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Abstract 

The main purpose of this article is to analyze the principle and cognition of Danish 

foreign policy in a historical perspective. In modern times, Denmark has had the 

most Western-American orientation among the Nordic countries, as well as the 

European Union, along with the United Kingdom and Poland, and its main basis 

for activism foreign policy is maximum presence and participation in American-

Western alliances in international system. The main question of this research is 

based on the morphology of the trends which lead Danish foreign policy and its 

decision-making processes. Accordingly, the article raises the question of what 

are the main model and policy-making reasons for the West-American orientation 

in Danish foreign policy. In response to the research question, the article 

emphasizes that the ruling of liberal parties in Danish domestic and foreign policy 

decision-making processes in contrast to the classical norms of the Left Social 

Democrats in a historical perspective, especially after the 2000s, leads  Denmark 

to choose an adaptive-activist approach in the international system and it is based 

on maximum alliance with the United States. This approach is contrasts with the 

classical approaches of passive-adaptive foreign policy in during Cold War era 

and it is also contradictory with Internationalism in Danish foreign policy after 

Cold war. The method of the paper is based on qualitative analysis and examine 

of the cognitive rules which lead Danish foreign policy in a theoretical-historical 

background. 
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 چكيده 
و همچنین اتحادیۀ اروپا در کنار   «ن ردیک»های  در دو دهۀ اخیر، دانمارک در بین کشوو ر

آمریکایی را داشوا  اتو  و مانای ایولی    _ی  گیری غربانگلسواا  و هسسواا ، بیشوارین  س 

زداکثری در ی فعال این کشوو ر در ز  س توویاتوو  خار ی، زموو ر و مشووارک   کنشووگر

این    ۀ زاضوورمقاهاهملل اتوو ب بر همین اتووا   غربی در نظام بین  _آمریکایی  های  ائاالف

 _  غربیهای  گیریگذارانۀ  س مدل ایولی و دییل تویاتو »کند ک  پرتو  را مرر  می

پژوه ، مقاه  بر    پرتو در پاتو  ب    «بآمریکایی در تویاتو  خار ی دانمارک سیسو  

گیری تویات   تصومیمکند ک  زاکم شود  ازاا  هیارال بر فرایندهای  این فرض تأکید می

دم کرات    _  کالتوویک ازاا  توو توویالهای  ی دانمارک در تقابل با هنجارخار  داخلی و

  _  ، باعث گاین  رویکرد انرااقی2000خصوو ب بعد ا  دهۀ ب  ،سپ در یک رویۀ تاریخی

ماحود   ایوایتاهملول بر مانوای اتحواد و ائاالف زوداکثری بوا ایوانوۀ فعوال در نظوام بینکنشوووگر

  _  پذیری انفعاهیکالتوویک کن های  با رویکرد  شوود  اتوو ب گاین  این رویکرد در تقابل

ا  آ  در تویاتو  خار ی  ی فعال انارناتوی ناهیسوای بعد  کنشوگرانرااقی  نگ تورد و  

دانمارک ب د  اتو ب رو  مقاه  ماانی بر واکاوی کیفی و تجای  و تحلیل ق اعد شوناخای  
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 مقدمه 

و ها  الگو  ،منطقۀ نوردیک از لحاظ بافتار و سااا ت سوساایۀ ساا اسااا و ا ت اااد 
بای سح  ا هاا   مال   دهال  امروز  برا  بش  اظمیا از  گران ارائای مامنااساااها 

مشت ف، منطقۀ نوردیک و اسااانلیناو   ها   گذاران کشاورشاررونلان و سا اسات
کنل  بررسااا ابیاد مشت ف  ا  سرساا   ماانلاز جذابا را از لحاظ سوسااییچشاا 

ازجی ی مساائ  مر  ظ   سا اسات و رواب    ،هاشاورگ ر  در این کس ای  فراینلها   
نوردیاک  هاا   گ ر  در کشاااورمر  س ااای  هاا   ح طایازجی ای  الی ا  اسااات   ب ن

مورد سیرکز بسا ار  از    هاسا اسات  ارجا این کشاور  ؛سا اسات  ارجا اسات
نوردیک سا اسات  ارجا  ها   الی  ا  رار گرفتی اسات  در ب ن کشاورمحققان ب ن

انلاز کالن، دانیارک  سر از بق ی بود  و بر هی ن مهنا در یک چشااا یارک متفاوتدان
گذار   سا اساتها   ا  ر روییها   کی در ساا    اساتکشاور  در اسااانلیناو   را  نس 

دا  ا و  اارجا متفااوسا را در ش   گرفتای اسااات  در اکلر مطاالیاات مربو  بای 
  _  سااوساا ا  ها   رفاها و جریانها     نوردیک و اساااانلیناو ، ملها   کشااور

جی ی   از ،هاکشاوراین   شاونل  در اکلر  سح    ماها  دموکراس ک حاک  بر این کشاور
ل هرا  دموکراس ک با  _ساوئل، نرو،، ایسا نل و هیین ن دانیارک احزاس ساوسا ا   

 ارنل گذار  دا  ا و  ارجا دچپ جلیل نق  بارز  در س استها   گرای 
  او  احزاس ل هرا   ا  ر نق  احزاس دیگر بیها   در ساا   ،با وجود این

افزای  ش لا کرد  اسات  در دانیارک احزاس  ها  گرا در این کشاوررو و راساتم انی
اکلریات  انال  باار سوانساااتایویا  چنالینتاز اوایا   رن ب سااا  گرال هرا  و راسااات

ننل و بی هی ن منوا  بی سشا   دولت ا لام ورزنل  شارلیان را س احب کها   کرسا
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احزاس ل هرا  سأث ر زیاد  بر بافت و ساااا تار    ،90بر هی ن اسااااز از اوای  دهۀ 
انل  بر  الف دانیارک سأث ر  گذار  دا  ا و  ارجا دانیارک گذاشااتیساا اساات

گ ر    اص ا س ی رو و راست هنوز گسترد  نشل  و فراینلها   احزاس ل هرا  م انی
رو  چپ م انیها     او  در حوز  سا اسات  ارجا در ا ت ار و کنتر  جریانبی

  _  سااوساا ا  و یا سااوساا ا   _    ااو  احزاس مشت ف ل هرا  بی  ،و دموکراس ک
اماا باا    ،ا  هساااتنالدموکرات اسااات  در دانیاارک ه  این احزاس بسااا اار ریشااای

انیاارک یا جنا   گ ر  احزاس ل هرا  راسااات و سحودت دا  ا کای در د الرت
سر  جرانا او  و دوم و ساس  در دوران جن  سارد اسفاا افتاد، شااهل سأث ر گساترد 

 ای    و  در حوز  س است  ارجا بود گ ر  بیینل س ی  ااین احزاس در فر
بود  کی بی اسحادیۀ اروشا ش وساتی  هایا  بر هی ن اسااز دانیارک از اول ن کشاور

ل از جن  جرانا او  و دوم و هیین ن جن   و ساا اساات  ارجا این کشااور بی
یرفا منفیالنای  نوردیاک و گرای  با  _گ ر  اروشاایا  سااارد در سیااما  ب ن جرات

  از و ساس     90در اوای  دهۀ   (Gram Skjolsager,2019, p. 235)حرکت کرد  اسات  
ل هرا  و سشاا   دولت سوسا  حزس      احزاسگ ر لرتبی بیل با   2000ها   ساا  

شذیر  منفیالنی و از انترناسا ونال سا  فیا   کن  اسات  ارجا دانیارک از  ل هرا  سا
سأث ر  یک  لرت    ظنوانبی  فیادنی مهتنا بر هیگرایا حلاکلر  با آمریاا  کنشاگربی 

مسااائ  امن تا  ازجی ی  الی   ش   رفتی اساات  مسااائ  مشت ف  گذار در نمام ب ن
گرین نل  ازجی ی منایق  ودمشتار دانیارک در ا  انوز آسالنت ک شاایالا   مربو  بی

بششا از سرزم ن دانیارک و کوچک شیردن نق  دانیارک    ظنوانبیو جزایر فارو،  
امن تا، سا اساا و ا ت ااد  در اسحادیۀ اروشا و بر ا ددی   ها   در س ای   گ ر 

   اارجا   سااا ااسااات  در  ل هرا   -ا  حالاکلر  ررب  گ ر دیگر در گساااتره جرات
یک کشاور    ظنوانبیاروشایا بی دانیارک  ها     نگا   لرتاسات  داشاتی  نق   دانیارک

ل هرا  در  و  کارمحافمیراساات  ها   کوچک حوز  اساااانلیناو  و رشاال گرای 
ها  در این ساا   (1)یانیگرام اانلاز نوساتالو،یک  چشا دانیارک هیرا  با رشال نوظا  

آمریاایا در دانیارک شاال   _گراررسساات  ارجا مسااتق  و باظث سقویت ساا ا
ارک در یک  سا اسات  ارجا دانی  شاناسااساا تاسات  شووه  حارار راین  
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انطها ا دانیارک در دوران جلیل   _ایا فیا   کنشگرانلاز نمر ، ظوام  اص ا  چش 
 کنل   را در یک متن ساریشا سجزیی و سح    ما

