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 دهیچک

ا قرار گرفتن در شرایط پس از جنگ سرد و اهداف نهایی ناتو برای افزایش آمادگی برای مقابله  بها ب     

تهدیدات احتمالی از جانب مسکو، ناتو رویکرد خصمان  را با افزایش و اسهتقرار نااماهاخ خهود در شهر  

لهی خهود ههای امناهت ماروپا در پاش گرفت ک  این حرکت عاملی در تغاار نگهر  مسهکو در دکترین

 مسهکو نهاتو را فهرفات مت هک  از ک هورهای وابسهت  به  آمریکها مهی .درخصوص ناتو قلمداد شده است

سهازی های روسا  در شهر  شهام  زمانه های اروپا ب  سااستبرای این مناور ب  بررسی واکنش داند،

ههای اتحادیه  سهازی و تحری برای وارد کردخ اعضای جدید ب  اتحادی ، اقدامات اروپا در جههت همگها 

ههای روسها  در شهر  شهام  های آمریکها به  سااسهتاروپا علا  روسا  و  همچنان ب  تحلا  واکنش

ههای اتمهی،  استقرار سپر دفاع موشکی و گستر  ناتو ب  شر ، خروج از پاماخ استارت و نوسازی سلاح

ههدف  پرداخت  شده اسهت. های رنگی و تقاب  استراتژیک و امناتی آمریکا و روسا  در شر  اروپاانقلاب

باشهد.  های روسها  در شهر  اروپها مهی از پژوهش حاضر بررسی واکنش آمریکا و اروپا نسبت ب  سااست

ای، مجلهات، تحلالی بوده و گردآوری مطالب، ب  فورت کتابخانه  -پژوهش حاضر از نار رو ، توفافی

 مقالات و ن ریات اینترنتی در این زمان  انجا  شده است.

 هااژهکلید و

 .های اروپا، ناتو، شر  اروپاسااست مریکا،تقاب  روسا  و آ
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 مقدمه

کند تا با نفوذ اقتصادی در شر  اروپا متحدینی  باش از یک ده  است ک  روسا  تلا  می    

های گذاراخ روس، پروژه سرمای  های اخار،اعتماد در این منطق  برای خود پادا کند. در سال قاب 

های اقتصادی تازه اند. فعالاترا در این منطق  ب  مرحل  اجرا نزدیک کرده عاا  متعددی

های روسا  تواخ نادیده گرفت. سرمای  گذاریها در بالکاخ را، ب  ویژه در رشت  انرژی، نمیروس

گارد. از یک سو، ک ورهای شر  در بالکاخ، همواره از دیدگاهی دوگان  مورد داوری قرار می

کنند رضایت دارند و خوشحال هستند ها ب  اقتصادشاخ تزریق میای ک  روستازهاروپا از پول 

توانند در معاملات بزرگ انرژی سها  شوند، از سوی دیگر نگرانی در زمان  ف ارهای ک  می

 یابد. سااسی احتمالی افزایش می

د و از سوی کنروسا  از یک سو امنات خود را در چارچوب یک نا  جغرافاایی تعریف می     

-دیگر فرفت برای سلط  و یا بسط سلط  فرامرزی را تنها در چارچوب نا  جغرافاایی امکاخ

شوی  چرا چنان اهماتی ب  داند. با در نار گرفتن این واقعات است ک  متوج  میپذیر می

برداشت ژئوپلتاکر در طراحی استراتژی روسا  داده شده است. استراتژی کلاخ در برگارنده 

ویت دهی اهداف در قلمرو سااست خارجی، م خص کردخ منابع موجود و بالقوه و تعاان اول

برداری از منابع در راستای تحقق اهداف است)اعامی، ناری و حسانی، برنام  برای بهره

(. روسا  ناز ک  از جایگاه تنزل یافت  خود از یک ابرقدرت ب  ابرقدرت بزرگ راضی 31:33::

  عنواخ ابرقدرت را هدف استراتژیک بلندمدت خود قرار داده است ولی ناست، بازگ ت مجدد ب

مدت قاب  تحصا  ناست بنابراین ب  دنبال حفظ ساختار فعلی از آنجایی ک  این هدف در کوتاه 

در سااست  "بانی تهاجمیواقع"و تلا  برای عد  تنزل از جایگاه خود با استفاده از راهکار 

(. پس از فروپاشی شوروی، ک ورهای عضو بلوك 11131:31 ،خارجی است)نونژاد و کریمی

شر  با رها شدخ از تسلط کموناس  ب  حکومت هایی اقتدارگرا تبدی  شده اند. از دیدگاه 

بعضی از محققاخ روابط بان المل ، حمایت غرب و ب  ویژه آمریکا از انقلاب های رنگی در 

ه نفوذ روسا ، جلوگاری از ظهور روسا  ک ورهای اقمار شوروی در راستای محدود کردخ حوز

ب  عنواخ قدرتی بزرگ و گستر  حوزه هژموناک آمریکا می باشد)کریمی فرد، روحی دهان ، 

1:31 .) 

کند تا از سوی دیگر روسا  در پی احاای جایگاه خود در عرف  بان المللی است و تلا  می     

 جهاخ را از حالت تک قطبی خارج کند وبا برقراری ارتباط با ک ورهای بزرگ و تأثارگذار، 
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اروپا با  (.331 1:33 سازی در عرف  بان المللی بهبود بخ د)عمادی،جایگاه خود را در تصما 

سازی ساست  سنتی بجا مانده از بلوك شر  با های مختلف سعی در ادغا  و همگا برنام 

نفوذ سنتی روسا  در شر  اروپا، های اقتصادی اتحادی  اروپا را داشت. اما با توج  ب  برنام 

انجا  این افلاحات بدوخ نفوذ سااسی و امناتی مورد نار غرب در این مناطق امکاخ پذیر نبود. 

