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(تاریخ دریافت - 0931/01/62 :تاریخ تصویب)0930/10/09 :
چکيده
استقرار سامانۀ دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا از راهبردیترین بحثهایی است که در چند
دهۀ اخیر در صدر اخباار منققاه و اهاان رارار هرفتاه اسات تحاو هاای مرباو باه آن و
کشیدهشدن دامنۀ این سامانه به مرزهای غربی روسیه ،بیش از پیش بر روابط مسکو -واشنگتن
سایه افکنده است ایاالت متحد ،هدف اصلی خود از پیگیری این طرح را مقابله باا تهدیادهای
موشکی و هستهای ایران و کرۀ شمالی و حفاظت از متحدان خود در اروپا بیان کرده اسات باا
این حا  ،باید تواه داشت که مساکو اساتقرار و هساتر ایان ساامانۀ موشاکی را تثبیات و
استمرار هژمونی آمریکا و تهدیدی برای افزایش ردرت نظامی و موشکی روسیه مایداناد و در
این زمینه ،برای خنثیکردن آثار این سامانه باه ارادامهاای تقاابلی و تالفایاویاناه روی آورده
است این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که روسیه برای خنثیسازی آثار سارر
دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرری به چه اردامهاایی دسات زده اسات مفارو نوشاتار
حاضر این است ،از آنجا که مسکو استقرار سرر موشکی آمریکاا در شارق اروپاا را تالشای در
راستای کنتر و خارجکردن روسیه از هردونۀ ردرتهای راهبردی موشکی مایداناد بناابراین
روسیه در پاسخ به این طرح ،به اردامهای دیرلماتیا
تال

و نظاامی دسات زده و بادینوسایله در

است تا با افزایش توانمندیهای موشکی و دفاعی خود ،به اصقالح موازناۀ راهباردی را

در شرق اروپا حفظ کند این خود میتواند منققه را وارد ررابتهاای تسالیحاتی ادیاد کناد
برای تحلیل دادههای نوشتار از رو تحلیلِ کیفی استفاده شده است.
كليدواژهها
آمریکا ،روسیه ،سرر دفاع موشکی ،شرق اروپا ،موازنۀ تهدید
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مقدمه
مسئلۀ استقرار سرر دفاع ضدموشکی آمریکا که حدود نیم ررن موضوع بحث مسکو و واشنگتن
بوده است از مهمترین منارشههای راهباردی در رواباط میاان دو طارف در دورۀ پساشاوروی
برآورد میشود فعالیت و تحرکهای سا های اخیر آمریکا در رلمروی اغرافیایی شرق اروپاا
و عموماً بهشکل مداخلۀ سیاسی و تال

برای کشاندن امهوریهای این منققه باه زیار چتار

امنیتی خود ،امضای موافقتناماههاای دواانباه و چنداانباۀ نظاامی از املاه باا هراساتان،
اوکراین ،رومانی ،چ

و لهستان و پیشروی ناتو به این سو و از همه مهمتر تالشی برای ایجاد

چندین سیستم دفاع ضدموشکی ،نشاندهندۀ هدفهای بلنددامنۀ آمریکا برای هستر

حاوزۀ

نفوذ خود و محاصرۀ راهبردی روسیه بوده که پیوسته نگرانی و عصبانیت مقامهای مسکو را نیز
به همراه داشته است کاخ سفید ادعا کرده است که هادف تسسایس سارر موشاکی حفاظات از
آمریکا و ناتو در برابر تهدیدهای حملههای کرۀ شمالی و موش های بالستی

ایران اسات باا

واود این ،کرملین آن را بهمثابۀ تهدیدی ادی برای امنیت ملی خود میداند مسکو در موضع
خود بسیار ادی و مصمم است و دائم اعالم میکند توایه آمریکا برای تسسیس سرر موشاکی
بهانهای صرف برای محاصره و زمینهیرساختن روسیه است دشمنی روسایه نسابت باه طارح
سرر دفاع موشکی آمریکا بر مبنای درک ویژه از هدفهای راهبردی آمریکاست این هادفهاا
شامل سلقۀ کامل چندالیهای و سیاست ضربۀ فلجکنندۀ او هستهای اسات کاه شاامل مفهاوم
برتری هستهای و توسعۀ ناتو به درون مرزهای روسیه است روسیه تحرکهای آمریکا در ایان
زمینه را تال برای کسب «برتری راهبردی» و «بازی با حاصل امع صفر» میداند که همزمان
با تضعیف عمق راهبردی ،انقبا ژئوپلیتی و بیرونهاااری روسایه از ترتیباات اروپاایی را
هدفهااری کرده است در چنین شرایقی ،روسیه در منققۀ شرق اروپا در معر