 مفهومی چهارچوب. 1

طالیات آکادم ک سا اسات  ارجا دانیارک ار ب ب ن دو گرای   سجزیی و سح    م
فیا  در حرکت بود    2کنشگرو  1واکنشاا  _  شذیرو کن   گراانطهااسا اسات  ارجا  

سوانل بی سه  ن سا اسات  ما  گراانطهاامینایا سا اسات  ارجا   شاناساامفروم   اسات
الی  ا   ارجا دانیارک کیک کنل  رههران دانیارکا سغ  رات مشت ف در مح   ب ن

داننل  دیلگا  انطهاا  م ا و سیاد  در سغ  رات مح طا ماها   را ناشا از انطهاا ن از
سقریها موارااک ک ا ساا اساات  ارجا    ب ناش  )سااازگار ( و فیا  بودن، اماان  

ریب سوانایا  راکوچک را با اشاار  بی رابطۀ ب ن ها   ک ا کشاور  یوربی دانیارک و
کنل   سی  ن ما 4و حساااساا ت یک کشااور نسااهت بی فشااار مح    ارجا  3نفود

سواننل بساتی بی سیاد  ب ن سوانایا نفو  دولت و کوچاا مل  دانیارک ماها   دولت
راک مشت فا اسشا  کننل و بر هی ن  ارجا مواها   نساهت بی فشاارها  حسااسا ت

ا  و اساااز بی ساایت حادت مشت فا از سااازگار  مح طا در نمام امن ت منطقی
نق  مر  این دو ظااما  را در   1شااااا      (Petersen, 2000)الی  ا حرکات کننال  ب ن

  فیادنی  کنشاگرشذیر  انفیالا یک کشاور در سا اسات  ارجا و  کن انطهاا و  
 دهل نشان ما

 

1. Reactive  

2. Active 

3. Influence capability 

4. External stress sensitivity 
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 ی فعال و غیرفعال در سیاست کنشگرمدل انطباق و  .1شکل 

 نویسنل ( )منهک: ایالظات 

 
کنل  بر مهنا  کاه   ادب ات ساازگار  چرار حالت مشت ف انطهاا را مشاشم ما

یاا افزای  دو ظااما  مر  بااد چراار نول مشت ف حاادت انطهااا و یاا ظالم انطهااا  
 آینل  این چرار حالت ظهارسنل از:ما وجودبی

در این حالت   ؛هیساااز  از یریق گزین  ساا اساات ررااایت و شذیره  1
کوچک با سوجی بی حسااسا ت باد نساهت بی فشاار و سن  از یرف مح    ا   هدولت

ها    ارجا و ظرف ت و سوانایا نفو  ک  بی ساازگار  و شذیره هیاار  با دولت
 آورنل و این شذیره شایل بی صورت اکرا  باشل    لرسینل رو  ما

از یرف دیگر اگر حساااساا ت نسااهت بی فشااار و سن  از یرف مح      2
جا و سوانایا نفو  هر دو در ساط  شای ن باشانل، دولت کوچک موردنمر نوظا   ار

کنل  در این حالت دولت رراایت کیتر   یرفا را دنها  ماسا اسات سااون و با
در وا ک این مسااه ی ددلت بر کاه  فیال ت   ؛نسااهت بی هیاار  و سااازه دارد

احتیاالا  ا   ها اارجا و هیااار  برا  هالایات کشاااور و دور کردن آن از سیااز
کی سوانایا نفو  نسااهتاب بادیا در هایا مضاار از یرف مح    ارجا دارد  کشااور

سر  در این زم نی یراحا  ساا اسااا مطهولها   الی  ا دارنل، گزینیساا ساات  ب ن
 کننل   ما

اگر حسااسا ت نساهت بی سن  و فشاار از مح    ارجا شای ن و ظرف ت    3
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شاود سا  ت ساله ماشاود و در این حالما  شذیراماانسا اسات سسا   ،  باشال نفو  باد 
    سول لشاال ها   کشااور کوچک بر مهنا  ارزه  موردنمرها(  )اسااتراسو ها   الگو

ها   گ ر  سا اسات دا  ا بر مح    ارجا ش اد  شاود  فق   لرتدا  ا و جرت
ها   هسااتنل حتا اگر کشااورآنرا    و سغ  رها  بزرگ  ادر بی سساا   بر اسااتراسو 

گااکاوچااک ماناطاقاایسار  ماحا ا   در  کاناناال  سااایاا  ماو ایا اتاا  چانا ان  در  ا   اود، اهاا 
بلون آنرا      کننل و اماان موفق ت اساااتراسو  ود را ش اد  موردنمرها   اساااتراسو 

 بزرگ شای ن است   ها   هیاار  با کشور

آم ز و  فشاار سن  سار انجام با سرک ها از ظرف ت نفو  باد و حسااسا ت بی  4
ها، س است سیاد  بر مهنا  نگره دادن و گرفتن و یا ورود  و روانا باد بر کشور

آیال  این سرک اب باا نگره  ما  وجودبایالی ا    روجا متقاابا  در سااا ااسااات ب ن
در یا دوران   کاردانیازجی ی   ،نوردیکها   حاک  بر کشااور  «انترناساا ونال سااتا»

 ,Due Nielsen & Petersen)کنال  رد سطه ق ش الا ماجراانا و جنا  ساااهاا   جنا 

1995, p. 16)  یور  را بیمربو  بی آنرا  ها   و ساا اسااتها  تراسو جلو  زیر این اساا
  دهل الصی نشان ما

 
 های انطباق و سازگاریها و سیاستاستراتژی  .1جدول 

 یانطباق و سازگار  یهااستیس ی انطباق و سازگار  یهایاستراتژ

 بزرگ   هابا  لرت   انطهاا و هیاار و سازش  تیرضا

 و ساوت   و هیاار کیظلم سحر ی طرفی سکون و ب

 بر منافک  امهتن  ا ارج است س سلطه و نفوذ 

 ا نمام   رو مشالفت با استفاد  از ن   1 تعادل و باالنس

 االی  ن   ب ن از حقوا و  وان ا هان   ششت2

 االی  ن  و د الت در منا شات ب  ر   ظلم درگ3

 مشت ف   ها  ظلم سیرل در اسحاد4

 ( منهک: نویسنل )

سياست خارجی دانمارک در دوران جنگ سرد و پس از آن: حرکت بين   .2

 ا کنشگرجبرگرایی انفعالی و انترناسيوناليسم 

دانیارک ب ن انطهاا )ساازگار ( و انلاز نمر  کالسا ک سا اسات  ارجا ر چشا د
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ب ن مح   دا  ا و   ۀکنال  در اینجاا رههران م ا در رابطاکن  فیاا  حرکات ما
ها   شااونل و وظ فۀ ایجاد سیاد  ب ن سغ  رات و  واسااتیالی  ا  ود دیل  ماب ن

را دارنل  از سا اسات  ارجا دانیارک سا  ه  از شایان جن   ها  ناشاا از این مح  
شاود  این سا اسات در نام برد  ما  «شذیرواکن  _  یانیگراظی »سا اسات   ظنوانبیرد  سا

دنها     1989سضااد با کنشاگر  فیا  سا اسات انترناسا ونال ساتا اسات کی ش  از ساا   
جنهۀ سی  ن کننل  اساتراسو  سا اسات  ارجا دانیارک در یو     .(Holm, 2002)شال  

واکنشااا در _سااازگار  کنشااا  جن  ساارد این بود کی دانیارک از نوظا الگو 
س است  ارجا  ود ش رو  کنل و این منجر بی برآملن نوظا س است سازگار  و 

ی هانی و اساتراسو  ظلم سیرل  بزرگ، گزین  مواراک صا  ها   انطهاا نرم با  لرت
   ( Due-Nielsen & Petersen, 1995, pp. 14–17 )مشت ف بود  ها   در اسحاد با  لرت

دانیارک در   ۀزم نۀ ساا اساات  ارجا کامالب منفیالن  بایل در ش شااگرکناین نول  
اسااتراسو  یا    ظنوانبیسوانل    ماکنشااگریو  جن  ساارد دیل  شااود  این نول  

گذاران جرانا  ساا اسااتها   سیریف شااود کی بر مهنا  منافک و ارزه  ساا اسااتا
  (Lunde Saxi, 2010, pp. 417-418 )شود  بنل  ماسا ت

الی ا  ش  از شاایاان جنا  سااارد بای میناا   یال  در سااا سااات  ب نسغ  رات ظ
سر را  رفتن فشاار  ارجا بر دانیارک بود  این امر اماان سا اسات  ارجا فیا  ازب ن

  او   ا  ر بیها     سا اسات  ارجا دانیارک در ساا  برا  دانیارک فراه  آورد
 ,Pedersen )بیل از دوران جن  سارد سحودت سارییا را ششات سار گذاشاتی اسات  

