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 چكيده
تدريج اهداف و راهبردهاي خود را متناسب با دنيـاي پـس از جنـگ سـرد          هاي اخير به ناتو طي سال

رقيب و با تهديدهاي جديد كه   دنياي پس از جنگ سرد براي ناتو يعني دنيايي بي.  بازتعريف كرده است
ناتو از اين فرصت به خوبي استفاده كـرد و بـا انطبـاق دادن اهـداف و                 .  نيازمند يك هويت تازه است

ـ كه همان مبارزه     ملل المللي ـ به عبارت بهتر سازمان تهديدهاي خود با اهداف و تهديدهاي جامعه بين
الملل و تنها نـيروي   عنوان پليس بين هاي كشتارجمعي است، خود را به با تروريسم، بنيادگرايي و سالح

ناتو در مناطق مختلفي در حوزه سنتي و راهبردي خـود   .  نظامي حافظ امنيت جهاني مطرح كرده است
دخالت كرده است، اما دخالت در ليبي اولين نمايش قدرت و آزمون ناتو در راستاي هويـت بازتعريـف       

الملل حاكم بر جامعه جهـاني اسـت      ناتو در نهايت به دنبال بازتعريف اصول نظام بين.  شده جديد است
عنوان قدرت مطلق فائقه در نظام       تا بتواند ضمن از بين بردن آنارشي موجود، خود را به)  نظام وستفاليا(

 . مطرح كند) نظام حفاظت(جديد 

 ناتو، ليبي، پليس جهاني، نظام وستفاليا، نظام حفاظت: واژگان كليدي
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 مقدمه
تاكنون نام ناتو با عناوين و اسامي اروپا، آمريكا، بالكان، اروپاي شرقي و روسيه عجين شده بود،     

هـاي    هاي مقامات ناتو، اظهارنظرها درباره ايـن سـازمان و نوشـته          اما اگر در دهه اخير به سخنراني
شويم كـه نـاتو بـه تـدريج بـا خاورميانـه،             نظران نظري بيفكنيم، متوجه مي انديشمندان و صاحب

هـاي كـشتار جمعـي،        ملـل، تروريـسم، سـالح       مداخالت بشردوستانه، نيروي حافظ صلح سازمان     
رفت كه ناتو بعـد از فروپاشـي      انتظار مي.  به طرز عجيبي عجين شده است...  بنيادگرايي اسالمي و 

گذرد گويا بر انگيزه و حـوزه    هويتي شود، اما هرچه از عمر اين سازمان مي شوروي دچار ركود و بي
پويايي كنوني ناتو با وجـود از بيـن رفتـن تهديـدي كـه مـسبب                  .  شود  هاي آن افزوده مي  فعاليت
نگري و بازتعريف اهداف ناتو متناسب با تحـوالت جديـد      گيري اين سازمان شد، نتيجه آينده شكل

توسط رهبران آن و خروج ناتو از رويكرد صرفاً نظامي به ابعاد سياسي، امنيتي، اقتصادي، حقوقـي         
 . پذير و ضروري كرده است است كه حضور و حيات اين سازمان را توجيه... و 

تريـن    اكنون ناتو بر معمر قذافي در ليبي پيروز شده است، اين مداخله در نوع خـود اسـتثنايي   
)1 (»ايـساف «اگرچه حضور ناتو در افغانستان در قالب        .  آمريكاستـ  مداخله در خارج از حوزه اروپا

شد، بايد به ياد داشته باشيم كه افغانـستان ابتـدا توسـط        اولين نشانه ظهور ناتوي جهاني تلقي مي
سازي و ايجاد ثبات در اين كشور حاضر به      آمريكا اشغال و بعد از آن طي فرآيندي ناتو براي امنيت
در ليبي، ناتو براي اولين بار و با استناد به          . اعزام نيرو به خارج از حوزه پيمان آتالنتيك شمالي شد

ملل و بدون تمسك بـه نقـش رهـبري آمريكـا، بـه بهانـه                  شوراي امنيت سازمان  1973 قطعنامه 
حمايت از غيرنظاميان با يك نظام ديكتاتور نظامي وارد رويارويي مستقيم شـد كـه در نـوع خـود         

 . ملل دارد شدن با پوشش سازمان منحصر به فرد و نشان از خيزش ناتو به سمت جهاني
مـا در ايـن     .  اكنون سازمان آتالنتيك شمالي را نبايد يك پيمان نظامي صرف در نظـر گرفـت     

مقاله به دنبال آن هستيم كه اهداف راهبردي ناتو و جهان غرب را در آينده با تمركـز بـر مداخلـه      
 . اخير در ليبي به تصوير بكشيم

1. International Stabilization Force in Afghanistan (ISAF)  
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 از آغاز تا امروز  : ناتو و تحوالت آن
و به منظور ايجاد سپر دفاعي در برابر اتحـاد            1949 كه در سال )  ناتو(پيمان آتالنتيك شمالي 

جماهير شوروي از سوي آمريكا و كشورهاي متحد اروپـايي آن كـشور تـشكيل شـد، در سراسـر            
در حالت رقابت و رويـارويي قـرار        ـ  پيمان ورشو ـ  دوران جنگ سرد با اتحاديه نظامي رقيب خود     

بعد از فروپاشـي شـوروي،     .  گاه به برخورد نظامي منتهي نشد داشت، هرچند كه اين رويارويي هيچ
ناتو براي ادامه حيات خود دست به تغييرات گسترده در اهداف و عملكردهـاي خـود بـه رهـبري         

گـر در     گيري يـك قـدرت چـالش        ناتو براي كنترل روسيه و چين و جلوگيري از شكل       .  آمريكا زد
در ايـن راسـتا نـاتو از يـك نهـاد فقـط              .  آينده، سياست گسترش بـه شـرق را در پيـش گرفـت           

سياسي و در نهايت حقوقـي هـم گـرايش پيـدا         ـ  دفاعي به نهادي با كاركردهاي امنيتيـ  نظامي
ناپذيـر    امنيـت تفكيـك   «به شـعار     »ناپذير است امنيت اعضا تفكيك«كرد و با تغيير شعار قديمي 

حوزه عمل خود را از حوزه سرزميني كشورهاي عضو بـه حـوزه منـافع آنـان در سراسـر                   ،»است
بنابراين ناتو راهبرد نظامي خود را از وضعيت تدافعي به مرور زمان به وضعيت      . جهان گسترش داد

 . تهاجمي تغيير جهت داده است
از همان نخستين روزهاي پس از فروپاشي شوروي و انحالل پيمان ورشو، ضرورت ابقاي ناتـو          

انتظار همگان اين بود كه بـا از ميـان          .  نظامي و آكادميك قرار گرفت  ـ  مورد بحث محافل سياسي
رفتن داليل وجودي ناتو به فعاليت اين سازمان نظامي نيز خاتمه داده شود، اما تحوالت بعـدي در    

هاي بالكان، موجب شد كه نه تنها اين پيمان كماكان به حيات خـود           ويژه درگيري ، به1990 دهه 
با الحاق سه كشور چك، مجارستان و لهستان گسترش پيدا كنـد        1999 ادامه دهد، بلكه در سال 

، هفـت كـشور     2004 و بعد آن در حركتي ديگر نيز در خصوص گسترش به سمت شرق در سال    
بلغارستان، استوني، لتوني، ليتواني، روماني، اسلواكي و اسلووني را به عـضويت خـود بپـذيرد، و در           

عنوان تغيـير در اهـداف ناتـو          آنچه ما به.  كشور رسيده است 28 نتيجه تعداد اعضاي كنوني ناتو به 
كه سـران نـاتو بـه         1999 آوريل    24 و  23 طور مشخص از  ميالدي و به 90 مد نظر داريم، از دهه 

در ايـن   .  مناسبت پنجاهمين سالگرد تاسيس اين نهاد در واشنگتن گردهم آمده بودند، شروع شد       
هاي امنيـتي نظـير تروريـسم،         اجالس بر مفاهيمي مانند راهبرد جديد پيمان، مخاطرات و چالش    
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ثبـاتي سياسـي،      اي، مـواد مخـدر، بـي        هاي دوربرد و تسليحات هـسته       گرايي افراطي، موشك  ملي
. منازعات قومي به منظور دفاع از دموكراسي، حقوق بشر و ممانعت از قاچاق مواد مخدر تاكيد شد      

هاي ليبرالي مادر همه اهداف نـاتو و غـرب         الزم به ذكر است كه دفاع از دموكراسي و ترويج ارزش
شود و براساس يك نظريه ناتو پس از جنگ سرد از يك ابزار راهبردي بـه يـك ابـزار         محسوب مي

عنـوان    هاي ليبرال يـا بـه       اي از ارزش    عنوان جامعه   اخالقي تبديل شده است و اين مفهوم ناتو را به
ها و هنجارهاي مـشترك       كند و معتقد است كه ارزش يك فدراسيون صلح طلب كانتي معرفي مي

دموكراتيك براي استحكام اتحاد ناتو، امري حياتي است و بر پايه همين هويت مشترك است كـه        
  1 .ناتو بعد از جنگ سرد بر ارتقا و گسترش دموكراسي تمركز كرده است

هاي اين پيمان واكنـش       گسترش ناتو به سمت شرق و ارايه تعريف جديدي از وظايف و برنامه 
سپتامبر و همسويي روسيه با آمريكا در مبارزه بـا            11 شديد روسيه را برانگيخت، اما وقوع حوادث 

سـوق  »  شوراي روسيه و ناتو   «الملل، روسيه را به همكاري با پيمان ناتو در چارچوب   تروريسم بين
تحـول  .  هاي ناتو در حوزه كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز تسهيل شد     ، فعاليت به اين ترتيب.  داد
هـاي نـاتو در افغانـستان و پـذيرش فرمانـدهي نيروهـاي                تر در اين رابطه، گسترش فعاليـت      مهم

در واقع، اين اقـدام نخـستين فعاليـت         .  در آن كشور بود     2003 ملل متحد ايساف در سال  سازمان
 2 .رفت اي خارج از حوزه سنتي اين پيمان در اروپا به شمار مي ناتو در منطقه

شود و ايـن تحـول تـا بـه          سپتامبر نقطه عطفي در تحوالت دروني ناتو محسوب مي11 حادثه 
هـاي    سپتامبر حمايت 11 ابتدا ناتو بالفاصله بعد از حادثه       .  حال فراز و فرودهاي زيادي داشته است 
ساعت پس از وقوع ايـن حادثـه، نـاتو بـراي              24 كه    طوري  گسترده خود را از آمريكا اعالم كرد، به  

اولين بار در طول حيات خود به ماده پنج اساسنامه سازمان استناد نموده و اعالم كـرد حملـه بـه         
عنوان يكي از اعضاي سازمان به منزله حمله بـه تمـامي اعـضا محـسوب شـده و            اياالت متحده به

