به . القرار داد های نظامی خود را در اختیار نیروهای ناتو و امریکایگاهجو ایجاد شده در منطقه، پا

یفدا  انستان ایکا در افغها نقش راهبردی در حمایت از عملیات نظامی امریادآوری است که این پایگاه

  (.120: 1393کرم رضایی و بیات، )کرد

در قبدال   همدین وضدعیت را   ی آسدیای مرکدزی نیدز   کشدورها از دیگدر  عنوان یکی قزاقستان به     

این کشور با محکوم کردن حوادث تروریستی یدازده سدپتامبر، بده     ناتو در پیش گرفت. یهالیاتعم
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همچنین با قزاقستان در منطقه تبدیل شد.  های ضد تروریستی ناتودر پیشبرد برنامه کی جدیشری

-شدامل بده اشدتراک    رنامده مزبدور  کند. بنیز همکاری می 1اقدام مشترک علیه تروریسم در برنامهناتو 

های ضد تروریستی و پیشبرد امنیت مدرزی  ها، افزایش قابلیتگذاری اطالعات و تجزیه و تحلیل آن

عقداب  های نظامی خدود را بدا ندام    میالدی هر ساله قزاقستان برنامه 2006شود. همچنین از سال می

  .) & 2018Relations, KazakhstanNATO(گذاردمیبه اجرا 2 صحرا

در سدال   باشد که از طریق نداتو ازبکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی فعالترین کشور می     

هدای مشدترک   به منظور تقویت همکاری بین نداتو و کشدورهای آسدیای مرکدزی بدا برنامده       1994

ه بزبکستان آموزشی و تمرینات نظامی قبول مسژلیت کرده و خود را به انجام آن ملزم نموده است. ا

ثری در عنوان یکی از مهمترین حامیان اقدامات آمرکیا در جریان مبارزه علیده تروریسدم نقدش مدؤ    

ع، . در واقد سرنگونی رژیم طالبان در چارچوب عملیات آزادی پایدار پس از حوادث سپتامبر ایفا کرد

ی نیروهدا ی ازبکستان با در اختیار گذاشتن پایگاه هوایی نظامی به آمریکا نقدش حیداتی در پشدتیبان   

 )کرم رضاییهای بشر دوستانه به افغانستان بودائتالف داشت و مهممترین کشور انتقال دهنده کمک

      (.117: 1393و بیات، 

هدای  همکداری ر یداد شدده، تاجیکسدتان و ترکمنسدتان     کشدو   سده  با این وجود در مقایسه بدا       

بده   سترده نیزگعدم همکاری  دلیل این اند.به عمل آوردهمحدودی را با ناتو از آغاز استقالل تاکنون 

 شود.   ط میور در عرصه سیاست خارجی مربوهای هر دو کشگیریها و جهتسیاست

بیندد. ایدن کشدور یکدی از اعضدای      سیاسی خود را در ارتباط بدا روسدیه مدی    تاجیکستان آینده     

ه اسدت. تاجیکسدتان عمددتاً    ای و میزبان پایگاه نظدامی روسدیه در دوشدنب   های نظامی منطقهپیمان

خواستار کمک فنی و مالی ناتو و کمک نیروهای ناتو در دفاا از مرزهای ملی خدود بدا افغانسدتان و    

تنها در عملیات مشترک امداد فجدایع در   2003مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. این کشور تا سال 

آن را ملزم به معیارهای نظدامی نداتو    شرکت کرده بود. آشکارا از امضای هر توافقی که« دره فرغانه»

ریزی صدلح و فرآیندد بدازبینی.    همکاری فردی یا همکاری برای برنامه زند مثل برنامهکند، سرباز می

حمایدت و مدوافقتش را در    2004اما از طرف دیگر اولین کشور آسیای مرکزی اسدت کده در سدال    

جیکستان را یک شریک قابدل اعتمداد در جندگ    مأموریت ایساف ناتو در افغانستان اعالم کرد. ناتو تا

 200که میزبدان   کردافغانستان و کشوری قلمداد می علیه تروریسم و در ارتقای ثبات در همسایگی

                                        
1.Partnership Action Plan against Terrorism 

2 .Steppe Eagle  
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-114 :1386)جونداس،  بودسرباز فرانسوی و تعدادی جنگنده که عملیات ناتو در افغانستان را پشتیبانی 

115.)   

های تحدت رهبدری نداتو هدیچ     ترکمنستان در زمینه عملیات طرفی دائمی،بر اساس سیاست بی     

هدای  کمک دهد. با این حال این کشور آمادگی خود را در زمینهواحد نظامی یا زیرساختی ارائه نمی

انسان دوستانه، جستجو و نجات اعالم کرده است. همه ساله مقامات نیروهای مسلح ترکمنسدتان در  

کنندد. مباحدث تحدت پوشدش شدامل کنتدرل       نداتو شدرکت مدی   های مختلف ارائه شده توسط دوره

هدای مسدلحانه،   هدای کشدتار جمعدی، قدانون درگیدری     تسلیحات، خلع سالح و عدم گسترش سالح

هدای مبدارزه بدا تروریسدم و مسدائل مربدوط بده قاچداق         هایی برای آشنایی افسدران از تکنیدک  دوره

 شدود هدای آموزشدی و ... مدی   بندی، برنامه ریزی و بودجه غیرقانونی، امنیت و کنترل مرزی، برنامه

(NATO & Turkmenistan Relations, 2018). 

