امنیت ملی از دیدگاه مکاتب گوناگون روابط بین الملل
امنیت ملی از دیدگاه واقع گرایان و آرمان گرایان
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اندیشکده روابط بین الملل _ برداشتهای اندیشمندان در حوزه امنیت تا اواخر قرن بیستم متاثر از دو طرز تفکر،
یعنی واقع گرایی و آرمان گرایی بود.
آرمان گرایان معتقد بودند که با برچیدن جنگ می توان به پیشرفت در دنیا رسید ،درحالیکه واقع گرایان بر وضعیت و
حالت دنیا متمرکز بودند.
آرمان گرایان مایل بودند که امنیت را حاصل صلح بدانند ،بدین معنی که صلح پایدار باعث تامین امنیت همه خواهد شد
و در دیدگاه آنان جنگ مهم ترین تهدید ناشی از مسئله امنیت ملی بود ،و از این رو بود که سیاستهایی مانند خلع
سالح ،کنترل تسلیحات و همکاریهای بین المللی را مطرح نمودند.
در مقابل واقع گرایانی مانند مورگنتا و کار معتقد بودند که قدرت و منافع ملی مبنای اصلی و حاکم بر روابط کشورها را
تشکیل می دهد .همچنین شرایط بین المللی همراه با رقابتها و نزاع ها نیز زمینه واقع گرایی را فراهم ساخت و آرمان
گرایان را که بی توجه به زمان و هدف ،قصد رسیدن به اهداف را داشتند مسئول به هم ریختن صلح می دیدند.
به زعم واقع گرایانی مانندد مورگنتدا ،بدول و والتدز دولتهدا تنهدا بدازی ران عرصده جهدانی هسدتند کده در پدی مندافع
ملی می باشند از این رو امنیت ملی نیز در ارتباط مستقیم با قدرت این بازی ران قرار دارد.
در مقابل ،آرمان گرایانی همچون رابرت کوهن ،نای و بدورتن بدر ایدن عقیدده اندد کده قدواح حیدات بدین المللدی بدر
پایده صدلح مدی باشدد .از ایدن رو موضدوع اصدلی امنیدت ملدی بدا تحصدیل رضدایت عامده از طرید بدرآورد شددن
نیازهای مختلف و دموکراتیزه شدن نظاح بین الملل ممکن است.

"واقع گرایان جستجوی امنیت را درسدایه کسدق قددرت دانسدته و در واقدع معتقدندد کده بدرای دسدتیابی بده امنیدت
بایددد قدددرت را آنچنددان افددزود تددا تهدیدددات مقابددل ،قددادر بدده ایجدداد نددا امنددی ن ردنددد .آرمددان گرایددان نیددز بددرای
جستجوی امنیت در پناه صلح به نظریه سازی هایی برای قدرتمند شدن مجامع بین المللی پرداخته اند".
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از نظر واقع گرایان قدرت امری ضروری بدرای تدامین مندافع دولتهدا تلقدی مدی شدود و بده عبدارتی از دیددگاه آندان
امنیت به عنوان یکی از مشتقات قدرت تلقی می گردد.
واقددع گرایددان آینددده جهددان را بدده دلیددل افددزای

بددازی ران ،پددر از درگیددری و کشددمک

پددی

بینددی مددی کننددد و

معتقدند که هرج و مرج ویژگی محیط بین المللی است.
بطور کلی مدی تدوان گفدت از نظدر واقدع گرایدان سیاسدت بدین المللدی بدر مبندای یدر کشدمک

بدر سدر قددرت

اسدتوار اسددت و در سددایه قدددرت اسدت کدده امنیددت بوجددود مدی آیددد و قدددرت بدده عندوان وسددیله ای بددرای تددامین و
افزای

منافع دولتها و حفظ برتدری آنهدا بسدیار اساسدی تلقدی مدی شدود ،و جندگ در نظریدات آندان ابدزاری بدرای

حفظ موازنه قدرت محسوب می شود.
این در حالی است کده آرمدان گرایدان امنیدت را حاصدل صدلح مدی دانندد و معتقدندد کده در سدایه صدلح پایددار مدا
شاهد تامین امنیت خواهیم بود.
-2-6امنیت ملی ازدیدگاه پوزیتیویسم ها
یکدی دی در از دیددگاههایی کدده در مدورد امنیدت ملدی مددورد بررسدی اسدت دیددگاه پوزیتیویسددم هدا در ایدن مددورد
است که در این بخ

به بررسی نظریات این دیدگاه در مورد امنیت ملی می پردازیم.