بدين ترتيـب، جنـگ بـا تروريـسم بـه           .  آمادگي خود را براي مقابله و جنگ با تروريسم ابراز نمود     
اولويت اول ناتو تبديل شد و اين سازمان از هر نوع كمكي به آمريكـا در جنـگ افغانـستان دريـغ             

وفـصل    گرايانه خـود و مداخلـه و حـل          جانبه  واقعيت اين بود كه آمريكا بر اساس رويكرد يك.  نكرد
وپاگير بـودن آنهـا و تاثيـر         پيمانان به دليل دست جانبه و دخالت ندادن هم ها به صورت يك چالش
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هاي نظامي آمريكا، به سازمان ناتو در حمله به افغانستان نقـش چنـداني نـداد و           منفي بر موفقيت
سازي و بازسازي افغانستان از نيروهـاي ناتـو           فقط بعد از خاتمه جنگ براي كنترل اوضاع و امنيت 

 . يساف استفاده نمودادر قالب 
مخالفت آمريكـا بـا     .  در جريان حمله آمريكا به عراق، مشكالت آمريكا با ناتو به اوج خود رسيد   

حضور و نقش ناتو در جنگ عراق و رد پيشنهاد اين سازمان مبني بر در اختيار گذاشـتن امكانـات    
گرايـي    جانبـه   نظامي و غيرنظامي و مخالفت كشورهاي قدرتمند و مؤثر ناتو با حمله به عراق و يك   

آمريكا و نگرفتن مجوز از شوراي امنيت براي حمله به عراق، بيانگر اختالف متحدان در دو سـوي             
هـاي سياسـي، مـالي و         رفته با توجه به نياز آمريكا به ناتو و نياز ناتو به حمايـت   رفته.  آتالنتيك بود

يكي .  نظامي آمريكا، دوطرف با تعديل رفتارهاي خود بار ديگر به دوران طاليي همكاري بازگشتند      
هـاي مـشتركي وادار كـرد؛         ترين عواملي كه در دوران جديد دو طرف را به اتخاذ سياسـت         از مهم

چنين احساس تهديـد    .  المللي است   مفهوم جديد امنيت و تهديدهاي امنيتي جديد در عرصه بين   
همكـاري نزديـك متحـدان      .  دهـد   و خطري كشورهاي غربي را در يك جبهه متحـد شـكل مـي        

بيانگر اهميتي است كـه     )  2004 از سال   (دوسوي آتالنتيك در دوران دوم رياست جمهوري بوش     
انـد در     شوند و همچنين هر دو طـرف مجبـور شـده            دو طرف براي مسايل امنيتي جديد قائل مي

آمريكا كه تجربه تلـخ عـراق را هنـوز در پيـش            .  هاي خود تجديد نظر كنند شيوه عمل و سياست
افـزاري و نظامـي       جانبه، دريافته است كـه قـدرت سـخت          روي دارد، عالوه بر مشكالت اقدام يك     

 3 .تنهايي مشكالت آن كشور را در عراق حل نخواهد كرد به

سپتامبر در روابط ناتو با آمريكا به وجـود         11 با وجود فراز و فرودهاي بسياري كه بعد از حادثه 
امنيـتي آمريكاسـت،     ــ  هـاي اصـلي سياسـت دفـاعي         آمد، اين سازمان همچنان يكي از سـتون       

به اين سازمان توجه ويژه شـده و از         2006 كه در سند رسمي امنيت ملي آمريكا در سال  طوري به
نـاتو نيـز    .  عنوان ابزاري براي صلح و ثبات در بسياري از كشورهاي جهـان يـاد شـده اسـت              آن به

متناسب با تهديدهاي جديد و در راستاي منـافع قدرتمنـدترين عـضو خـود؛ يعـني آمريكـا، بـه                   
 2004 كه در بيانيه استانبول در سـال          طوري  بازتعريف بسياري از مفاهيم خود دست زده است، به   

ايـن تهديدهـا    .  اعالم شد تهديدهاي جديدي كه ناتو با آن رو به رو است، تغيير اساسي يافته است 
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طـور مـشترك      هاي كشتار جمعي هستند كه آمريكاي شمالي و اروپا را به    شامل تروريسم و سالح
ويـژه بعـد از حادثـه         ترين تغييراتي كه در اهداف ناتو به        طور كلي مهم به.  دهد مورد تهديد قرار مي

 : رخ داده است، عبارتند از 2001 سپتامبر 11 
) آتالنتيـك شـمالي   (اي    گسترش حوزه جغرافيايي عملكرد ناتو و تبديل اين سازمان منطقه.  1 

 اي؛  به سازماني فرامنطقه
و تغيير هدف راهبردي آن از        )2 (به تهاجمي  )1 (تغيير ماهيت اين تشكيالت دفاعي از تدافعي. 2 

 كند؛  دستانه را طلب مي گرا و پيش كه سياستي گسترشي، برون )4 (به امنيت جمعي )3 (دفاع جمعي
تغيير ماهيت خطرها و تهديدهاي پيش روي اين سـازمان از مـواردي نظـير كمونيـسم و                 .  3 

هـاي    هـاي كـشتارجمعي و بـروز درگـيري          بلوك شرق به مواردي همچون تروريسم، اشاعه سالح 
 4 .قومي و اينك ترويج دموكراسي

امنيتي خود را بازبينـي     ـ  هاي دفاعي   جنگ عراق و مسايل بعد از آن باعث شد تا ناتو سياست  
اين سازمان كه از مشاركت در جنگ عراق محروم شده بود، بعد از اتمام جنـگ بـا پيـشنهاد      .  كند

از .  آموزش نيروهاي امنيتي عراق و موافقت آمريكا با آن به بازآفريني وحدت دروني خود پرداخـت     
 : هاي جديدي را در راهبرد كالن خود گنجاند كه عبارت است از اين به بعد ناتو سياست

تالش براي استقرار در خاورميانه در راستاي نگاه به شـرق پـس از گـسترش حـضور ايـن             .  1 
 سازمان در منطقه آسياي مركزي و قفقاز؛ 

 تغيير خط مشي نظامي به غير نظامي؛ . 2 
 دستانه؛ هاي پيش حمايت ضمني از سياست تهاجمي و اقدام. 3 
افزاري براي گسترش حـضور خـود         هاي نرم   ها و طرح افزاري به اقدام هاي سخت غيير اقدامت.  4 

 در مناطق مختلف جهان؛ 
 الش براي نهادسازي و كمك به استقرار دموكراسي و نهادهاي دموكراتيك؛ت. 5 

1. Defensive 
2. Invasive 
3. Collective Defence  
4. Collective Security  
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هـاي ايـن      اي از اقـدام     المللي و نيز نهادهاي منطقه     موفقيت در كسب حمايت نهادهاي بين.  6 
  5 .المللي جديد سازمان و فراهم آوردن زمينه كسب مشروعيت بين
طور عمده در ابتكار همكاري اسـتانبول در سـال         براساس آخرين تحوالت در اهداف ناتو كه به

مورد توجه قرار گرفت، اين سازمان مبارزه با تروريسم، بنيادگرايي اسـالمي و جلوگـيري از         2004 
طـور    در اين ميان و به.  هاي خود قرار داده است هاي كشتار جمعي را در صدر سياست اشاعه سالح

اي حساس و راهبردي      طبيعي منطقه خاورميانه براي رسيدن به اين اهداف بازتعريف شده، منطقه
اي است كه حيـات       منطقه خاورميانه منطقه  .  خواهد بود كه نيازمند حضور و نفوذ بيشتر ناتو است  

اقتصاد جهاني به آن وابسته است و امنيت توليد و توزيع انرژي هدفي است كه ناتو را قدم به قـدم     
آتالنتيك براساس همـان اعتقـاد      ـ  در واقع حضور ناتو در خارج از حوزه يورو    .  كشاند به منطقه مي

توانـد وجـود      گويد هيچ امنيت پايداري در مركز بدون امنيت در حاشيه نمي      جديدي است كه مي
طـور طبيعـي پـاي        منطقه خاورميانه از يك طرف به دليل منابع گسترده انـرژي بـه         .  داشته باشد

هاي خارجي را به اين منطقه باز خواهد كرد، و از طرف ديگـر، بـه دليـل منـشأ تهديـدات                   قدرت
دنبـال    انـد بـه     در واقع مقامات ناتو سعي كرده   .  يابي ناتو شده است جديد محمل خوبي براي هويت

. المللـي ارايـه كننـد         هاي ناتو در فضاي نـوين بيـن    المللي تعريف جديدي از ماموريت تحوالت بين
موضوع تروريسم اين فرصت و در عين حال تهديد را براي ناتو جهـت تبييـن يـك هويـت ديگـر          

المللي مـستلزم ايجـاد      تغيير محيط امنيتي و ظهور بازيگران جديد در نظام بين.  فراهم آورده است
هـاي    گيري از توان آن براي ايجاد تغييرات در حـوزه        تغييراتي كمي و كيفي در ساختار ناتو و بهره

  6 .راهبردي در نقاط مختلف جهان است
 2008 بيستمين اجالس سران ناتو در بخارست، پايتخت روماني، كه از دوم تا چهـارم آوريـل         

در ايـن   .  رود  شـمار مـي     ترين اجالس اين سازمان در طول عمر آن به ترين و مهم برگزار شد، بزرگ
طور جدي حضور ناتو در خاورميانـه مـورد توجـه قـرار گرفـت و بيـشتر توجهـات بـر                       اجالس به

آوريـل    24 در اين رابطه اجـالس نـاتو در بحـرين، در            .  كشورهاي حوزه خليج فارس متمركز شد  
هايي براي مبادله اطالعـات و        اين اجالس كه طي آن توافق  .  ، را نيز بايد مورد توجه قرار داد2008 

ويژه اعضاي اروپـايي نـاتو بـراي          هاي امنيتي مطرح شد، از جمله اقدامات اعضاي ناتو و به  همكاري
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سـابقه همكـاري    .  شود  تر با كشورهاي عربي حوزه خليج فارس تلقي مي   برقراري پيوندهاي نزديك
گـردد كـه در سـال         ناتو با برخي كشورهاي حوزه خليج فارس به ابتكار اجالس استانبول باز مـي          

ويژه در مورد نحوه كمك به آموزش نيروهاي عراقي توافقاتـي        در اين اجالس به.  برگزار شد 2004 
از ميان كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس، بحرين، كويت، امارات متحده عربي       .  دست آمد به

و قطر در اجالس استانبول با ناتو توافقاتي را به امضا رساندند، اما عمان و عربستان از الحاق به اين         
 . ها خودداري كردند توافق

