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 فصل یازدهم

 

 نظریۀ امنیتی ساختن

 

 ساختنچهارچوب نظریۀ امنیتی 

 

امنیت عملی خود مرجع است؛ زیرا در خود عمل است که موضوع 

یعنی امنیتی شدن موضوع الزاماً  –امنیتی می شود  به موضوع  تبدیل

ربطی به وجود تهدید حقیقی ندارد و می تواند از معرفی آن موضوع 

به عنوان تهدید نشئت گیرد... روند امنیت چیزی است که در نظریۀ 

الزاماً برای نشان دادن  می شود و این عمل ل گفتاری نامیده، عم زبان

پدیدۀ واقعی نیست و این خود گفتار است که عمل )نمایشی( محسوب 

 .، کاری انجام شده است. )بری بوزان( می شود. با گفتن کلمات

ویور و بوزان به صورت بسیار موجز جان کالم نظریۀ امنیتی ساختن را 

اس، این نظریه در درجۀ در جمالت فوق انعکاس می دهند. بر این اس

 ، امنیت را اقدامی گفتاری می داند. اول
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این مسئله ازآنجا ناشی می شود که مکتب کپنهاگ زبان را کارکردی 

ی م می داند. لذا معتقد است با بیان واژۀ امنیت، وضعیت سابق تغییر

کند. بر همین اساس، ویور نتیجه می گیرد که امنیت نشانه ای برای 

، خود یک اقدام و عمل است. به  ، بلکه بیان یت نیستاشاره به واقع

بیان واضح تر، آنچه برای امنیت مهم و سرنوشت ساز تلقی می شود، 

، امنیت پدیده ای  همان چیزی است که زبان می سازد. در نهایت

 یند اجتماعی خاصیفرآ جۀ، بلکه نتی مربوط به خارج و عینی نیست

 است.

نظریۀ امنیتی ساختن، امنیت را با رد عینی بودن مسئلۀ امنیت، 

-می داند. موضوع میان« مصداقی خود »و «  ذهنیبین »موضوعی 

از سذهنی به این مهم اشاره دارد که امنیت میان ارتباط بازیگر امنیتی

 ،سازانچه بازیگری امنیتینشود. بنابراین چو مخاطب او ساخته می

، آن پدیده  ردای را امنیتی نماید و مخاطب وی نیز آن را بپذیپدیده

ذا آنچه در این میان نقش دارد، ذهن، ادراک و امنیتی شده است. ل

 نگرش بازیگر و مخاطب است.
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با بیان از سوی دیگر، مفهوم خود مصداقی به این مهم اشاره دارد که 

ساز، وضعیت تغییر می کند و یک امنیتی واژۀ امنیت از سوی بازیگر

رد حوزۀ امنیتی می شود و یا حداقل پدید از حوزۀ عمومی یا سیاسی وا

زمینه به واسطۀ اقدام گفتاری امنیتی تغییر می یابد. لذا با بیان امنیت، 

 ای ویژه می شود.پدیده وارد حوزه

 

چه موقع موفقیت در امنیتی کردن هر پدیده حاصل می »

 «شود؟

 

، امنیتی ساختن هر پدیده شامل سه جزء است:  از نظر مکتب کپنهاگ 

،  چوب، پدیدۀ امنیتی و مخاطب. در این چهار سازنیتیبازیگر ام

 -ای زمینه »و «  دستوری )داخلی( -زبانی  »موفقیت به دو عامل 

دستوری مربوط به  -بستگی دارد. عامل زبانی «  اجتماعی )خارجی(

ت و و مفاهیم اس ساز و توانایی وی در استفاده از کلماتبازیگر امنیتی

ر د های که پدیده شرایط زمانی و مکانیاجتماعی ب -عامل زمینه ای  

ونی آن با زمینه و بافتاری که در آن پدیده آن قرار گرفته و میزان همگ

 ، مرتبط است. آمده است

4 



 

 عوامل موفقیت در امنیتی ساختن پدیده ها

 

، موفقیت در امنیتی ساختن هر پدیده به کاربرد  از نظر مکتب کپنهاگ

سازندۀ هر اقدام گفتاری بستگی دارد. این مسئله موفقیت آمیز قواعد 

ساز مرتبط است. اگرچه مطابق در درجۀ اول با وضعیت بازیگر امنیتی

یند امنیتی شدن در اصل کامالً موزه های نظریۀ امنیتی ساختن، فرآبا آ

ساز می تواند برای آشکار و باز انجام می پذیرد و هر بازیگر امنیتی

ه یند ب، در عمل این فرآ و موضوع تالش کند امنیتی کردن هر مسئله

توان متفاوت بازیگران برای بیان ادعای مؤثر، به اشکال پذیرفته شدن 

این ادعاها از سوی مخاطب و به عوامل یا وضعیت های تجربی بستگی 

دارد. در این چهارچوب می توان پذیرفت که همه ادعاها نمی تواند 

گاه قدرتمندی برای امنیتی ساختن مؤثر باشد و همۀ بازیگران نیز جای

، توان و قاعدۀ داخلی، یعنی نفوذ  ، جایگاه پدیده ها ندارند. لذا موقعیت

 کالم و نوع قواعد گفتاری به کار گرفته شده از سوی بازیگر در موفقیت

 آمیز بودن امنیتی ساختن حائز اهمیت بسیاری است.
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ار دادن همه نوع عاملی دیگر در موفقیت امنیتی ساختن، پرهیز از قر