در فضای پس از جنگ سرد ب  ویژه با گستر  انقلاب ارتباطات و رشد آگاهی های عمومی 

زه نفوذ خود معرفی حتی ایالات متحده ناز در شرایط جدید نمی تواند بخ ی از جهاخ را حو

کند. در این شرایط تمای  روس ها برای تعریف مناطقی از جهاخ ب  عنواخ حوزه منافع نزدیک 

ای خلاف روند جهانی است ک  تغاار آخ اجتناب ناپذیر ب  نار روسا )خارج نزدیک( روی 

 رسد. مرور تاریخ سااست خارج  روسا  ی پسا شوروی ن اخ از گرایش سااستگذاراخ ومی

المل  است. همان خود در ناا  بان "قدرت بزرگ"سااستمداراخ آخ برای بازیابی جایگاه 

مسئل  زمان  حساسات آمریکا نسبت ب  منطق  و تقاب  دو ک ور را فراه  کرده است. اما 

این هدف ها از سوی هر یک از دو قدرت، سبب اختلاف نار و تقاب  در بسااری از  پاگاری

لمللی شده است ک  می تواخ ب  مواردی همچوخ توسع  ناتو ب  شر ، برخورد موارد حااتی بان ا

های های دوجانب  با ک ورهای همسود شر  اروپا، انقلابمنافع سااسی دو دولت در همکاری

گرجستاخ بر سر موضوع آبخازیا، سپر دفاع موشکی آمریکا در شر  اروپا، رنگی، جنگ روسا  با 

حوزه ک ورهای اروپای شرقی و ب  تازگی رویارویی دو ک ور در برخورد منافع دو قدرت در 

قابت های ک  ن اخ دهنده تداو  اختلاف و ر بحراخ اوکراین و ناز شب  جزیره کریم  اشاره کرد

(. بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی 31:1 1:31 ناا و مارابی، روسا  و آمریکااست)دانش

 است های روسا  در شر  اروپا می باشد.واکنش آمریکا و اروپا نسبت ب  سا

 

 چارچوب نظری پژوهش؛ رئالیسم تهاجمی

هایی ک  نئورئالاس  جهاخ را محکو  ب  رقابت دائمی بان قدرت های بزرگ می دانند، قدرت     

ها، بلک  خواهاخ ن  تنها ب  دنبال افزایش قدرت خود ب  بهای کاهش قدرت دیگر دولت

(. 1:31 رقبا ب  بهای کاهش قدرت خودشاخ می باشند)مرشایمر، جلوگاری از افزایش قدرت

ی آخ در دو ند ک  ثمرهگراخ مطالعات امناتی دو برداشت از نئورئالاس  را ارائ  دادهپژوهش

ظاهر گردید. ب  عبارت « رئالاس  تدافعی»و نقط  مقاب  آخ یعنی « رئالاس  تهاجمی»ی ناری 

این مکتب گرایش تهاجمی و تدافعی در مکتب رئالاستی،  ی رئالاس دیگر با تولد دو نحل 



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ       7311 مستانز، 1 شماره، مود؛ سال سیاسيفصلنامه راهبرد 

720 

ی رئالاس  از با تری ب  امناتی شدخ پادا کرد. از آنجایی ک  این رویکرد با کلاخ ناری 

تر از این رویکرد ی تصویری روشنم ابهت ها و ناز تمایزاتی برخوردار است، لذا ب  مناور ارائ 

 (.:1:3 پردازی )نوروزی،تمایزات می طور خلاف  ب  بااخ این ت ابهات وب 
های سنتی بر این باورند ک  ب  علت آنارشاک بودخ های تهاجمی همانند رئالاسترئالاست     

ناپذیر است. ب  عبارت دیگر در نگاه المل  اجتنابالمل  مخافم  در ناا  بانماهات ناا  بان

ین آنارشی عمومات وضعاتی هابزی است از اهمات قاب  توجهی برخوردار است. ا« آنارشی»آنها 

کوشند با ب  حداکثر رساندخ امتاازات نسبی ها میک  در آخ امنات امری کمااب است و دولت

را بازیگرانی خردورز و  های تهاجمی دولت(. رئالاست:1:3 خود ب  آخ نای  شوند)نوروزی،

یابی ب قدرت ب  مناور دستدانند ک  عمده هدفش کسالمل  میکارگزاراخِ افلی در ناا  بان

باشد. ب  عبارت دیگر آنها بر این باورند ک  تهاج  امری ب  امنات برای تضمان بقای خود می

های تهاجمی های ساختاری، رئالاسترود. همانند رئالاستها ب  شمار میذاتی برای دولت

ها با های دولتها هستند ک  سبب همسانی رفتارمعتقد ب  ف ارهای ساستمی ناا  بر دولت

اهمات گردد.یعنی تفاوت داخلی ک ورها بیالمل  میقدرت و موقعات متفاوت، در محاط بان

گاری م اب  ها را وادر ب  اتخاذ جهتاست و ف ارهای ساختاری چناخ قدرتمندند ک  آخ

های تهاجمی ب  استلزامات آنارشی و ف ارهای اگرچ  رئالاست(. :1:3 کند)نوروزی،می

برای  «قدرتِ نسبی»های کلاساک( معتقدند؛ اما در نگاه آنها ری )همچوخ رئالاستساختا

سازد قدرت یا نفوذ ها را وادار میها از اهمات با تری برخوردار است. زیرا آنارشی دولتدولت