هاي ناتو با بحرين و تمايل اعضاي ناتو براي گـسترش مناسـبات          در حال حاضر استمرار توافق
نخـست،  :  خود با كشورهاي شوراي همكـاري خليـج فـارس را بايـد ناشـي از دو عامـل دانـست                    

هاي ناتو در عرصه افغانستان و تمايـل اتحاديـه اروپـا بـراي افـزايش تجـارت و تعامـل بـا                        ناكامي
رسـد    به نظر مـي   .  ويژه بعد از افزايش جهاني قيمت نفت   كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، به

نمايي خطر ايران در تالشند تا عامل مشترك مهمي را بـراي ادامـه تقويـت             هاي ناتو با بزرگ مقام
در اجـالس سـال     .  هاي ناتو و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس مطرح كننـد    همكاري

اي ايـران،     هـاي هـسته    ناتو و بحرين نيز دبيركل وقت ناتو با تهديدآميز معرفي كردن برنامه 2008 
عنوان يك خطر امنيتي فوري، كشورهاي عربي حوزه خليج فـارس را بـه همكـاري بيـشتر بـا                    به

  7 .پيمان ناتو ترغيب نمود
طور كلي با نگاهي به تحوالت اخير در جهان عرب متوجـه برجـسته شـدن نقـش نـاتو در               به

الملـل    سازي مداخالت بشردوستانه اين سازمان در ساختار حقـوق بيـن     اي يا رويه معادالت منطقه
هستيم كه براي اولين بار در مورد كوزوو اجرا شد و آخرين بار در ليـبي در قالـب بـازوي نظامـي           

و جلوگـيري از فاجعـه انـساني شـاهد آن            1973 ملل براي اجراي قطعنامه  شوراي امنيت سازمان
اعالم كرد ناتو فرمانـدهي نظـارت      2011 مارس  24 آندره فوگ راسموسن، دبيركل ناتو، در .  بوديم

هرچند سپس ناتو رهبري عمليات نظامي     .  گيرد بر منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي را به دست مي
ابهام پـيرامون رفتـار     .  سختي حاصل شد  در ليبي را برعهده گرفت، دستيابي به يك توافق جامع به

هاي اسكاد، تسليحات شيميايي و مجاورت سرزميني آن با اروپا برخي      كارگيري موشك ليبي در به
  8 .مالحظات ناتو در اتخاذ تصميم منسجم و فوري براي مقابله با معمر قذافي بودند
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 چه چيز جديد است؟: دخالت ناتو در ليبي
اي جديد    طور كامل پديده    بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه آنچه ناتو در ليبي انجام داد، به   

توسط ناتو صـورت    )  آتالنتيكـ  در خارج از حوزه يورو    (است و نه در گذشته به اين شكل، عملياتي  
ناتـو  .  توان چنين دخالتي را توجيه كرد  گرفته است و نه با مطالعه اهداف، راهبرد و اساسنامه ناتو مي

هاي مستقيم و غيرمستقيمي داشته       تاكنون در بالكان، كوزوو، يوگسالوي، افغانستان و عراق دخالت   
آتالنتيك و يا مستمسك قرار     ـ  شدن حوزه يورو    امن  ها با استناد به نا  است، اما هركدام از اين دخالت

حمله به يكي از اعضا به منزله حمله بـه تمامـي     :  دارد دادن ماده پنج اساسنامه سازمان كه اشعار مي
. اعضا محسوب شده و ساير اعضا بايد به ياري عضو مورد تهاجم قـرار گرفتـه بـشتابند، بـوده اسـت          

حمله به ليبي هيچ توجيه حقوقي بر اساس اساسنامه ناتو نداشت و ناتو هـم بـراي حملـه بـه ايـن             
ليـبي نـه در حـوزه       .  كشور نتوانست به اساسنامه خود و يا استنادهاي سنتي خـود متوسـل شـود             

آتالنتيك قرار دارد و نه امنيت يكي از اعضاي ناتو را به خطر انداخته بود، امـا نـاتو بـه بهانـه              ـ  يورو
. ملل به ليبي حمله كـرد       شوراي امنيت سازمان    1971 حفاظت از غيرنظاميان و با پشتوانه قطعنامه  

اي در اهـداف و       رسد، اين نكته است كه نـاتو دسـت بـه تحـوالت گـسترده              آنچه مسلم به نظر مي
هاي عملكردي خود زده است و در واقع اين روندي است كه حـدود دو دهـه اسـت كـه                    چارچوب

ناتو در گذشته بـر اسـاس       .  باشد  شروع شده و حمله به ليبي آخرين نمونه از اين دست تحوالت مي  
همين تحول راهبردي در مناطقي ديگر از جهان دخالت كرده است كه براي شناخت بهتر چرايي و     

 . ها مهم و حياتي هستند تاريخي اين دخالتـ  چگونگي حمله به ليبي، بررسي تحليلي
گونه كه اشاره شد، اصالحات راهـبردي در نـاتو را بايـد در بـستر تحـوالت در محيـط                      همان

و نحـوه   )  كه ناتو را قدم به قدم براي دخالت در محيط غيرراهـبردي آن مهيـا كـرد       (راهبردي آن 
شـدت    بعد از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سـرد، نـاتو بـه          .  واكنش ناتو به اين تحوالت شناخت

هـاي    هويتي شد، بسياري بر اين باور بودند كـه ايـن سـازمان فقـط هزينـه                  دچار رنج ناشي از بي 
هـاي    در مقابل كساني كه اليـه     .  كند و بايد منحل شود      هنگفتي را متوجه اعضا براي حفظ آن مي

كردند، معتقـد بودنـد كـه وجـود و          امني پس از جنگ سرد را رصد مي زيرين و خاموش تنش و نا
تنها الزم و ضروري است، بلكه بايد متناسب با تهديـدهاي برخاسـته از محيـط          ادامه حيات ناتو نه
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امنيتي جديد، اهداف جديدي براي اين سازمان تعريف كرد تا غرب برتـري و قـدرت خـود را تـا                 
حوادث و رويدادهاي متعدد در محيـط امنيتـي     .  اي دوردست حفظ كند و آن را توسعه دهد آينده

ناتو پس از جنگ سرد، درستي ديدگاه دوم را اثبات كرد و اين نهاد نه تنها از بين نرفت، بلكـه در              
گـيري اهـداف      حال حاضر به بازوي قدرتمند سياسي، حقوقي، امنيتي و نظامي غـرب بـراي پـي           

 . راهبردي اين بلوك تبديل شده است
اولين جرقه و زمزمه مربوط به نياز به ناتو و لزوم تحول در اهداف راهبردي آن پـس از جنـگ       

نقش ناتو در بحران اول خليج فـارس        .  گردد بر مي 1991 سرد، به جنگ اول خليج فارس در سال 
بر بسياري پوشيده مانده است و به دليل اينكه اين پيمان به صورت مستقيم وارد جنگ بـا عـراق        

اما ناتو در اين بحـران بـراي       . نشد، بسياري بر اين باورند كه اساساً ناتو نقشي در اين جنگ نداشت
طـور    شدت نگران امنيت يكي از اعضاي خود شد و نگراني عمده ايـن سـازمان هـم بـه         بار به اولين

پاسخ ناتو به تجاوز عـراق      .  عنوان يكي از اعضا توسط عراق بود     عمده متوجه تهديد امنيت تركيه به
بـاش    به كويت براساس اساسنامه خود، تشكيل و حضور محافظ جنوبي بود كه ماموريت آن آمـاده 

براي مهار هرگونه تهديدي بود كه احتمال داشت در نتيجه بحران خاورميانه، در منطقـه جنوبـي             
 : درواقع سه نگراني در دستور كار ناتو قرار گرفت. فرماندهي متحدان در اروپا به وجود بيايد

 توانست در هر بخش از منطقه روي بدهد؛  خطر تروريسم كه هر آن مي. 1 
 بود؛ هاي اسكاد دوربرد و حمالت شيميايي كه احتماالً محدود به جنوب شرقي تركيه موشك. 2 
    9 .اي هاي جنوبي و مديترانه اي براي ارتباطات دريايي و هوايي از طريق پايگاه خطرات بالقوه. 3 

اي براي محافظت از يكي از اعضاي خـود بـه عمـل             تنها اقدامات متعدد و قابل مالحظه ناتو نه
بارزترين نقـش ايـن     .  آفريني پرداخت  طور غيررسمي در عمليات توفان صحرا به نقش آورد، بلكه به

هاي از قبـل آمـاده شـده در طـول بحـران               هاي ناتو، تجهيزات و زيرساخت     نهاد، استفاده از پايگاه
هـاي نـاتو در تركيـه،         هوايي آمريكا عليه عراق از پايگاه        كه بسياري از عمليات طوري مذكور بود، به

هـاي    هاي عضو آن در طول اين عمليات نقـش          در كل ناتو و دولت .  شد اسپانيا و انگليس انجام مي
 : زيادي داشتند كه عبارتند از

 نقش دفاعي رسمي موفق در منطقه فرماندهي جنوب؛ . 1 
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 هاي ناتو در اروپا؛  كمك به عمليات تهاجمي ائتالفي در عراق با استفاده از زيرساخت. 2 
 هاي ناتو؛  تسهيل عمليات ائتالفي با استفاده از رويه. 3 
ها و مبادله اطالعـات در        هاي عضو ناتو به رهبري آمريكا و مشاوره      مساعدت نيروها از دولت.  4 

  10 .شوراي آتالنتيك شمالي
اي كه ضرورت ادامه حيات ناتو را پس از جنگ سرد تثبيت كـرد و يـك قـدم          دومين منازعه 

ابتدا نـاتو در    .  تر كرد، منازعه بالكان بود   اين سازمان را به دگرگوني در اهداف راهبردي خود نزديك
. ملل دوخته شـده بـود       ها به اتحاديه اروپا و سازمان   اي داشت و همه چشم اين بحران نقش حاشيه

رفـت    اي است كه منشأ دو جنگ ويرانگر براي اروپا و جهان بود، بنابراين انتظار مـي           بالكان منطقه
اولين واكنش ناتو عمليات نظـارت دريـايي بـود        .  كه ناتو بالفاصله به اين بحران واكنش نشان دهد

بالفاصله عمليات نظارت دريايي به عمليات محافظت دريايي تبديل شـد و ايـن       .  كه به اجرا درآمد
بار در طول حيات ناتو بود كه اين سازمان در تدارك اعمال زور عليه كشور ديگـري          براي نخستين

تدريج و بيشتر در      ناتو در اين مرحله و به  .  ملل برآمد به بهانه اجراي قطعنامه شوراي امنيت سازمان
دخالت ناتو در يوگسالوي سابق نقطه      .  هاي هوايي دولت يوگسالوي را به زانو در آورد قالب بمباران