 

 و حوزه مدیترانه . کشورهای خاورمیانه2-3-2

رهای منطقده  ناتو در قالب دو برنامه گفتگوی مدیترانه و ابتکار همکاری استانبول با برخی کشدو      

هفدت کشدور    کده در برگیرندده  گفتگوی مدیترانه  وارد تعامل شده است. و حوزه مدیترانه خاورمیانه

مدی باشدد    الجزایر، مصر، اسرائیل، اردن، موریتانی، مراکش و تونس :غیر عضو ناتو از منطقه مدیترانه

به منظور کمک به امنیت و ثبات منطقه، رسیدن بده درک متقابدل بهتدر و برطدرف      1994در سال 

ن کشورهای عضو گفتگو توسدط شدورای آتالنتیدک    کردن هرگونه تصورات غلط در مورد ناتو در میا

کشدورهای مزبدور در چدارچوب ایدن      (.https://www.nato.int) الی در ساختار ناتو موجودیت یافتشم

 اند.های ناتو ایفا کردهدر همراهی و کمک به عملیات اینقش فعال و برجستهبرنامه 

 ه خلی  فدارس ز سازوکارهایی که ناتو در حال همکاری با کشورهای خاورمیانه به ویژیکی دیگر ا     

 اتو در مداه نطرح ابتکار همکاری استانبول در اجالس سران باشد. است، ابتکار همکاری استانبول می

ای مورد تصویب قدرار گرفدت. شدش    در ترکیه با هدف کمک به امنیت جهانی و منطقه 2004ژوئن 

همکاری خلی  فارس در آغاز کار جهت مشدارکت و همکداری بده ایدن طدرح دعدوت        کشور شورای

ح ه ایدن طدر  شدند. با این وجود تا به امروز چهار کشور بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی بد 

میدل  این برنامه چنددان بدی   ستان سعودی و عمان نیز جهت پیوستن بهاند. ضمن اینکه عربپیوسته

 .(https://www.nato.int/cps/ic/natohq/topics_58787.htm) نیستند

بر اساس اصل دربرگیری و شمول، این برنامه از همه کشورهای منطقه خاورمیانه که عالقمندد        

جمعی هستند، دعوت به عمدل  های کشتارمبارزه با تروریسم و گسترش سالح به همکاری در جهت

ازجملده   های مختلف،به آموزش و همکاری در زمینه بول،ناتو طی ابتکار همکاری استانآورده است. 

https://www.nato.int/
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پدردازد. ابتکدار   گیدری دفداا مدی   ها و تصدمیم بودجه های ضدتروریستی و شفافیت بیشتر درفعالیت

براساس پروژه مشارکت برای صلح مدل سازی شده است سدران نداتو درنشسدت     همکاری استانبول،

عالقمندد در منطقده خاورمیانده، بده ویدژه      استانبول، با تصدویب ایدن طدرح و دعدوت از کشدورهای      

تقویت روابط سودمند متقابدل و کمدک بده بهبدود      کشورهای حوزه خلی  فارس، هدف این ابتکار را

ویدژه برهمکداری هدای علمدی در     وضعیت ثبات و امنیت در منطقه اعالم کردند. این طرح، باتمرکز 

م و اشداعه تسدلیحات کشدتارجمعی را از    های دفاعی و امنیتی تعریف شده و مبارزه با تروریسزمینه

 (. 258 :1386دارمی،)اساسی برنامه اعالم کرده است هاییتواول

 

 های تحقیق. تبیین یافته3

هدای مختلفدی در بداب سدازمان پیمدان آتالنتیدک ارائده شدده اسدت و از منظدر           بدون تردید نظریه

رد تحلیدل قدرار داد. ایدن رویکردهدا     توان ایجاد، پایایی و گسترش ناتو را مورویکردهای مختلفی می

ی مشخ  و بده طدور   همانگونه که در ادامه خواهد آمد فقط برای توضیح یک نهاد دارای اساسنامه

المللی به مثابه ناتو مؤثر هستند و در اینکه بتوانند الگوی اتحادی نداتو در  کلی تشکیل یک نهاد بین

گیدری  المللی، شکلیاری از محققان و ناظران بینبس ح دهند، ناتوان هستند.مقابل تروریسم را توضی

دانندد.  های منفرد اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم مدی و تأسیس ناتو را  ناشی از عدم توانایی دولت

 1موازنه قوای کنت والتز ناتو را حاصدل یدک توافدق جمعدی     گیری از نظریهها با بهرهتا آندر این راس

بینند که در آن برهه به دلیل ضدعف مفدرط ناشدی از دو جندگ     می 2آتالنتیک -های یورومیان دولت

دیدند. چندین  جهانی، خود را ناتوان از مقابله با شوروی و تهدیدات ناشی از ایدئولوژی کمونیسم می

شدکل گرفدت تدا از امنیدت و ثبدات کشدورهای غربدی در         3ی بیروندی بود که ناتو در چارچوب موازنه

   معرض خطر محافظت کند.