2016, pp. 102-103)   از مال  انطهااا انفیاالا بای مال     بر هی ن اسااااز دانیاارک
گ ر   اارجا بای مال   ظیال  در س ااای      رأساااازگاار  فیاا  و از مال  سا

دفاظا بی دل   سوافق و ها   گ ر  و شذیره شنرانا و از شاارکت در اسحادس اای  
  فیاا   کنشاااگرالی  ا بای سوافق دلهشواهاانای و  ب نهاا   و جریاانهاا  اجهاار باا  الرت

ا  ر دانیاارک سوان ب شاااتر  در سغ  ر  هاا   سغ  ر جرات داد  اسااات  در ساااا  
الی  ا ش لا کرد  و اهلاف سوافق و انطهاا با مح   ب ن الی  ا وب نها   اساااتراسو 

 & Due-Nielsen)سر شال  اسات  باز  دسات این کشاور نساهت بی دوران جن  سارد

Petersen, 1995, p. 50)    سا اسات  ارجا دانیارک  ها   بر هی ن اسااز اساتراسو
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سر  را گزین  کرد  اسااات و این  ش  از دوران جن  سااارد، ساااازگار  ش ی ل 
باشانل   ش ی لگا شاام  سرک ب ظناصار واکنشاا فیا  و انفیالا مهتنا بر هلف ما

ساا اوایا  دهاۀ    یوربای ب ن جهرگرایا و   90ک ا سااا ااسااات  اارجا دانیاارک 
 انترناس ونال س  حرکت کرد  است  

ۀ  سلوین ایلئولو،  جهرگرایانی در ساا اساات  ارجا دانیارک مربو  بی سجرب 
(  1815  -1814این کشاور در ارسها  با نم  اروشایا اسات کی از کنفران  وین در )

  و جالایا بش  اظمیا از  امسراسورو کااه  سااارزم نا این کشاااور در زماان  
در   1و شا ساوی  هولشاتاین  1815جلایا نرو، در ساا   ازجی ی   ،سارزم ن دانیارک

کای باا سوجای بای جغراف اا   جهرگرایاانای بای این میناا    ؛اسفااا افتااد  اسااات  1864ساااا   
جهر  مشت فا بر سغ  ر  هاا   مح طا دانیاارک و سوان ،ئوش  ت اا این کشاااور، ن رو

    گذارنل  این مسه ی، دانیارک را بی کشورگ ر  س است  ارجا آن سأث ر ماجرت
  او  ش  از شااسات  کوچک و رای ف و فا ل سوانایا نفو  در نم  اروشا بی

بیال، هاا   مجاارساااتاان سهالیا  کرد  یا دهای  _و اسری       شروزامسراسوراز    1864
کرد سا  ود را از  فیا  سایا ماو منم     ادانیارک بی دل   ظلم سوان اجرا  سا اسات

یرفا و ظلم د الت در سوازن  اروشا جلا کنل و بر هی ن مهنا بی گزین  سا اسات با
ن دو جن   ادر دوردانیارک     (Petersen, 2018, p. 456 ) لرت در اروشا رو  آورد  

جرانا با سوجی بی اینای در حوز  جغراف ایا آلیان  رار داشااات، مجهور شااال سا با 
رراایت و ساازه را بسذیرد و از آلیان ش رو  کنل و بی هی ن   ،نوظا اکرا  سا اسات

 و  در مح    ها   دل   چنل ساا  بی اشاغا  آلیان درآمل  بر ورد دانیارک با ن رو
نوظا یراحا و ت سااازه و حلا   فیال ت  ارجا بی ارجا و اسشا  ساا اساا

 لرسینل مح    ها   هلایت شال  بود سا این کشاور را از سیاز بالقو  و مضار با ن رو
   (Mouritzen & Olsen, 2010, p. 419) ارجا باز دارد 

کرد، گزین   گ ر  منفیالنی ماکی جهرگرایا دانیارک را وارد موراااکدرحالا
سر و درگ ر شالن ب شاتر دانیارک در فیا  ها   انترناسا ونال سا  بی گزین  سا اسات

 ارجا منجر شال  اسااز ایل  انترناسا ونال سا  اسااانلیناو  مهتنا بر  ها   مح  
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سوانل شااارای   الی  ا ماب نها   این مساااه ی بود کی در درازملت از یریق فیال ت
کوچک سغ  ر داد  بر هی ن ها   الی  ا را بی سااود دولتموجود در ساا ساات  ب ن

مشت ف  لرت را با حقوا و  انون  ها   کننل از یریق فیال تساله ماآنرا    اسااز
بناابراین    ؛گرایا جاایگزین کننالبر مهناا  چنالجاانهایهاا  الی  ا و رواب  ب ن دولاتب ن

الی  ا  یرفا و  روج از سا سات   لرت ب نباگ ر  اصا   دانیارک با ش کی  درحالا
ایا فیا  در سا اسات  ارجا  کنشاگرسایا در حف  حاکی ت  ود داشات، گرای   

و سوازن  لرت موجود گساتره ش لا کرد  دانیارک بی مرور   دانیارک با هلف سغ  ر
الی  ا جلیل  را با سأک ل بر کاه  نق   لرت  ساله کرد سا نم  سااا اساااا ب ن

ب ن  الرتساااشات    آورد  وجودبایبزرگ  هاا   کوچاک و  الرتهاا   و سیااد  
(Petersen, 2012)  

سا اسات  ارجا دانیارک ب ن گزین     ،بر هی ن اسااز در اوا ر  رن ب سات 
یرفا( و انتشاس )انترناسا ونال سا ( در حرکت بود  اسات   ایلئولو،  ان اراف )با

اسااساا این بود کی منافک دولت فرض    ،در دور  حاکی ت گرای  انترناسا ونالسا  
الی  ا دنها  شااونل  در هی ن زم نی  ب نها   سااازمان  چرارچوسدانیارک بایل در 

احت اج بی نوظا انطهاا و سازگار  دارد و  لرت دانیارک    «ناسو»زمانا کی س است  
سوان اهلاف سا اسات  برا  اثرگذار  بر آن محلود اسات از یریق ساازمان م   ما

بای هی ن سرس اب مایاا   اارجا را ف ش گ ر  کرد   نوردیاک و سر  از منطقاۀ  سوان 
سا اساا اروشا اساتفاد  کرد و   ا ت ااد  وها   هیساایی در زمان بحرانها   کشاور

کوچک  ها   زنا ب شاتر کشاورسوانل بساتر  برا  رایزنا و چانیشاورا  نوردیک ما
را  سیام  ب شااتر و برتر باشاال  نوردیک با اسحادیۀ اروشا و جامیۀ ا ت اااد  اروشا ب

(Wivel, 2018, p. 420)    شاذیر  و ساااازگاار   برا  ایجااد انیطااف  چراارچوساین
الی  ا یراحا شال  اسات  بر هی ن سا سات  ب نها   و سضاادها  دانیارک با درگ ر 

سوانل در حوز  امن تا مواراااک منفیالنی داشاااتی باشااال و اسااااز این کشاااور ما
ها   در سازمان م   و دیگر سازمانازجی ی    ،دیگرها  سوانل در زم نیحا  مادرظ ن

سوانل ساا اساات  سر باشاال  این بلین میناساات کی دانیارک ه  ماالی  ا فیا  ب ن
سوانل  ما  حا  درظ نا را دنها  کنل و ه  ایلئال _   ارجا انترناسا ونال ساتا هنجار 
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جهرگرایاانای  هاا   ئواکونوم اا باا اساااتراسو ،ئوش  ت اا و ،هاا   بر مهناا  وا ی ات
 سازگار باشل   

 سازی داخلی و تحول در سياست خارجی دانمارک تصميمهای سازه . 3

بی مینا اصاالحات اسااساا    2001سغ  ر دولت در دانیارک در انتشابات نوامهر ساا   
سااا     70در سااا تار ساا اساات دا  ا و  ارجا دانیارک بود  برا  اول ن بار در 

اکلریت را در سا اسات دا  ا  ها  دموکرات -  و ساوسا ا  ها  ل هرا   _  گذشاتی، ساوسا ا  
در آن زماان اکلر    (2)«ونساااتر »حزس ل هرا   و  اارجا دانیاارک از دسااات دادنال   

مشت ف دولات را در ا ت اار گرفات و ساا بای امروز  هاا   شاارلیاان و بش هاا   کرساااا
  گ ر  آن حضاااور دارد  رههر مشت ف س ااای  ها   ک و بش ن ز در دولت دانیار
دانیارک    وزیرنشسات  2009سا ساا     1«آنلرز فاگ راسایوسان»و ت حزس آ ا   

 در شست دب رک  ناسو در اسحادیۀ اروشا مشغو  بود    2014سا    2009  سا   بود و از
باا  گرفتن هیااار  گساااترد   این دولات در نمر  اول ن س ااای    اارجا 

الو ول آمریااا بای افغاانساااتاان بود  وزیر امور  اارجاۀ  حال  در حی اۀ  ریابمتایاادت
 واساتار س اویب شارلیان    2001دساامهر    13در   2«شر اسات   مولر»و ت دانیارک  