ا یا هگفتاری به عنوان پدیدۀ امنیتی است. بنابراین، باید پدیدهاقدام 

موضوعاتی را امنیتی ساخت که قرار دادن آنها در قالب مفهوم 

پذیر باشد و به بیان دیگر، شایستگی امکان« تهدیدات وجودی»

منتسب شدن به چنین مفهومی را داشته باشد. چنین وضعیتی است 

عث می شود اتخاذ اقدامات فوق العاده فراتر از اقدامات سیاسی که با

، ادعاها در مورد امنیت و  روزمره ضروری گردد. در این چهارچوب

تهدیدات از طریق اعالم تهدید وجودی و نیز پذیرش آن به عنوان 

مسئله ای امنیتی از سوی مخاطب باعث موفقیت در امنیتی ساختن 

 پدیده ها می شود.

 

ر سه عامل خالصه ع، مکتب کپنهاگ امنیتی شدن موفق را ددر مجمو

، ضرورت اقدام  ؛ دوم انطباق پدیده با تهدید وجودی می کند: اول

، فوریت  اضطراری در خصوص برخورد با آن پدیده و به معنای دیگر

 ، تأثیر بر روابط میان واحدها. داشتن مواجهه با آن پدیده و سوم
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 فصل دوازدهم

 دفاع-تهاجم نظریۀ

 برداشت اول

 

در مطالعۀ روابط بین الملل همواره این پرسش مطرح بوده که چه 

آن یافت نشده ، و البته پاسخی هم برای  چیزی موجب جنگ می شود

گرایان برای پاسخ به این پیروان مکاتب مختلف به ویژه واقعاست. 

ظریۀ ن »تدافعی کرده اند؛ از جمله آنکه واقع گرایان سؤال بسیار تالش 

 نمودند. را مطرح«  دفاع-تهاجم

 

، تشریح و پیش  این نظریه شرایطی را که به جنگ منتهی می شود

ن الزم برای ذا ضمن هشدار به سیاستمداران، زمابینی می کند؛ ل

طراحی گزینه های دیپلماتیک و نظامی را به منظور تخفیف تنش ها 

شدت یافتن منازعات مسلحانه میان دولت ها و تغییر وضعیت قبل از 

 در اختیار آنان قرار می دهد.
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، آسانی نسبی  ، در سیاست بین الملل دفاع-براساس نظریۀ تهاجم

حمله و دفاع اغلب در ایجاد بی ثباتی و جنگ نقش مهمی ایفا می 

کند، تفوق تهاجم موجب تهدیدآمیز تلقی شدن امکانات دیگران می 

 از طریق تهاجم تشویق می کند.و کشورها را به کسب امنیت  گردد
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  دفاع-تنگنای امنیت و نظریۀ تهاجم

 

« همکاری در چهارچوب تنگنای امنیت»جرویس در مقاله ای با عنوان 

 مطرح معضل تنگنای امنیت دفاع را برای حل-ریۀ تهاجم، نظ (1978)

  نمود.

 

  دفاع-تعادل تهاجم

 

تعریف اول بر آسانی نسبی دو نوع تعریف از مفهوم تعادل وجود دارد: 

حمله کردن و اشغال سرزمین در برابر آسانی دفاع از سرزمین به عنوان 

نقطۀ تعادل تأکید دارد. در اینجا منظور از آسانی نسبی منافع و هزینه 

های نسبی، حمله کردن در مقایسه با دفاع کردن است. تهاجم به 

ن گرفتن و نگاه داشتمعنای استفاده از نیروی نظامی برای حمله کردن، 

، و دفاع به معنای استفاده از نیروی  تمام یا بخشی از قلمروی مدافع

 نظامی به منظور جلوگیری از اشغال کشور توسط مهاجم است.
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اقدامات و  به«  دفاعی »و «  تهاجمی »از سوی دیگر، واژه های  

، نه به اهداف یا مقاصد سیاسی که  شوداطالق می یعملیات نظام

 م نظامی هستند.انگیزۀ اقدا
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 فصل چهاردهم

 ایدۀ امنیت مشترک

 برداشت اول

سرآغاز طرح مفهوم امنیت مشترک به اوایل دهۀ هشتاد میالدی بازمی 

گردد. این دوره مصادف بود با نارضایتی رو به رشد دانشگاهیان و نظریه 

ل، م بر روابط بین الملپردازان روابط بین الملل نسبت به مکتب حاک

گرایی و برداشت های امنیتی آن و طرح مباحث جدیدتر و یعنی واقع

 ضرورت فاصله گرفتن از قالب های فکری سنتی.

، گزارش  یکی از اولین نشانه های مربوط به مفهوم امنیت مشترک

امنیت  »با عنوان  1982کمیسیون مستقل پالمه بود که در سال 

زارش بر خطر منتشر گردید. در این گ«  طرحی برای بقا مشترک ، 

بروز جنگ تأکید و پیش بینی شده بود که جهان به سوی پرتگاه جنگ 

هسته ای در حال حرکت است. طبق نظر کمیسیون پالمه که از 

ا روپروی اُگراهای میانهتاب دیدگاه ها و نظریات چپبسیاری جهات باز

بلکه  ، ، دیگر نمی توان امنیت را با رقابت و خوداتکایی کسب کرد بود

، فقط از راه همکاری به دست می  لت وابستگی متقابل امنیتیبه ع

 آید. 
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آنان راه حل خروج از بحران هسته ای را در خلع سالح هسته ای 

 ، بلکه به صورت کلی و عمومی. نه تدریجی هم  یافتند و آن

مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی مفهوم امنیت مشترک را پس از آنکه 

حث و بررسی قرار دادند. فعال ، مورد ب در کمیسیون پالمه مطرح شد

، مؤسسۀ تحقیقات صلح استکهلم  سات در این زمینهسترین این مؤ

 بود.

