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ناتو    "صلح سوئدسازمان " در  اصلی  (  ۱)مخالف عضویت سوئد  دلیل  است. 

تر تبدیل  است که عضویت در ناتو، سوئد یا جهان را به مکانی امن امر آن  این  

دکترین هستهنمی از  بخشی  عنوان یک عضو،  به  و  کند. سوئد  ای خواهد شد 

استفاده و  از جنگ دموکراسی، پیشگیری گسترش  صدای ما و اقدامات ما برای  

 .سالح ضعیف خواهد شد از

 

ایجاد امنیت درازمدت به کمک اتحاد نظامی و ابزار نظامی امکان پذیر نیست.  

غیردم کشورهای  با  اتحاد  طریق  به از  شدن  کشیده  خطر  در  سوئد  وکراتیک، 

 .گیردقرار می جنگ و درگیری مسلحانه 

 

اتحاد هسته  است.  ناتو یک  هسته ای  متحده  ای  تسلیحات  به  ایاالت    مثابه آمریکا 

آن قرار دارند. بنابراین این  و پناه  زیر  در  ای است که اعضای ناتو  هسته   یچتر

در این اتحاد  را دیکته می کند.  ناتو  ای اتحاد  ایاالت متحده است که سیاست هسته 

هسته  می تسلیحات  فراهم  را  ثانویه  پشتیبانی  بریتانیا  هسته ماینای  تسلیحات  ای د. 

نشده ادغام  ناتو  فرماندهی  در ساختار  فرانسه  فرانسه  تمایل  در صورت  اما  اند، 

 .دفاع از آنها استفاده شود   به هنگامتوانند می

 

هسته  اساسیبخ ای  تسلیحات  بر  پیمان  در    شی  مبتنی  دفاع  که  جایی  است،  ناتو 

سالح  از  سالح ترکیبی  ای،  هسته  است.    ایغیرهسته های  های  موشکی  دفاع  و 

ریزی دفاع  را در برنامهاین پیمان  اعضا    تمامیکند تا مشارکت    ناتو تالش می

برای   از  جمعی  هسته سالحاستفاده  قالب  های  در  صلح،  زمان  در  حتی  ای، 

ن  هایندی برده تضمین  مشاوره  و  کنترل  طریق  مایفرماندهی،  از  جمله،  از  د. 

برنامه هسته گروه  در  ریزی  دائم  طور  به  آن  اعضای  که  جایی  ناتو،  ای 

هسته برنامه تسلیحات  تمرینات  و  میریزی  شرکت  وای  چهارچوب  کنند،  در 

 ( "اسنوَکت"  هستهبرنامه  )(  ۱برنامه  عملیات  از  تاکتیک پشتیبانی  با  های  ای 



  اتمی هستند تسلیحات    که فاقدناتو  عضو  هوایی متعارف(، که در آن کشورهای  

حمال روش   اتمی   تدر  از  استفاده  شرکت  با  متعارف  ناتو  میهای  اگرچه  کنند. 

کند که تنها یک اتحاد دفاعی است، اما هیچ محدودیتی در مورد زمان یا  ادعا می

ای  های هستهاز جمله استفاده از سالحدر آن،  ای  های هسته نحوه استفاده از سالح

به اصطالح  سیاست    . به عبارت دیگر در این پیمان وجود ندارد برای اولین حمله  

 اتمی وجود ندارد. تسلیحات نه از پیشگاماعدم استفاده 

 

هسته  تسلیحات  از  استفاده  در صورت  این  ای  بنابراین،  اعضا   تمامیاتحاد،  در 

مثال،   برای  سوئدی،  سربازان  که  معناست  بدان  این  هستند.  همدست  و  درگیر 

این حمله  ای شرکت کنند و  ممکن است مجبور شوند در یک حمله هسته  به  در 

جنای مرتکب  زیاد  شوند  احتمال  جنگی  فاجعه  -ات  عواقب  سالحزیرا  های بار 

نهسته  کنترل  قابل  به    بودهای  رساندن  آسیب  و  مرگ  باعث  محیط   هاتوده و    و 