خدوبی  ه ای بهتر از نظریه موازنه قوای کنت والتز نتواند ایجاد و تاسدیس نداتو را بد   ید هیچ نظریهشا 

فاقدد تدوان الزم بدرای     ، این نظریده توضیح دهد. اما پس از فروپاشی شوروی و حذف رقیب قدرتمند

نیفتداد و  با این وجود نظریه موازنه از حیز انتفاا  س از جنگ سرد شد.توجیه حضور ناتو در دنیای پ

ه با جرح و تعدیالتی که توسط استفن والت در کتاب ریشه اتحادها صدورت گرفتده بدود، ایدن نظرید     

)و تهدیدد رسید. با این تفاوت که استفن والت ناتو و پایایی آن مفید به نظر میهمچنان برای تحلیل 

ه باور وی اتحادهدا  ب موازنه در نظر گرفت.ترین مفهوم  ترین و کلیدی حوریرا به عنوان م نه قدرت(

                                        
1. Collective Agreement 
2. Euro-Atlantic  
3. External balance 
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و دقیقاً با این پیش فدرض هسدت   گیرند. قدرت بلکه در برابر تهدید شکل میو موازنه ها نه در برابر 

که می توان پایایی و دوام ناتو را در دنیای پس از جنگ سرد توضیح داد. قدرت اصلی یعنی شوروی 

هدای  چالشآتالنتیک نبود، اما -وروفروپاشیده بود و دیگر تهدیدی برای اروپای غربی و به طور کلی ی

جدی مواجه  توانستند امنیت و حیات کشورهای عضو ناتو را با خطراتدیگری وجود داشتند که می

های سیاسی کشورهای سابقاً ثباتی ناشی از تغییر نظامبیهای کشتار جمعی، سازند. تروریسم، سالح

ا از جملده ایدن تهدیدداتی بودندد کده      هد و ترس از قدرت یابی مجدد روس کمونیست اروپای شرقی

 رهبران ناتو را متقاعد به تداوم این نهاد جنگ سردی نمودند.   

ها و رویکردهای توانمند در خصو  ارزیابی و تحلیدل پیمدان آتالنتیدک شدمالی     از دیگر نظریه     

 ویبرالیسدتی  به طورکلی در قالب نظریدات ل های لیبرالیستی و هنجاری اشاره کرد. توان به نظریهمی

المل، اتحادها بیشتر برای حفظ صلح و تدروی  همکداری اسدت نده افدزایش      ینمحور روابط ب-هنجار

ی های مشترک، هنجارهاقدرت و ایجاد موازنه در برابر سایرین و رقبا. تحت این شرایط وجود ارزش

ی نداتو بدود   ادیهداری میان اعضاء اتحو ایدئولوژی مشترکی همچون دموکراسی، لیبرالیسم و سرمایه

هدا از  گیری آن ایفا نمود و هم اکنون نیز این مؤلفه و لزوم حفدظ آن که نقشی اساسی در روند شکل

ها، عاملی کلیدی در فهم تدوام این سازمان در دنیای پس از جندگ  اندازی مخالفان این ارزشدست

 .(Burton, Joe, 2012: 30)آیندسرد به شمار می

ش امنیتدی  نظریات قادر نیستند تحلیلی درست و علمی از الگوی رفتداری و کدن  با این حال این      

عربی در  مدیترانه و خاورمیانه ان و کشورهای آسیای مرکزی، حوزهناتو و اتحادی که میان این سازم

ی و ها و ابتکارات مختلف شکل گرفته ارائه دهند. نده تنهدا از منظدر ایددئولوژیک، هدویت     قالب برنامه

یای مدیترانده و آسد   خاورمیانه، حوزه بلکه از سایر جهات نیز میان ناتو و کشورهای منطقه فرهنگی،

ها نه از نظر شکل حکومت، نه تاریخ شود. آنگیری مشاهده میهای محسوس و چشممرکزی تفاوت

هدا و  هدا را در قالدب برنامده   و نه مذهب باهم مشترک نیستند، بلکه این تهدید مشترک است که آن

الگو و شکل  هتحت این شرایط نیاز به ارائتکارات مختلف در درون ساختار ناتو گردهم آورده است. اب

ها و عناصر تفداوت اساسدی بدا ایدن     جدیدی از رویکردهای اتحاد محور هستیم که در برخی از مؤلفه

حاکمیدت  ه داشدت: محددود نشددن    توان به این مدوارد اشدار  های بارز آن میها دارد. از تفاوتنظریه

توجهی نسبت به اشدتراکات فرهنگدی و هدویتی و توجده بده      تعهد نظامی گسترده، بی عدم ،متحدان

 اقتصادی. امنیتی و نه -مسائل سیاسی

 

 محدود نشدن حاکمیت متحدان .1-3
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شدکل گرفتده   « 2تمامیت ارضی»و « 1حاکمیت ملی»حقوقی -دو اصل سیاسی ملت بر پایه-نهاد دولت

المللدی  رای  سازماندهی قدرت سیاسی در جوامع ملی و جامعده بدین   و شیوه و همچنان الگوی فائق

هدای سدخت افدزاری و ندرم افدزاری قددرت و       ها از مؤلفده مندی دولتشود. میزان بهرهمحسوب می

سدازد. اصدل   الملدل معدین مدی   ها، منافع و رفتارشان، جایگاه آنان را در سداختار روابدط بدین   توانایی

گذارد. در بعد ایجابی، نهداد  ثیر میأها تصورت ایجابی و سلبی بر کارکرد دولتحاکمیت دولت به دو 

یابد تا مقدرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم را در سدرزمینی کده   دولت اقتدار و استحقاق می

ها با تکیه بر مرزهای جغرافیایی مهمترین شاخ  تعریف آن است، بدست گیرد. در بعد سلبی دولت

المللی را از دخالت در آنچده کده   بین یها و بازیگران عرصهخود، دیگر دولت« 3نحصاریصالحیت ا» 