بر موضوعاتی تأکید داشت «  اندیشه نو »اظهارات گورباچف با عنوان 

که بسیار شبیه آموزه های امنیت مشترک بود. وی بیشتر به وابستگی 

و نظریۀ تصادی توجه داشت ، زیست محیطی و اق متقابل راهبردی

طبقاتی را زیر سؤال برد. همان ای و جنگ هسته ازدارندگیامنیتی ب

، ملموس ترین نتایج راهکارهای جدید گورباچف،  طور که گفته شد

مجموعه ای پیشرفت ها در کنترل تسلیحات بود که بین سال های 

حاصل آمد؛ موضوعی که در بطن ایدۀ امنیت مشترک  1991تا  1986

 قرار داشت.
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، بهره گیری از مفهوم امنیت مشترک با شرایط  پایان جنگ سردپس از 

، به ویژه فروپاشی اتحاد شوروی و در نتیجه،  و ویژگی های دهۀ نود

د. مطرح ش « امنیت تعاونی »نظام دو قطبی منطبق گردید و با عنوان 

تا اواسط این دهه، مفهوم امنیت تعاونی در بسیاری از کشورهای 

روپایی به الگوهای مسلط امنیتی تبدیل گردید و بدین ترتیب، ایدۀ اُ

امنیت مشترک در امنیت تعاونی جذب و طرح آن به عنوان یک الگوی 

 بوطهای مرچند ایده ، هر مستقل و نظام امنیتی به کناری نهاده شد

هایی از آن در برخی مناطق جهان به هنوز پابرجاست و نشانهبه آن 

 چشم می خورد.
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 موانع و مشکالت امنیت مشترک

 

آمدی ایدۀ کالتی را که در مسیر توسعه یا کار، چالش ها و مش موانع

 ، می توان در شش گروه سازماندهی نمود: امنیت مشترک وجود دارد

را بر روابط بین ، شرایط ساختاری آنارشی منطق خاصی  اول آنکه

الملل تحمیل می کند؛ به طوری که گزینۀ خوداتکایی اغلب بر گزینه 

مشترک یا همکاری متقابل  های اقدام جمعی برای رسیدن به خیر

 های امنیتوضعیت باعث می شود تا اغلب پایه گیرد. اینپیشی می

 مشترک سست شوند.

ای جدی الف نظره، محتوای دقیق خیر مشترک موضوع اخت آنکه مدو

ها از خیر مشترک متفاوت است و این اعتقاد همواره است؛ زیرا برداشت

وجود داشته که مفهوم خیر مشترک می تواند پوششی برای استعمار 

 نوین باشد.

های امنیتی مردمان در قالب ین مشکل به دلمشغولی ها و نگرانیسوم

 کشورهای مختلف باز میگردد.
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امنی انسان ها و هموطنان  نگران نا به نظر می رسد اغلب مردم عمیقاً 

خود در سایر جوامع و کشورها نیستند و بیشتر به مشکالت و مسائل 

، در حالی که این وضعیت با اصل امنیت  امنیتی خود فکر می کنند

که ایدۀ امنیت «  همه برای یکی، یکی برای همه »همه با هم و یا اصل 

 ، در تناقض است. مشترک آن را مطرح می کند

 

در دستور کار «  نبایدها »و «  بایدها »چهارمین مشکل به وجود 

امنیتی باز می گردد. مسائل امنیتی الزاماً مرتبط با بایدها نیست، بلکه 

نیز در مسائل امنیتی همواره وجود داشته است. این در «  نبایدها »

 تکیه دارد.«  بایدها »حالی است که امنیت مشترک بیشتر بر 
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گیری ایدۀ های شکلفراهم آوردن زمینهمشکل پنجم به مشکالت 

های میانه روی مربوط می شود. این ایده به فرهنگامنیت مشترک 

، به حقوق بشر احترام می گذارند و در پی  جو هستندسیاسی که صلح

، در حالی که در شرایط فعلی بسیاری از  توسعۀ پایدارند وابسته است

ز رسیدن به این وضعیت نیمناطق دنیا در چنین وضعیتی قرار ندارند و 

ط رایمستلزم حمایت ها و زمینه سازی های قابل توجهی است که در ش

 ، مانند هایی به جز در موارد اندکسازیفعلی چنین حمایت ها و زمینه

 اقدامات سازمان ملل و برخی مجامع بین المللی مهیا نمی شود.