ی

معمای

امنیتی نوین و پیچیده ررار میهیرد که نیازمند بازدارندهی معقو در منققه است در این رابقه،
روسیه برای الوهیری از توسعۀ رلمروی نفوذ غرب در خارج نزدی و حفظ بازدارندهی خود
با اردامهای دیرلماتی و نظامی به تهدیدهای موشکی آمریکا واکنش نشان میدهد و در تال
است از شکلهیری ترتیبات و نظم منققهای در راستای هدفها و مناافع واشانگتن و متحادان
منققهای آن الوهیری کند مقالۀ حاضر بهدنبا پاسخدادن به این پرسش است که روسیه بارای
خنثیسازی آثار سرر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرری چه ارادامهاایی انجاام داده اسات
مفرو نوشتار حاضر این است که مسکو اساتقرار سارر موشاکی آمریکاا در شارق اروپاا را
تالشی در راستای کنتر و خارجکردن روسیه از هردونۀ ردرتهای راهبردی موشکی میداناد
بنابراین روسیه در پاسخ به این طارح ،باه ارادامهاای دیرلماتیا

و نظاامی دسات زده اسات

بدینوسیله میکوشد تا با افزایش توانمندیهای موشکی و دفااعی خاود ،باه اصاقالح موازناۀ
راهبردی را در شرق اروپا حفظ کند که این خود میتواند منققه را وارد ررابتهای تسالیحاتی
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ادید کند برای پاسخ به پرسش نوشتار و بررسی فرضیۀ مقرحشاده ،ابتادا چاارچوب نظاریِ
موازنۀ تهدید را طرح میکنیم سرس به پیشینه و سیر تحو های سرر دفاع موشاکی آمریکاا در
اروپای شرری میپردازیم در ادامه ،راهبردها و اردامهای آمریکا برای مهار منققاهای روسایه را
بیان میکنیم سرانجام تال مسکو برای خنثیسازی آثار این سامانه در شرق اروپاا را بررسای
میکنیم نوشتار مواود بر اساا

رو

تحلیالِ کیفای انجاام هرفتاه اسات رو

هاردآوری

اطالعات و دادههاای نوشاتار نیاز از راه مقالعاات کتابخاناهای (اساناد ،کتاابهاا ،مجلاههاا و
وبسایتها) و استواو در فصلنامهها و مجلههای تخصصی انجام میشود
چارچوب نظري :موازنۀ تهدید
تا اوایل ررن بیستویکم نظریۀ موازنۀ روای وارعهرایان ردیمیترین نظریه برای تبیین رواباط باین
ردرتها و از نظریههای مهم در روابط بینالملل محسوب میشد اما رویدادهایی مانند فروپاشای
اتحاد شوروی و پایان نظام دورقبی ،تبدیلشدن ایااالت متحاد آمریکاا باه تنهاا ابررادرت نظاام
بینالملل و نیز شکلنگرفتن موازنه در برابر آن تا اواخر ررن بیستم ،سبب شد تا کااربرد و رادرت
تبیین نظریۀ موازنۀ روا را بسیاری از نظریهپردازان رواباط باینالملال ماورد تردیاد رارار دهناد و
انتقادهایی از سوی آنها بر این نظریه وارد شود چرا که بعد از فروپاشی اتحاد شاوروی ،ایااالت
متحد به ردرتمندترین دولت در نظام بینالملل تبدیل شد اما تمایلهای ادی برای ایجاد موازناه
علیه این رادرت از ساوی دیگار رادرتهاا مشااهده نشاد ()Abbasi and Others, 2013: 177
تحققنیافتن نظریۀ موازنۀ روا علیه ایاالت متحد« ،استفن والت» 0،از نظریهپاردازان واراعهرایای را
بهسوی اابهاایی تمرکز وارعهرایی از موازنۀ ردرت به موازنۀ تهدید پیش برد او معتقد است که
ردرتها در برابر افزایش ردرت دیگران دست به موازنه نمیزنند در مقابل ،آنچه سبب مایشاود
کشورها به توازن روی آورند ،میزان تهدیدی است که درک میکنند از نظر والت ،در شکلهارفتن
یا شکلنگرفتن موازنه در برابر ردرتهای برتر ،عالوه بر متغیر ردرت (توانایی) ،سه متغیار دیگار
نیز تسثیرهاارند که عبارتاند از :مجاورت ،رابلیتهای تهاامی و نیتهای تهاامی والت با تسکید
بر متغیر ردرت توضیح میدهد که دولتهای ردرتمند در اسا