ها نه تنها از تعامل و ارتباط بدا یکددیگر   دارند. در عین حال، دولتکنند، باز میامور داخلی تلقی می

که تکثر، نیاز نبوده و نیستند بلبرای سامان دادن به امور مشترک و رویارویی با معضالت مشترک بی

هدا را اجتنداب ناپدذیر نمدوده     و همکداری آن  4المللی، تشدریک مسداعی  تنوا و پیچیدگی مسایل بین

درست در اینجاست کده بدرای مددیریت هدر چده بهتدر جامعده داخلدی،          (.1382اسالمی، مسعود، )تاس

ای هد گیری بدر سدازمان  تصمیم شوند بخشی از حاکمیت خود را به ویژه در حوزهکشورها مجبور می

اند واگذار کنند. هر چند ادعدا بدر ایدن اسدت کده      فوق ملی که خود تصمیم بر عضویت در آن گرفته

هدا حفدظ کنندد، امدا     زمینه توانند حاکمیت خود را در همهکشورها در صورت عضویت همچنان می

ی هدا بدرا  واقعیت این است که چنین امری در دنیای واقعی امکان پذیر نخواهد بود و در عمل دولت

هایی که در آن عضو هستند مجبورند که بخشی از حاکمیت خود را به ویدژه در  کارکرد بهتر سازمان

های نرم واگذار کنند. برای مثال منشور ملل متحد که بر اساس تساوی حاکمیت ملدل متحدد   حوزه

ای نمایند که تصمیمات شوردارد: اعضای ملل متحدد موافقت میاشعار می 25شکل گرفته در ماده 

ها در منطقی ماده مزبور این است که دولت نشور قبول و اجرا نمایند. نتیجهامنیت را بر طبق این م

هدا  چارچوب ملل متحد حاکمیت مطلق ندارند و این سازمان است که تصمیماتی را بده نیابدت از آن  

ی در صورت عدم ها مختار از اجرای آن هستند، ولنماید. هر چند دولتاتخاذ و بر کشورها دیکته می

هدای عدیدده و   اجرای تصممیات اتخاذ شده توسط شورای امنیت، کشورها را با مشدکالت و چدالش  

 بغرنجی مواجه خواهد کرد. 

                                        
1. National Sovereignty 
2. Territorial integrity 
3. Exclusive jurisdiction 
4. Collaboration 
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 صحیح آن المللی و نیز عملکرداصل بر این است که برای تشکیل یک سازمان و یا یک نهاد بین    

این پژوهش،  ار شود. در الگوی مورد نظرها واگذبایستی بخشی از حاکمیت دولتها، میسازمان

آیند، بنابراین حاکمیت های همکاری کننده به طور رسمی به عضویت سازمان در نمیچون دولت

ها و کشورهای عضو محدود نخواهد شد. در یکی از بندهای توافق صورت ها بر خالف دولتآن

ه این یترانستانبول و گفتگوی مدگرفته توسط ناتو و کشورهای شرکت کننده در ابتکار همکاری ا

ر ی عضو دشورهامسئله به وضوح مورد تأکید قرار گرفته است. بدین صورت که ناتو بیان می دارد: ک

ر تقبل شار دمورد انتخاب میزان و شدت مشارکت خود آزاد هستند و ناتو هیچ تمایلی به اعمال ف

 (https://www.nato.int) .میزان تعهدات این کشورها ندارد

 

 گسترده عدم تعهد نظامی. 2.3

 .باشدد امنیتی حمایت نظامی طرفین اتحاد از یکددیگر مدی   های اساسی اتحادهاییکی از ویژگی     

تعهد نظامی یعنی اینکه اگر یکی از طرفین مورد حمله قرار گرفت یا وارد منازعه جنگی شد، طدرف  

نیروهای نظدامی خدود از آن حمایدت     دیگر به عنوان یک متحد به کمک او خواهد شتافت و با همه

کده اگدر    داشدت غارستان به طور روشن مقرر میشوروی)سابق( و بل 1948معاهده سال خواهد کرد. 

حت اختیارش کمک تبا همه وسایل  های نظامی کشیده شود، دیگری فوراًها به فعالیتیکی از طرف

 «1شدرط ماشده دوم تفندگ   »ا تعهد به ها را در اختیارش قرار خواهد داد. این نونظامی و دیگر کمک

)هالسدتی،  سدازد رای عملیات نظامی متعهد میب موسوم است؛ زیرا امضاء کنندگان را به طور خودکار

1373 :185-186.) 

واجهده بدا   دیگدر را در م همگیرند که طرفین ظامی و امنیتی بدین منظور شکل میاساساً اتحادهای ن

شدود اقددامات   ناتو متدذکر مدی   5ماده  فاظت قرار دهند.خطر و تهدیدات وجودی مورد حمایت و ح

ورت تواند در پاسخ به یک حملده مسدلحانه واقعدی بده یکدی از امضداء کننددگان صد        نظامی تنها می

مرکزی  با وجودی که اتحاد صورت گرفته میان ناتو و کشورهای آسیای (.186: 1373هالستی، )پذیرد

مار شد نیتدی بده   ریسم یک اتحداد ام ات مختلف در مقابله با تروها و ابتکارالب برنامهو خاورمیانه در ق

معی شدوند  جاساسنامه ناتو یا اصل دفاا دسته  5توانند مشمول ماده فقط کشورهایی میاما  ،آیدمی