 

نطق م ششم آنکه امنیت مشترک در سطح تحلیل و کاربرد به شدت به

، در حالی که در شرایط فعلی بخش  تصمیم گیری عقالنی متکی است

 ، اغلب غیرعقالنی اند. های قابل توجهی از جهان سیاسی

 

 

 

 

 

16 



 

 فصل بیستم

 الگوی امنیت دسته جمعی

 

دسته جمعی از آغاز تأسیس نظام جدید کشورها مطرح  مفهوم امنیت

هوم در گردد. این مفبازمی  شد و سابقۀ آن به موافقتنامۀ صلح وستفالیا

، هنگامی که جامعۀ ملل به منظور همکاری فکری، 1930سال 

د. مطرح گردی کنفرانسی را با موضوع امنیت دسته جمعی برگزار نمود

، یکی از بانیان اصلی طرح  ، رئیس جمهور آمریکا در آن دوران ویلسون

 و  گسترده تر این مفهوم بود و بعدها تالش نمود تا برای آن اصول 

 کاری طراحی کند.سازو

 

 دن مختلفی، از جمله چارلز و کلیفوراین مفهوم را بعدها اندیشمندا

کوپچان مورد توجه قرار دادند و تئوریزه کردند. از سوی دیگر، تشکیل 

ک و ابعاد تئوری ل متحد براساس این مفهوم به توسعۀسازمان مل

 کاربردی این نظریه غنا بخشید.
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امنیت و غیرقابل تفکیک بودن  عی برۀ امنیت دسته جمدرون مای

 « همه برای یکی »کید دارد و بر اصل وابستگی متقابل امنیتی تأ

امنیت همه کشورهای عضو  ، ءمبتنی است و اینکه هر یک از اعضا

 خواهد بود.

طرفداران امنیت دسته جمعی بر این باورند که نظریات آنها راه حل 

هی با شکل د ، اما این الگو قطعی برای پیشگیری وقوع جنگ نیست

ت ، از بروز رقاب به نهادهایی که امنیت دسته جمعی را تقویت می کنند

 های همه جانبه و افراطی بین کشورها جلوگیری می کند.
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 اهداف و وظایف الگوی امنیت دسته جمعی

 

، هنگامی که به صورت الگو متجلی می  نظریۀ امنیت دسته جمعی

وظایفی را عهده دار شود. باشد و فی داشته ، ناگزیر باید اهدا شود

بدیهی است این اهداف و وظایف از فلسفۀ وجودی چنین الگویی ناشی 

ن است و چنانچه خارج از و مبتنی بر ویژگی ها و معیارهای آمی شود 

این موارد و خصوصاً مغایر با ماهیت وجودی اش تنظیم یا تحمیل 

 صورت ، تغییر ماهیت می دهد و یا دست کم به ، فرو می پاشد گردد

نهادی تشریفاتی ادامۀ حیات خواهد داد. از سوی دیگر، چنانچه از 

، وضعیتی مشابه آنچه گفته شد تعقیب افراد و انجام وظایف بازماند

 خواهد داشت.

معی را می توان در قالب سه اهداف و وظایف الگوی امنیت دسته ج

 قرار داد.«  صلح سازی » و  « احیای صلح »،  « حفظ صلح » مجموعۀ
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 صلححفظ 

 

 

یکی از مأموریت های مهم الگوی امنیت دسته جمعی حفظ صلح و به 

بیان دیگر ، جلوگیری از وقوع جنگ است که با عزمی راسخ تالش می 

ایجاد نظام های  »و «  فراهم نمودن آمادگی های نظامی »کند تا با 

های هر گونه تجاوز را از بین ببرد یا تضعیف زمینه« کنترل و نظارت

نوعی بازدارندگی در برابر متجاوز و نیز ارتقای  ، و جنبهکند. این د

 را در پی دارد. ءسطح اعتماد و اطمینان در میان اعضا

صلح به عنوان هدف کالن، نه تنها دالیل ناامنی، بلکه  در حفظ

شوند نیز باید مورد های مسلحانه میاختالفاتی که منجر به درگیری

زمینه های شکل گیری آنها توجه قرار گیرند و در گام های بعدی 

شود. این هدف با استراتژی های پیشگیرانۀ  و سپس رفع شناسایی

استراتژی پیشگیرانۀ  »مثبت عملیاتی و ساختاری محقق خواهد شد. 

، و استقرارهای  ، هشدارهای اولیه دیپلماسی پیشگیرانه « عملیاتی

 « استراتژی پیشگیرانۀ ساختاری »پیشگیرانه را در برمی گیرد و 

 ارت ها و کنترل های پیشگیرانه را شامل می شود.نظ
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مذاکره یکی از فعالیت هایی است که در چهارچوب هدف صلح صورت 

می  دنبال«  استراتژی دیپلماسی پیشگیرانه »می گیرد و از طریق 

گردد. الگوی امنیت دسته جمعی با ایجاد سازوکارهای مناسب همواره 

های ورزیده و کارشناس در باید تالش کند مجموعه ای از دیپلمات 

 را آماده داشته باشد. ءحوزه های مورد نظر و مورد اعتماد اعضا

 

 

 مرزهای امنیت دسته جمعی

 

دسته جمعی و برخی دیگر از  ریۀ امنیتدر بعضی از متون میان نظ

د و ، تفاوت قائل نشده ان های امنیتی که اغلب مبتنی بر صلحندنظریه

، از جمله امنیت دسته جمعی را بر  ها برخی دیگر تعدادی از نظریه

روی یک طیف قرار داده اند. از مهم ترین الگوها و نظریه هایی که 

دارای برخی وجوه اشتراک واقعی با امنیت دسته جمعی اند و یا سهواً 

، می توان به  فته اندو از روی کم دقتی در این چهارچوب قرار گر

مشترک و امنیت  ، امنیت ، دفاع دسته جمعی های کنسرتنظریه

 تعاونی اشاره کرد.
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 امنیت دسته جمعی و امنیت مشترک

 

به هر  ، الگوی امنیت دسته جمعی باید انعطاف پذیر باشد. در این الگو

تجاوز بدون در نظر گرفتن متجاوز واکنش نشان داده می شود. 