برای دیگاران تهدیاد محساوب

میشوند زیرا نمیتوان در برابر چگونگی استفادۀ آنها از ردرتشان تضمینی داشت بر این اساا ،
افزایش ردرت ی دولت ،به افزایش احسا تهدید از سوی دیگاران و باهکاارهیری ارادامهاای
موازنهای میانجامد .دیگر متغیر مؤثر در ایجاد موازنه از دیدهاه والت ،متغیر مجاورت (مورعیات و
نزدیکی اغرافیایی) است وی ظرفیت تهدیادزایی را باا فاصالۀ اغرافیاایی در رابقاۀ معکاو
میبیند بههونهای که هرچه فاصلۀ اغرافیایی دولتها نزدی تر باشد ،آنها نسبت بههم تهدیدزاتر
1. Stephen Walt
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خواهند بود و هرچه فاصلۀ آنها از یکدیگر بیشتر باشد ،تهدیدزایی و تر

آنها از یکدیگر کمتر

خواهد بود )(Akhavankazemi and Others, 2018: 21-22

متغیر سوم از دید والت ،ردرت تهاامی دولتهاست بدین معنی که در صورت ثابتماندن
دیگر متغیرها ،دستیابی دولتها به توانایی نظامی ویژه یا توانایی سیاسی خاص ،مانند ایدئولوژی
یا هفتمان دامنهستر ،آنها را تهدیدزاتر میکند سرانجام چهارمین متغییر تسثیرهااار در ایجااد
موازنه ،نیتهای تهاامی دولتهاست این متغیار مباین آن اسات کاه هرچاه از نظار دیگاران
نیتهای تهاامی ردرتی آشکارتر باشد ،احتما بیشتری واود دارد که آنهاا باه موازناه روی
آورند ) (Darabi and Eskandari, 2018: 64-65با تکیه بر این مفرو های نظاری ،موضاوع
مورد پژوهش ،رابل تجزیه و تحلیل است در این زمینه باید هفات :اهرچاه واشانگتن هماواره
هدف اصلی استقرار و هستر

سرر دفااع موشاکی در شارق اروپاا را مقابلاه باا تهدیادهای

موشکی ایران و کرۀ شمالی عنوان کرده است اما روسیه این طارح را تهدیادی بارای نیاروی
بازدارندهی هستهای و محاصرۀ راهبردی خود در حوزۀ خارج نزدی میداند ضمن مخالفت
با برپایی آن ،با استفاده از توانایی دیرلماتی و نظامیا برای خنثیکردن تسثیرهای این ساامانه
تال

میکند و در راستای الوهیری از در تنگنا ررارهرفتن مسکو و محاصارۀ ژئاوپلیتیکی آن

توسط واشنگتن هام بر میدارد
پيشينه و مراحل استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا
پیدایش سامانۀ دفاع موشکی آمریکا را میتوان در برنامههای آلمان در اواخر انگ اهاانی دوم
مبنی بر تولید نسل نخستین شرکتهای رارهپیما استواو کرد که با تولیاد موشا هاای وی
دو از سوی آن کشور به ظهور رسید .انگ سرد و توسعه و هستر

تولید موش های دوربرد

و رارهپیما میان دو ابرردرت در اوایل دهۀ  0301سیاستمداران و دولتمردان ایاالت متحاد را
به تواهکردن به توان اتحاد شوروی در ایجاد ضربۀ او باه آمریکاا مصامم سااخت تاا تاوان
نظامی ا راهبردی خود را در مقابله با این تهدیاد و تاوان اتحااد شاوروی هساتر

دهناد باا

رویکارآمدن رونالد ریگان و پیگیری مصرانۀ وی در بهکارهرفتن طرحهای دفااعی -راهباردی
برای مقابله با امرراتوری شر ،طرح هروه راهبرد ملی در دفاع راهبردی با عنوان انگ ساتارهان
به ظهور رسید این طرح ادامه یافت تا اینکه بهدلیل هزینههای هنگفت و پیچیدهیهای فنی آن
و همچنین دهرهونی در رواباط دو ابررادرت باا رویکارآمادن میخائیال هوربااچف ،0آثاار و
سیاستهای وی همچون فروریختن دیوار برلین و اتحاد دو آلمان ،پیگیری بارای عملایکاردن
طرح رو به افو هااشات ) (Moeinalddini and Entezar Almahdi, 2008: 7-8باا فروپاشای
1. Mikhail Gorbachev
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اتحاد شوروی و نابودی نظام دورقبی ،بزرگترین تهدید امنیتی بارای آمریکاا از میاان رفات و
دیگر فشاری برای ایجاد سرر دفاع موشکی واود نداشت ولی اورج بو