  «بوه»جرج برا  شارکت دانیارک در ظی  ات مساتق   نماما سحت رههر  دولت 
سااازمان    1368ن  طینامۀ  دانیارک با شررن  کردها   متحل  شاال  ل هرا  در ایادت

ها   م  ، د الت نماما در افغانساتان را سوج ی کردنل و این مساه ی فراسر از سوانایا
یاک کشاااور کوچاک منطقاۀ نوردیاک بود   ظنوانباینمااما و ا ت ااااد  دانیاارک  

(Peterson, 2006)   برا  حیایت از    آمریاایا    س ای   دولت ل هرا  راسایوسان
ایا سراجیا برا  گسااتره  کنشااگری  بی گزین  نوظا  در ساا اساات  ارجا، سیا

آمریاایا برا  دساات ابا بی ها   ب شااتر و حیایت از اسااتقرار ائتالفها   هیاار 
از اساااتراسو  دانیاارک در  اارج  و مناافک مساااتقا   هاا   و ائتالفهاا  اهالاف 

  2009گرایا بود  هی ن مسااه ی بی راساایوساان کیک کرد کی در سااا   چنلجانهی
در دولت دانیارک  ها  با وجود کاه   لرت ل هرا    2019دب رک  ناسو شود  در سا   
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  1«مات فردریاساااون»دموکرات  اان    _  کاار آمالن رههر حزس ساااوسااا اا  و رو 
سا اسات  ارجا دانیارک سغ  ر آنینانا نارد   ها   ، گرای وزیرنشسات  ظنوانبی

ها   ساز  آن با رویاردموفق ت این رویارد و موازنیاست  دل   اص ا این مسه ی،  
،ئوش  ت اا و امن تا  هاا   اسحاادیاۀ اروشاا در زم ناۀ مساااائا  و مناافک م ا و نگرانا

 دانیارک در اسحادیۀ اروشا است   
دهنل کی دولت دانیارک در ساله بود کی نوظا سوج ی  نشان ماها  این استلد  

ار  ارزشا را برا  س است  ارجا دانیارک ش لا کنل  بر   ا  مهتنا بر هنجارگذ 
و هاا  مشاااارکات دانیاارک در ش رو  از ائتالف  ،2003هی ن مهناا بیال از ساااا   

الی  ا برا  گساتره دموکراساا  آمریاا، نیود یک مهارز  ارزشاینل ب نها   سا اسات
شالنل  بر  رربا، سفسا ر ماا   هو هنجارها  شار رالارزهها   و مهارز  با دیاتاسور 

الی  ا دولات دانیاارک در  االاب ظقاایال ل هرا  و ب نهاا   هی ن اسااااز فیاال ات
   ( Rasmussen, 2017, p. 53 )شال  ان آمریاایا سه  ن ماکارمحافمینوها   سا اسات

ا ال ا    ا ب ای وظ فی ،یک حقرا  نسراجیا در ساا اساات  ارجا نی س ها   فیال ت
هاا   باایال برا  ارسقاا  ارزههاا  دموکراس اک اسااات و این دولاتهاا   دولاتبرا   

ل هرا  در نقا  مشت ف دن ا ساله کننل  بر هی ن اساااز بحث اصاا ا این بود کی  
یرفا  مربو  بی مفاه یا مل  انزوا، کن  چنلجانهی، باها   دانیارک بایل سا اسات

ها   ز یک اجیال گساترد  به نل کی فرصاترا کنار بگذارد و  ود را بششاا ا      و
الی  ا در ا ت اار دانیاارک در ساااط   جالیالسر  را برا  اظیاا  نفو  ب ن  ب شاااتر و

ب نالی  ا فراه  ماب ن الی  ا باا  کنال و اگر دانیاارک در  االاب ائتالف و اسحااد 
ن  الی  ا ایمتحل  سا اسات  ارجا  ود را هلایت کنل، فضاا برا  مانور ب نایادت

کنل  این س است بایل از یریق مشارکت  الی  ا افزای  ش لا ماکشور در س ست  ب ن
مشترکا با ها   شذیر کی دارا  منافک و ارزهانیطافها   و اسحادها  فیا  در ائتالف

 دانیارک هستنل، گستره ش لا کنل   
فا  نق   ساا اساات  ارجا در شارلیان دانیارک ب ن دو گرای  ایها   بحث

الی  ا و اسحاادیاۀ اروشاا و ب نهاا   گرایا باا هیااار  ساااازماانسااانتا چنالجاانهای
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دانیارک از سا   ها   شود  ل هرا  بنل  ماآمریااگرایا در سا اسات  ارجا، سا ت
انل   آمریاایا بود ها   ساو هی شای  واهان ش وساتن مساتق   بی اسهالفبی این  2001

یک نقطۀ ظزییت چنلجانهۀ  ها  ل هرا   _  و ساوسا ا  ها  تدموکرا  _  برظا  ساوسا ا  
دانیارک  آنرا    زظ انل  بیمرکز س است  ارجا دانیارک حف  کرد  ظنوانبیسنتا را  

این منطقی بایل  ها   ملابۀ دیگر کشاوریک کشاور کوچک منطقۀ نوردیک بی  ظنوانبی
ن، مشاااارکات  ود را در  االاب  یرفا و انطهااا نرم باا هیساااایگااباا ساأک ال بر با

ساااازماان م ا  و اسحاادیای اروشاا  ازجی ای    ،گراالی  ا چنالجاانهایب نهاا   ساااازماان
مشالف مشااارکت مسااتق   دانیارک در ها  دموکرات  _  سااازمانلها کنل  سااوساا ا  

افغانساااتان سحت رههر  مساااتق   آمریاا بودنل و  و  نماما در ظرااها   ظی  ات
 حف  ص   سازمان م   شرکت کنل  ها   ل سا دانیارک در ظی  اتدادنسرج   ما

جلیل بر سا اسات  ارجا ها   یاا از ظوام  اصا ا برا  حاک  شالن الگو
سأث ر سحودت سااا اسااات دا  ا در حزس ل هرا  دانیارک و سأث ر آن بر    ،دانیارک

سغ  ر    ،گ ر  جلیل س است  ارجا دانیارک است  هلف اص ا حزس ل هرا  جرت
  ایل    دموکرات و حذف سساا _  ل هرا  و سااوساا ا   _  و سحو  ادراک سااوساا ا  

  _  بر ساا اساات  ارجا دانیارک بود  اساات  ایل  اصاا ا سااوساا ا  آنرا    مرکز 
بی دنها   ها  الی   است  ل هرا  یرفا آن در نمام ب نها، دولت کوچک و بادموکرات

انل  هساتۀ اصا ا  ارجا دانیارک بود سغ  ر و حذف سسا   این ایل  بر سا اسات  
این سغ  ر شارادی  سفسا ر ساری  دانیارک و درک ظ یارد سا اسات  ارجا شادشااها  

یینا زماانا کای دانیاارک    ؛نرفتای اسااات  1864ساا    1800دهاۀ  هاا   دانیاارک از ساااا  
کوچک و   امتوسا  بی  لرس   اورای ت و نق   ود را در سا اسات اروشا از  لرس 

با الرام از  ها  ساا اساات  ارجا ل هرا     (Doeser, 2011, p. 224) یرف سنز  دادبا
و نوساااتاالو،  حاکی ات م ا بی دنهاا   ها  م ا دوران شادشااااها دانیاارکاها   ایل 

ه  در  ،گسااتره و فیا  کردن نق  م ا ب شااتر دانیارکا در ساا اساات  ارجا
و ارزشا دموکراسا و ل هرال س     اسحادیۀ اروشا و ه  در دن ا بر مهنا  منطق هنجار 

  (Campbell et al., 2006, pp. 34-36)است  
الی  ا از نق  و منزلت م ا دانیارک  بی دنها  سغ  ر برداشااات م ا و ب نآنرا  
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 و  مؤثریک کشاور کوچک،  نلا و بلب ن بی اسشا  مواراک نماما و دفاظا    ظنوانبی
رگ ر  در سا اسات  ارجا هساتنل   دور از دک ا سا اسات  ارجا  نلا و بی  یوربی

برا   ها  سوس ا   _  و ل هرا  ها  دموکرات _  هستنل کی سوس ا  هایا  ها، مولفیاین ایل 
انال  بش   دولات دانیاارک از دهاۀ ساااا و چرا  م الد  ساا بای امروز در نمر گرفتای

وزیر  اارجاۀ    ،1«الین ینسااان»اظمیا از این سغ  ر اساااتراسو  برآمال  از دکترین  
اول ن نتایج این دکترین، شااف  ازجی ی بود     1993سا   1982ها   ب ن سا   ،دانیارک

در سا اسات انزوای ها دانیارک ش  از جن  جرانا دوم و ش وساتن بی ناسو از سرز  
دانیاارک ش رو  هاا   دموکرات  _  اشاااغاا  شاااورو  بود  در آن زماان ساااوسااا اا  