پوزیتیویسم ها یا اثبات گرایان معتقدند کده داند

تنهدا از طرید تجربده و حدد بدسدت مدی آیدد .حقدای و ایدده

های پیچیده در مورد دنیا از اختالط نظرات ساده تدر بدسدت آمدده اندد ،پدد بده ندوعی مسدایل پیچیدده ،در نهایدت
می توانند به اجزای ایده های ساده تر که از طری تجارب حسی کسق شده اند بازگشت نمایند.
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"اسموک وهارمن می گویند :فقددان تصدور گسدترده از امکدان وقدوع صدلح مهدم تدرین مدانع در پیشدرفت علمدی و
تحق اهداف پست پوزیتیویستهاست"
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آنها معتقدندکه اگر مدردح بیشدتری بده امکدان وجدود صدلح واقعدی معتقدد باشدند احتمدال برقدراری صدلح خدود بده
خود بیشترخواهد شد ،زیدرا در نظدر آنهدا اعتقدادات و سداختارهای اجتمداعی بده مراتدق مهمتدر از مسدایل ئیوپلتیدر
هستند.
الکسدداندروندت نیزمعتقداسددت "کدده هددیق واقعیددت مسددتقلی بددرای بددی نظمددی بددین المللددی وجددود ندددارد بلکدده بددی
نظمی چیزی است که حکومتها آن را به وجودمی آورند".
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پوزیتیویسم می پندارد که پدیده هدای امنیتدی و بدین المللدی بدر پایده هدای مدادی اسدتوار بدوده و نیداز بده تفاسدیر
مادی دارند .امنیت را عینی و قابل کشف و با روشهای عقالنی و با تجربه قابل تفسیر و تبیین می پندارند.
-2-7امنیت ملی از نظرسازه انگاران
سازه ان اران مسئله امنیت را صرفا در چارچوب نظدامی مدردود مدی دانندد و ایدن تاکیدد نشدان مدی دهدد کده بدرای
سازه ان اران صرفا امنیت نظامی و بده بیدان دی در مصدون بدودن از تهدیددات خدارجی مدالک نمدی باشدد بلکده در
داخل اجتماع و در ابعاد و سطوح گسترده تری مد نظر قرار می گیرد.
و همچنین سازه ان اران تحصدیل امنیدت از طرید موازنده قدوا و بازدارنددگی را نامناسدق مدی دانندد ،درحالیکده بده
مسددئله اطمینددان ،اعتمدداد و همکدداری بددرای تحصددیل امنیددت تاکیددد دارنددد و ایددن رویکددرد بدده تحصددیل امنیددت نیددز
ناشی از اعتقاد آنان به بستر اجتماعی امنیت می باشد.
ایمانول آدلدر و مایکدل بارندت ،جدز متفکدران سدازه ان داری مدی باشدند آنهدا نسدبت بده نقد

اعتمداد در محافدل

امنیتی نظر مشخص تری ارایه نموده اند.
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Alexander wendt”social theory of International politics” Cambridge.uk.cambridge university
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آنها معتقدند "کده اعتمداد متقابدل و هویدت جمعدی جدز شدرایط ضدروری در تغییدرات صدلح آمیدز و شدکل گیدری
اجتماع امنیتدی اسدت ،از سدویی آنهدا معتقدندد قددرت ،داند  ،معدامالت ،سدازمانها و یدادگیری اجتمداعی در ایجداد
اعتمادمتقابل مفیداست".
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اما سواالتی که در مدورد نظریدات سدازه ان داران بدا نظریدات دی در بوجدود مدی آیدد ایدن اسدت کده ایدن نظریدات
مسئله موازنه قدرت را چ ونه تبیین می کند.
ریالیستها معتقدند که دولتها بوسدیله قددرت متدوازن مدی شدوند و ایدن درحدالی اسدت کده نوریالیسدتها معتقدندد کده
دولتها برضد تهدیدات متحد می شوند و به بیان دی ر آنها بر ضد قدرت تهدید کننده متوازن می شوند.
اما ریالیستها در اینکه دولتها چ ونه می توانند قددرت دشدمن را تخمدین بزنندد تواندا هسدتند امدا تئدوری آنهدا نحدوه
درک دولتها از نیت خصمانه در مقابل نیدت دوسدتانه رانشدان نمدی دهدد ،ولدی سدازه ان داران در ایدن مدورد مفهدوح
هویدت را مطددرح مدی کننددد و معتقدنددد کده هویددت بدا فددراهم آوردن معددانی مشدترک باعددث کداه

تردیدددها مددی

گردد و به کشورها در جهت شناخت دشمنان خود یاری می رساند ،و این باعث ایجاد امنیت می گردد.

Emanuel Adler and Michael Barnett”studing security communication in theory comparision and
History,In security community,ed Adler and Barenttcambridge Cambridge university
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