دسته جمعی را  ، الگوهای امنیت بنابراین، وجود اتحادهای قدرتمند

ید.در حالی که مفهوم امنیت مشترک که توسط اوالف تضعیف می نما

، طراحی و گسترش یافت. بر پایۀ  ، نخست وزیر اسبق سوئد پالمه

رشو و ناتو قرار داشت. از سوی ، یعنی پیمان وُ وجود دو اتحاد بزرگ

در  ، قرار دارد ء، امنیت مشترک بر پایۀ برابری توان نظامی اعضا دیگر

معی چنین ویژگی ای وجود ندارد. حالی که در الگوی امنیت دسته ج

مبنای شکل گیری امنیت مشترک و هدف اصلی آن همکاری دو 

ابرقدرت شوروی و آمریکا برای حفظ امنیت به جای رقابت با یکدیگر 

الی که الگوی امنیت دسته جمعی بر اساس دو جنگ جهانی در ح،  بود

 پایه ریزی گردید. 
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 یچالش ها و مشکالت امنیت دسته جمع

 

منتقدان و تحلیل گران، امنیت دسته جمعی را نیز مانند دیگر نظریه 

ای از نقاط ضعف و ی تحلیل و ارزیابی کرده و مجموعههای امنیت

ناکارآمدی های آن را به رشتۀ تحریر در آورده اند. البته به نظر می 

دات وارد به این نظریه در خصوص ناکارآمدی های آن، رسد حجم انتقا

 از دیگر نظریه ها بیشتر باشد.

در این میان، بخش عمده ای از تحلیل ها و انتقادات متوجه ماهیت 

، بخشی از آن متوجه کارایی آن و بخشی  الگوی امنیت دسته جمعی

دیگر نیز متوجه عدم انطباق میان ساختار نظام بین الملل و این 

صلح همیشگی  »، روسو اظهار می دارد  وست. در همین مورد اخیرالگ

 دولت های ، دارد ، با آنکه مزایاییاست  امنیت دسته جمعیکه مبنای 

قوی آن را نخواهند پذیرفت؛ زیرا مزیت های این نظام مانند تجارت 

، خود را با تباین نشان می دهند. هر فردی )هر دولتی( دوست  آزاد

، لذا به دنبال منافع انحصاری  دارد قدرت نسبی خود را افزایش دهد

گیری کنفدراسیون مسیحی را منتفی روسو احتمال شکل .«می رود

، اما عامل تأسیس چنین نهادی را توسل به زور و انقالب  یدانستنم

 معرفی می کرد نه منطق.
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 فصل بیست و یکم

 الگوی امنیت تعاونی

 مقدمه

 

با پایان جنگ سرد و تغییر ساختار نظام بین الملل، راهکارهای امنیتی 

ر دلیبرالیستی بار دیگر از اقبال و توجه بیشتری برخوردار گردید. 

وارد ادبیات امنیتی شد و در «  امنیت تعاونی »همین دوران مفهوم 

، اشتون کارتر، ویلیام پری و جان اشتاین برونر، سه 1992 سال 

استراتژیست آمریکایی، آن را تئوریزه و عاملی برای فراهم شدن 

 مسیرهای جدید در راه تأمین صلح جهانی معرفی کردند.

است سی »استرالیا نیز در مقاله ای از نشریۀ خارجه  گارت ایوانس، وزیر

نای رایزنی و امنیت تعاونی را مفهومی به مع 1994در سال «  خارجی

 ، شفافیت بازداشتن جای  ، اطمینان دهی به روییمشاوره به جای رویا

ابل به قجلوگیری به جای تصحیح و وابستگی مت ، به جای پنهان کاری

 روی توصیف کرد.جای یک جانبه گرایی و تک

 

24 



به عنوان واحد «  کشور »مایکل میهالکا با تمرکز بر روی دو معیار 

 به عنوان ارزشی که باید حفظ شود«  رهایی از زور »تجزیه و تحلیل و 

، امنیت تعاونی را فعالیت مشترک مجموعه ای از کشورها با نیت 

کاستن از احتمال جنگ و یا پیامدهای آن در صورت وقوع می داند و 

این فعالیت نباید علیه هیچ کشور خاصی و یا  بر این نظر است که

 گروهی از کشورها انجام شود.

کارتر و همکاران نیز جلوگیری از جنگ در چهارچوب الگوی امنیت 

تعاونی را نه مبتنی بر منطق قدرت و زور، بلکه براساس منطق مهار و 

خنثی سازی ابزار و عواملی که منشاء بروز جنگ است می دانند. عالوه 

آمیز این، بر سازماندهی و طراحی ساختار و آرایش غیرمتحرکبر 

 نیروهای صلح برای مهار همین عوامل جنگ افزار تأکید دارند.