بی دنها  سضای ف اسحاد ناسو    «دولت کوچک»و   «یاانزواگرا»مهتنا بر ها   سا اسات
حاو  اظتراض در ها   بودنل و اظتراض  ودشاان را از یریق ساکت ک درج شاور ا

کردنل و برا  این اسحاد  دانیارک با ناسو بود،  کر ماها   کی شاام  سوافقهایا  سانل
سا اسات  »کردنل  این سا اسات در آن زمان بی در شارلیان دانیارک مشاا  ایجاد ما

دانیارک از این  ها   و امروز  ل هرا    (Pedersen, 2013, p. 644) مشرور شل  2«شاور ا
کننل و   اال این ساا اساات را راای ف کردن ناسو و متیا هاب  ساا اساات منفا یاد ما

ساوسا ا    داننل وشاورو  ما  وسا  ۀبیدانیارک و مر ا کردن اشاغا  دانیارک و اروشا  
باا    (Petersen, 2009)کننال  را در این امر مق ااار اصااا ا   یالاد ماهاا  دموکرات

یک مهارز  ارزشااا و فرهنگا را برا   آنرا    در دانیارک،ها   لرسینلسر شاالن ل هرا  
و حام انشاان برا  رای ف نشاان دان ها  دموکرات _  مق ار ج و  دادن ساوسا ا  

کی سیرکز اصا ا این مهارز  بر سار سا اسات  ارجا در یک  نل  ادانیارک آراز کرد 
جناح چپ  ها   از سا اساتآنرا  (   Larsen, 2014, p. 372)ینل ساریشا بود  اسات  افر

یرفا جنااح دانیاارک در یا جنا  سااارد و ش  از آن و هیین ن از سااانات با
کننل و این انتقاد را  اشالت انتقاد مالی   بیدر رواب  ب نها  دموکراس ک  _  ساوسا ا  

 & Mouritsen)دهنال  یا و هویات دانیاارکا، ا ال ا ج و  ماگرام اباا چااشااانا  

Olsen, 2013, pp. 692-93)  

 

1. Ellemann–Jensen 

2. Footnote policies 
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 تحول از اروپاگرائی به آمریكامحوری سياست خارجی دانمارک؛. 4

هسااتۀ اصاا ا و کارکرد  فیال ت ساا اساات  ارجا دانیارک و منطق حاک  بر  
شاور در یو  دوران ش  از جن  سارد بر مهنا  یک سا سات   سا اسات  ارجا این ک

سا اسات  ارجا  ها   بنل  شال  اسات  فیال تگ ر  و ساا تارزشاا ل هرا  جرت
بای فیاال ات ب شاااتر در   90ا  در دهاۀ  گرا  منطقایدانیاارک از کنشاااگر  چنالجاانهای

گذر کرد  اساات  ن رو  محرکۀ ساا اساات    2000مسااائ  آسالنت اا در یا دهۀ 
بنل   گذار  دا  ا و سااا تا دانیارک، سساا   حزس ل هرا  بر ساا اساات ارج

شاود کی  گونی بحث ماسا اسات  ارجا این کشاور بود  اسات  در ب ن محققان این
جا  هیگرایا با لویت اصاا ا ساا اساات  ارجا دانیارک ش  از جن  ساارد بیوا

در بحاث    متحال  بود  اسااات اسحاادیاۀ اروشاا، ش رو  و هیگرایا حالاکلر  باا ایاادت
س است   اولویتشاود کی بی جا  شارکا  اروشایا  الی  ، رالهاب اساتلد  مارواب  ب ن

مناافک آن بای سااایات هیگرایا حالاکلر  باا    بنال ساااا ات اارجا دانیاارک و  
محققان دل   اصا ا     (Larsen, 2009, p. 211)گ ر  شال  اسات  متحل  جرتایادت

داننال  دانیاارک در زم ناۀ  اسحاادیاۀ اروشاا مادانیاارک در   این امر را میااف ات دفااظا
ها   دفاظا و امن تا، شاررونل ، ش    و ظلالت  ضاایا سا اساتها   سا اسات

این     (Manners, 2008)ان اراف داد  اسات  آنرا   کنل و ازاسحادیۀ اروشا را دنها  نیا
مشالفت   مشت فا کی در دانیارک برگزار شااال  اسااات وها   مساااه ی بی رفرانلوم

اسحادیۀ اروشا در ها   شاااررونلان این کشاااور با هیگرایا دانیارک با سااا اسااات
و بار دوم در   2000بار در ساا     دولت دانیارک یکگرددبرما  کر شال ها   زم نی

ان اارافا  ود از اسحادیۀ اروشا رفرانلوم  ها   برا  اصااالح ساا اساات  2015سااا   
ر شررونلان این کشور بی این مسه ی رأ  منفا دادنل   اما هر دوبا  ،برگزار کرد  است

مساائ  دا  ا و  ضاائا  در اسحادیۀ  بار  بار برا  ش وساتن بی یورو و بار دوم دریک
 درباار هاا  گ ر  دانیاارکااروشاا برا  سفسااا ر و سح  ا  این نول از رویارد و جرات

کننل  در زم نۀ  سااتفاد  ماا  1«ان ااراف دانیارکا» وان ن اسحادیۀ اروشا از اصااطالح  
مساااائ  دفاظا ه  دانیارک سااایا کرد  این رویارد را دنها  کنل  هرچنل بیل از  

 

1. Danish opt-outs 
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متحل  بی درگ ر شاالن ب شااتر دانیارک در و سشااویق ایادتها  کار آملن ل هرا  رو 
نماما و امن تا ناسو، حضااور این کشااور در ناسو سقویت شاال  اساات  فراینلها   

(Jakobsen & Ringsmose, 2015)  
آشافتی در رواب  فراآسالنت اا بود  اسات  از  ا  دور  2001دور  بیل از ساا   

اصطالح ظ  ی سروریس  بود  است   شلت درگ ر جن  بیمتحل  بیایادت  2001سا   
سااو،  بی این  2009ها   از سااا    «اوباما»باراک  هرچنل در دوران ریاساات جیرور   

یااا از نااسو و دب رکا  دانیاارکا آن، این کشاااور ساا  راااین حیاایات هیای جاانهاۀ آمر
نمااما فااصااا ای گرفتای اسااات  ظالو  بر این ا الاماات  هاا   حالود  از چاال 

وهوایا و هیین ن  سمورااوظات آدربار  ،  «سرامپ»دونالل  متحل  در دوران ایادت
اما    ،اروشایا بود  اساتها   الی  ا مورد انتقاد بر ا از کشاورک فر  ب نها   دادگا 

   ( Olsen, 2011, pp. 17-19)اسااات    کرد سیاامااب دانیاارک حیاایات  را  این ا الاماات  
ا  امن تا و ا ت اااد  ب شااتر  چنلجانهیها   کوچک مییودب در زم نیها   کشااور

سر  سر و رای فهیاار  برا  اظضاا  کوچکها   چراکی هنجار  ؛کننلمشاارکت ما
ک ا از ظی ارد مناسب   یوربیسوانل بسا ار مف ل باشل  دانیارک    ا ماالیجامیی ب ن

کنل و در ب شاتر موا ک با سا اسات  ارجا در اسحادیۀ اروشا حیایت ماها   ساا تار
  (Heurlin, 1996)دهل  آن هیگرایا نشان ما

، س است  ارجا و امن تا دانیارک ب شتر بی سیت سواینبی    2001  سا   اما از
گ ر  شال  اسات  از زمان سغ  ر دولت دانیارک از  متحل  جرترو  از ایادتدنهالی

در نوامهر    کارمحافمی  _دموکرات بی یک دولت ل هرا    _  یک دولت چپ سااوساا ا  
 ,Ryning, 2006; Petersen)، گرای  دانیارک بی آمریاا ب شتر شل  است  2001سا   

ساا اساات  ارجا دانیارک را    در  متحل سیاد  ب ن اسحادیۀ اروشا و ایادت   (2006
از رویاردما باا اساااتفااد   سیااب ر  هاا   سوان  سح  ا  کرد  ب شاااتر  مشت ف نمر  

کننال کای  بر این امر ساأک ال ما  «نهورئاال ساااتا»هاا   یاا نمریای  «نراادگرایا نهول هرا  »
ساا اساات  ارجا دانیارک ب شااتر آمریاامحور اساات و آن را در  الب نراد  و 

کننال  نااظران راالهااب بای حیاایات  ا و یاا نااسو بررساااا مائاروشااهاا     اااو  نراادبای
روزرساانا  ، واکن  ملهت نساهت بی بی1998دانیارک از حیالت ظ  ی ظراا درساا   
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سا ساات رادار  آمریاا در شایگا  هوایا این کشاور در گرین نل، نق  فیا  نماما  أس 
سااترد  در جن  ظراا و و مشااارکت نماما گ  2002در افغانسااتان از ابتلا  سااا   
سیاایا  شااالیال دانیاارک بای ش رو  از    ظنوانبای  2003حضاااور در ظراا از ساااا   

  (Rasmussen, 2005, p. 70)کننل  متحل  اشار  ماایادت
اسات کی هی شای  ود هایا  کشاورازجی ی  دانیارک در کنار لرساتان و انگ ساتان  