 اند.  یاسی درآمدهس -این پیمان امنیتی به عضویت رسمی ناتو با امضای اساسنامهکه 

                                        

1. Hair Trigger 
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مایتی صورت حاز این کشورها نداشته و اگر هم حمایت نظامی بنابراین ناتو هیچ تعهدی دال بر      

د بده  اتحدا  های آموزشی در جهت تقویت کشورهای طرفبلکه بیشتر جنبه 5 بگیرد نه در قالب ماده

 .ای خا  و مورد همکاری خواهد داشتهخصو  در زمینه

 

 عدم وجود اشتراکات فرهنگی و هویتی. 3-3 

هدای هدویتی و فرهندگ    بر روند همگرایی و ادغام جوامع بحث مؤلفه یکی از عوامل مؤثر و تأثیرگذار

المللدی  ای و بدین هدای منطقده  تنها خود را در همگرایی باشد. نقش مثبت این عوامل نهمشترک می

و یکپدارچگی   1ملدت سدازی   -دهد، بلکه در عرصه داخلی کشورها به ویژه در فرایندد دولدت  نشان می

خی  است. تجربه نشدان داده آن دسدته از کشدورهایی کده از لحداظ      نیز به وضوح قابل تش 2سیاسی

اندد، بدا موفقیدت و    ها داشتههویتی و فرهنگی یک دست و یا حداقل اشتراکات فراوانی در این حوزه

تدرین و مسدئله دارتدرین    اندد. بدرعکس، پرچدالش   ملت سازی بیرون آمده -سربلندی از فرایند دولت

ز کشدورهایی هسدتند کده از ایدن منظدر دارای کمتدرین تشدابه و        جوامع، در حال حاضر آن دسته ا

اندد،  ملت سازی را به اتمدام نرسدانده  -باشند. این کشورها نه تنها با موفقیت فرایند دولتاشتراک می

کنند. اغلب کشورهای آسیایی و بلکه روند تجزیه و واگرایی هر چه بیشتر را نیز همه روزه تجربه می

کشورهای جهان سوم و در حال توسعه قرار دارند، از این دسدت از جوامدع بده    افریقایی که در زمره 

چه در اینجا قابل بحث و اهمیت است، نقش مثبت اشتراکات فرهنگی و آیند. به هرحال آنشمار می

 باشد.   هویتی در روند ادغام و همگرایی می

فت، تشابهات فرهنگدی و هدویتی از   گونه که ذکر آن رالمللی نیز همانای و بینمنطقه در عرصه     

کنندد.  ترین عواملی هستند که بازیگران سیاسی را متقاعد به همکاری و تشکیل ائتالف مدی برجسته

ای به این عامل بستگی دارد که کشورهای تشکیل دهندده یدک   فراتر از آن دوام اتحادها نیز تا اندازه

سیاسی نداتو   -ستند. در تشکیل اتحادیه نظامیاتحاد به چه میزانی از انسجام و مشابهت برخوردار ه

ای معرفی شده است، بدا ایدن   ها عامل اصلی و پایههرچند تهدید مشترک )کمونیسم( در اکثر نوشته

های مشترک سیاسی، فرهنگی و هدویتی را نادیدده انگاشدت.    توان نقش انکار ناپذیر مؤلفهوجود نمی

گیری ناتو فدرض  ل کمونیسم را مالک اصلی شکلهمچنین اگر تهدید مشترک یا صف بندی در مقاب

توان نقش این عوامدل را نادیدده گرفدت. چدون کمونیسدم بیشدتر از همده هویدت         کنیم باز هم نمی

مشترک، فرهنگ مشترک و ایدئولوژی مشترک این کشورها را مورد هجمه قرار داده بود و بندابراین  

                                        
1. State-nation-building process  
2. Political integration 
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ی مشدترک محافظدت کندد. پیمدان آتالنتیدک      هادانست تا از این اصول و ارزشناتو وظیفه خود می

هدای اصدلی عضدوگیری و قبدول درخواسدت      های پس از تأسیس نیز یکدی از مدالک  شمالی در سال

های مشترک قرار داد. اساسدنامه نداتو در مقدمده خدود بده      عضویت کشورها را همین اصول و ارزش

ند کده از لحداظ سیاسدی و    توانند عضدو ایدن اتحادیده شدو    وضوح بیان داشته که تنها کشورهایی می

دموکراتیک در سطح مناسبی قرار داشته باشند. معنی دقیق گزاره فوق این است که کشوری کده از  

لحاظ نوا نظام سیاسی با کشورهای عضو مغایرت داشته باشد، درهای ناتو به رویدش بسدته خواهدد    

در دوران جنگ سرد بود. در ماند. تنها مورد استثناء در این زمینه عضویت کشورهای ترکیه و یونان 

های سیاسی و دموکراسی شدرایط چنددان مطلدوبی نداشدتند، ولدی      آن برهه این دو کشور در حوزه

ترس از کمونیسم باعث شد تا رهبران ناتو درخواسدت عضدویت ایدن دو کشدور غیردموکراتیدک آن      

سدت. فرهندگ و هویدت    روزها را مورد پذیرش قرار دهند. یک مثال دیگر در این زمینه اتحادیه اروپا

 رود.گیری این اتحادیه به شمار میشکلمشترک اروپایی از عوامل اصلی و انکارناپذیر 

چه در این پژوهش و رویکرد اتحادی پیشنهادی مورد توجه است، نادیده گرفته شدن این اما آن     