پدر ،راهبارد سارر

دفاع موشکی را از انگ ستارهان به محافظت اهان در برابر حملههای محدود تغییر داد ایان
سامانه که تسکید زیادی بر استقرار سامانههای فضاایی بارخالف ساامانههاای رهگیاری زمینای
داشت ،شامل مجموعهای از ناوشکنهای فضایی با عنوان هوهرهای ارزشمند باود ایان طارح
وارعبینانهتر از طرح ریگان بود ولی این طرح نیز اارا نشد کلینتاون در ساا  0339ناام ایان
برنامه را به «دفاع ملی موشکی» تغییر داد و بر عملیاتیکردن دو ساامانۀ موشاکی در آالساکا و
کالیفرنیا برای بازدارندهی در برابر تهدیدها علیه آمریکا اصارار زیاادی داشات در ایان طارح،
پیشبینی شده بود که موش های دشمن هنگامی که در مراحل اولیۀ پرتاب هستند و هناوز باه
حالت بالستی
موشاا

در نیامدهاند ،رهگیری شوند و هدف ررار هیرند هدف نهاایی آن باود کاه هار

بالسااتی

طاارف مقاباال ،پاایش از رساایدن بااه فضااای آمریکااا رهگیااری و نااابود

شود ) (Ghorbani, 2012: 8رویداد یازده سارتامبر باه ایااالت متحاد فرصات داد کاه پیشابرد
طرحهای دفاع ضدموشکی را توایه کند بر این اسا  ،اورج بو در  09دساامبر  ،6110در
یادداشتی دیرلماتی

برای روسیه ،رزارستان ،اوکراین و روسیۀ سافید خاروج آمریکاا از پیماان

ضدموش های بالستی

را اعالم کرد و در تسثیر رویداد یازده سرتامبر و فضای روانای مسااعد

برای توسل به اردام های تهاامی ،نومحافظهکاران تصامیم هرفتناد ساامانههاا را باه خاارج از
مرزهاای ایااالت متحاد هساتر دهناد ) (Kazemi and Others, 2013: 43هفاتوهوهاای
غیررسمی آمریکا با لهستان و امهوری چ در خصوص امکانپاایری اساتقرار ساامانههاای
دفاع موشکی در این دو کشور در سا  6116آغاز شد این هفتوهوها که در ساا  6112بار
مبنای طرحی مشخص برای استقرار رادار در امهوری چ

و سامانۀ موشا هاای رهگیار در

لهستان صورت هرفته بود ،سرانجام در هفتوهوهای رسمی آمریکا و این دو کشور در ژانویاۀ
 6111به نتیجه رسید

)(Atai and Taftian, 2014: 308-309

با رویکارآمدن اوباما روند تکاملی ایجاد و استقرار شبکۀ اهانی دفاع موشکی برای مقابله
با تهدیدهای موش های بالستی

کشورهایی مانند کارۀ شامالی و ایاران اداماه پیادا کارد در

سرتامبر  ،6113اوباما تغییرهای پیشنهادی خود دربارۀ هستر

طرح دفاع ملی موشاکی آمریکاا

برای مقابله با حمله های موشکی ایران برای حفاظت از اروپاا موساوم باه «رویکارد مرحلاهای
تقبیقی» را اعالم کرد ( .)Reif, 2017: 2او در این سخنرانی ،با امنیتیکردن برنامۀ موشا هاای
بالستی

ایران بهعنوان عامل اساسی مؤثر بر تصمیم دولت وی بارای تغییار طارح باو

پسار

دربارۀ ایجاد سرر دفاع موشاکی بارای اروپاا برناماۀ دفااع موشاکی ایاران را تهدیاد خواناد و
بهروشنی هفت« :زرادخانۀ موشکی تهران اکنون رادر به زدن اروپا است»( )Bruno, 2012: 9در
طرح ادید ،توسعه و سرعتبخشیدن به سامانههای دفاع موشکی آمریکاا در اروپاا بار مبناای
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ارزیابیهای ادیدتر از ردرت موش های بالستیکی ایاران در اولویات رارار هرفات .بناابراین
واشنگتن هدف از هستر

و توساعۀ سارر موشاکی بالساتی

اروپاا را محافظات از رلماروی

کشورهای عضو ناتو در برابر حملههای احتمالی ایران برشمرد برخی از مقامهای پیشین دولت
اوباما اعتقاد دارند که واود این سرر موشکی صرفنظر از پیمان هستهای چندملیتی با تهران که
ربل از این سرر موشکی بسته شد ،بهطور کامل ضروری است و میتوان هفت که ایان معاهاده
خقر ی

حملۀ موشکی هستهای به اروپا را اهر نگوییم برای همیشه دستکم در طاو پاانزده

سا آینده به تعویق میاندازد مسکو استدال میکند که پس از بستن معاهدۀ هستهای با ایران،
هدف وارعی فعالیتهای مداوم در سایتهای رهگیاری موشاکی در اروپاای شارری تضاعیف
ردرت هستهای بازدارندۀ روسیه است پوتین به مقامهای دفاعی روسیه هفت« :وظیفاۀ ماا ایان
است که هر تهدید نظامی علیه امنیت روسیه از امله تهدیدهای مربو به ایجاد دفاع موشاکی
راهبردی را بهطاور ماؤثر خنثای کنایم» ( .)Oswald, 2016: 7دونالاد تراما