بـار    آيد؛ زيرا نـاتو بـراي اوليـن         هاي دگرگوني اين سازمان به حساب مي        عطفي براي بررسي ريشه
بر اساس ديـدگاه برخـي، حملـه        .  نوعي آن را زير پا گذاشت   خارج از اساسنامه خود عمل كرد و به

ناتو به يوگسالوي نقض ماده پنج اساسنامه مبني بر دفاعي بودن اين سازمان و توسل به زور تنهـا       
بـا    1992 دخالت ناتو در منطقه بالكان در سـال        11 .در صورت حمله عليه يكي از اعضا اتحاديه بود

با   1999 عمليات هوايي، دريايي و زميني تحت مجوز قطعنامه شوراي امنيت آغاز شد و در مارس     
در مديريت منازعـات در     .  ملل پايان يافت    ها بدون مجوز سازمان    تشديد حمالت هوايي عليه صرب

سازي   هاي خارج از ماده پنج در خصوص مديريت بحران، صلح      يوگسالوي سابق از طريق ماموريت
ملـل بـه يـك        كار دسته دوم در پاسخ بـه نيازهـاي سـازمان         و حفظ صلح، ناتو از نقش يك پيمان

هـاي    هـا و صـالحيت      كننده فعال در جستجوي متوفق كردن جنگ و تعريف ماموريـت            مشاركت
اي رسيده است كه به هرگونه تنش در هر نقطه جهـان       خويش تغيير جهت داد و اكنون به مرحله

 . نگرد به مانند همان تنش در بالكان مي
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  سپتامبر و تسريع تحول تكاملي ناتو 11 حادثه 
 11 هايي كه موافقان ادامه حيات ناتو براي ايـن سـازمان ديـده بودنـد، بـا حادثـه              تمام خواب

تا قبل از اين حادثه همه توجه ناتو به منطقه بالكان معطوف شده بـود،       .  تعبير شد 2001 سپتامبر 
سران ناتو بعد از    .  اما وقوع اين حوادث منجر به برجسته شدن منطقه خاورميانه در راهبرد ناتو شد     

فروپاشي شوروي درصدد يافتن جايگزيني براي تهديد كمونيسم بودند كه اين جايگزين بـا وقـوع        
اي بـه نـام تروريـسم و يـا            سپتامبر به منصه ظهور رسيد و از اين تاريخ به بعـد پديـده     11 حادثه 

عبارت بهتر، بنيادگرايي اسالمي به خوبي توانست خالء كمونيسم را در منظومه عملياتي ناتو پـر     به
سپتامبر نقطه عطفي در تحول تكاملي سازمان پيمان آتالنتيك شمالي محـسوب         11 حادثه .  كند
شود و از اين حادثه به بعد ناتو شروع به بازتعريف اهداف خود در راستاي نگاه جهاني بـه همـه       مي

منجر به حمله آمريكا به دو كشور افغانستان و         2001 سپتامبر  11 حادثه .  ها كرد تهديدها و پديده
دريغـي از آمريكـا زد و بـراي           هاي بـي    بالفاصله بعد از اين حادثه، ناتو دست به حمايت       .  عراق شد

نقش ناتو بـه ايـن      .  بار براي حمايت از يكي از اعضاي خود به ماده پنج اساسنامه متوسل شد     اولين
حد محدود نشد و و بعد از اشغال دو كشور افغانستان و عراق، مراحل جديدي از نقـش و توانايـي          

 . سازي شروع شد سازي و امنيت ناتو براي ثبات
آمريكا ابتدا و براي اشـغال      .  سپتامبر، كشور افغانستان بود     11 اولين قرباني حمالت تروريستي 

فقط با تكيه بر همراهي متحد سنتي خـود؛ يعنـي           .  طور مستقيم از ناتو استفاده نكرد  افغانستان به
رو شـد     به  بعد از اشغال افغانستان، آمريكا با مشكالت متعددي رو.  انگليس، اين كشور را اشغال كرد

هـاي فـراوان، بـاالخره نـاتو در           وقوس  طي كش .  كه در نهايت مجبور به طلب كمك از ناتو گرديد      
بار اين سازمان يـك    رهبري نيروي موسوم به آيساف را برعهده گرفت و براي اولين 2003 آگوست 

در راسـتاي يكـي از      .  اي خارج از اروپا و شـمال آمريكـا پـذيرا شـد        مسئوليت امنيتي را در منطقه
 1378 اين بار هم اين سازمان بـه اسـتناد قطعنامـه          )  ملل بازوي نظامي سازمان(اهداف جديد ناتو 

، نيروهاي آيساف را تشكيل داد و هدف اصلي خود را هـم        2001 دسامبر  20 شوراي امنيت مورخ 
ايجاد امنيت عمومي در سرتاسر افغانستان، حفظ حكومت مركزي در كابـل، مبـارزه بـا تروريـسم        

امـا هـدف نهـايي و       .  المللي و بنيادگرايي اسالمي و قطع ارتباط طالبان با پاكستان اعالم كـرد      بين
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راهبردي ناتو كه در افغانستان اولين جرقه آن زده شد، تبديل شدن به يك سازمان امنيت جهاني        
هـاي نظامـي      است كه در قالب طرح يك ناتوي جهاني با شركاي جديد، اعـضاي جديـد، توانـايي       

خوبـي بيانگـر      در واقع حضور ناتو در افغانستان، بـه       12 .جديد و يك ماموريت راهبردي جديد است
اين مساله مهم است كه دشمن جديد نـاتو بعـد از فروپاشـي شـوروي و نـابودي پيمـان ورشـو،                    
. تروريسم و بنيادگرايي اسالمي است و هدف ناتو هم به مهار و نابودي اين پديده تغيير يافته است        

در تـاريخ سـوم اوت      )  فرانـسه (ناتو همچنين در شصتمين سالروز تاسيس خود در استراسـبورگ        
همسو با  .  هاي غيرعملياتي موافقت كرد     ، با اعزام سه هزار نيروي ديگر به افغانستان در حوزه 2009 

هاي آموزشـي و      هزار نفر در قالب تيم15 هزار نيروي خود در آيساف، 15 جز  اقدامات ناتو، آمريكا به
با وجود اين، بر اساس راهـبرد جديـد اجرايـي اوبامـا        .  ضدتروريستي به افغانستان اعزام كرده است

هزار نفر افزايش يافته كه خـود مبيـن ايـن             66 به    2010 تعداد نيروهاي آمريكايي تا اواسط سال  
  13 .باشد است كه رويكرد آمريكا و ناتو در افغانستان مبتني بر حضور نظامي بلندمدت مي

برخالف افغانستان كه همه اعضاي ناتو بـا امريكـا       .  بعد از اشغال افغانستان نوبت به عراق رسيد
ناتو حـتي بـه     .  روي هم قرار داد     ناتو و آمريكا را رو در     2003 همكاري زيادي داشتند، جنگ سال 

عنـوان يكـي از       هاي دروني خود به سختي توانست به درخواست كمـك تركيـه بـه          دليل اختالف
عراق، پاسخ مثبـت      2003 هاي دفاعي و امنيت الزم در طول جنگ      اعضاي خود، براي پيش بيني

باوجود اينكه ناتو در طول اشغال عراق كمك شاياني به آمريكا نكرد، اما بعد از سقوط صـدام        .  دهد
، نقطـه   2004 برگزاري نشست سران در استانبول تركيه در تابـستان          .  تدريج در عراق فعال شد    به

در اين نشست، آمريكا و كـشورهاي اروپـايي موافقـت       .  عطفي براي سياست ناتو در قبال عراق بود
نقـش    14 .ها، نيروهاي امنيتي و نظامي عراق را آموزش دهند كردند كه در كنار اعطاي برخي كمك

گـيري    ناتو در عراق به آموزش نيروهاي نظامي و امنيتي محدود نشد و بر اساس آخـرين تـصميم      
 . ها نيز گسترش يابد هاي اين نهاد به ساير زمينه ناتو در مورد عراق، مقرر شد كه همكاري

هـا    شدت به آن پايبند باشد، حركت بر اساس تـصميم  كند به اي كه اين سازمان سعي مي نكته
ملل اسـت و يكـي از داليـل اختـالف نـاتو بـا آمريكـا در جنـگ عـراق،                         هاي سازمان   و قطعنامه 

در واقـع ناتـو     .  ملـل بـود     هاي سـازمان    گرايي آمريكا و حركت اين كشور خارج از تصميم   جانبه يك



 

 

11
2

 

  1390، سال هجدهم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

تدريج به بازوي نظامي اين سازمان تبديل         ملل خود را به  سويي كامل با سازمان كند با هم مي سعي
كند تا بتواند در هر نقطه از جهان در پوشش اين سازمان اهداف خود را دنبال كند؛ راهبردي كـه         

 . در ليبي اولين نتايج آن به دست آمد
دخالت ناتو در ليبي را بايد در قالب اهميت منطقه خاورميانه براي ناتو مورد تجزيـه و تحليـل        

 : اند عموماً چهار دليل را براي توجه زياد ناتو به خاورميانه مطرح كرده. قرار داد
توانـد در امنيـت اروپـا         جـوار حـوزه جغرافيـايي نـاتو اسـت و مـي              خاورميانه منطقـه هـم   .  1 

 باشد؛  تاثيرگذار
عنوان يكـي از تهديـدهاي نـاتو مطـرح و             كه تروريسم به    2001 سپتامبر    11 پس از واقعه .  2 

عنوان بـستر ايـن       هاي اين پيمان تعريف گرديد، خاورميانه به مقابله با آن در قالب يكي از ماموريت
 تهديد شناسايي و مورد توجه قرار گرفت؛ 

تر غـرب بـه آن و مطـرح بـودن خاورميانـه               توسعه روزافزون اهميت انرژي و نياز روزافزون   .  3 
 عنوان منبع اصلي تامين انرژي اقتصاد غرب؛ و  به

    15 .توسعه سلطه غرب بر جهان با توجه به فروپاشي بلوك شرق. 4 
هـاي      عالوه بر موارد باال، بايد مورد پنجمي هم اضافه كرد كه همان تهديـد گـسترش سـالح              

كشتارجمعي براي ناتو است كه باز هم منطقه خاورميانه به طرز عجيـبي بـه سـمت توليـد ايـن                   
هاي جديد خود بايد به گـسترش ايـن           ها تمايل پيدا كرده است و ناتو هم براساس ماموريت سالح
موضوع مهمي كه تاكنون كمتر مورد توجه قـرار       .  ها در هر نقطه از جهان واكنش نشان دهد سالح

گرفته است، تالش ناتو براي گسترش فرهنگ و تمدن غربي از طريق برداشتن موانع آن حـتي بـا    
اي در جهان است      در حال حاضر منطقه خاورميانه تنها منطقه    .  بار است ابزارهاي نظامي و خشونت