شود.  بین رزمندگان و غیرنظامیان تفاوتی قائل نمی  ایحملهچنین   شود.میزیست 

ای  های هسته سالحاستفاده از  )یعنی  ای تاکتیکی  های هستهسالحاستفاده از  اخیراً  

می که  کوچکتر  کوتاه  کمی  فواصل  در  کرد( زمانی  توان  استفاده  آنها  در    از 

که گویی این    آیدای که به نظر میبه گونه  ،ها مورد بحث قرار گرفته استرسانه

درست  ای  چنین فرضیهد شد.  ن ای باعث تخریب زیاد نخواههسته   هاینوع سالح

سال از  بسیاری  هسته حنیست.  تاکتیکی  های  تخریبی ای  توان  دارای     امروزی 

در حمله به هیروشیما    ۱۹۴۵در سال  آمریکا  هایی هستند که ایاالت متحده  بمب  

آنها استفاده کرد ناگازاکی از    ۲۱۴که منجر به کشته شدن بیش از  حمالتی  ،  و 

ب ها  همان بمتاثیرات  اثر  در    هاتعدادی از توده هنوز  ، حمالتی که  نفر شدهزار  

 .ند دهمی  جان خود را از دست 

 

د. اگر از  دارنمی  در امان ای  های هسته ای ناتو ما را از عواقب سالح چتر هسته

آنها  بار انسانی و زیست محیطی  ای استفاده شود، پیامدهای فاجعههای هسته سالح

  ، حتی ناتو یا اعضای آن تأثیر خواهد گذاشت. هیچ کشور یا سازمانینیز  بر ما  

به اندازه کافی برای مقابله با یک حمله اتمی آماده نیست. همچنین بعید است که  

از هسته  استفاده  بسالح  حمله    ه ای  وهسته ضد  نشود  منجر  چنین  بنابراین    ای 

ویرانگر خواهد    ی ای با عواقبهسته   یجنگ  سرآغاز بروزبه احتمال زیاد    ایحمله

 .بود

 



در   سوئد  این  پیمان  عضویت  به  همچنین  ما    مفهومناتو  که  ورود است  راه 

هسته سالح میبه  ای  های  باز  را  سوئد  که  کنیم.  خاک  است  از  درست  برخی 

پیمان  کشورهای   ملسیاستدارای  ناتو  عضو  آنیهای  بر  بنا  که  هستند  در    ای 

ن  ایسالح هسته زمان صلح   قرار  آنها  قلمرو  این سیاست   ،گیردمیدر  در  اما  ها 

جنگ نمی  زمان  ممنوعیت    اعمال  که  داشت  را  فرصت  این  سوئد  قرار شود. 

هستهسالحگرفتن   توافقنامههای  در  را  سوئد  خاک  در  سال  ای  ای  در  سوئد  که 

کرد،    ۲۰۱۴ امضا  ناتو  ندهد.    منظوربا  انجام  را  کار  این  داد  ترجیح  اما  کند، 

جدید  وضعیت  معنای  به  همچنین  فنالند  و  سوئد  درعضویت  امنیتی    ی  سیاست 

د و  ا دخواهد  فنالند مرز ناتو با روسیه را تشکیل  به ویژه  ست که در آن  ایمنطقه

نتیجه مکان استقرار سالح  یهایدر  برای  پایگاههای هسته استراتژیک  های  ای و 

بودنظ خواهند  خارجی  اینصورت  احتماالً  و    امی  بر  در  کشورها فشار    این 

 .گسترده خواهد بود

 

تسلیح نظامی بیشتر ایجاد  با  قطب و  در این و یا آن  امنیت با اتحادهای نظامی  

ها، ناتو به احتمال زیاد منجر به افزایش تنش پیمان  عضویت سوئد در  شود.  نمی

تسلیحات  منطقه  شدن    ترقطبی پذیرش  افزایش  هستهنظامی  و  میو  که  ای  شود 

و هم در آینده افزایش    در زمان حاضررا هم  نظامی  خطرات جنگ و رویارویی  

 .دا د خواهد

 

بازدارندگی   بر  مبتنی  ناتو  امنیتی  از  استراتژی  ترساندن  شیوه  از  استفاده  با 