های تهاجمی ها در نگاه رئالاستی تاثار ناا  بر دولتنسبی خود را ب  حداکثر برسانند. نحوه

ای گون های نئوکلاساک است. یعنی بر این باورند ک  ساست  ب  ر نگاه رئالاستمبتنی ب

های (. از سویی دیگر رئالاست:1:3 گذارد)نوروزی،غارمستقا  و پاچاده بر بازیگراخ تاثار می

هایی ک  در تاریخ روابط زداییزدایی ناز اعتقادی ندارند و از منار آناخ تنشتهاجمی ب  تنش

ها بود ک  ب  آنها ی ایجاد فرفت و فضای تنفسی برای دولتوجود دارد فرفا ب  منزل  المل بان

ها افلی ثابت در روابط طلبی دولتداد تا ب  موقعات مطلوب و بهتری برسند. قدرتاجازه می

المل ؛ تواخ برای آخ س  دلا  عمده ذکر کرد3 ساختار آنارشاک ناا  بانالمل  است ک  میبان

ی دولت ها از آخ برخوردارند؛ و عد  اطماناخ در مورد ناات و ی های تهاجمی ک  هم توانمند

مقافد دشمن.بنابراین در نگاه رئالاست های تهاجمی مهمترین عوام  در تباان و تحلا  روابط 

 (.:1:3 باشد)نوروزی،المل  عوام  ساختاری مانند آنارشی و توزیع قدرت میبان
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در توضاح رفتار روسا  در اوکراین  پرچمدار ناری  رئالاس  تهاجمی،مرشایمر ب  عنواخ      

معتقد است3 اقدامات روسا  از دیدگاه ژئوپلتاک قاب  درك است. سرزمان مسطح اوکراین طی 

قروخ قبلی فحن  تهاج  ناپلئوخ، امپراتوری آلماخ و آلماخ نازی ب  روسا  بوده است، لذا 

ای  برای روسا  از اهمات حااتی برخوردار است. بر این موقعات اوکراین ب  عنواخ منطق  ح

تحم  اساس تلا  غرب برای روی کار آمدخ حکومت غرب گرا و ضد روس در کاف غار قاب  

های بزرگ همواره ب  تهدیدات بالقوه در مرزهای خود قدرتکند3 است. مرشایمر اضاف  می

ی شود. از دیدگاه مرشایمر تنها دلا  حساس هستند و دلالی ندارد روسا  از این قاعده مستثن

غافلگاری نخبگاخ در آمریکا و اروپا این بود ک  بر دیدگاهی نادرست درباره سااست بان المللی 

خواهند باور کنند در قرخ باست و یک  منطق رئالاس  دیگر کاربرد آخ ها می فح  گذاشتند.

اساس افول لابرالاس  چوخ حاکمات آنچنانی ندارد و ب  همان دلا  ه  اروپا را نمی تواخ بر

 (.1:31 قانوخ، وابستگی متقاب  اقتصادی و دموکراسی رها کرد)کریمی فرد و روحی دهان ،

 

 واکنش اروپا به سیاست های روسیه در شرق

قدرت هنجاری اتحادی  اروپا، مبتنی بر گستر  ارز  های لابرالاستی و الها  بخ ی آخ      

ااست خارجی اتحادی  اروپا مبتنی بر قدرت هنجاری با سااست برای ک ورهای هدف است. س

خارجی واقع گرایان  روسا  در تضاد است و تلا  نر  و هنجار محور این اتحادی  ب  مناور 

گستر  جغرافاایی و جذب اعضای جدید از محاط پاراموخ روسا  زمان  ها بروز تنش و 

رده است. منافع ژئوپلاتاک و امناتی متفاوت ت دید رقابت ژئوپلاتاک مااخ دو طرف را فراه  ک

)اعامی، اتحادی  اروپا و روسا  و ناز مسال  امنات انرژی ناز بر این روابط تاثارگذار بوده است

 (. 9931:31 ،ناری و حسانی

 .زمینه سازی برای وارد کردن اعضای جدید به اتحادیه1

ب  تصویب رساد، س  راهکار اساسی  :111ژوئن  11در سند راهبرد امناتی اتحادی  اروپا ک      

گستر  ناحا  امناتی  "زیر ب  عنواخ اهداف راهبردی ارائ  شده ک  مطابق راهبرد نخست یعنی

اتحادی  اروپا بایستی سه  ویژه ای در ثبات و حکمرانی خوب همسایگاخ خود ایفا   "ب  دور اروپا

در محاط امناتی روسا  است. می کند. عملی شدخ چنان اهدافی مستلز  فعال شدخ اتحادی  

م ارکت "اتحادی  اروپا ب  مناور تقویت بعد شرقی سااست همسایگی، ابتکار عم   1113

را ب  پا نهاد لهستاخ وسوئد طراحی کرد ک  جنگ روسا  و گرجستاخ سبب افزایش  "شرقی
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هوری ، جمد. برهمان مبنا ک ورهای ارمنستاختوج  اعضای اتحادی  ب  این ابتکار عم  ش

آذربایجاخ، بلاروس، گرجستاخ، مولداوی واوکراین در پراگ اعلاما  م ترکی زیر عنواخ 

را دارای تواخ  "م ارکت شرقی"ند. در واقع، روسا  ابتکار عم  امضا کرد "م ارکت شرقی"

بالقوه در تغاار موقعات راهبردی حوزه شوروی سابق می داند. اتحادی  اروپا در تلا  بوده از 

ن ابتکار عم  تلا  روسا  در بازسازی حوزه نفوذ خود در خارج نزدیک را ناکا  گذارد. طریق ای

از آنجایی ک  روس ها از ابزار انرژی در ف ار ب  این ک ور ها بهره برده اند یکی از اهداف این 

 ،ر بوده است)اعامی، ناری و حسانیابتکار عم  تامان امنات انرژی و بی اثر کردخ این ابزا

9131:33 .) 