در حاا ااارای

برنامههای اعالمشدۀ دولت اوباما در سا  6113برای دفااع از اروپاا در برابار احتماا توساعۀ
موش های میانبرد با رابلیت حمال کالها هاای هساتهای توساط ایاران اسات اماا ااارای
طرحهای ردیابی موشکی در لهستان تا سا  6100حتی با واود کااهش تهدیادهای موشاکی
ایران ادامه دارد بستن معاهدۀ هستهای سا  6102با ایران ،امکان ساخت بمب هستهای توساط
ایران را بهطور رابل مالحظهای و دست کم برای  02سا به عقب انداخته است و تهران اردامی
برای توسعۀ موش های میانبُرد خود که نیازمند سا هاا آزماایش اسات ،انجاام ناداده اسات
مراحل اولیۀ این طرح با عنوان «رویکرد تقبیقی مرحلهای اروپا» بار روی کشاتیهاا در دریاای
مدیترانه و در رومانی برای مقابله با موش های کوتاهبُرد و میانبُرد اارا شدهاند تیتی اراساتو،0
تحلیلهر ارشد مؤسسۀ سیرری ،در اینباره میهوید« :تهدید هستهای و موشکی ایاران تاا حاد
زیادی کاهش یافته است بنابراین سیستم دفاعی ما نیاز بایاد بار ایان اساا
هستر

سیستم ضدموشکی آمریکا در اروپا باید متورف شود

تعادیل شاود

این امر امنیت ناتو را تهدیاد

نمیکند زیرا هیچ تهدید موشکی هستهای از سوی ایران برای توایه سیستمهای دفاعی ادیاد
واود

ندارد»(.)Hale and Erasto, 2017: 3-4

سیستمهای دفاعی موشکی آمریکا بخشی اداییناپایر از راهبرد مقابله با هستر

و افازایش

تکنولوژی موش های بالستی است سایتهای دفاعی آمریکا در اروپا برای مقابله با تهدیادهای
موشکی بالستی ایران طراحی شدهاند آنها نمیتوانند با زرادخانۀ موش های بالساتی روسایه
مقابله کنند به همین ترتیب ،استقرار سایتهای دفاع موشکی آمریکا در آالسکا و کالیفرنیاا بارای
دفاع از سرزمین آمریکا در برابر حملههای احتمالی موش های بالستی

دوربُرد کرۀ شمالی ،هایچ
1. Titi Erostu
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تهدیدی علیه زرادخانۀ سالحهای هستهای دوربُرد روسیه بهشمار نمیآیند و در برابر حملۀ زمینی
که روسیه توانایی انجام آن را دارد ،آسیبپایرند مسکو از خقر تهدید موشا هاای بالساتی

و

به تحلیلبردن توان موشکی مسکو از سوی واشنگتن آهاهی دارد با ایان حاا  ،روسایه در حاا
توسعه و استقرار سیستمهای دفاع موشکی خود ،از امله رهگیرهاای هساتهای اسات ( Dodge,
 )2018: 5و تال

میکند از تهدیدهای موشکی واشنگتن و متحدان غربی آن در خاارج نزدیا

بکاهد و از تقالی آمریکا و ناتو برای تسلط بر فضای پساشوروی برای نفوذ و پیشاروی باه درون
کشورهای خارج نزدی

الوهیری کند

سياستها و اقدامهاي آمریکا براي مهار منطقهاي روسيه
اوراسیا بهعنوان آینۀ تمامنماای سیاسات باینالملال شاناخته میشود که در آن آمریکا بهعنوان
ابرردرت مداخلههر اهانی ردرت و نفوذ خود را هستر

مایدهااد در مقابال ،رادرتهاای

منققهای از تسلط آمریکا بر این منققۀ ژئوپلیتیکی الوهیری میکنناد در وارااع ،آمریکااا بار
نظریۀ هژمونی بر مبنای ارز های لیبرا غربی تسکید دارد بر ایان اسااا  ،توسااعهطلباای و
مداخلههرایی در نقا مختلف اهان را حق خود میداند ( )Lukin, 2018: 307و در این زمیناه
تال

میکند با کم هرفتن از ابزارهای مؤثر همچون ایجاد سامانۀ دفااع موشاکی و هساتر

ناتو به شرق اروپا و

حلقۀ نفوذ و ردرت روسیه را در منققۀ ژئوپلیتیکی اوراسیا تنگتر کناد

و از این راه ،ضمن کاهش اایگاه این کشور در عرصۀ منققهای و بینالمللی به ردرت هژماون
اهانی دست پیدا کند
 .2استقرار و گسترش سپر موشکی آمریکا در اروپاي شرقی
طرح استقرار سامانۀ سرر دفاع موشکی آمریکا در چ