ناار لرساااتاان و انگ ساااتاان جز   داننال  دانیاارک در کمتحال  مارا نزدیاک بای ایاادت
رسااایا   یوربیمتحل ،  بود  اسااات کی در اکلر ظی  ات نماما ایادتهایا  کشاااور

ششات هانا نماما  ود از آن را اظالم کرد  اسات  در حی ی بی ظراا ه ، دانیارک در 
متحل  ششاات هانا  بودنل کی از ایادتهایا  کنار لرسااتان و انگ    جز  اول ن کشااور

 بر الفِ   (Mourizen, 2006, p. 141)کردنل و بی این کشااور ن رو فرسااتادنل    نماما
نرو، کی منتقل جن  ظ  ی ظراا  ازجی ی    ،اساااانلیناو ها   دیگر کشااور  ،دانیارک

با یک گرو  مرنلسااا و سیلاد کیا از افسااران سااتاد  در جن  ظراا  بود، سنرا  
هاا   باا ا ماانال  اسااات و در ظی  ااتشااارکات کرد  دانیاارک ساا بای امروز در ظراا  

ها   کنل  ظالو  بر این در سا  متحل  و ناسو در این کشور شرکت مامشت ف ایادت
رال  ها   و ف   ها  ساا ت شویانیایاازجی ی  هراساا )اساالمها   سا اسات  ،ا  ر

ازجی ی    ،یااا  مشالف آمر اورم انیها   اسااالم( در دانیارک و راالیت با کشااور
شاالت سقویت شاال  و آمریاایا، بیها   ایران بی دل   حضااور دانیارک در ائتالف

گساتره یافتی اسات  هر چنل در دوران دونالل سرامپ، رئ   جیرور و ت آمریاا،  
متحل  بی دانیارک برا   ریل این  گرین نل و ش شنراد ایادت دربار و  ها   صحهت

آورد  اسااات و این   وجودبیمتحل   ب ن دانیاارک و ایادت راهایا  سااارزم ن، سن 
متحل  ب شااتر کرد   دموکرات را از ایادت _  مسااه ی انتقاد احزاس چپ و سااوساا ا  

 است   

ایی فعال  کنشگرشيفت پارادایمی در سياست خارجی دانمارک بر مبنای . 5

 غربیهای محور با ارزشانطباق

کنشاگر  و انطهاا فیا  در سا اسات  ارجا دانیارک بیل ها   در اساتراسو   سغ  ر
دور  حاک  شلن شارادای  ل هرالا بر س است  ارجا دانیارک   ظنوانبیرا   90از دهۀ 
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این مفروم جایگزین مفروم سااازگار     (Pedersen, 2012, p. 345)کننل  سفساا ر ما
 با ادب ات سا اسات  ارجا و ودبشذیر و واکنشاا شال  اسات  این سفسا ر مییکن 
نوردیک متفاوت و متغایر اسات  سا اسات  ارجا  ها   وسح    آن در کشاوریسجزی

نوردیک  ها   هیرا  و هیگرا با کشور  دانیارک در دهۀ هشاتاد و نود م الد  مییودب
و در  الب یک مل  انترناسا ونال ساتا کنشاگر بر مهنا  ساری  مشاترک، مل  رفاها  

مل  هیهساتگا، برابر  ی ها و ظلالت  هایا  دموکرات و سأک ل بر ارزه _  ساوسا ا  
   ( Bergman, 2007, pp. 73-74)شل  رربا سفس ر ماها   و ارزهها  اجتیاظا با می ار

 گرایا والی  کننل کی ابیاد هنجار  ب نبر ا از محققان اساتلد  ما ،با وجود این
انیارک کیتر از نرو، و ساوئل شانا تی شال  اسات   وینا در سا اسات  ارجا دجران

سا حل زیاد  با الگو     2001سا ساا     دیهق این سفسا ر دانیارک از زمان جن  سار
ی هانۀ شایا  اروشا هیاهن  بود  اسات  بیل از  هیهساتگا و سا اسات  ارجا برابر 

انیارک و در د  1929بیل از ساا    باربرا  اول نها  و حاک  شالن ل هرا    2001ساا   
شارلیان این کشاور، الگو  سا اسات  ارجا این کشاور سغ  ر یافتی اسات  سا اسات  

فتی از  رگشذیر  نماما الرامبا انیطاف  90انترناساا ونال سااتا دولت دانیارک در دهۀ  
نوردیک دنها   ها   رفاها در کشااورها   دموکراسااا دولت _  سااوساا ا  ها   مل  
ها   گرایا در سازمانگر  و سرج حات هنجار  چنلجانهیشل  سنت رل نماماما
الی  ا  سوساایی و سأک ل بر نم  حقو ا ب ندرحا  ها   الی  ا و کیک بی کشااورب ن

 ساا  دانیارکا بود  اساات  اصاا ا انترناساا ونالها   ویوگاازجی ی   ،گراچنلجانهی
(Lawler, 2007, pp. 103-105 ) 

ح اسا سا اسات  ارجا دانیارک برا  مشاارکت ب شاتر و  ها   گساتره ایل  
بای از ررس  سغ  ر جرات اصااا ا  ش رو   امن تا،  و  نمااما    اااو  در ح طاۀ 

سا اسات  ارجا دانیارک در سای دهۀ ا  ر بود  اسات  شارادای  ل هرالا  ها   اولویت
  اولویت کشااور  شاال  کی    ظنوانبیا جایگزین س ااویر ساانتا دانیارک  ئریااگراآم

اصااا ا آن سرویج سااا اسااات ظلم مشاااارکت، اسحاد بلون سیرل و محلودیت در 
و حقوا  هاا  گرایا مهتنا بر ساااازماانالی  ا و چنالجاانهایمشاااارکات در امور ب ن

نوظا شاارادی  ل هرالا  و بیال از آن   90الی  ا بود  بر هی ن اسااااز بیال از دهاۀ  ب ن
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محور در سا اسات  ارجا دانیارک گساتره یافتی اسات  ایل  اصا ا این  سا  ف
آزاد  مفروم  بر  مهتنا  ارزههاا   شاارادای   سرویج  ایال   و    _  ل هرا  هاا   ملهات 

صااورت  ب ای بی  ،با  لرت نرمدموکراسااا، آزاد  و حقوا بشاار در جران نی سنرا  
س است  ارجا  ها   ی هااین مسه ی جا    (Mouritzen, 2007, p. 158 )سشت است 

ازجی ی  دانیارک  ،  ی هاشاالت افزای  داد  و بر مهنا  هی ن جا این کشااور را بی
امن ت نراد  در اروشا  ها   اسات کی سأک ل زیاد  بر گساتره زیرساا تهایا  کشاور

   (63،   1395ا،  برا  مهاارز  باا سروریسااا  ر ررربا و مرااجرت دارد )محیال ن ا
متحل  ش گر  امن تا و س اسا با ایادتها   دانیارک در  الب هیاار  ،ظالو  بر این
  ش وساتۀ  هبیها   از نرادا  یهااروشا  شار ا و مرکز  در شاهایها   ادرام کشاور

امن تا و نماما در اروشا است سا بلین یریق یک سا تار امن تا  و  در اروشا شا   
 گ رد  ب

ویا ، ساا اساات  ارجا دانیارک ماه تا  تاول ۀ  رن ب سااها   در یا سااا  
دوگانی داشااتی اساات  ن از ا ت اااد  و جغراف ایا این کشااور را بی اسحادیۀ اروشا  

حوز  نوردیاک و اساااااانالینااو   هاا   نزدیاک کرد  اسااات  دانیاارک بای هیااار 
کنل و بر هی ن فرهنگا نگا  ما _  گرایا ا ت ااااد یک ایل  آرمانا منطقی  ظنوانبی

 ؛هیسایۀ  ودها   سالی رواب   ود را در  الب شورا  نوردیک با کشوراساز هر 
یل دیگر این مساه ی  دهل  در بُفنالنل، ساوئل، نرو، و دانیارک گساتره ماازجی ی  

مشت ف دانیارک سااایا کرد  اسااات کی سیرلات  ها   ناسو وجود دارد کی در زمان
گساااتره دهال     90و    80  اااو  در یو  دهاۀ  امن تا  ود را در  االاب نااسو بای

زمان انترناسا ونال سا  حاک  بر سا اسات  ارجا دانیارک در دوران جن  سارد و ه 
هاا   الی ا  ب ن کشاااوربیال از آن مهتنا بر ایال  سغ  ر و موازناۀ  الرت در نماام ب ن

الی  ا و نق   بزرگ بر مهناا  گساااتره نق  حقوا ب نهاا   کوچاک و  الرت
مشت ف و با ها   الی  ا اسات  این گرایشاات در یا زمانب نها   شررن  ساازمان

الی  ا و احزاس سا اساا حاک  بر دولت دانیارک  ا  و ب نسوجی بی شارای  منطقی
ساا اساات  ارجا  ها   و رویاردها  کنل  شااا  زیر رونلافزای  یا کاه  ش لا ما