 .اقدامات اروپا در جهت همگام سازی2

اتحادی  اروپا از طریق اجرای تداباری همچوخ سااست ک اورزی م ترك، آغاز فرایند      

و ادغا  تدریجی این ک ورها در  1113و شراکت شرقی  1119سااست همسای  اروپا در سال 

روپای شرقی بوده است. ساختارهای اتحادی ، درفد ایجاد تغاار در ساختارهای ک ورهای ا

همزمانی گستر  اتحادی  اروپا با گستر  ناتو، موجب بروز نارضایتی شدید روسا  نسبت ب  

های نفوذ سنتی ک ور این شده است. روسا  ناز از طریق تقویت مورد تهدید قرار گرفتن حوزه

صادی و دولت های مستق  م ترك المنافع، ادغا  برخی ک ورها در ساختارهای پولی و اقت

تواخ گفت روسا  استفاده از انرژی خود درفدد جلوگاری از کاهش نفوذ بر آمده است. می

قدرت ساختاری خود را با ب  کارگاری قدرت سخت، همچوخ حمل  ب  گرجستاخ تکما  

 (.:3131:3 کرد)فباغااخ و ثمودی،

 های اتحادیه اروپا علیه روسیه.تحریم3

و همزماخ با فدور  1119مارس  1پا بر ضد روسا  در تاریخ نخستان مورد تحری  های ارو     

نخستان فرماخ اجرایی آمریکا در بحراخ اوکراین فورت پذیرفت. در حقاقت دور نخست 

هایی ک  با تر جنب  نمادین های روسا  در واکنش ب  الحا  کری  فورت گرفت؛ تحری تحری 

های با تری کرد ک  آمادگی اعمال تحری داشت. هر چند اتحادی  اروپا در هماخ زماخ اعلا  

های خود را افزایش داد. ب  عنواخ مثال،  دارد. با ت دید بحراخ، اتحادی  اروپا ناز مازاخ تحری 

 133)ک  ب  ک ت  شدخ  1119جولای  13سقوط هواپامای خطوط مالزی بر فراز اوکراین در 

ها گردید. موضوع مه  افزایش تحری  شهروند اتحادی  اروپا منجر شد( موجب 111نفر از جمل  
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این است ک  برخی دولت های عضو اتحادی  ب  دلا  پاوند اقتصادی گسترده با روسا  تمای  

 (.:3131:3 ها نداشتند)فباغااخ و ثمودی،چندانی ب  افزایش گسترده تحری 

 1:و  1: مبنای حقوقی تحری  های اتحادی  اروپا فص  هفت  من ور سازماخ مل  و مواد     

تدابار "و  "هاتحری "های پاماخ اتحادی  اروپا است. سرویس اقدا  خارجی اروپایی افطلاح

ها را ایجاد تغاار در فعالات را ب  جای یکدیگر ب  کار می برد و هدف از اعمال تحری  "تنباهی

یی هاها و سااست های کن گراخ ناقض حقو  بان المل  و حقو  ب ر معرفی می کند. تحری 

در خصوص فادرات و واردات تجهازات ناامی و فادرات کالاهای با کاربرد دوگان  ب  روسا  

های نفت شا  ناز های عماق و طرحاعمال شده است. فادرات محصولات مورد استفاده در آب

های اقتصادی، با کاهش مناسبات ممنوع شده است. اتحادی  اروپا در کنار اعمال تحری 

د برآمده است تا روسا  را تحت ف ار با تری قرار دهد؛ ب  عنواخ مثال دیپلماتاک درفد

در سوچی روسا  برگزار شود ب  گروه هفت تبدی   1119اجلاس گروه ه ت ک  قرار بود ژوئن 

و در نهایت در بروکس  برگزار شد. دارایی افراد زیادی از سوی اتحادی  اروپا توقاف شده و 

 :1شخص  113ب  خاك اتحادی  اروپا امتناع کرده است.  تاکنوخ  هافدور روادید برای ورود آخ

های نهاد در روسا  و کریم  م مول این تحری  شده اند. اتحادی  اروپا همچنان اموال مقا 

 طلب را در شر  اوکراین مسدود کرد.ارشد روسا  و رهبراخ جدایی

طور جدی ب  فکر یافتن جایگزین مهمترین نتاج  تحری  ها این بود ک  اتحادی  اروپا ب       

های (. اتحادی  اروپا جایگزین:1131:3 برای گاز عرض  شده از سوی روسا  افتاد. )ناکنامی،

ترین ک ور  محدودی برای انرژی روسا  در دسترس دارد. در شمال غربی اروپا، فنلاند وابست 

تر وابستگی اروپای ه  درفد نفت(. اما نکت  م :.1درفد گاز و  111ب  انرژی روسا  است )