كه در مقابل فرهنگ ليبرال دموكراسي مقاومت كرده است و تا زماني كـه ايـن منطقـه پـذيراي                  
منطقـه خاورميانـه بيـش از       .  تواند به پايان تـاريخ اميـدوار باشـد          فرهنگ ليبرال نشود، غرب نمي    

عـالوه بـر آن، ايـن       .  درصد ذخاير گاز جهان را در اختيار دارد         30 درصد ذخاير نفتي و حدود   70 
شـدن    ترين مانع روند جهـاني      منطقه قلب و مركز دومين دين بزرگ جهان است و اين دين بزرگ

شود كه در واقع با درنورديدن مرزها فرهنگ و نگرش غربي را به سراسر جهان انتقال        محسوب مي
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تركيب دو عنصر اقتصاد و فرهنگ، جايگاه غيرقابل انكار سياسي اين منطقـه را در رونـد               .  دهد مي
سـويي و همراهـي       بنابراين، بـراي هـم    .  رساند شدن به يكي از باالترين سطوح در جهان مي جهاني

شدن، عبور از موانع و مشكالت جـدي كـه در بعـضي مـوارد           كشورهاي اين منطقه با روند جهاني
در واقـع در ايـن حـوزه،        .  كنند، امري الزامي خواهـد بـود        صورت نظامي و امنيتي نمود پيدا مي  به

عبارتـي    بـه .  سـازد   چگونگي برطرف كردن اين موانع است كه كاربرد و جايگاه ناتو را مشخص مـي    
اي اسـت كـه تـداوم و حـتي گـسترش بيـشتر نـاتو را                   ديگر، ماهيت بخشي از اين موانع به گونه   

  16 .موضوعي الزامي كرده است

 ها ها و واقعيت تئوري پردازي: اهداف ناتو در ليبي

خـصوص علـل      هاي مختلفي در مورد علل و عوامل حمله نـاتو بـه ليـبي و بـه                   تاكنون نظريه
. طوالني شدن جنگ با وجود قدرت و برتري بالمنازع ناتو بر قذافي و طرفدارانش، بيان شده اسـت  

طبق اولين ديدگاه، علت و يا هدف اصلي تهاجم ناتو به ليبي، سرپوش گذاشتن بر شكست آن در            
در واقع اين عده معتقدند كه ناتو كه در قالب آيساف قرار بـود صـلح و امنيـت را               .  افغانستان است

دليل قدرت يافتـن      براي كشور افغانستان ايجاد كند، در اين راه با شكست مواجه شده و تاكنون به   
تنها به ايجاد يك حاكميت مقتدر مركزي نتوانسته است كمـك شـاياني كنـد،           تدريجي طالبان نه

امني و اقدامات خرابكارانه و تروريستي در افغانستان هـستيم و ايـن كـشور از         بلكه هر روز شاهد نا
بر هميـن اسـاس نـاتو بـراي         .  هاي قبل از اشغال توسط آمريكا برگشته است      امني به سال لحاظ نا

تـصميم بـه        هـاي خـود،       انحراف افكار عمومي از افغانستان به ليبي و سرپوش گذاشتن بر ناتواني    
 . حمله به ليبي گرفته است

ليـبي جـزو معـدود      .  كننـد  اي ديگر براي بيان اهداف ناتو در ليبي بحث نفت را مطرح مي عده
ايـن عـده    .  خيز قاره آفريقاست كه غرب كنترل و سيطره چنـداني بـر آن نداشـت       كشورهاي نفت

معتقدند كه غرب به خصوص بعد از اتفاقات موسوم به بهار عرب، كنترل مطلق خـود را بـر نفـت               
هايي در ديگر مناطق جهـان        خاورميانه از دست داده و يا خواهد داد، بنابراين براي يافتن جايگزين

ترين منطقه جهان است كـه   نيافته آفريقا در حال حاضر توسعه.  دست به دخالت در ليبي زده است
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شمار آن، مستعد دخالت و حضور غرب در اين نقطه از جهان است و ناتـو            با توجه به مشكالت بي
به عنوان ركن نظامي غرب ضمن بسط و توسعه نفوذ غرب در اين قاره از طريق دخالت مـستقيم،      

در ايـن منطقـه     )  ماننـد چيـن و روسـيه      (هـاي رقيـب جهـاني         از حضور ساير بازيگران و قـدرت     
 . كند مي جلوگيري

طبق نظر و ديدگاه برخي ديگر، باز هم آمريكا پشت همـه قضاياسـت و حملـه نـاتو بـه ليبـي                  
اين عده معتقدند كه اياالت متحـده همچنـان         .  اساس راهبرد و منافع آمريكا صورت گرفته است    بر

خواهد به هر طريق ممكن تمام كشورها را          طلبانه خود را حفظ كرده است و مي   هاي سلطه سياست
گرايانه دولت جورج بوش و اشـغال      جانبه هاي يك آمريكا به دليل سياست.  به زير سلطه خود بكشاند

پيمـان    شدت كشورهاي دوسـت و هـم        و حضور نظامي مستقيم در كشورهاي افغانستان و عراق، به 
خـصوص در     اعتماد كـرده و حـس تنفـر و انزجـار افكـار عمومـي بـه                خصوص در ناتو بي خود را به

بنابراين آمريكا با وجود اينكه قدرتمندترين و موثرتريـن    .  خاورميانه را نسبت به خود برانگيخته است
شود، از دخالت مستقم در ليبي خودداري كرد و اوبامـا بـا مطـرح              و حتي فرمانده ناتو محسوب مي

عنوان ابزاري پوشـشي اسـتفاده        كردن مكرر حمايت از مردم خاورميانه در برابر ديكتاتورها، از ناتو به   
كند تا ضمن ترميم چهره مخدوش شده كشورش براي متحدان و افكـار عمومـي جهـاني، بـه                    مي

 . كند اهداف جهاني خود كه همان اهداف دولت بوش است، اما با قالبي جديد، دست پيدا
هـاي آن، اهـداف ايـن سـازمان را از             هاي ناتو و اعالميه اي ديگر با تجزيه و تحليل نشست عده

هاي ناتو محدود به      طور سنتي فعاليت    آنها معتقدند كه اگرچه به .  اند دخالت در ليبي استنتاج كرده
) 2010 در سـال    (كه در نشست ليسبون  2020 اروپا و آمريكاست، اما بر اساس راهبرد آن تا سال 
هـاي فرهنگـي، سياسـي و         الملل و انجام فعاليـت   به تصويب رسيد، حوزه فعاليت آن به پليس بين

عنوان تنها نـيروي نظـامي جهـان          تواند به در اين چارچوب، ناتو مي. اقتصادي گسترش يافته است
ملـل ايفـاي نقـش       المللي وارد صحنه شود و به جاي نيروهاي حافظ صلح سازمان براي امنيت بين

حـضور نظامـي    ...  پس ناتو در سراسر جهان از شرق آسيا گرفته تا آفريقا و آمريكاي التين و         .  كند
سـران  .  توان مشاهده كـرد     كند، چنانچه نتيجه اجراي بخشي از اين راهبرد را در ليبي مي     پيدا مي

اند، همچنان بـر اصـل        هاي سايبري، فرهنگي و سياسي را بر اصول خود افزوده   ناتو اگر چه فعاليت
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هـاي    كننـد؛ زيـرا در حـوزه        گري تاكيد دارند و آن را از راهبردهاي اساسي خود قلمداد مي      نظامي
بنابراين برآنند تا با تحركات نظامي نظير آنچـه كـه در            .  سياسي و اقتصادي توانايي چنداني ندارند

البته ادعاهاي آنان بيشتر در پوشش اقدامات      . اند، اهداف خود را محقق سازند قبال ليبي انجام داده
آنچـه در     17 .هاي جهاني نسبت به اقدامات خود شـوند   شود تا مانع اعتراض دوستانه انجام مي انسان

اسـت    »روي كند و محتاطانه   پيش «عنوان راهبرد نهايي مورد تواق قرار گرفت، نشست ليسبون به
نماينـد و     و بسياري هدف اصلي ناتو را از طوالني كردن جنگ بر اساس همين راهبرد تفسير مـي          

در ادامه معتقدند كه ناتو به اين دليل پايان ديكتاتوري قذافي را به تاخير انداخت كه مخالفان بعـد    
رو باشند و و همين امر آنهـا را بيـش از پيـش بـه غـرب                     به  از پيروزي با يك كشور ويران شده رو

گـذاري در ليبـي       هاي اروپايي و آمريكايي براي سـرمايه        وابسته كند و از طرف ديگر، براي شركت   
 . ها، هموارتر شود دليل وسعت ويراني به

تواننـد اشـتباه باشـند و هـم درسـت، امـا               هايي كه اشاره شد، هم مي  ها و ديدگاه تمام تحليل
عنوان يك تحليل جامع و منطقي اهـداف اعالمـي و اعمـالي نـاتو در            توانند به يك از آنها نمي هيچ

طـور    ، بايـد گفـت كـه بـه        )شكست ناتو در افغانستان   (در مورد ديدگاه اول    .  ليبي را پوشش دهند
خورد، ايـن امـر منجـر بـه           اي شكست مي    معمول وقتي يك كشور يا سازمان در برخورد با مساله    

ناتو اگـر   .  گيرد  شود و قدرت عملياتي و مانور بيشتر را از آنها مي        تضعيف آن كشور و يا سازمان مي
طور طبيعي نبايد شرايط ديگري ماننـد افغانـستان را      در صحنه افغانستان شكست خورده باشد، به

آنچـه كـه مـا در افغانـستان مـشاهده           .  براي خود ايجاد كند تا تجربه تلخ شكست را تكرار نمايـد      
كنيم، تثبيت حاكميت مركزي در اين كشور و ايجاد گام به گام سازوكارهاي دموكراتيك است       مي

خوبـي در مـورد       توانـد بـه     بنابراين نظريه اول نمي   .  شود  كه در واقع همان اهداف ناتو محسوب مي  
 . اهداف ناتو در ليبي گويا و روشن باشد

خـصوص آمريكـا وابـستگي        نخست اينكـه، غـرب و بـه       .  هم ايرادهايي دارد  )  نفت(نظريه دوم   
چنداني به نفت خاورميانه ندارد، بلكه اين اقتـصاد جهـاني اسـت كـه در كـل بـه نفـت و انـرژي                  

آنچه براي غرب و آمريكا مهم اسـت، امنيـت انـرژي و             .  خاورميانه و امنيت انتقال آن وابسته است 
تنهـا از قـدرت و        حمل و نقل آن در منطقه خاورميانه است كه اتفاقات موسوم به بهـار عـرب نـه              
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سيطره آمريكا براي ايجاد امنيت در خاورميانه نكاسته است، بلكه پس از اين اتفاقات احساس نيـاز    
 . به حضور قدرت آمريكا در منطقه براي ايجاد امنيت، بيشتر شده است