گیری و ایجاد ها و عناصر فرهنگی، هویتی و سیاسی مشترک است. عامل اصلی که باعث شکلارزش

های فرهنگدی و  ها و مؤلفهشوند، تهدیدات مشترک هستند و نه هویتاتحادهای نرم و غیررسمی می

هدا وارد تعامدل و   ها و ابتکارات مختلف با آنهویتی مشترک. اکثر کشورهایی که ناتو در قالب برنامه

 گونه اشدتراکی هنگی هیچهمکاری شده است، نه از لحاظ نوا نظام سیاسی و نه از لحاظ هویتی و فر

صدلح بدا    با کشورهای اصلی و عضو ناتو ندارند. برای مثال ناتو در چدارچوب برنامده همکداری بدرای    

ای هدای گسدترده  کشورهای آسیای مرکزی وارد تعامل شده و در راه مبارزه با تروریسم نیز همکاری

در  هدایی زمدام امدور را   ا حکومتبین ناتو و این کشورها وجود داشته و دارد اما در اغلب این کشوره

یدن  ادست دارند که بیشتر به یک دیکتاتوری شباهت دارند تا یدک دولدت دموکراتیدک و پاسدخگو.     

 کند. ناتو در قالب ابتکار همکاری اسدتانبول در مسئله در خصو  کشورهای خاورمیانه نیز صدق می

ه کد الف کرده فارس با کشورهایی ائتزمینه مبارزه با تروریسم و امنیت در خاورمیانه و منطقه خلی  

گونه شباهتی بین نوا نظام سیاسی حاکم در این کشورها و الگدوی مدورد پدذیرش نداتو وجدود      هیچ

تحاد و اذ سیاست ندارد. اما تهدید مشترک و پیچیدگی مسئله مبارزه با تروریسم ناتو را وادار به اتخا

 ا و ابتکارات مختلف کرده است. ائتالف با این مجموعه از کشورها در قالب برنامه ه

 

 منیتی و نه اقتصادیا -توجه به مسائل سیاسی. 4-3 

گیری یک اتحاد، عوامل اقتصادی و رسیدن به سدطح  های فرهنگی و هویتی در شکلدر کنار مؤلفه 

آیند. های اصلی تشکیل اتحادها به شمار میهای اقتصادی نیز از عوامل و محرکهمطلوبی از پیشرفت

های مختلف لیبرالیسم نظیر کارکردگرایی و وابستگی متقابدل در  عامل از آن جهت توسط شاخه این
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جهان پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد تا کشورها از طریق همگرایی اقتصادی بتوانند صلح را در 

شود کده در شدرایط وابسدتگی متقابدل اقتصدادی کشدورهای       میان خود به ارمغان بیاورند. گفته می

کنند. چون با بده خطدر افتدادن    در همکاری با حساسیت بیشتری امنیت یکدیگر را دنبال می درگیر

گردد. همکداری کشدورهای   امنیت یک کشور، امنیت سایر کشورها نیز با مخاطرات فراوانی روبرو می

یی اروپایی در قالب جامعه ذغال و فوالد، کشورهای اوراسیا در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همگرا

 آیند.  ها به شمار میکشورهای جنوب شرق آسیا در قالب اتحادیه آسه آن و... از جمله این اتحادیه

گیدرد،  جایی که در زیر شاخه رئالیستی اتحادهدا قدرار مدی   اتحاد مورد نظر در این پژوهش از آن     

ورمیانده شدکل   منیتی و نه اقتصادی. تهدیدی به نام تروریسم در منطقده خا ا -اتحادی است سیاسی

ه هایی نظیر ایاالت متحدگرفته که عالوه بر کشورهای منطقه، امنیت جهانی و حتی امنیت ابرقدرت

 های اساسی و جدی مواجه ساخته است. آسیبی که ایداالت متحدده امریکدا از   امریکا را نیز با چالش

ول و ندگ جهدانی ا  دیدد در دو ج  2001ناحیه گروهک تروریستی القاعده در تاریخ یازدهم سپتامبر 

رود کده  دوم متحمل نشده بود. بنابراین تروریسم یک تهدید بزرگ امنیتدی پیچیدده بده شدمار مدی     

 مقابله با آن فقط از طریق پیگیری سیاست اتحاد و ائتالف امکان پذیر است. 

الملدل  جدیدد در روابدط بدین    ادعای اساسی نویسنده در تحقیق حاضر این نیست که یک نظریه     

برخورد و تعامل ناتو با تروریسم تولید شدده اسدت، بلکده هددف بیشدتر اصدالح آن        تأثیر نحوه تحت

رویکردهای سابق یا به طورکلی نسخه جدید و متحول شده از اتحاد است. درست به همدین خداطر   

گرایدی  گرایی ناب استفاده شده است. هددف ابطدال  گرایی نسبی و نه ابطالاست که از رویکرد ابطال

گرایدی پیشدرفته و خدال  کندار     های قبلی اسدت، امدا ابطدال   ها و فرضیهی جرح و تعدیل نظریهنسب

کندد. جدرح و تعددیل    پذیر جدید را دنبال مدی های ابطالهای گذاشته به نفع فرضیهگذاشتن فرضیه

موجدود، در صدورتی کده     موضوعه یا تغییر در اصدول موضدوعه  یک نظریه از قبیل افزودن یک اصل 