شرقی ب  واردات روسا  است. احتمالات در فورت مسدود شدخ مسار انرژی، فنلاند، لاتوانی و 

آلات گازسوز در برخی ک ورها ناار استونی با ترین لطم  را خواهند دید. ب  علاوه ماشان

ساار گرانتر از گاز ایتالاا از تقاضای بالایی برخوردار هستند و باید توج  کرد ک  قامت نفت ب

 تما  خواهد شد.
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 واکنش آمریکا به سیاست های روسیه در شرق

 .استقرار سپر دفاع موشکی و گسترش ناتو به شرق1

مطالع  روند روابط ناتو با روسا  از زماخ انحلال پاماخ ورشو و فروپاشی شوروی تاکنوخ      

باند، را طرف مستقا  مذاکره با ناتو مین اخ دهنده این نکت  مه  است ک ؛ روسا  هرگاه خود 

نماید، داشت  رفتار متفاوتی نسبت ب  زمانی ک  ناتو با ک ورهای پارامونی روسا  مذاکره می

است. ب  عبارت دیگر روسا  تمای  دارد روابط خود را با ناتو بدوخ محدودیت گستر  داده اما 

ردد.موضوعی ک  غرب آنرا نادیده گرفت  م روط ب  آخ ک  ناتو وارد مناطق پارامونی روسا  نگ

فضای امروز اروپای شرقی با قدرت گاری روسا  تحت حاکمات پوتان، تقریبا دچار  .است

شکاف شده است. پوتان در دوراخ نسبتا طولانی حاکمات خود در تلا  است تا قد  ب  قد  

ی شر  اروپا را از ناتو و البت  اتحادی  اروپا پس بگارد. گذشت زماخ های از دست رفت حوزه

تردید آماز و جنگ سرد هنوز مااخ آمریکا و روسا  وجود دارد. غرب خاال ن اخ داد هماخ نگاه 

عقب ن انی ندارد و ناروهای ناتو و ناامااخ آمریکا ب  فورت م ترك و مستق  در شر  اروپا 

از جمل  لهستاخ و رومانی و لاتوانی نزدیک روسا  و ه  مرز این ک ور یعنی در لتونی و 

نج جمهوری سابق شوروی حضوری دائمی یا موقت دارند ک  استونی، گرجستاخ و مولداوی پ

از  .بارها سبب اعلا  ه دارهای مسکو شده است، ولی این روند همچناخ گستر  می یابد

دیدگاه روسا  توسع  هر چ  با تر سامان  های ضد موشکی آمریکا و ناتو ک  توانمندی 

اقدامی برای خنثی کردخ   نزل ، بما دارندرهگاری موشک های هست  ای استراتژیک روسا  ر

 .شودتوانمندی آفندی هست  ای روسا  محسوب می

اجرایی شود و ب  عنواخ ضرب   1111طرح آمریکایی سپر دفاع موشکی ک  باید تا سال      

سریع جهانی م هور شده است، اساسا طرحی تهاجمی است ک  برای توجا  افکار عمومی آخ را 

در پنتاگوخ تصویب شد و بر اساس  1111طرح نخستان بار سال  دفاع موشکی می خوانند. این

های خود را با مواد انفجاری غارهست  ای آماده عملاات های هست  ای موشکآخ آمریکا کلاهک

دقاق  بدوخ نااز ب  جابجایی  11می کند. هدف نهایی این طرح آخ است ک  آمریکا بتواند در 

عاده ناامی، اهداف خود را در سراسر کره زمان هدف قرار العاا  ناروی انسانی و تجهازات فو 

دستان  ضرب  اول است ک  الگوی دهد. طرح ضرب  سریع جهانی در واقع نوعی استراتژی پاش

های دفاع موشکی شود. اقدامات امریکا در استقرار سامان زمانی جنگ ستارگاخ محسوب می



 ...های واکنش آمریکا و اروپا نسبت به سیاست                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

722 

وی ب  دست آورده است. این ک ور قصد ای است ک  پس از فروپاشی شورحفظ برتری و سلط 

 . (1:31 دارد از طریق حفظ این سلط ، همچناخ تنها ابرقدرت باقی بماند )ففری،

 .خروج از پیمان استارت و نوسازی سلاح های اتمی2

آورد. این اعلا  کرد ک  این پاماخ را ب  حالت تعلاق درمی 1113فوری   1آمریکا در روز      

اکتبر از قصد ک ور  برای خروج از این توافق  11 تر دونالد ترامپ در روز درحالی بود ک  پا

رغ  موارد متعدد خروج یکجانب  دلا  نقض مکرر این پاماخ توسط روسا  خبر داده بود. علیب 

المللی تحت زعامت ترامپ ه از برجا  گرفت  تا ماثا  تغاارات ایالات متحده از معاهدات بان

خروج آمریکا از پاماخ مذکور، این نخستان پاماخ مه  کنترل تسلاحاتی  اقلامی پاریس ه با

 گذارد.خواهد بود ک  ترامپ آخ را زیرپا می

ها، این اقدا  آمریکا واکن ی ب  بحث نوسازی ناروهای ناامی روسا  و تولاد ب  باور روس     

ی از تسلاحات خصوص با رونمایتسلاحات پا رفت  و فو  مدرخ توسط این ک ور است؛ ب 

پا رفت  و پاچاده روسا  توسط پوتان در سال گذشت  ک  ب  هراس آمریکا از تغاار موازن  

اما درمقاب ، گروه دیگری بر این نارند ک  خروج آمریکا از این معاهده با تر ب   دامن زده است.