نظامی با ست،  درگیری  که  است  آن  معنای  به  این  و  دن  بوآماده    و  برای جنگ 

د. قدرت نظامی و  مو خشونت بتوان مخالفان را با هدف جلوگیری از حمله تهدید ن

اتحاد هستند. تسلیح نظامی که این طرز تفکر  چنین  تهدید به خشونت ابزار اصلی  

  بیشتر را از تسلیح    یبه مارپیچ   در دام افتادنشود، به نوبه خود  منجر به آن می 

شود که هیچ دولت یا اتحادی نخواهد  مکانیسم زمانی ایجاد می. این  باشدا میدار

همسایه/مخالف  کشورهای  که  زمانی  بنابراین  و  کند  ضعف  به  احساس  دست  ان 

بزنند بیشتر  به  ،  تسلیح  ناچار  اتحادی  یا  دولت  بیشتر    جهیزتو  تسلیح  چنین 

آنچه  می بازدارنده عمل میگفته میکه  شود.  به عنوان یک عامل  ر  دکند،  شود 

وقوع    ی برایخطر بیشتررو  از این ها و  اعتمادی، تنش منجر به افزایش بیواقع  

 .شوددرگیری مسلحانه میجنگ و  

 



از   غربی  کشورهای  که  تهدیدی  به  پاسخ  در  که  است  نظامی  ائتالف  یک  ناتو 

که  ای  توشه توجه به  کردند ساخته شد. با  می   احساسجانب اتحاد جماهیر شوروی  

توان این واقعیت را نادیده گرفت که عضویت سوئد  ، نمیبه ما عطا کرده  تاریخ

تلقی  ناتو می پیمان  در   به عنوان یک تهدید  د. تصور  گردتواند از سوی روسیه 

نظامی   اتحاد  یک  به  ناتو  گسترش  به  واکنش  در  چین  و  بالروس  روسیه،  کنید 

فرضی است، اما باید از خود بپرسیم که آیا کار کردن    پرسشبپیوندند. این یک  

منیت ما  تواند داشته باشد برای اشده و عواقبی که میبرای این نوع دنیای قطبی

تواند اقدامات سوئد را  مفید است یا خیر. در نظر گرفتن اینکه روسیه چگونه می

کند،   برابردرک  در  شدن  بدیه  تسلیم  که  است  عاملی  بلکه  نیست،  در    تاً روسیه 

امنیتی  هنگام   حمله  ـ  تحلیل  و  مسلحانه  درگیری  از  جلوگیری  ما  هدف  اگر 

باشد سوئد  به  گرفته    ـ  مسلحانه  نظر  در  واقعاً باید  ناتو  در  اگر عضویت  شود. 

عاملی که بر  آیا    -ها را به همراه داشته باشد  تنش   دارترشدندامنه خطر تشدید و  

 ؟ باشدکند نمی کار میهدف خود  ضد

 

تواند  کند که منابع کل اتحاد می تضمین میاین پیمان  ۵به گفته ناتو، ماده معروف 

  ۵ماده  به کار گرفتن  بنابراین،  برای محافظت از هر عضو منفرد استفاده شود.  

را افزایش دهد، زیرا    تریممکن است خطر درگیری مسلحانه در مقیاس بزرگ

شود. در نتیجه، بسیاری از  حمله به یک کشور عضو، حمله به کل اتحاد تلقی می 

برابر  کشورها   خطر  در  میاین  واردگیرقرار  سرعت  به  که  درگیری    ند 

د  ایمسلحانه است  ممکن  که  مقیاسشوند  در  ابتدا  باشد.    یر  شده  آغاز  کوچک 

 .دبه یک هدف منجر گردتواند به تبدیل شدن ما عضویت سوئد در ناتو نیز می

 

نیست.  باشگاه دموکراسی  اگر    ۵ماده    ناتو یک  است که  این معنی  به  همچنین 

درآی آن  عضویت  به  کشورها  دسوئد  دیگر  نظامی  اقدامات  در  یا  بجنگد  باید   ،

مسلحانه به   ایبر اساس آنچه ترکیه به عنوان حمله به عنوان نمونه مشارکت کند،  

  یها و مدافعکند. ناتو اغلب خود را به عنوان اتحادی از دموکراسیآنها تعبیر می 

می ارزشاز   توصیف  دموکراتیک  حقیقتی  های  این  اما  اس  بزک کند،  ت.  شده 

مجارستان   و  لهستان  ترکیه،  مانند  ناتو  عضو    اساسی کمبودهای    دارایچندین 

ند. اوربان در مجارستان و اردوغان در ترکیه حتی قبل از حمله هست دموکراتیک  

،  وجود این پیمانروسیه به اوکراین روابط نزدیکی با پوتین داشتند. در دوران  

مشکالت با  نیز  یونان  و  پرتغال  مانند  مورد   کشورهایی  در  وضعیت    بسیاری 



کشورهادموکرا این  در  بوده  سی  ایجاد  روبرو  به  ناتو  این،  بر  عالوه  اند. 