سا    2000بیل از ها   در ساا    دهل  در انترارا نشاان ماها  دانیارک و هلف این رونل
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متحل  مهنا   الی  ا بر مهنا  ائتالف با ایادتب ن  ۀا و کن  فیادنئآمریااگرا  2019
 دهل را نشان مااین فراینلها   2س است  ارجا دانیارک بود  است  شا   

 

 
 اصلی سیاست خارجی دانمارک های و رویکردها روند .2شکل 

 )منهک: نویسنل ( 

 
این    ؛متی ق بی ساای زم نۀ مشت ف از منافک دانیارک هسااتنلها  رونلهر کلام از این  
 (سا اسات ا ت ااد   ارجا و ج (س؛  سا اسات امن تا  (الف :از  سنلسای زم نی ظهار
 هنجار      _  ایلئا  حوز  س اسا  

دانیاارکابای آمریااا  زظ   باا  هیگرایا  و    ظنوانبایهاا،  جاامیای رربا  راههر 
  وب شا نی کردن امن ت ها  گساتره منافک ظ نا دانیارکامشاترک آن، باظث  ها   ارزه
زظ  نشهگاان  بای   (Wivel, 2005)شاااود  اروشاا ماازجی ای  در نقاا  مشت ف دن اا  آنراا  

هنجاار  و هاا   دانیاارکا و حزس ل هرا  دانیاارک، آمریااا مرکز و محور ارزه
سااز  با نگره و الی  ا اسات و هیگرایا و ش رو  از این  لرت و هیا ت ااد ب ن

الی  ا در دیگر  سا اسات  ارجا آن بی دانیارک فضاا  ب شاتر  برا  فیال ت ب ن
  متحال  کننال کای در  االاب ائتالف باا ایاادتساأک ال ماهاا  دهال  ل هرا  دن اا ماهاا   حوز 

آمریاامحور  و کنشگر  فیادنی و انطها ا 

 بر مهنا  ائتالف و اسحاد با آمریاا

 +-  +- ++ 

 +-    - + 

 

 اسحادیۀ اروشا )ارزه ا ت اد (

 گرایا انترناس ونال ستا(سازمان م   )آرمان

  س (ئالنوردیک )ایلها  هیاار 

 ناسو )امن تا(
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کننل  صا   را ن ز دنها   ها   موریتأانترناسا ونال ساتا و مها   سواننل سا اساتماآنرا  
گ ر  دانیاارک از  دموکرات برا  فااصااا ای  _  و از این یریق بای انتقااد ساااوسااا اا  

  _  ساوسا ا  ها   دهنل  هرچنل گرو محور شاسا  مابشاردوساتانی و صا  ها   فیال ت
رربا بااظاث    _آمریااایا  هاا   کننال کای ش رو  از ائتالفدموکرات و چاپ ساأک ال ما

بی   1ساازمنفا شالن س اویر م ا و شاررت دانیارک و سغ  ر برنل آن از دولتا صا  
  (Wivel, 2013, p. 300)و یرفلار جن  شل  است    2افروزدولتا جن 

به بعد با   2000های المللی در سگياسگت خارد دانمارک از سگالایی بينکنشگگر. 6

 متحدهتمرکز بر ایاالت

جا دانیارک بیل از یازد  ساستامهر بر مهنا  انطهاا با اساتراسو   سیرکز سا اسات  ار
الی  ا رربا اسااات  این گرای  ش  از  دفاال چنالجاانهاۀ متیرالانای از یاک نم  ب ن
دموکراس اک رربا  هاا   حی ای بای ارزههاا  حاادثاۀ یاازد  ساااستاامهر کای از نمر دانیاارکا

کن  دانیارک بی این حی ی یک  شاال، گسااتره یافت  بر هی ن مهنا وان ز س قا ما
دموکرات و ت در  الب شاس  چنلجانهی    _  ب ان ی چنلجانهی از ساو  دولت ساوس ا  

ناسو و سازمان م   بود کی در ظی  با س است  ازجی ی   ،چنلجانهیها   بر اساز ابزار
 ,Larsen, 2020)سلوین شال  بود، هیاهن  بود    90امن تا دانیارک کی در یو  دهۀ  

p. 481)   متحال  ساله  واهال کرد  حاا  این حی ای بای مینا این بود کای ایاادتباا این
الی  ا و اسحاد امن تا را از  جانهی، نیایۀ ب نسا با اصاارار بر یک شاساا   طیا و یک

ها   میان  ارج کنل  این مو ی ت باظث فشااار بر اسااتراسو  ها   ظرصااۀ گزینی
دانیارک شال کی با سشالیل انتمارات  زجی ی  ا ،کوچکها   چنلجانهۀ سانتا کشاور

ساارک  نمام  ها   گ ر  در جن  ظ  ی سروریساا  و کشااورآمریاا برا  مورااول
 کردنل   الی   بایل جرت  ود را مششم ماب ن

بایل در آنرا    کوچک شال ها   این فشاار باظث شویایا سا اسات  ارجا کشاور
کردنل  گرایا سأک ل ماو ی ت چنلجانهیکردنل و بر مبرابر فشااار آمریاا مقاومت ما

آورنال  این مساااه ای برا   متحال  رو  ماو یاا باایال بای یاک ائتالف بااریاک باا ایاادت
 

1. Peacemaker 

2. Warmonger 
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    گرفت کی یا در سیرل را ایجاد کرد  بود کی بایل س اای   ما  سااؤا    ایندانیارک  
مساتق   نماما در مهارزات افغانساتان و ساس  ظراا سحت رههر  آمریاا شارکت و 

  ا باازیگر صااا   بالهال کای در سالشااا  ظنوانبایسر  را بای یاک نق  سااانتا ولویاتایاا  
 ,Doeser)  شایان جن  شارکت کنلها   چنلجانهی از یریق ساازمان م   در فیال ت

2013, p. 583   )گ ر  انترناسا ونال سا  متیرل و سن  و ر ابت ب ن حف  یک جرت
الی  ا در زماان حی اۀ ب نهاا   سااانتا و گزین  یاک رویارد سرااجیا در فیاال ات

آشااارسر شال  دولت ل هرا  دانیارک از شای ز ساا     2003آمریاا بی ظراا در ساا   
اکلریت  کی  درحالاکرد   حیایت مساتق   ماها  آمریاایاها   آشااارا از ساله  2002

شارلیان دانیارک با اکرا  بی حضاور و مشاارکت دانیارک در جن  افغانساتان رأ   
چراکی   ؛حضاااور در ظراا این اکلریت بی شااالت کاه  ش لا کرد دربار اما    دادنل،

 Mariager)مشالف این مساه ی بودنل  ها  ل هرا   _  و ساوسا ا  ها  دموکرات _  ساوسا ا  

& Wivel, 2019, pp. 57-58)  
حا  مشش ا از   بار ر ایناین اساتلد  اسااسااب بر این وا ی ت استوار بود کی د

جز حیایت احزاس  سااازمان م   وجود نلارد  بیازجی ی   ،الی  اب نها   یرف نراد
در شاارلیاان بود کای بااظاث   1«گرا  مردم دانیاارکراسااات»حیاایات حزس  دولتا سنراا  

متحل  در ظی  ات نماما ظ  ی ظراا بی س اویب  شال مشاارکت و ش رو  از ایادت
ظلم حا  سازمان م   و ظلم اظتهار استراسو     دربار ن  برسل  ا تالف اص ا آن زما

سر این مساه ی گساتره ب نلشرواز  و دامنۀ سا اسات  ا  مر ؤبود، اما ساها  آمریاایا
  این مساااه ای بااظاث  (Kaarbo & Cantir, 2013, pp. 469-71) اارجا دانیاارک بود  

لت دانیارک برا   ا  در دانیارک شال  بود  اساتلد  اصا ا دوگساترد ها   بحث
سر دانیارک    فیا  و مساتق کنشاگرگساترد  سا اسات  ارجا، گساتره  ها   فیال ت

آنراا    بای رههر  آمریااا بود هاا   الی ا  در صاااورت حیاایات از ائتالفدر نماام ب ن
ها   آمریاایا باظث گسااتره دسااتاوردها   اظتقاد داشااتنل کی حیایت از اسهالف

الی  ا مساتق  این کشاور در ظرصاۀ  انیارک و افزای  مانور ب نالی  ا دولت دب ن
 الی  ا  واهل شل   ب ن

 

1. Danish People’s Party 
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ایلئولو،یک در سفار جلیل سا اسات  ارجا دانیارک  ها   ظالو  بر اساتلد  
متحل   شال کی اسحاد با ایادتظن ار  از سا اسات وا یا ن ز وجود داشات  س اور ما

ت اا و ،ئواسااتراسویاا دانیارک از یک   کنل سا مو ی ت ،ئوش بی دانیارک کیک ما
کشااور کوچک بی یک کشااور متوساا  سغ  ر یابل و دانیارک بتوانل در  الب یک  