برد اخهای ماضرر منافع آمریکا و متحدانش است؛ زیرا آمریکا هنوز برای استقرار موشک

هایی را طراحی نکرده است. ای برای توسع  چنان موشکپای  ب  اجماع نرساده و برنام زمان

اند، بسااری اگرچ  ک ورهای عضو ناتو ارزیابی آمریکا از تخطی روسا  از این پاماخ را پذیرفت 

نفع منافع امناتی  اند و باور دارند ک  ادام  آخ ب ها ب  حمایت خود از این پاماخ ادام  دادهاز آخ

پای  جدیدی را توسع  های زمانها، حتی اگر آمریکا موشکاروپاست؛ ضمن اینک  ب  باور آخ

ها در خاك خود نداشت  باشند. منازعات بر دهد، ممکن است این ک ورها تمایلی ب  استقرار آخ

از چنان چال ی چالش برای ناتو بود ک  امروز ن 1331برد در ده  های مااخسر استقرار موشک

 (.1:33 تواند ایجاد شود)عسگریاخ،می

 های رنگی.انقلاب3

در اواخر جنگ سرد،آمریکا برای هدایت موج های ضد سوساالاستی در مناطق پارامونی      

اتحاد جماهار شوروی از رو  سازماخ دهی شبک  های اجتماعی برای نادیده انگاشتن و 

ای سوساالاستی بهره می گرفت.ایالات متحده پس فرسایش حاکمات ابرقدرت شر  و ک وره

مالادی ب  بعد متجلی شد،جایگاه ویژه ای در کنترل ابزارهای  11از تحولات فناوری ک  از ده 

ارتباطی و شبک  های اجتماعی پادا کرد.هدف گاری حاکمات اتحاد جماهار شوروی ب  آخ 
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م روعات و اقتدار ناا  سااسی  دلا  بود ک  واشنگتن قصد داشت از این طریق بخش ادراکی

(. نبرد نر  آمریکا در اواخر  9131:31 ،ار قرار دهد)اعامی، ناری و حسانیمسکو را تحت تاث

متقارنی برخوردار بود و بدوخ هاچ گون  تحادی  جماهار شوروی از ماهات ناجنگ سرد با ا

ورهای ایدئولویک هزین  و نبرد ناامی حاف  شد. این رو  عمدتآ از سوی آمریکا برای ک 

مورد بهره برداری قرار می گارد. در این الگو، جامع  و نارو های اجتماعی ب  عنواخ جایگزینی 

شوند. در این الگو نخبگاخ، روشنفکراخ برای جغرافاا در رقابتهای استراتژیک محسوب می

جتماعی وچهره های فرهنگی  اتحاد جماهار شوروی و ک ورهای اروپای شرقی ب  عنواخ رکن ا

این نبرد انتخاب شده بودند. رسان  های غربی از جمل  رادیو آزادی و رادیو اروپای آزاد وظاف  

داشتند با این نخبگاخ در ارتباط باشند. در این فرایند هزین  های مداخل  گری آمریکا نسبت ب  

ی ک ور قب  کاهش یافت ، چوخ محوریت افلی کن گری مربوط ب  گروه ها و بازیگراخ اجتماع

خواهد بود. در روند انقلاب رنگی از ادباات، وازه ها و مفاهامی استفاده می شود ک  ماهات 

دموکراتاک داشت  باشد؛ این مفاها  باید ب  گون  ای تنگاتنگ با مبانی فرهنگی جامع  غرب 

همخوانی های اجتماعی را برای  اغوای گروه گذاری، تحریک و پاوند پادا کرده تا بتواند زمان  اثر

3 1:31 ،وجود آورند)اعامی، ناری و حسانیبا ادباات و ن ان  های فرهنگ سااسی غرب ب  

91.) 

معض  "هدف نهایی این راهبرد آمریکایی ها تصاعب بحراخ در جغرافاای منازع  می باشد.      

 "اتیم ک  امن"در نگاه ناری  پردازاخ آمریکایی از ابعاد تهدید آمازتری نسبت ب    "امناتی

برخوردار بوده و ماهات تعرضی آخ با تر است. این ب  آخ معنا است  ک  با پدیده آمدخ زمان  

تعارض مااخ کارگزاراخ، فرآیند جنبش اجتماعی رادیکالی خواهد شد. استفاده از الگوی ارتباط 

اط موثر می باسات زمان  افزایش تهدید ها را فراه  کند؛ ب  نوعی ک  با بره  زدخ تعادل مح

اجتماعی، ساختار حکومتی و کارگزاراخ را درگار بحراخ مقبولات ساختار خواهد کرد. رادیکال 

های شدخ تهدیدها و ناز محاط اجتماعی از طریق دیپلماسی ف ار، ن ئت اذهاخ گروه

اجتماعی، ایجاد موج سااسی سریع و متقاعد سازی،سازماخ دهی موسسات و نهادهای اجتماعی 

 (. 9131:31راخ انعکاسی را فراه  می کنند)اعامی، ناری و حسانی ،،زمان  ایجاد بح

آمریکا نگراخ احاای امپراتوری اتحاد جماهار شوروی و یا قدرت گاری دوباره روسا  

دانند ک  در فورت غفلت، مناطق پارامونی روسا  ظرفات لاز  را برای است.رهبراخ آمریکا می

د دارند و با هدف جلوگاری از این مسئل  و برای تثبات تامان هزین  های ایجاد امپراتوری جدی