و لهستان در ادامۀ همان سیاست مهار

ادید روسیه است که آمریکا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دنبا میکرد این طارح اایگااه
نظامی -سیاسی روسیه را تضعیف کرده است و برای مقامهاای بلندپایاۀ ایان کشاور تهدیادی
ژئوپلیتیکی محسوب میشود پوتین نیز در اظهارنظری که در پایان دیدار سران اتحادیۀ اروپا و
روسیه در لیسبون  6111مقرح کرد ،خاطرات یکی از خقرناکترین رویاروییها در زمان انگ
سرد را برای تسکید بیشتر بر مخالفت مسکو با طرح سرر دفاعی موشکی آمریکا زنده کرد و ایان
طرح را با بحران موشکی کوبا در  52سا پیش مقایسه کرد پوتین در این مورد هفت« :به یااد
بیاورید که چگونه اتفاق مشابهی در نیمۀ دهۀ  0321روابط طرفهای درهیر را تحت تسثیر ررار
داد

اردامهای مشابه به آنچه امروز آمریکاا مایخواهاد آن را انجاام دهاد ،اتحااد شاوروی

موش های خود را در کوبا در نزدیکی مرزهای آمریکا مستقر کرد این ارادام واشانگتن سابب
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بروز بحران موشکی کوبا شد از نظر فنی ،وضعیت امروز برای ما خیلی مشابه آن رویداد است
چنین تهدیدهایی در نزدیکی مرزهای ما در حا شکلهرفتن

اسات» (.)Traynor, 2007 (b): 3

کرملین و مقام های رسمی روسیه با صاحبت هاای متکبراناۀ سیاساتماداران آمریکاا از املاه
م کین ،0سارا فالین 6و میترامنی 9که روسیه را دشمن آمریکا خقاب کرده بودند ،تحریا و
خشمگین شدند مقام های آمریکایی حتی تهدید به تغییر رژیم کردند در ساا  ،6100دمیتاری
مدودیف ،رئیسامهور ورت روسیه ،آشکارا تهدید به حمله به سرر دفاع موشکی آمریکا کارد
از نظر روسیه ائتالف آتالنتی

متعهاد باه هامزیساتی مساالمتآمیاز در هایچ شاکلی نیسات

(.)Nazemroaya and Halliday, 2012: 317

راهبرد سرر دفاع موشاکی آمریکاا در اروپاا باا هادف تقویات و کنتار اروپاا و باه ویاژه

دولتهای عضو ناتو و همچنین فرو بیشتر تجهیازات نظاامی باه متحادان اروپاایی خاود و

مجموعههای صنعتی -نظامی این کشور است در این زمینه باید هفت:

تضمین سودآوری برای
هدف های دیگر آمریکا از استقرار و هستر

طرحهای سرر دفاع موشکی در اروپا منزویکردن

روسیه در بین کشورهای اروپایی است تا بتواند از نفوذ بیشتر روسیه در این کشورها الوهیری
کناد ( .)Johnston, 2016: 21در واراع ،تجهیازات کناونی مقدماهای بار اساتقرار ساامانههاای
توانمندتر در آینده هستند و حتی اهر سامانههای مستقرشدۀ کنونی نتوانند موش هاای روسایه
را هدف ررار دهند در آینده چنین امکانی فراهم خواهد شد باید تواه داشت که مشکل اصلی
در مسئلۀ استقرار سامانهها است ،چنانچه سامانهها مستقر شوند ،مراحل ارتقای سقح فناوری و
بهکارهیری موش های پیشارفتهتار و نیاز افازایش تعاداد آنهاا آساان خواهاد باود سارهئی
الوروف ،5وزیر امور خاراۀ روسیه ،نیز این نکته را تصادیق کارده و هفتاه اسات کاه تهدیاد
وارعی «موش های کنونی در اروپا و رادارهای مستقر شده نیستند این تنها بخشی از زیربناای
راهبردی آمریکا با هدف مهار و تضعیف توان موش های هساتهای روسایه اسات» (

Moradi

 )and Others, 2015: 184بنابراین روسیه از ایااالت متحاد خواساته اسات تاا سیساتم دفااع
موشکی خود را از کشورهای شرق اروپا امعآوری کند چنانکاه در ساند راهباردی سیاسات
خارای فدراسیون روسیه که در دسامبر  6102انتشار یافته ،آمده است« :سیاست سد نفوذی که
ایاالت متحد و متحدان آن کشور علیه روسیه در حا پیگیریاند و فشارهایی که از سوی آنها
بر این کشور اعما می شود ،ثباات و نظام منققاه ای و اهاانی را باا چاالش روباه رو سااخته
است» ) (Moeinalddini, 2018: 8از نظر روسیه ،مقامهای کاخ سفید با استقرار و توسعۀ طارح
سرر موشکی آمریکا در اروپای شرری برای ایجاد نوعی برتاری راهباردی هساتهای و افازایش
1. McQueen
2. Sarah Fallin
3. Mittering
4. Sergey Lavrov
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بازدارندهی آمریکا از راه خنثیسازی و بیاثرسازی واکنش هستهای روسیه تال