سر سنم   کنل  الی  ا  ود را راحتاهلاف ب ن  ،اسااتراسو  سااازگار  و انطهاا فیا  
(Fogh Rasmussen, 2003)     ،امن تا سیرال  از  ایی ناان  امر،  این  از  سضااای ن  برا  

س اسا ب شتر آمریاا بی منایق ایراف دانیارک امر  ح اسا برا  دولت ا ت اد  و  
سا اسات  ارجا دولت دانیارک  ها   دانیارک بود  بر هی ن اسااز در اکلر ب ان ی

الی  ا  متحل  بی مح   امن تا و ب نبر سیرل ایادت  2003  ااو  بیل از سااا   بی
امن ت منطقی سأک ل شال  اسات  یک اصا  مر  برا  ثهات و  ظنوانبیایراف دانیارک  

(Pedersen, 2012, p. 337)  
متحل  بر سار منافک  امن تا دانیارک با ایادتها   متیا ب این مساائ ، هیاار 

امن تا دوجانهی گساتره یافت  برا  دانیارک مساه ی گرین نل و امن ت آن امر بسا ار 
برا     ها ایر آمریاایا دو جانهی بود  اساات  بی هی نها   مریا در این هیاار 

نشان دادن حسن ن ت و هیین ن با سوجی بی منافک امن تا  ود، س ست  رادار  دفال  
را در منطقاۀ گرین نال و در شاایگاا  ن رو     1«ثو  »موشااااا و هوایا  ود باا ظنوان  

ها  بی رههر  ل هرا   2012متحل  ن اب کردنل  دولت دانیارک سا ساا   هوایا ایادت
مشت ف ادامی داد  با ها   متحل  و انگ ساتان در ظی  اتکت  ود با ایادتبی مشاار

ها   دیگر کشاااورها   مشالفت دا  ا و هیین ن  روج ن روها   گساااتره موج
بش     2006ن ز در سااا   انگ سااتان از ظراا و افغانسااتان، دانیارک  ازجی ی    ،اروشا

از افغانساتان و ظراا ب رون کشا ل و سیلاد کیا نماما  ود را  ها   اظمیا از ن رو
با سوجی بی مزایا  امن تا و ها  ی هانی مانلنل  در یا این ساا  صا  ها   برا  فیال ت

  کار رسل حتا بیل از رو نمر مامتحل  بیدانیارک با ایادتها   ا ت اد  هیاار 
  2019و   2015،  2006ها   دموکرات در ساااا   _  آملن دوبار  دولت ساااوسااا اا  

و ائتالف با آمریاا ادامی دارد هرچنل از شالت آن کاساتی شال   ها  سا اسات هیاار 

 

1. Thule radar 
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  است

 گيری نتيجه 

اروشایا است کی گزین   ها  ازجی ی محلود کشور  ، یور کی اشار  شل دانیارک هیان 
محور ل هرا  مهنا  اصا ا سنم   سا اسات  ارجا آن نساهت بی آمریاایا ها   رویارد 

ازجی ی    ، دیگر منایق دن ا اسات  این مساه ی گاها باظث اظتراض هیساایگان دانیارک 
انتشاباسا  ها   ا سوئل و فنالنل شل  است  اکلر شررونلان دانیارکا بر مهنا  نمرسنج 

انل  مردم  و حزبا یک دهۀ ا  ر از گزین  این نول از سا اسات  ارجا راراا بود  
دانیاارک بر مهناا  نوظا نوساااتاالو،  سااریشا، کشاااور  ود را برسر و  الرسینال از 

داننل و بر هی ن مهنا مییودب ساا اسااتیلاران دانیارکا،  شااان ما هیسااایی ها   کشااور 
کالن اسحادیۀ  ها   گذار  گرفتن نق  این کشاور در سا اسات   هی شای میترض نادیل  

متحال  بای منطقاۀ گرین نال و  انال  گزین  این نول رویارد بااظاث سوجای ایاادت اروشاا بود  
   طب شایا  شال  اسات  سارزم ن گرین نل )بش  اظمیا از آن در  طب شایا   رار

ش  ت اا دارد و کنتر   دارد( برا  مردم دانیاارک ارزه سااریشا، ایالئولو،یاا و ،ئو 
الی  ا این کشاور  ا  و ب ن دانیارک باظث گساتره نق  منطقی   وسا  ۀ بی این سارزم ن  

آمریاایا باظث شال  اسات سا  ها   و ائتالف ها  بی اسحاد   دانیارک   شال  اسات  ش وساتن 
ها   گرایانی در مجاددت و چال  ا  حیایت ظنوان وزنی متحل  بی این کشاور از ایادت 

مل  روسا ی و کانادا در مساائ  دریا   طب شایا  اساتفاد  کنل  در ا  ی ها  ود با کشاور 
یک دهۀ گذشاتی رواب  دانیارک با روسا ی بی دل   مساائ  ،ئوش  ت اا مربو  بی  طب  

هاساات کی بی شاایا  و گرین نل کاه  ش لا کرد  اساات  منطقۀ دریا  شاایا  سااا  
ازجی ی روسا ی، دانیارک، ایسا نل، نرو، و    ؛ مشت ف ها   موراول ا تالف ب ن کشاور 

از دریا   طب شایا  را هایا  بش  ها  کانادا سهلی  شال  اسات  هرکلام از این کشاور 
دانل  این مسااه ی درحالا اساات کی اسحادیۀ اروشا و سا  م ا  ود ما ها   جزئا از آس 

ظنوان  داننال  بای ما   الی  ا دریاا   طاب شااایاا  را ب ن هاا   آس   ، متحال  حالود  ایاادت 
در دریا   طب شاایا  با   1هاساات بر ساار جزیر  کوچک هان  ملا  دانیارک سااا  

دانال، این درحاالا اسااات کای کااناادا  کااناادا ا تالف دارد و آن را جزئا از گرین نال ما 
 

1. Hans Island 
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دانل  گزین  رویارد انطهاا ا کنشاااگرایانۀ فیا  و  جزیر  هان  را متی ق بی  ود ما 
ها   الی  ا دانیارک بر مهنا  آن باظث سوجی کشاور ب ن ها     گ ر ساازمانلها جرت 

گ ر  و ساا ت سا اسات  ارجا اروشایا و گساتره ب شاتر نق  دانیارک در جرت 
  او   سا اساا دانیارک بی ها   اسحادیۀ اروشا شال  اسات  هرچنل بر ا از گرو  

گ ر  سا اسات  ت ساوسا ا   واساتار سغ  ر جر _دموکراس ک و ل هرا    _  احزاس ساوسا ا  
صاا    ها   موریت أ الی  ا و مشااارکت در م یرفا ب ن  ارجا دانیارک بی ساایت با 

کننل کی با سوجی بی برنل  ا ظان ما الی  ا هساتنل  آنرا ب ن ها   انترناسا ونال ساتا ساازمان 
گ ر   یرفانی، جرت اسااانلیناو  و نوردیک در زم نۀ سا اسات  ارجا با ها   کشاور 

ها   کنل و این کشور جرانا را بی منطقۀ اساانلیناو  باز ما ها   شا   لرت دانیارک  
  اااو  روسااا ی و آمریاا و اسحادیۀ  بزرگ بی ها   کوچک بی مح  ر ابت  لرت 

رربا دانیارک بر مهنا     _گ ر  ل هرا   ها، جرت شااونل  با وجود انتقاد اروشا سهلی  ما 
ها   زظ  ل هرا  اا سا بی امروز ادامی داشاتی و بی ش رو  انطها ا از سا اسات  ارجا آمری 

دانیاارک، مناافک ب شاااتر  برا  دانیاارک در اسحاادیاۀ اروشاا و نماام جراانا بای ارمغاان  
ا  و اساالما در دانیارک ن ز بر مهنا   رال اورم انی ها   آورد  اسات  رشال گرای  

رو  از سا اسات  ی ل هرا  در سا اسات  ارجا دانیارک و دنهال   _هی ن گرای  رربا  
(  با سوجی بی مح    Agius, 2013, p. 250)  جن  با سروریساا  سفساا ر شاال  اساات 

منطقۀ  ها   سا اساا این کشاور با کشاور   فرهنگا و ها   دموکراس ک دانیارک و ش ونل 
گ ر  ساا اساات  ارجا دانیارک را سااا ت  نوردیک و هیسااایگان ، آینل  جرت 

ا   الی  ا و منطقیمنافک این کشااور در مح   ب ن ساا اساات دا  ا این کشااور و  
هاا   کنال  رواب  و ر ابت  اااو  منطقاۀ گرین نال و دریا   طاب، مشاااشم ما بی 

ها   مساائ  کشاور  دربار  گ ر  اسحادیۀ اروشا  متحل  و روسا ی و جرت آم ز ایادت سن  
رجا دانیارک  گ ر  آینل  سا اسات  ا ا  بر جرت سوانل سأث ر گساترد  نوردیک ن ز ما 

 بگذارد  



 

 

 ها نوشتپی 
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انی در دانیارک و دوم ن حزس بزرگ این کشااور بیل  سرین حزس راساات م بزرگ
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