هاي ارايه شده در اين مقالـه    خواهيم ارايه دهيم، تركيبي است از ساير ديدگاه ديدگاهي كه مي
تواند ما را در دستيابي به يك تحليل جامع و مانع از تحوالت ليبـي         به اضافه موارد تكميلي كه مي

اي در اهـداف      به هر حال آنچه مسلم است اين است كه ناتو دست به تحوالت گسترده       .  ياري كند
مدت و درازمدت خود زده است، اما اين تحـوالت را بايـد در بـستر             مدت، ميان و راهبردهاي كوتاه

و بـا نگـاه ويـژه بـه           2001 سپتامبر    11 ساير تحوالت منطقه خاورميانه به خصوص بعد از حادثه     
واقعيـت ايـن اسـت كـه آمريكـا          .  دخالت اين سـازمان در ليـبي مـورد نقـد و بررسـي قـرار داد                 

سـپتامبر، دو كـشور       11 ايـن كـشور بعـد از حـوادث          .  قدرتمندترين و موثرترين عضو ناتو اسـت      
هـاي خـود را بـه صـورت           افغانستان و عراق را اشغال كرد و دولت جرج بوش بسياري از واكنـش        

از .  كرد و همين امر تبعات بسيار منفي براي قدرت نرم آمريكا به دنبال داشـت  جانبه عملي مي يك
يك طرف به خصوص در مورد حمله به عراق بسياري از متحـدان آمريكـا از ايـن كـشور فاصـله                    

گرايانـه    هاي نظـامي    گرفتند و از طرف ديگر، مردم منطقه و افكار عمومي جهاني به دليل سياست       
به قدرت رسيدن باراك اوباما و اتفاقات موسـوم     .  اند شدت نسبت به اين كشور بدبين شده آمريكا به

به بهار عرب، بستر خوبي را مهيا كرد تا چهره مخدوش شده اياالت متحده تـرميم و قـدرت نـرم             
حمايت از مردم منطقـه در مقابـل        .  كاهش يافته اين كشور به خصوص در خاورميانه، افزايش يابد   

پيمانـان واشـنگتن بودنـد، توانـست          ترين هـم   ديكتاتورهايي مانند مبارك كه زماني جزو راهبردي
در اين ميان رسيدن موج تغيير بـه ليبـي     .  هاي منفي نسبت به آمريكا را از بين ببرد بخشي از نگاه

اوباما با كنـار كـشيدن آمريكـا از         .  خوبي از آن استفاده كرد    فرصت استثنايي بود كه باراك اوباما به
منازعه ليبي، از يك طرف توانست با شريك كردن متحدان آمريكـا در مـديريت مـسايل جهانـي            

و در اصل دادن نقش رهبر و فرمانـده بـه آنهـا، دوبـاره           ...)  انگليس، فرانسه، ايتاليا، آلمان و :  مانند(
اعتماد آنها را به دست آورد و از طرف ديگر، با حمايت لفظي از مردم ليبي و عدم دخالت مستقيم       
نظامي در اين كشور توانست افكار عمومي جهاني و به خصوص نظـر مثبـت مـردم خاورميانـه را                

 . نسبت به خود و كشورش جلب كند
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نـاتو بـا    .  ناتو هم در اين ميان به بسياري از اهداف پيدا و پنهـان خـود جامـه عمـل پوشـانيد            
نگري و بر اساس راهبرد پيشروي كند و محتاطانه به هدف درازمدت خود كه همان تبديـل            آينده

المللـي اسـت،      الملل و يا تنها نيروي نظامي جهاني بـراي ايجـاد امنيـت بيـن                شدن به پليس بين
ناتو به خوبي دريافته بود كه ورود سربازهاي آمريكا به بغداد و كابـل و پخـش ايـن             .  تر شد نزديك

شدت مردم خاورميانه و حتي ساير مناطق را نسبت به آمريكا خـشمگين        تصاوير براي جهانيان، به
نـاتو بـا    .  كرده و اين كشور را تا حد يك كشور متجاوز و اشغالگر در ذهن مسلمانان تقليل داده بود 

استفاده از اين تجارب، از ورود سربازان خود به ليبي خودداري كرد و همه مردم جهان آنچه را در             
ها و حتي بدون يونيفرم عليه قذافـي        كردند، مردم عادي ليبي بود كه با سالح ها مشاهده مي رسانه
حتي بعد از سقوط قذافي، هيچكس حتي يك سرباز نـاتو را در طـرابلس مـشاهده                  .  جنگيدند مي

شد، شادي مردم اسلحه به دست ليـبي بـود كـه دنيـاي پـس از                    نكرد و آنچه به وضوح ديده مي 
شـد، صـحنه      تنها تصويري كه از دخالت ناتو در ليـبي پخـش مـي            .  گرفتند  ديكتاتور را جشن مي

گـري و     تنها دخالـت و اشـغال       ها بود كه اين تصوير نه  برخاستن هواپيماهاي جنگي از باند فرودگاه
كرد، بلكه بيشتر نشان از حمايت از مردم ستمديده در مقابـل يـك        ها متبادر نمي تجاوز را به ذهن

اين سبك جنگ در واقع مديريت اطالعات عمومي نـام دارد كـه در جنـگ        . ديكتاتور ستمكار بود
سـازي انتـشار و يـا سانـسور           اطالعاتي جايگاه بسيار مهمي پيدا كرده است و بيشتر به هماهنـگ      

به درازا كشاندن سـقوط قـذافي توسـط           18 .شود  ها مربوط مي هنگام اطالعات و تصاوير در رسانه به
آمريكا بعد از اشـغال افغانـستان و عـراق بـا           .  هاي عراق و افغانستان نبود ارتباط با تجربه ناتو نيز بي

يافته براي تشكيل دولت، سـردرگمي      ها و احزاب سازمان نبود گروه.  رو شد به انبوهي از مشكالت رو
رنگ در سقوط حاكميـت قبلـي، سوءاسـتفاده از الفاظـي              تفاوتي آنها به دليل نقش كم   مردم و بي

مـشكالتي  ...  ها و افراد حاكميـت قبلـي و         توسط برخي گروه...  گري، دخالت و  مانند تجاوز، اشغال
ناتو اين بار با دخالت غيرمـستقيم و دادن       .  هاي فراواني را متوجه دولت آمريكا كرد بودند كه هزينه

ها و احزاب مخالف تاحـدودي بـسياري از مـشكالت بعـد از                مسئوليت به خود مردم ليبي و گروه  
در واقع يكي از علل حركت گام به گام ناتو در برخورد با قـذافي، شـكل       .  سقوط قذافي را حل كرد

هاي مخالف و احساس مالكيت مردم و مخالفان بر حاكميت جديد بـود كـه           گرفتن احزاب و گروه



 

 

11
8

 

  1390، سال هجدهم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

دهد و سازوكارهاي دموكراسـي در    طور حتم مشكالت انتقال قدرت ليبي را در آينده كاهش مي به
با همه ايـن تفاسـير        19 .اين كشور با سرعت بيشتري نسبت به عراق و افغانستان ايجاد خواهد شد      

نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه ناتو با طوالني كردن سقوط قذافي در ليبي به دنبال آن بود     
كه مخالفان هرچه بيشتر به اين سازمان وابسته شوند و در آينـده بتوانـد از ايـن وابـستگي بـراي             

بعد از سقوط قذافي بالفاصله نماينده مخالفان بـه فرانـسه و       .  برداري نمايد پيشبرد منافع خود بهره
هاي بلوكه شده دولت سابق ليبي را آزاد          ايتاليا سفر كرد و از كشورهاي اروپايي خواست كه دارايي 

هاي گسترده اين كشور و رفـع سـاير نيازهـاي             ها براي ترميم خرابي  كنند تا بتوانند از اين سرمايه
دهنده وابـسته شـدن مخالفـان بـه          تواند نشان اين استمداد به خوبي مي. اوليه مردم استفاده كنند

 .برداري از اين وابستگي در آينده باشد غرب و بهره
هـاي    ناتو بعد از ليبي و با استفاده از اين تجربه منتظر خواهد ماند تا ابتـدا مـردم عليـه نظـام            

استبدادي خود به پاخيزند، سپس با استفاده از موقعيت پيش آمده به صورت مخفي و با كمك به       
در مرحلـه بعـد،     .  كنـد   آميز مـي    هاي خشونت ها و ديكتاتورها را وادار به واكنش مخالفان، حاكميت

ملل را وادار به اقـدامات گـسترده از جملـه تحـريم و صـدور                   جامعه جهاني و به خصوص سازمان   
در واقع ناتو براي قانوني     .  قطعنامه از طريق شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم منشور خواهد كرد    

شدن افكار عمومـي از طريـق        ها، ابتدا منتظر آماده جلوه دادن اقدامات خود و كم كردن حساسيت
جانبـه    هاي همه  ملل خواهد ماند، سپس با كمك اقدامات تحريمي و تنبيهي شوراي امنيت سازمان

نظامي و غيرنظامي به مخالفان و برقراري منطقه پـرواز ممنـوع و انجـام حمـالت دقيـق هوايـي                    
المللي، نظام    هاي سياسي بين    گام و محتاطانه و انجام عمليات رواني و جلب حمايت به صورت گام به

 . حاكم را سرنگون خواهد كرد

 ناتو و تحول در نظام وستفاليا

نظام جهاني كنوني باوجود تحوالت گسترده به واسـطه وقـوع دو جنـگ جهـاني و تـشكيل                    
نظام وستفاليا در   .  دهد  ملل، همچنان بر اساس اصول نظام وستفاليا به حيات خود ادامه مي   سازمان

گردد كـه از آن زمـان         بين كشورهاي پادشاهي اروپا برمي 1648 واقع به معاهده صلح وستفاليا در 
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ها به بازيگران اصـلي     ملتـ  ملت به معناي واقعي متولد شد و دولتـ  به بعد مفهوم كشور و دولت
: ناپـذير شـد     دولت در نظام وستفاليا واجد سه ويژگي مهم و خدشـه  . الملل تبديل شدند روابط بين

  20 .استقالل سياسي. 3 نفوذناپذيري؛ و . 2 تماميت ارضي يا حاكميت؛  .1 
اصل تماميت ارضي يا حاكميت به اين مهم اشاره دارد كه هر دولـتي در چـارچوب مرزهـاي               

. گونـه كـه تمايـل دارد حكومـت كنـد            آيد و مختار اسـت آن       گذار عالي به حساب مي  خود، قانون
نفوذناپذيري به اين مهم اشاره دارد كه هيچ دولـتي حـق نـدارد قـوانين مـورد نظـر خـود را در                         