میکنناد و از

این راه به بیاثرسازی ظرفیتهای روسیه برای دفاع از خود و همپیمانانش برآمدهاند با استقرار
طرح سرر موشکی در محل پیشبینیشده ،روسیه نمیتواند باه اولاین ضاربۀ هساتهای آمریکاا
واکنش نشان دهد اهر طرح سرر موشکی بر روی مرزهای روسیه مستقر شاود ،زرادخاناههاای
هستهای کرملین در عمل بیاستفاده خواهند ماند
 .1خزیدن ناتو بهسوي روسيه
طرح موضوع هستر ناتو به شرق که ممکن است در آینده با نفوذ کامل بر رفقاز و خاروج
آن از دست روسیه همراه باشد ،برای رو ها بسیار نگرانکننده است شاید رو ها بتوانند بر
سر هر نققۀ دیگری از اهان (حتی آسیای مرکزی) با آمریکا معامله کنند یا به تفااهم دسات
یابند ولی رفقاز برای روسیه بسیار راهبردی است ) (Bordbar, 2016: 230رو هاا هماواره
به منققۀ شرق اروپا بهعنوان دروازۀ ورود به اروپاای غربای نگااه مایکنناد باه هماین دلیال،
نسبت به این منققه حساسیت ویژهای دارند و هاستر

ناااتو بااه ایاان منققااه را تهدیادی

ادی علیه امنیت ملای و تمامیات ارضاای خااود ماایداننااد در نتیجاه ،حااضور ناااتو در
سرزمینهای تاریخی و در مرزهای روسایه بارای پاوتین و دیگار مقامهای کارملین پاایرفتنی
نیست ( .)Bebler, 2015: 49به ارئت میتوان هفت که هستر

ناتو به شرق مهمتارین عامال

چالشزا میان روسیه و غارب باوده اسات کاه مقاامهاای کارملین را بایش از پایش باهساوی
موازنهسازی در سیاست خارای -امنیتی و استفاده از سالح انرژی به پیش برد اما چرا روسایه
ناتو به شرق مخالف اسات ( )Sokolsky, 2017: 19- 23پاساخ رو هاا باه ایان

با هستر

پرسش این بود که ناتو برای محاصرۀ روسیه و افزایش ردرتش در برابر دشمن ردیمی حرکات
بهسوی شرق را به هدف خود تبدیل کرده است برخی دیگر ،دلیال توساعۀ نااتو باه شارق را
مجبورکردن روسیه به پایر

اصو مردمساالری غربی و انجام اصاالحات ماورد نظار غارب

عنوان میکردند ،کنارهااشتن روسیه از معادلههای اهانی و منققاهای نیاز از دلیالهاای دیگار
هستر

ناتو عنوان شد ( .)Sakwa, 2017: 165- 191در دهۀ  0331روابط روسیه و ناتو هماراه

با تحقیر و بدبینی بود زیرا اعضای ناتو با روسیه بهعنوان کشوری ضعیف برخورد مایکردناد
روسیه همچنان ناتو را سازمانی ضدروسی میداند که امنیت ملی این کشور را تهدید مایکناد
همچنین سیاستمداران کرملین ،ناتو را ابزاری در دسات آمریکاا بارای پیشابرد سیاساتهاای
ی اانبها

در اروپا و اوراسیا به حساب میآورند که امنیت و منافع روسیه را با چالش ادی

روبهرو خواهد کرد

(.)Carpenter, 2018: 4
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رو ها نهادهایی مانند ناتو و اتحادیۀ اروپا را نقشۀ آمریکا برای پنهانکردن نیات اصالی
خود میدانند که همانا محاصره و مهار روسیه و همچنین تضعیف امنیت ملی این کشور اسات
( .)Lucas, 2009: 122در آیین نظامی روسیه مصاوب ساا  ،6101هساتر نااتو یاا «انتقاا
زیرساختهای نظامی کشورهای عضو ناتو به مجاورت مرزهای فدراسیون روسیه» از مهمترین
خقرهای خارای برای امنیت روسیه محسوب میشود این مسئلۀ در مورد سااخت و اساتقرار
سیستمهای دفاع موشکی راهبردی نیز صدق میکند تمام این نگرانایهاا باهعناوان خقرهاای
ادی در این سند ردهبندی شدهاند به همین ترتیب« ،راهبرد امنیت ملی فدراسایون روسایه تاا
سا  »6161بر مخالفت طوالنیمدت این کشور باا افازایش رادرت ساازمان پیماان آتالنتیا
شمالی (ناتو) و طرح آن برای انتقا زیرساختهای نظامی خود در مجاورت مرزهای روسیه و
همچنین تال های ناتو برای ایفای نقش اهانی در سقح امنیتی تسکید میکناد