اتحاد کمک از  دموکراتیک  نمی  یدموکراسی خارج  برای  ابزاری  هیچ  ناتو  کند. 

پیمانی برای  کردن روسیه و در نتیجه جلوگیری از درگیری و جنگ ندارد. ناتو  

 باشد. میحل هیچ مشکل اساسی نآن  هدف  بوده و پیشگیری از درگیری ن

 

متحده   ایاالت  که  آنجایی  قدرتمندترین عضوآمریکا  از  و  ناتو    پیمان  بزرگترین 

آینده آن را  آمریکا  است، این ایاالت متحده   به  است که شرایط ائتالف و توسعه 

توان این واقعیت را نادیده گرفت که ایاالت  نمی و    کنددیکته میدیگر اعضای آن  

دارد   ایسابقه آمریکا  متحده   کشور  چندین  به  نظامی  حمله  در  این    طوالنی  و 

به عنوان یکی از  نیر باید  ، سوئد  ۵که در صورت فعال شدن ماده    ستواقعیتی

  ی سواز  نظامی  حمایت  شرکت کند. برای بسیاری  ای  حملهن  چنی اعضای ناتو در  

درخواست عضویت است. اما نقش ایاالت    ی برای ارائهدلیل  آمریکاده  ایاالت متح 

در ناتو بسیار وابسته به سیاست داخلی ایاالت متحده است. رؤسای  آمریکا  متحده  

کشور جمهور   این  و    گوناگون  کنشگری  بین  تاریخ  طول  در  کنگره  اکثریت  و 

بوده  نوسان  در  ایا انزواگرایی  توجه  قابل  بنابراین حمایت  متحده  اند.  آمریکا  الت 

 .توان بدیهی تلقی کردرا نمیدر هر برهه زمانی از ناتو و کشورهای عضو آن  

 

 :های برگرداننده این نوشتهپانوشت
۱" پ(  (  Nato  )ناتو"  North Atlantic Treaty Organisation  یشمال  کی آتالنت  مانیسازمان 

 ی و اروپا است. ناتو پس از جنگ جهان  یشمال  یکایکشور عضو در آمر  ۳۰متشکل از    ینظام   یاتحاد 

برا امن  یدوم  ضمانت  تشک  ن یا  در  نظامی   ت یحفظ  در  لیکشورها  در  شد.    مان یپ   ۱۹۴۹سال    ابتدا 

در  سپس  .  شود ی شناخته م  زین  واشنگتن  مانیو پ  ک یآتالنت   مانیپ   یهاامضا شد که با نام   یشمال  کیآتالنت 

است که    یشمال  کی آتالنت  یناتو شورا  یریگم ینهاد تصم  نی شد. باالتر  لیسازمان ناتو تشک  ۱۹۵۱سال  

 شده است. مقر ناتو در بروکسل قرار دارد.  لیناتو تشک پیمان عضو   ی تمام کشورها  ندگانیاز نما

۲ )SNOWCAT (Support of Nuclear Operations With Conventional Air Tactics 

به عنوان    د یباناتو  چند کشور عضو    ای   کیحمله مسلحانه به  ناتو  پیمان  اساسنامه    ۵ده  ابه موجب م(  ۳

کشورها  تمام  به  تلق  یحمله  هنگامی  شود.    یناتو  چنین  عضو    فه یوظ در  کشور  از آن  هر  که   است 

و    یبه مرکز تجارت جهان   یستیاند دفاع کند. پس از حمالت ترورکه مورد حمله قرار گرفته  ییاعضا

حمالت را نه تنها    نیگرفت ا  می، ناتو تصم ۲۰۰۱سال  سپتامبر    ۱۱در  آمریکا    تحدهم  االت یدر ا  پنتاگون

عل  االت یا   هیعل بلکه  کشورها   هیمتحده،  بب  یتمام  این و    ند ی ناتو  از  نظامی  حمله  رو  درست  به  وسیع 

 آمریکا، که در زیر پرچم ناتو صورت گرفت. متحده ایاالت  مسلحافغانستان نه در لوای نیروهای 