در نهايـت اصـل اسـتقالل       .  هاي ديگر اجرا كند، مگر با اجازه دولت صاحب آن سـرزمين       سرزمين
هاي قدرت با هم برابر نباشند، امـا   ها ممكن است از لحاظ مولفه پردازد كه دولت سياسي به اين مي

هـا    اي بـه اسـتقالل دولـت        همه از حق استقالل يكسان برخوردارند و ضعيف يا قوي بودن خدشه   
ها بود، تاكنون پايـه و        نظام وستفاليا كه مبتني بر استقالل و حاكميت مطلق دولت.  نبايد وارد كند

المللي بوده و بنا بـه اعتقـاد برخـي بـذر حاكميـت دولـت و عـدم مداخلـه كـه                          اساس نظام بين  
هاي ژنو    ملل متحد، كنوانسيون   مردان قرن هفدهم كاشتند، توانست در نهايت منشور سازمان دولت

  21 .الملل را به بار آورد و ديگر نهادهاي معاصر حقوق بين
ـاد نظـم            با سقوط شوروي و پايان جنگ سرد، غرب سرمست از پيروزي ليـبرال دموكراسـي فري

المللي جديدي بود كه در آن غـرب بـه رهـبري              ريزي نظام بين    نوين جهاني را سر داد و درصدد پي 
ـاوري        پيشرفت.  كند  تازي مي   آمريكا و و ايدئولوژي ليبرال دموكراسي در جهان يكه   ـاي گـسترده فن ه

شدن كه عموماً به نفع فرهنگ و تمدن غربي در حال جريان است نيز مزيد          ارتباطات و پديده جهاني
ـازوكارهاي     تر شود و به     بر علت شده تا غرب نسبت به حاكميت مطلق خود بر جهان مطمأن   دنبال س

ـاحثي ماننـد    .  الزم براي بسط و قانوني كردن اين سلطه برود حاكميـت  :  غرب ابتدا با مطرح كردن مب
هاي ورشكسته، مناطق داراي خأل قدرت، مداخالت بشردوسـتانه،           حاكميت نامطلوب، دولت  محدود،

 . ها را درهم بشكند تابوي حاكميت ملي و استقالل دولت... مفهوم جديد امنيت و 
المللي يكي از عوامل مهمـي بـود كـه ناكارآمـدي نظـام               تحول در مفهوم امنيت و امنيت بين

تر شـدن سـاختار اجتماعـات بـشري، سـطح            با گذشت زمان و پيچيده. وستفاليا را نمايان ساخت
موضوعاتي همچون تروريسم، تخريب محيـط      .  ها نيز باالتر رفته است    وابستگي متقابل ميان انسان
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هاي عفوني همچون ايدز، تسليحات كشتار جمعي و خطـر         زيست و گرم شدن كره زمين، بيماري
ها به آنها، فقر و بيكاري و توسعه نيافتگي بخـش عظيمـي از جوامـع انـساني،               دستيابي تروريست

هـاي جـدي مواجـه        المللـي را بـا چـالش       درك سنتي از مفهوم امنيت و امنيت بين...  مهاجرت و 
شـدت    ها براي تامين امنيت شـهروندان خـود بـه        در چنين شرايطي توانايي دولت 22 .ساخته است
هـا بـه      يابد و در بسياري موارد با اعتراض شهروندان به ناكارآمدي دولت خود، حاكميت كاهش مي

المللـي از     شوند كه الزم است بـا دخالـت نهادهـاي بيـن             امني شهروندان تبديل مي    عامل اصلي نا
 . پايمال شدن حقوق اوليه مردم جوامع تحت حاكميت يك دولت نامطلوب جلوگيري شود

مفهوم مداخله بشردوستانه نيز بحثي است كه اصول نظام وستفاليا را در كليت آن زيـر سـوال    
المللـي كـه براسـاس        جامعـه بيـن   .  اي كه ناتو از آن براي حمله به ليبي استفاده كرد   حربه.  برد مي

ريزي شده است، مداخله بشردوستانه با هر       اصول حاكميت، عدم مداخله و عدم استفاده از زور پايه
. تواند بـسيار مهلـك و غيرقابـل پـذيرش باشـد             شكل ممكن آن و با هر ابزاري كه انجام شود مي      

مداخله بشردوسـتانه بـر     .  بنابراين براي رسيدن به آن اهداف بايد اين نظام مورد بازبيني قرار گيرد     
ها وجـود     طور فطري در ذات همه انسان  ريزي شده است كه حس انسان دوستي به اين اساس پايه

نظـر از جنـس، نـژاد و          ها صـرف    همه انسان .  طرفانه است   دارد و اين پديده اصوالً غيرسياسي و بي
مليت مورد احترام هستند و هر انساني در هر كجاي جهان توسط هر دولـتي مـورد آزار و اذيـت                

با همه اين اوصاف، در حال حاضـر مداخلـه          .  قرار بگيرد، ديگران وظيفه دارند به ياري وي بشتابند 
آورد كه بر اسـاس مفـاد فـصل هفتـم            دست مي بشردوستانه زماني بيشترين مشروعيت خود را به

  23 .ملل و با تصويب شوراي امنيت انجام گيرد منشور سازمان
متاسـفانه در دنيـاي     .  توان با قاطعيت مداخله بشردوستانه را رد يا قبول كـرد          طور كلي نمي به

هاي فاسد فراواني وجود دارند كه براي حفظ قدرت حاضرند به قتل، تجاوز و نقـض         امروز حكومت
هـا    سـاكت نشـستن در مقابـل اقـدامات ايـن دولـت            .  حقوق اوليه افراد جامعه خود دست بزننـد       

دخالت ناتو در يوگسالوي، كـوزوو و ليـبي از ايـن نـوع              .  غيراخالقي و به دور از شأن انساني است    
هـا    در ايـن ميـان برخـي دولـت        .  ها بود كه كمتر كسي در مقابل آن موضع مخالف گرفت     دخالت

گيرند كـه بـه اصـل         عنوان ابزاري براي رسيدن به منافع خود در نظر مي     مداخله بشردوستانه را به
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ما چـه بخـواهيم و      .  موضع خدشه فراواني وارد و بسياري را نسبت به اين مفهوم بدبين كرده است  
ناپذير بودن امنيت و ضرورت مداخله بشردوستانه به يك بحث عميـق            چه نخواهيم، بحث تفكيك

. المللـي در تـضاد هـستند        اند كه با اصول نظام فعلي بيـن        دار در دنياي كنوني تبديل شده و ريشه
توان در داخل مرزهاي خود دست به هر عملي زد و با توجيه اصل استقالل و حاكميـت      ديگر نمي

حداقل با تكيـه    .  ملي و عدم دخالت ديگران در امور داخلي، از پيامدهاي اين اقدامات در امان ماند       
امنـي    ناپذير بودن امنيت و اينكه به هم خوردن امنيت يك جامعه برابر است بـا نـا        بر اصل تفكيك

. المللي مجبور به واكنش در مقابل حوادث به ظاهر داخلي كشورهاسـت      تمامي جوامع، جامعه بين
هـاي دنيـاي      المللي مبتني بر اصول وستفاليايي متناسب با ضرورت  بنابراين ضرورت دارد نظام بين

 . جديد تغيير پيدا كند
از نظام جديد جايگزين نظام وستفاليا كمتر صحبت به ميان آمده و اطالعات قابل توجهـي در      

المللـي    كنفرانسي در كانادا برگزار شد و براي اولين بار از نظـام بيـن         2005 در سال .  دست نيست
بسياري ايـن كنفرانـس     .  مبتني بر مسئوليت حفاظت از حقوق همه شهروندان جهان به ميان آمد  

يا نظام مبتني بر مسئوليت     )  1 (دانند كه آن را نظام حفاظت  المللي جديد مي را طليعه يك نظام بين
نظام حفاظت بر اين اسـاس اسـتوار اسـت        .  اند حفاظت از حقوق همه شهروندان جهان اعالم كرده

ها به هم وابسته است و به خطر افتادن امنيت يـك فـرد مـساوي اسـت بـا              كه امنيت همه انسان
هـا   براي دولت...  از طرفي ديگر، اصولي مانند حق حاكميت، استقالل و .  امني براي همه افراد بشر نا

در نظام جديد تا زماني قابل احترام است كه در خدمت صـلح، رفـاه، آرامـش، آسـايش، امنيـت،                   
هاي داخلي براي دولت كافي نيـست و همـه           حتي اين كارويژه. مردم جامعه خود باشد... آزادي و 

گيرد،   ها را در بر مي      المللي كه به نوعي همه انسان ها بايد در خدمت صله و رفاه و امنيت بين دولت
هـاي تعريـف شـده در مقابـل           به محض اينكه هر دولتي توانايي خود را براي اجراي كارويژه .  باشد

يافته بـه نقـض حقـوق         شهروندان داخلي و خارجي از دست داد و يا بدتر از آن به صورت سازمان      
. افراد اقدام كرد، ديگر حق ادامه حكومت ندارد و بايد بالفاصله با يك نظام كارآمد جـايگزين شـود     

1. Responsibility Conservation 
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الملـل از بيـن بـرود و          براي عملي شدن اين نظام جديد بايد وضعيت آنارشي موجود در نظام بيـن         
تـر    عبارت دقيـق    ملل و يا به    در نظام جديد قدرت فائقه سازمان. جهان صاحب يك قدرت فائقه شود

شوراي امنيت با محوريت ناتو خواهد بود كه با تحوالت ساختاري عميق با نظـام جديـد سـازگارتر             
ملل ناتو خواهد بود كه با مجوز شوراي امنيـت اقـدام بـه مداخلـه           بازوي نظامي سازمان. خواهد شد
حمله ناتو به ليبي كه با مجوز شوراي امنيت صورت گرفت، نقطه عطفي براي نظـام    .  كند نظامي مي
آيد و به احتمال زياد، اين روند و سناريو براي كشورهاي ديگر كـه اقـدام بـه                 حساب مي حفاظت به

اينكه نظام جديد چقدر به حقيقت بپيوندد و مناسبات     .  كنند، تكرار خواهد شد نقض حقوق بشر مي
ها ديگـر بـه     آنچه مشخص است، اين است كه  دولت. خود را در جهان گسترش دهد، معلوم نيست

توانند دست به هر اقدامي در چـارچوب مرزهـاي خـود              بهانه حق حاكميت و داشتن استقالل نمي 
ناپـذير شـده و       المللي، امنيت تفكيـك     شدن و گسترش ارتباطات بين    به واسطه پديده جهاني.  بزنند

طور مستقيم تاثير منفي بر زندگـي    امني ساير مناطق است و به امني در هر نقطه از دنيا به معني نا نا
هـا و انعكـاس       به واسطه اقدامات غيرانساني برخي حكومت   .  همه ساكنان كره زمين خواهد گذاشت