 ...های واکنش آمریکا و اروپا نسبت به سیاست                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

721 

هژمونی خود بر جهاخ، با ترین انگازه و ظرفات را برای حضور در این منطق  دارد)نقدی نژاد و 

خواهد ک  روسا  روندی را در سااست های داخلی و خارجی (. آمریکا می11131:33 سوری،

  با تر روسا  ب  ارز  های دناای آزاد و خود در پاش بگارد ک  موجبات نزدیک شدخ هر چ

همسویی با آخ را فراه  سازد؛ بنابراین روسا  ب  دنبال آخ است ک  ضمن برخورداری از امتااز 

های نزدیکی با غرب ، با ب  کار گرفتن سااست های مستق  در فحن  بان المل ، نقش تعاان 

اتحاد شوروی ب  آخ خدش  های جدی کننده خود را ب  عنواخ دولتی بزرگ ک  پس از فروپاشی 

وارد شده است را دوباره احاا کند. اما پاگاری سااست نزدیکی ب  غرب ب  ویژه آمریکا از سوی 

ک ورهای همسود، سبب تقویت سوءظن روسا  و منجر ب  تاثارات متقاب  خطرناکی شده 

ک منبع دائ  های همسای  آخ ب  یاست.ب  گون  ای ک  سااست روسا  در رابط  با دولت

 (.:19131:3 افطکاك با آمریکا تبدی  شده است)دانش ناا و مارابی،

 

 .تقابل استراتژیک  و امنیتی آمریکا و روسیه در شرق اروپا4

های بزرگ و گستر  تواند آثار خود را در روابط قدرتهای منطق  و جهانی میت دید رقابت    

ی، مورد ملاحا  قرار داد. آمریکا ناچار است تا اهای منطق ها در محاطتحرکات عملااتی آخ

بروز بحراخ اوکراین  (.پس از131:31: روابط امناتی خود با روسا  را بهبود بخ د)مصلی نژاد،

، تحرکات ناتو در شر  اروپا ت دید شده و این سازماخ، ب  تقویت حضور 1119در سال 

تان با اعتراف ب  ت دید حضور ناروهای خود در این منطق  پرداخت  است ب  طوری ک  پو

های ناامی ناتو در شر  اروپا، اعلا  کرده ک  روسا  با تقویت ظرفات دفاعی خود در گروه

(. روسا  11331:31 کریم  و سواستوپ  ب  این اقدا  پاسخ خواهد داد. )نونژاد وکریمی،

  اروپا، همچنان در واکنش ب  استقرار بخش هایی از سامان  ضد موشکی آمریکا در شر

 های بالستاک تاکتاکی خود را در کالانانگراد مستقر کرده است)فباغااخ و ثمودی،موشک

های راهبردی بوده ، معطوف رقابت11های امناتی سال های آغازین قرخ (. بحراخ:3131:3

های است. موضوعاتی همانند سپر دفاع موشکی و پاماخ استراتژیک را باید در زمره شاخص

 امناتی جدید در روابط آمریکا و روسا  و اروپا دانست. افلی پاماخ

های اول ریاست جمهوری باراك اوباما تلا  کردند تا از ساز و آمریکا و روسا  در سال     

کارهای همکاری جویان  برای اعاده م ارکت امناتی در اروپا استفاده کنند. چنان فرآیندی، با 

تحولات شر  اروپا در روابط آمریکا و  رو گردیده است.المللی روبو بان ایهای منطق چالش
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تعبار می   "دیگری جهانی"گرایی ب  عنواخ واکن ی در برابر دهد ک  منطق روسا  ن اخ می

شود. اگر چ  برخی ناری  پردازاخ نئولابرال و همچنان ناری  پردازاخ فلح جهانی بر این 

های نئولابرال قرار می تحت تاثار اندی   ایاعتقاد بودند ک  امنات سازی در محاط منطق 

دهد ک  اروپا در روند بحراخ اوکراین از الگوی مبتنی بر های موجود ن اخ میگارد، اما واقعات

سرعت آشکار شد ک  ساختارهای  کند. از دیدگاه عملی، ب  گاری می داری تاکتاکی بهرهخوی تن

ها بود ب  تقویت و تقاضاهایی ک  متوج  آخ چند جانب  پس از جنگ سرد با توج  ب  ف ار عاا 

 (.1131:31 تحکا  نااز دارند)مصلی نژاد،

کند بازیگری فعال روسا  در خاورماان  در این راستا قاب  ارزیابی است ک   روسا  تلا  می     

 ها آساب وارد کندتواند ه  منافع آمریکا را ب  چالش بک د و ب  آخب  آمریکا تفها  کند ک  می

و ه  جایگاه خود را ب  عنواخ قدرتی جهانی تثبات نماید. ب  این ترتاب روسا  با ارائ  تعریف 

جهانی از بحراخ های منطق  ای و ارتباط برقرار کردخ مااخ بحراخ اوکراین و خاورماان ، رویکرد 

ی راهبردی خود را در راستای تضعاف منافع جهانی آمریکا و ک اندخ فحن  رویارویی ب  مکان

ها با اتخاذ سااستی فعال و در عان دور از قلمرو خود استوار کرده است؛ بر این اساس روس

کنند غرب را تلویحاَ تهدید و حال آساب رساندخ ب  منافع آمریکا بویژه در خاور ماان ، سعی می