دیوید دویت که مقاله اش یکی از اولین تحلیل ها در مورد امنیت 

تعاونی است، ضمن رد قرار گرفتن نظام امنیت همکارانه در چهارچوب 

فهوم موسع این نظریه تأکید دارد. به ، بر م همکاری میان قدرت ها

 امنیت »،  « نیت مشترکام »،  « امنیت جامع »، سه مفهوم  گفته وی

خصه های متنوع و متعددی با هم سهیمند؛ از این رو، در شا«  تعاونی

هرگونه تالش برای تفاوت قائل شدن بین آنها با خطر ترسیم مرزهای 

 مصنوعی همراه است.
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 حامنیت تعاونی در چهار سط

 

سطح به هم ریچادر کوهن و میهالکا الگوی امنیت تعاونی را در چهار 

ت نوعی بیانگر اهداف، فعالی اند و این سطوح بهپیوسته سازماندهی کرده

 ها و وظایف این الگو هستند.

 

  یامنیت فرد

 

، در هسته یا مرکز الگوی امنیت  امنیت فردی به دلیل اهمیتی که دارد 

اهداف  ، است. این حلقه تشکیل کنندۀ برخی نیاتتعاونی قرار گرفته 

و استراتژی های الگوی امنیت تعاونی است که نظریه پردازان و 

 هواداران آن مطرح کرده اند.

، هدف غایی این نظام است. بنابراین، اهداف و  اول آنکه امنیت فردی

استراتژی های امنیتی در سطوح دیگر باید در نهایت منجر به تأمین 

 بیشتر برای شهروندان آن گردد.امنیت 
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ارزش های  »دارند کوهن و میهالکا در همین خصوص اظهار می 

بنیادین و اساسی ای که الگوی امنیت تعاونی بر آن استوار گردیده، 

اعتقاد راسخ و بی چون و چرای اعضای آن به تقویت و حفظ امنیت 

در و « فردی شهروندان خود و شهروندان دیگر کشورهای عضو است.

گسترش و حفاظت از آزادی های بنیادین  »جای دیگری می گویند 

افراد )امنیت فردی( هسته ای است که سایر اشکال امنیت باید از آن 

 «.منشعب گردد

دوم آنکه، اعضای امنیت تعاونی از یک سو باید امنیت شهروندان را 

غایت اهداف امنیتی خود قرار دهند و از سوی دیگر، همین راهکار را 

در مورد شهروندان سایر کشورهای عضو اجرا کنند. بنابراین، مسئولیتی 

 دو جانبه متوجه همۀ اعضای این الگوست.

سوم آنکه، ترویج و حفاظت از حقوق بشر شاخصۀ امنیت فردی در نظر 

های لیبرالیستی مطابق با آموزه،  گرفته شده است. در این چهارچوب

امنیت فردی دارای سه حلقۀ  و خصوصاً مطالعات امنیتی لیبرالیستی

است که «  امنیت فکری »و «  امنیت مالی »،  « امنیت جانی »مهم 

 مورد اخیر بیشتر بر مفهوم آزادی متمرکز گردیده است.
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چهارم آنکه امنیت فردی دارای رابطه وثیق با دیگر سطوح الگوی 

نظر  ، امنیت در دیگر سطوح بدون در واقعامنیت تعاونی است و در 

ت فردی معنای درستی نخواهد داشت. بنابراین می توان گرفتن امنی

، تعقیب اهداف و سیاست های  نتیجه گرفت در چهارچوب این الگو

امنیتی در دیگر سطوح بدون لحاظ نمودن و توجه به مالحظات موجود 

کارآمد و احتمااًل در امنیت فردی ناموجه و همچنین در شرایط عینی نا

 د.ناکام خواهد بو
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 مطالعۀ موردی-ونیامنیت تعا

 

 گردد و برایچهارچوب نهادی قوی می تواند بنا امنیت تعاونی صرفاً در

های چهارگانۀ امنیت فردی، ور، باید از کارایی الزم در حلقهاین منظ

امنیت جمعی، دفاع جمعی و ترویج ثبات برخوردار باشد. در حال 

 است.حاضر، ناتو نمونۀ عینی و قابل اتکای چنین نهاد امنیتی 

 

نگ روپا پس از جاُ یل گرانی که فکر می کردند اتحادیۀبسیاری از تحل

، بر  است امنیتی خود اقدام خواهد کردیسازی مجدد سسرد به ملی

اهد رشو از صحنه ناپدید خواین نظر نیز بودند که ناتو پس از فروپاشی وُ

 شد.

 هوظیف»ی ویجک یکی از مشاوران دولت آلمان اظهار می دارد روبرت د

شده است؛ زیرا خطر از جانب  ناتو در نقش سازمان امنیت جمعی انجام

شرق دیگر وجود خارجی ندارد و ناتو باید به سازمانی برای حفظ امنیت 

اگر شما ناتو را یک اتحاد دفاعی کالسیک تلقی  تعاونی تبدیل گردد...

 .«د خاتمه داداکنید، آن وقت می توان به این اتح
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یعنی سند بنیانگذار  1949معاهدۀ واشنگتن به تاریخ مطابق بند پنجم 

 دفاع جمعی عمل ان به عنوان الگوی مبتنی بر نظریۀ، این سازم ناتو

کرد و در دوران پس از جنگ جهانی دوم از نظریۀ امنیت جمعی تأثیر 

، در سال های پس از خاتمۀ جنگ سرد با قدرت  پذیرفت و درنهایت

ی ترویج ثبات در کشورهای مجاور، ، یعن چهارمین بعد امنیت تعاونی

قلمرو خود را دنبال کرد. این سازمان در صدد برآمد که ثبات را چه به 

شورای همکاری آتالنتیک  »لحاظ نهادین و چه در عمل رواج دهد. 