ها نـسبت بـه پايمـال شـدن حقـوق            هاي مختلف، انسان اين اقدامات به سراسر جهان توسط رسانه
هـاي خـود را بـراي مـداخالت           تـر خواهنـد شـد و دولـت          نوعان خود و درد و رنج آنها حساس    هم

كه ديگر كمتر كـسي از سـقوط و حـتي كـشته               طوري  بشردوستانه تحت فشار قرار خواهند داد، به 
شـود و واكنـش منفـي نـشان           شدن قذافي، صدام، طالبان و القاعده و شخص بن الدن نگران مـي         

همـه و   .  گيرنـد   شدت مورد تاييد و تشويق قـرار مـي       دهد و در بسياري موارد هم اين اقدامات به مي
اند تا ناتو بتواند با استفاده از فرصـت پيـش آمـده، خـود را                 همه اين عوامل، محملي را تدارك ديده

  .المللي مطرح كند الملل و تنها نيروي نظامي حافظ صلح و امنيت بين عنوان پليس بين به

 گيري نتيجه

گام شـروع بـه بـازتعريف اهـداف و            به تدريج و گام ناتو بعد از جنگ سرد و فروپاشي شوروي به
بيند، درصـدد     هاي خود نمي    ناتو كه هيچ رقيبي براي سد كردن بلندپروازي    . راهبردهاي خود كرد

ناتو .  آتالنتيك به سراسر جهان گسترش دهد     ـ  است تا حوزه منافع و قدرت خود را از منطقه يورو 
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الملـل و بـازوي نظامـي         گر درحال تبديل شدن بـه پليـس بيـن        رقيب و بدون موازنه در دنياي بي
ناپذيـر    امنيت تفكيـك  «به    »ناپذير است   امنيت اعضا تفكيك  «ملل است كه تغيير رويكرد    سازمان
هـاي كـشتارجمعي در      تروريسم، بنيادگرايي اسالمي و سالح:  و گنجاندن تهديدهايي مانند »است

نـاتو بـراي    .  صدر تهديدهاي خود سازوكار خوبي براي رسيدن به يك هويت جهاني جديـد اسـت       
عنوان تنها نيروي حافظ صلح و امنيت جهاني، نياز داشت كه      اعالم عملي ظهور هويت جديدش به

ايـن  .  اي غير از حوزه سنتي و راهبردي خود دست به عملياتي محدود و آزمايـشي بزنـد              در حوزه
ناتو و يا به عبارت بهتر دنياي غرب،     .  حوزه كشور ليبي بود و آزمايش هم با موفقيت به انجام رسيد

نظامي كه بـه احتمـال      .  المللي فعلي خواهند بود از اين به بعد به دنبال تحول و بازتعريف نظام بين
 . بود  زياد غيرآنارشيك و كدخداي آن دنياي غرب به رهبري آمريكا و در قالب ناتو خواهد

ـاس معاهـده       .  حمله ناتو به ليبي را بايد طليعه فروپاشي نظام وستفاليا در نظـر گرفـت    پايـه و اس
تر حاكميـت   وستفاليا احترام به تماميت ارضي كشورها، عدم دخالت در امور داخلي آنها و از همه مهم

اما غرب بر اساس منافع خود ديگر حاضـر بـه ادامـه         .  ها در چارچوب مرزهاي خود است مطلق دولت
اساس و پايه اين    .  است  »مسئوليت حفاظت «اين نظام نيست و در حال طراحي نظام جديدي به نام 

ـاي حـق حاكميـت و تماميـت           در اين نظام جديد به .  نظام جديد اعالميه جهاني حقوق بشر است ج
ها مورد احترام قرار گرفته و هر دولتي چنانچه بخواهد اين حقوق را    ارضي كشورها، حقوق اوليه انسان

در مقدمه  .  زير پا بگذارد، ديگر صالحيت حكومت بر مردم را ندارد و بايد با هر ابزار ممكن ساقط شود      
ـا       :  اعالميه جهاني حقوق بشر آمده است كه اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كـرد ت

ـا كـه          .  عنوان آخرين عالج به قيام بر ضد ظلم و ستم مجبور نگردد       بشر به غرب معتقد اسـت هـر ج
ها عليه دولت خود به قيام برخيزند، در واقع حقوق انساني آنها پايمال شده است و بايد بر اساس         ملت

ـان ناتـو     .  گناه و در معرض تهديد حفاظت كرد هاي بي نظام جديد حفاظت، از حقوق انسان در اين مي
جاي نظام وستفاليا تبديل شده و از اين به بعد، بـه     به ابزار مناسبي براي حاكم كردن نظام حفاظت به

المللي تبديل خواهد شد و پـس     ملل و تنها نيروي نظامي براي ايجاد امنيت بين بازوي نظامي سازمان
هايي كه به اصول نظام حفاظت و اعالميه جهاني حقوق    ملل عليه دولت هاي سازمان از صدور قطعنامه

 .  بشر پايبند نباشند، با هدف حفاظت از حقوق غيرنظاميان وارد عمل خواهد شد



 

 

12
4

 

  1390، سال هجدهم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 :ها پاورقي
، 1386 ،  59 ، شـماره    فصلنامه مطالعات آسياي مركـزي و قفقـاز         »شناسي داخلي گسترش ناتو، آسيب«شيرغالمي، خليل .  1 

 .  82 ص 

 : قابل دسترس در »ناتو و محيط امنيتي ايران،«احدي،  افسانه . 2 

http//: www. csr. ir. 19/6/1389.  

مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امـام حـسين       :  تهرانآمريكا و ناتو، پايايي و گسترش ناتو و هژموني آمريكا، امينيان، بهادر .  3 

 . 1386 ، )ع(

 . 1386 دانشگاه تهران، : ، تهرانها و كاركردها سازمان پيمان آتالنتيك شمالي؛ دگرگوني در ماموريتكواليي و ديگران، اله . 4 

 .1383 مرداد 14 روزنامه شرق،  »بازي جديد ناتو در عراق،«يار،  تيشهماندانا . 5 

 : قابل دسترس در »راهبرد آينده ناتو در خاورميانه،«دهقاني، محمود . 6 

http//: www. csr. ir. 19/6/1389.  

 : قابل دسترس در »تحركات ناتو در پي اجالس بخارست،«احدي، افسانه . 7 

http//: www. csr. ir. 19/6/1389.  

، هاي مردمي خاورميانه و مالحظات امنيـتي جمهـوري اسـالمي ايـران              خيزشدالور پوراقدم و سعيد فردي پور،  مصطفي .  8 

 . 26 ـ  27 ص ، ص1389 هاي مجلس شوراي اسالمي،   مركز پژوهش: تهران

: ترجمـه عـسگر قهرمـانپور بنـاب، تهـران           گذشته، حـال و آينـده،     )  سازمان پيمان آتالنتيك شمالي   (ناتو  مدكالف،  جنيفر  .  9 

 . 37 ، ص1388 خرسندي، 

 . 39 ـ 40 ص همان، ص. 10 

مجمـع تـشخيص    :  ، تهـران  هاي جديد ناتو بر منافع و امنيت ملي جمهوري اسالمي ايـران       اثر ماموريتمحمدي، محمود .  11 

 . 30 ، ص 1389 مصلت نظام، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، 

مجموعه مقـاالت پانزدهميـن     در   »ها، اهداف و چالش: ناتو در افغانستان«يزداني، ميترا بمانا و پروانه ميالجري، اهللا  عنايت. 12 
 . 324 ، ص1388 المللي وزارت امور خارجه،  دفتر مطالعات سياسي و بين: تهرانهمايش آسياي مركزي و قفقاز، 

: ، تهـران  هاي امنيت ملي جمهوري اسـالمي ايـران         حضور ناتو در افغانستان و بايسته  پور و مهدي ذوالفقاري،  فرديسعيد .  13 

 . 4 ، ص1388 مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات سياسي، 

، 11 ، سـال چهـارم، شـماره      فصلنامه راهـبرد دفـاعي      »هاي گسترش ناتو به خاورميانه،    اهداف و چالش«رحماني، منصور .  14 

 . 76 ، ص1385 



12
5

 

 

 

  1390، سال هجدهم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 .  89 ، ص1387 مركز آموزشي پژوهشي شهيد سپهبد صياد شيرازي، : ، تهران21 ناتو در قرن احدي، محمد . 15 

المللـي    موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بيـن      :  تهرانويژه ناتو، )  6 (اروپا   كتابدر  »شدن، ناتو و جهاني«تائب، سعيد . 16 

 . 36 ، ص1384 ابرار معاصر تهران، 

  قابل دسترس در »اهداف پنهان ناتو در خاورميانه،«. 17 

http//: www. mena-news. ir. 20/3/1389.  

18. Land Operations in the Year 2020 The Research and Technology Organization 

(RTO) Of NATO ; 

مركز آينده پژوهـي علـوم و       :  تهران،  ؛ سازمان تحقيق و فناوري ناتو، ترجمه مسعود منزوي     2020 عمليات زميني ناتو در سال 

 .  84 ، ص1389 فناوري دفاعي، مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي،  

 .1390/3/15 مصاحبه نويسنده با دكتر قدير نصري در خصوص علل تعلل ناتو در پايان دادن به ديكتاتوري قذافي، . 19 

دفتر مطالعـات   :  ترجمه بهرام مستقيمي و مسعود طارم سري، تهران       الملل،   مباني تحليل سياست بينهالستي، . جي. كي. 20 

 . 140 ، ص1383 المللي وزارت امور خارجه،  سياسي و بين

زمينه تـاريخي،   (الملل در عصر نوين       روابط بين:  شدن سياست جهانيدر  »المللي، تكامل جامعه بين«جكسون، .  رابرت اچ.  21 
موسـسه ابـرار    :  جان بيليس و استيو اسميت، ترجمه ابوالقاسم راه چمني و همكـاران، تهـران        ، )ها، ساختارها و فرآيندها نظريه

 . 110 ـ  111 ص ، ص1383 ، 1 معاصر، ج

المللي وزارت امـور      دفتر مطالعات سياسي و بين : تهرانملل متحد،  تحول در ساختار سازماننژاد و همكاران،  بعيديحميد . 22 

 .  55 ، ص1384 خارجه، 

روابـط  :  شـدن سياسـت     جهـاني در    »مداخله بشردوستانه و سياست جهـاني،     «ويلر و الكس جي بالمي،    .  الس جي.نيك.  23 
جـان بيليـس و اسـتيو اسـميت، ترجمـه ابوالقاسـم             ،  )ها، ساختارها و فرآيندها    زمينه تاريخي، نظريه(الملل در عصر نوين  بين

 . 1095 ، ص 2 موسسه ابرار معاصر، ج : چمني و همكاران، تهران راه

 

 
 