ی تعدیل نیافتده نبدوده باشدند،    زمون پذیری نداشته باشد که قبالً از نتای  آزمون پذیر نظریهنتای  آ

کندد تدا الگوهدای    گرایی کمک می(. این ابطال66: 1390چالمرز، آلن، )شودخوانده می 1تعدیل موضعی

مدورد   هدای گذشدته را  گذشته را نقد و با استفاده از عقل و استنتاو، مدل جدیدی را ساخته و مدل

کند که ما بر اساس آن فرایندد  گرایی انتقادی نسبی الگویی را فراهم میجرح و تعدیل قرار داد. عقل

گوید که باید با بیدان یدک مسدئله ابتددایی     گرایی انتقادی به ما میتحقیق خود را شکل دهیم. عقل

واهد تجربدی مواجده   آغاز کنیم، سپس یک راه حل آزمایشی ارائه دهیم و این پاسخ آزمایشی را با ش

                                        
1 .Ad Hoc 
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سازد تا مسئله را براساس این موشکافی، مجدداً بیان کندیم  کنیم. در نهایت این فرایند ما را قادر می

  (.13: 1390هنسن، برت و دیگران، )و روش اصلی را حتی از نقطه آغازی مناسب تر تکرار کنیم

ر یدز بدا سدای   نو یک تفاوت بارزی وی اتخاذ شده توسط ناتبر ویژگی های ذکر شده در باال الگعالوه   

باشدد. در  یمرویکردهای مربوط به اتحادها نیز دارد و آن عدم برابری طرفین اتحاد از لحاظ حقوقی 

تحداد  اکثر تعاریفی که از اتحادها صورت گرفته است این مورد بیشتر برجسته هسدت کده طدرفین ا   

المللدی  ها و بازیگران سیاسی بدین تمتقارن هستند. بدین معنی که طرفین تشکیل دهنده اتحاد دول

تواندد بددون   دهد که چگونه یک اتحداد مدی  باشند. اما اتحاد نرم با فروپاشی این تعاریف نشان میمی

ش اری و کدن رعایت عنصر تقارن شکل گرفته و به مورد اجرا درآید. این نوا اتحاد که از الگدوی رفتد  

ر چندد  ، دو طرف آن دولت نیستند. یک طرف هد امنیتی ناتو در مواجهه با تروریسم منت  شده است

سازمان پیمان آتالنتیک شدمالی امدا خدود دارای یدک شخصدیت       محور به نام -سازمانی است دولت

الملدل بده   ای مشخ  است که در قالب یک سازمان در پهنه نظدام بدین  حقوقی مستقل با اساسنامه

دی هستند کده در قالدب یدک ابتکدار و     های مجزا و واحپردازد. اما طرف دیگر دولتایفای نقش می

رو دو طدرف اتحداد صدرفاً    رسدانند. از ایدن  برنامه عمل به ناتو در راستای مبارزه با تروریسم یاری می

هدا نیدز   ای از دولدت توانند باشند و ممکن است یک سازمان با یدک یدا مجموعده   واحدهای برابر نمی

 دست به اتحاد و ائتالف بزند.

های مختلفی ارائده شدده اسدت.    المللی دولتی نظریههای بینقی سازماندر خصو  شخصیت حقو 

المللدی  های بدین یکی از این نظریات موجود مربوط به تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی سازمان

شناسدان  شناسدان و روان ای از علمای حقوق تحت تأثیر افکار و نظریات فالسفه، جامعهباشد. پارهمی

آورند که به محد  اینکده   اجتماا، شخ  حقوقی را یک واقعیت به شمار میطرفدار مکتب اصالت 

گردد و بر جعل و فرض قانون مبتندی نیسدت،   یابد شخصیت حقوقی آن محقق میوجود خارجی می

کندد. ایدن شخصدیت موجودیدت و هدویتی      بلکه واقعیتی است که خود را بر قانونگذار تحمیدل مدی  

مشدترکی دارندد کده خدارو از      این جمدع وجددان، روح و اراده   مستقل و مجزای از افراد خود دارد،

کند. روشن است که پذیرش تئوری واقعی بدودن  گذار وجود دارد و فعالیت میقانون مصلحت و اراده

المللی است؛ هدر چندد   های بینالملل سازمانشخصیت حقوقی مستلزم قبول شخصیت حقوقی بین

جمعی در جهت رسدیدن بده آن    کنند و با ارادهتأسیس میکشورهایی با اهداف مشترک سازمانی را 

 کنند و این به معنای ایجاد یک شخصیت واقعدی در صدحنه  المللی فعالیت میبین اهداف در صحنه

عدالوه بدر ایدن، در     (.1395)اصدغری، یاسدر،   المللی است که نیازی به وضع، جعل یا شناسایی نددارد بین

المللدی را  های بینتوان مستقل بودن شخصیت حقوقی سازمانز میقالب قراردادها و آراء مختلف نی

و قرارداد مقر منعقد شده بین  1946های ملل متحد مورد استنباط قرار داد. قرارداد مزایا و مصونیت

المللی دادگستری دیوان بین 1949و رأی مشورتی  1947سازمان ملل متحد و دولت امریکا مصوب 
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المللدی  های بدین المللی هستند که بر شخصیت حقوقی مستقل سازماناء بیناز جمله قراردادها و آر

 شود که خدود از مجمدوا اراده  ای شناخته میکنند. بنابراین ناتو اگر چه به عنوان مجموعهتأکید می