به  ،« آتالنتیک-روپاشورای مشارکت اُ »و جانشین آن یعنی «  شمالی

ن مشترک کمیسیو »،  « روسیه– شورای مشارکت دائم ناتو »عالوه 

از جمله چهارچوب های «  گفتگوی مدیترانه ای »و «  اوکراین-ناتو

نهادینی هستند که ناتو به منظور ترویج ثبات در مناطق آن سوی 

  مرزهای خود تأسیس کرده است.

مدیریت بحران به ابزار عملیاتی ناتو برای ترویج و حفظ ثبات در مناطق 

دیریت بحران شامل جلوگیری م پیرامون این سازمان تبدیل شده است.

، و  ، استقرار نیروهای بازدارنده از منازعه از طریق دیپلماسی فعال

 ست. ، مانند بحران بوسنی و کوزووُ عملیاتی به بحران واکنش
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مدیریت بحران همان وظیفۀ امنیتی بنیادین در سند جدید با عنوان 

 است که در اجالس سران عضو این سازمان«  مفهوم راهبردی ناتو »

به تصویب رسید. وظیفۀ مزبور در کنار  1999، در آوریل  در واشنگتن

و طرح های «  مشارکت برای صلح »،  روند رو به گسترش ناتو

تسلیحات کشتار جمعی به محمل های عمده ای برای ترویج ثبات در 

خارج از حوزۀ سنتی ناتو که در ابتدای بند ششم پیمان واشنگتن 

 ، مبدل شده است. تعریف گردید

 

ناتو در نقش سازمانی کامالً امنیتی وظایف موجود در حلقۀ چهارم، 

، یعنی دفاع دسته جمعی در  یعنی ترویج و حفظ ثبات و حلقۀ سوم

الگوی امنیت تعاونی را برعهده دارد و از این دو روش بر دیگر حلقه ها 

 تأثیر می گذارد و ازآنها تأثیر می پذیرد.
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 فصل بیست و سوم

 برای امنیت منطقه ایالگوی مشارکت 

 

 ترتیبات امنیتی منطقه ای بین المللی مشارکت برای امنیت منطقه ای،

دولتی برای همکاری در مواجهه با تهدیدات است که از اجماع میان

امنیتی و ارتقای صلح و ثبات در منطقه ناشی می گردد. این مشارکت 

مثل معاهدات  ، ابزارها و سازوکارهایی توافق ها با استفاده از انواع

،  توافقات اقدام جمعی ، ، سازمان های بین المللی رسمی امنیتی

یندهای گفتگوی چندجانبه، ، فرآ های تجاری و اقتصادینامهتوافق

مثل اقدامات اطمینان سازی،  ، پیمان های ایجاد صلح و ثبات

 و پرداختن به محیط داخلی صورت می گیرد.دیپلماسی پیشگیرانه 

 

، و حتی در برخی مواقع قدرت های خارج  قههمه کشورهای هر منط

، برمبنای یک یا چند موافقت نامۀ اساسی و شماری از توافق  از منطقه

 سازند. نامه های کاربردی مشارکت امنیت منطقه ای را می 
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-، اصول روابط مسالمت ولت های شریکهای اساسی، دنامهدر توافق

ازعه و بی ثباتی در ، منابع من آمیز، تعهد به اجتناب از منازعۀ قدرت

، و همکاری برای مدیریت مشکالت امنیت منطقه ای را تبیین  منطقه

، ایجاد سازوکارهای مورد نیاز برای اقدامات و کنترل و نظارت  نموده

بر مشکالت امنیتی مشترک را می پذیرند و نیز برای ایجاد دفاتر 

ت تهدیدامشترک و سازمان های بین المللی جدید برای مواجهه با 

های کاربردی امضاء می کنند. عالوه بر نامه، توافق امنیتی جاری

، این دفاتر و سازمان های جدید وظیفه دارند دربارۀ  مؤسسات قدیمی

ت های جمعی هشدار دهند. یاسستهدیدات امنیتی و انجام اقدامات و 

طور چشمگیری زدایی شدن امنیت به در چنین شرایطی که ملی

بسا در بلند مدت از درون این مشارکت امنیت ، چه  افزایش می یابد

 ، جامعۀ امنیتی ظاهر گردد. منطقه ای
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 مشارکت امنیتی آسیای مرکزی

 

ان قرقیزستان و تاجیکستقزاقستان، نشست نمایندگان چین، روسیه، 

یندی محسوب می ، تحول اصلی در فرآ در شانگهای 1996در آوریل 

منیتی آسیای مرکزی شکل دهد. در گردد که توانست به مشارکت ا

سازمان  به تشکیلشانگهای پنج مطرح شد که منجر  این نشست، ابتکار

 گشت. 2001ژوئن  15در  (  SCO )  همکاری شانگهای

 