 (.11331:31 از دخالت در اوکراین باز دارند)نونژادوکریمی،

ای در برابر ناروی دریایی تواند عام  موازن خلاج فارس می تر روسا  درحضور پر رنگ     

(. روسا  ب  گستر  روابط با ک ورهایی مانند ایراخ، 11331:31 آمریکا باشد)نونژاد و کریمی،

سوری ، عرا ، مصرو همچنان حزب الل  لبناخ گرایش با تری پاداکرده است. این مسئل  را 

مناسبات مسکو با ک ورهای این حوزه ناز م اهده کرد. تواخ در آمریکای لاتان و افزایش می

همچنان مسکو ب  انحای مختلف دست ب  حمایت از راستگراها و چپگراها در ک ور های 

مختلف اروپایی زده ک  چنان امری ممکن است در آینده فضای اروپا را ب  نفع روسا  تغاار 

دار ب  انفع  در برابر روسا  در شر  ( و یا حداق  اروپا را وا11331:31 دهد)نونژادوکریمی،

ها بعد از فروپاشی اتحاد جماهار شوروی ب  دنبال گستر  اتحادی  اروپا و اروپا نماید. آمریکایی

ناتو ب  ک ورهای بلوك شر  همچوخ مجارستاخ، لهستاخ، چک وک ورهای بالتاک بوده اند ک  

باشند. ب  روسا ،اوکراین و بلاروس می البت  موفق ه  شدند.در این مااخ، آخرین منطق  حائ  با

دلا  نفوذ سنتی روسا  در اوکراین و ناز وجود روس تبارها در آخ، آمریکا و اروپا برای نفوذ در 
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سال گذشت  ب  دست نااوردند،لذا برای تغاار ساختار قدرت  11این ک ور موفقات نهایی را در

 در این ک ور تلا  زیادی کردند.

 

 گیرینتیجه

هدف از پژوهش حاضر بررسی واکنش آمریکا و اروپا نسبت ب  سااست های روسا  در شر       

اروپا می باشد. اتحادی  اروپا ب  عنواخ یک نهاد اقتصادی و سااسی قوی در اروپا، نسبت ب  

های پی در تصرف کریم  ب  دست روسا  واکنش سااسی و اقتصادی سختی ن اخ داد و تحری 

جواری ک ورهای این اتحادی  با بر روسا  وضع کرد. اما ب  علت ه  پی اقتصادی و سااسی

روسا  و ناز وابستگی اقتصاد اروپا ب  منابع انرژی روسا  و بازار مصرفی این ک ور برای فنایع 

و سرمای  گذاراخ اروپایی، تمای  چندانی ب  گستر  و طولانی کردخ بحراخ داشت  باشد، بلک  

ح  اختلاف فی مابان است. چرا ک  ک ورهای عضو اتحادی  ب  ب  فورت نامحسوس در پی 

پلتاک را ندارند و این های سااسی و ژئوهای اقتصادمحور، تواخ تحم  تنشلحاظ سااست

ها تنها از راه ف ارهای سااسی منفی خواهد داشت. آخ روی اقتصاد حوزه یورو تأثاراتها بر تنش

وسا  در شر  اروپا و ناز همراهی مسکو در مسائ  و اقتصادی محدود سعی در کنترل رفتار ر

ای ایراخ، بحراخ سوری  و داعش پاش رو را دارند. چرا ک  موضوعاتی همچوخ توافق نام  هست 

 ها قاب  دستاابی نبود.بدوخ همکاری روس

اما رفتار آمریکا در مواجه  با روسا  کاملَا متفاوت است؛ چرا ک  کنترل و مهار سااست های     

روسا  در شر  اروپا برای آمریکا از اهمات حااتی برخوردار است.از دیدگاه آمریکا، روسا  ب  

دنبال بازسازی قدرت خود در منطق  شر  اروپاست تا از این طریق ب  یک ابرقدرت جهانی 

تبدی  گردد. بدیهی است ک  ایالات متحده بعنواخ هژموخ جهانی، در برابر چنان سااستی 

های ا در تلا  است تا با بستن گلوگاه ماند. از دیدگاه روسا  ناز، آمریکساکت نخواهد 

ژئوپلتاک روسا  در خارج نزدیک، روسا  را کاملاَ تحت کنترل و نفوذ خود در آورد. آمریکا با 

حمایت از گستر  ناتو ب  سوی شر  و پاگاری برنام  استقرار سپر دفاع موشکی در شر  اروپا 

در جمهوری های تحت نفوذ روسا  ب  سااست هت اجرای انقلاب های رنگی ریزی جو ناز برنام 

ها ندارد. آمریکا ای برای برطرف شدخ کدورتسکو پاسخ داده است و ظاهراَ عجل  های م

همچنان توانست  است با بزرگ نمایی خطر روسا  در شر  اروپا، ضمن جلوگاری از همگرایی 

ا در مسار گستر  ناتو و اختصاص بودج  های کلاخ مسکو و بروکس ، متحدین اروپایی خود ر
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امناتی با خود همراه نماید. آمریکا در این مسار، برنام  استقرار سپر دفاع موشکی خود در شر  

اروپا را مجددَا ب  اجرا در آورده وناز با خارج شدخ از پاماخ استارت دست خود را برای توسع  

. این اقدامات ایالات متحده ن اخ دهنده احساس ترس هم  جانب  تواخ ناامی باز گذاشت  است

، برای رویارویی ن اخ دادخ آمادگیاز دست رفتن موقعات هژموناک خود در سطح جهانی و ناز 

 احتمالی با رقاب تاریخی خود است.
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