الملل ظهور واقعی یافته، اما با ایدن حدال خدود دارای شخصدیت     نظام بین های عضو در عرصهدولت

شود و تمامی تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده در چدارچوب آن  از اعضا محسوب میحقوقی مستقل 

 پذیرد.های منفرد، بلکه ناتو و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی صورت مینه به نام دولت

 

 نتیجه گیری   

اجهده بدا   در موبا بررسی الگوی رفتاری و کنش امنیتدی نداتو   عمل آمد تا در این نوشتار کوشش به  

هدا بدا   مینده زدر اکثدر   معرفی شود. الگویی کهالملل ی نوینی از اتحادها در روابط بینالگویسم، ترور

هدا در  های سنتی مربوط بده اتحادهدا و ائدتالف   نظریهباشد. در تضاد میرویکردهای سابق و گذشته 

خ  و  دارای یک اساسنامه مش گیری اتحادهای رسمی کههای شکلالملل بیشتر بر زمینهروابط بین

های میان دولتی توجه دارند تا یک سازمان با ها بر ائتالفورزند. همچنین آنواحد هستند تأکید می

ط الگوهای سنتی مربو کدام ازیچهنحوه رفتار ناتو در جنگ علیه تروریسم با  ها.ای از دولتمجموعه

کده  م، عالوه بر اینرزه با تروریسناتو در راه مبا باشد.ها قابل توضیح و تبیین نمیو ائتالف به اتحادها

دت و بدا تروریسدم بهدره گرفتده، از مسداع     ها و تجهیزات اعضای پیمدان در جهدت مقابلده    ظرفیتاز 

المللدی  های بدین فعال شدن همکاریخود را محروم نساخته است. همیاری کشورهای غیر عضو نیز 

و  و برنامه گفتگدوی مدیترانده   لحتالنتیک، فعال شدن برنامه همکاری برای صآ-در قالب شورای یورو

ویانده  جاز جمله اقدامات همکداری  میالدی  2004در سال  همچنین ایجاد برنامه همکاری استانبول

بدا مجموعده    هدا برنامده  رهبران ناتو که در قالب ایدن  آیند.اه مبارزه با تروریسم به شمار میناتو در ر

وجه این کند، به هیچهمکاری میو مدیترانه مختلفی از کشورهای منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی 

ایدن  باشدد.  شته و سدنتی مربدوط بده اتحادهدا نمدی     همکاری قابل توضیح و تبیین با رویکردهای گذ

یدن  کده در ا  گدذارد الملل به نمایش میا را در روابط بینهمکاری و ائتالف، الگوی جدیدی از اتحاده

ف تهدیدد  شایان ذکر است کده موضدوا تروریسدم بدرخال     یاد شد. اد نرمنوشتار ترجیحاً از آن به اتح

شدود تدا از   گیرد. بنابراین این نیداز احسداس مدی   از یک منبع واحد و مشخصی نشأت نمی کمونیسم

ها به خصو  در مناطقی کده تروریسدم در آنجدا    طریق برقراری ائتالف با مجموعه مختلفی از دولت

  رداخت.گیری است، با آن به مقابله پمستعد رشد و پای

د در انعطداف پدذیری   تردیدی نیست که یکی از دالیل اصدلی بالنددگی و شدکوفایی نداتو را باید          

سیاسی در عدین حدالی کده از انسدجام دروندی بداالیی        -این نهاد امنیتی جو کرد.سازمانی آن جست

ات سدازمانی  به دلیل مقررنماید. اگر ناتو ظ ساختاری بسیار منعطفانه عمل میبرخوردار است، از لحا

تعبیده   آتالنتیک را صادر کند، در مقابدل بدا   -تواند مجوز عضویت کشورهای خارو از حوزه یورونمی
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هددا و اسددتهددا و ابتکددارات مختلدف توانسددته اکثددر کشدورهای خددارو از ایددن حدوزه را بددا سی   برنامده 

عالیدق بخدش    ندد ا، موفق شدده راه کند. رهبران ناتو با ایجاد ابتکارات مختلفهای خود هماستراتژی

 امنیتی خود پیوند زنند. هایشورهای جهان را با عالیق و دغدغهای از کگسترده

های متعددد نداتو در   با وجود اقدامات و برنامهرسد که ه ضروری به نظر میاین نکت در پایان ذکر     

ت. در اسد رابطه با مهار تروریسم، عملکرد ناتو چندان هم رضایت بخدش و تدوأم بدا موفقیدت نبدوده      

که نیروهای نظامی ناتو به سرکردگی ایاالت متحده امریکا بدا شدعار جندگ علیده تروریسدم در      حالی

شدود.  چنان بر شمار، وسعت و ابعداد عملیداتی آن افدزوده مدی    منطقه خاورمیانه حضور دارند، اما هم

و خطرنداک در  کدار  هدای جنایدت  های تروریستی نظیر داعش، النصره و سایر گروهظهور و بروز گروه

ی علیده  د کده اعضدای نداتو اسدتراتژی مبدارزه جهدان      نپذیرسطح منطقه و جهان در حالی صورت می

حسدوب  مشدهری کده مقدر نداتو      بروکسدل  انفجارهای صورت گرفتده در . کنندتروریسم را دنبال می

نش نداتو نشدانگر آن اسدت کده الگدوی رفتداری و کد       های کشورهای مهم تختشود و یا سایر پایمی

 آمیز نبوده است.یتچندان هم موفقناتو  نیتیام
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