، تعداد آنها به  SCOبا پذیرش ازبکستان در شمار کشورهای عضو 

رؤسای این کشورها منشور این  2002شش کشور رسید و در ژوئن 

اساسی مشارکت امنیت  ، توافق نامۀ سازمان را امضاء کردند. این سند

آسیای مرکزی است و شامل اهداف و اصول، ساختار سازمانی، اشکال 

 ، هند2005 عملیاتی و جهت گیری های همکاری می گردد. در ژوئیه 

 شدند. SCO ن و پاکستان به مغولستان اضافه و عضو ناظر  ، ایرا
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هدف اصلی سازمان، تقویت اعتماد متقابل، حسن همجواری و دوستی 

کاری در حوزه های مختلف )مثل میان کشورهای عضو؛ گسترش هم

ت، اقتصاد، علوم و فناوری، فرهنگ، آموزش، انرژی، حمل و نقل سیاس

امنیت و ثبات منطقه ای، و ،  و حمایت زیست محیطی(؛ حفظ صلح

ریف المللی تعاد نظم اقتصادی و سیاسی نوین بینحرکت در جهت ایج

شده است. اصول همکاری نیز بر اساس احترام به منشور ملل متحد و 

تمامیت ارضی کشورهای عضو؛ منع استفاده و  استقالل، حاکمیت و

لحه، و همه ؛ حل همۀ اختالفات از طریق مصاتهدید به استفاده از اجبار

 گونه اشکال گفتگو تهیه شده است.

 

، فوراً دو توافق نامۀ کاربردی )معاهدۀ افزایش 1996بعد از نشست 

اعتماد نظامی در مناطق مرزی و معاهدۀ کاهش نیروهای نظامی در 

ازی بیشتر و مناطق مرزی( با موضوع اقدام و همکاری در اطمینان س

 یء رسید. در کنفرانس سران آلماتالمللی به امضاعمیق تر در حوزۀ بین

از اقدامات اطمینان سازی «  شانگهای پنج »نگرانی رهبران  ،1998در 

برای مدیریت منازعات بین المللی، به همکاری در امور افراط گرایی 

نیروهای  »آنها را SCO، که  ، و تروریسم ، جدایی طلبی قومی مذهبی

 ، تغییر یافت. نامیده است«  سه گانه
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د تهدیدات امنیت داخلی منجر به امضای گیری جدید در مورجهت این 

دو توافق نامۀ کاربردی با هدف همکاری در جنبه های فراملی تهدیدات 

، آنها کنوانسیون شانگهای 2001 ، در ژوئن  امنیت داخلی شد. در واقع

افق ، تو ، جدایی طلبی و افراط گرایی و یک سال بعد علیه تروریسم

، 2003کردند. در اوت  ءضدتروریسم را امضا نامۀ ساختار منطقه ای

چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اولین و تا این زمان 

 تنها مانور ضدتروریستی را انجام داده اند.

های کاربردی، نهادها و سازمان های نامهتوافق هم زمان با امضای

،  SCOخانۀ ، دفتر دبیر2004 ژانویۀ  درهمکاری نیز به وجود آمدند.

در پکن و ساختار ضدتروریسم منطقه ای این سازمان در تاشکند افتتاح 

اجرایی سازمان همکاری شانگهای است که حمایت  رگانشد. دبیرخانه اُ

فنی و سازمانی را برای اجرای اسناد آن فراهم می آورد. ساختار 

علیه  SCOضدتروریسم منطقه ای نیز هماهنگ کنندۀ فعالیت های 

رایی است. در کنار این ساختارها، م، جدایی طلبی و افراط گتروریس

نیز شامل سازمان های دائمی و سازوکارهای   SCOساختار سازمانی 

تشکیل جلسات است. بزرگترین سازمان شورای رؤسای کشورهاست 

 که نشست های سالیانه برگزار می کند.
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تعیین و  را  SCOگیری اصلی ابتکاراتها و جهتاین سازمان اولویت 

در زمینۀ عملکرد و ترتیبات داخلی و نیز همکاری با دیگر کشورها و 

مور گیری می کند. شورای وزرای اُالمللی تصمیمسازمان های بین

خارجه جلسات سالیانۀ شورای رؤسای کشورها را تنظیم و در مورد 

نماید. گیری میهای خاص تصمیمو همکاری در حوزه SCOبودجۀ 

ها سازمان دیگری است که در راستای حل آژانس کنفرانس رؤسای

مسائل ویژۀ همکاری در حوزه های خاص عمل می کند. در حال حاضر، 

این جلسات برای نمایندگان )یا ناظران( عمومی، و وزرای دفاع، اقتصاد، 

های اجرای قانون، و فرهنگ به عالوۀ رؤسای آژانسنقل، وتجارت، حمل

برگزار می شود. در نهایت، شورای هماهنگ امنیتی و امداد در حادثه 

 های روزمره محسوب می شود.کنندگان ملی، سازمان مدیریت فعالیت

ایجاد ساختار ضدتروریسم منطقه ای آشکار و روشن ساخت که تحت 

فشار گذاشتن تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق 

 فرامرزی از سویتسلیحات، مهاجرت غیرقانونی و دیگر اشکال جنایات 

ترین وظیفۀ این سازمان جدی گرفته شده است. عنوان ضروریبه ءاعضا

حال باید ببینیم که آیا این قدم اول محرکی برای ساخت و ایجاد 

 در آسیای مرکزی خواهد بود یا خیر؟مشارکت امنیت منطقه ای 
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