( Ondrejcsak,

 .)2016: 23بعد از بحران اوکراین و انگ هرااستان و روسایه ،ناتو و متحدانش بر آن شادند

که از تهدید روسیه الوهیری کنند ژنرا اان دانفاورد ،0از مقاامهاای ارشاد نیاروی دریاایی
آمریکا ،در این مورد بیان داشت که« :اکناون بزرگتارین تهدیاد امنیتای اروپاا و منااطق ماورد
نفوذ ناتو ،روسیه است» ناتو بعد از این تنشها از راههای مختلاف مانناد عملیاات اطالعااتی،
سایبری و نفوذ سیاسی در مناطق حاسا

از املاه آسایای مرکازی کاه ماورد توااه مساکو

است و نیز اردامهای ارتصاادی مایخواهناد کاه از نفاوذ روساایه و رادرتهیاری دوباارۀ آن
(.)Sharkov, 2018: 12

الوهیری کنند
تر روسیه از هستر

ناتو بهسوی مرزهای روسیه به نگرانی وارعی این کشور در رابقه

با از دسترفتن نفوذ این کشور در رلمرو اوراسیا مربو مایشاود همچناین بیاانگر بادبینی
رو ها در رابقه با تجاوز احتمالی ناتو به این کشور است که با هستر

حضور نظامی ناتو

در مرزهای فدراسیون روسیه تشدید میشود ( )Radin, 2017: 39ژنرا یاوری بالیواوساکی،6
رئیس نیروهای مسلح روسیه ،به مقامهای روسیه هشدار داد کاه کشاور روسایه باا تهدیادهای
نظامی بزرگتری نسبت به انگ سرد روبهرو است ژنرا بالیواوسکی آشکارا تسکیاد کارد کاه
روسیه مشغو آمادهکردن خود علیه تهدیدهای احتمالی ناتوسات باه غیار از اعالمیاۀ رابارت

هیت 9و بالیواوسکی ،پوتین خقاب به حاضران در نشست مونیخ اعاالم کارد کاه نااتو کشاور
روسیه را هدف ررار داده است این اولین اظهار رسمی ی مقام روسی علیه ائتالف نااتو باود
که در حضور رهبران ناتو انجام شد و عالمتی باود کاه روسایه باهشادت در حاا تهدیاد یاا
احسا

تهدید از سوی ناتو در مرزهاای مجااور خاود اسات (

Nazemroaya and Halliday,

1. Gen. John Dunford
2. General Yuri Baliusovsky
3. Robert Gates
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 .)2012: 369واکنش رو ها به محض اینکه آنها پی بردناد توساط آمریکاا و نااتو در حاا
محاصرهاند هر روز بهطور فزاینده اامعتر و شدیدتر میشود رابرت هیت ،وزیر دفااع آمریکاا
در فوریۀ  6111تصدیق کرد که روسیه در کنار چین ،برای واشنگتن تهدید است او به اعضاای
کنگرۀ آمریکا اعالم کرد که عالوه بر انگ اهانی علیه تروریسم ما با مسیرهای نامشخصای باا
چین و روسیه روبهرو هستیم ایان دو کشاور در حاا پیگیاری برناماههاای نوساازی نظاامی
پیچیدهاناد ) (Nazemroaya and Halliday, 2012: 402و باا هادف تضاعیف و کااهش نفاوذ
منققهای آمریکا بهکارهرفتن سیاستها و راهبردهای مشترک اردام میکنند از ایانرو ،در ساند
راهبرد امنیت ملی دولت ترام در سا  ،6101نیز آمده است« :چین و روسیه در حا سااخت
تسلیحات پیشرفته و توانمندی هایی هستند که میتوانناد زیرسااختهاای حساا و سااختار
فرماندهی و کنتر ما را

تهدید کنند» (.)Cordesman, 2018: 1

دليلهاي روسيه براي خنثیسازي عالئم سپر موشکی آمریکا در اروپاي شرقی
از موضوعهای اساسی مورد اختالف آمریکا و روسیه در چند دهۀ اخیر مسائلۀ طارح تهااامی
موسوم به سرر دفاع موشکی است پاس از اعاالم اساتقرار ساامانۀ موشاکی آمریکاا در اروپاا،

نیکوالی ماکاروف ،0رئیس ستاد ارتش روسیه ،در واکنش به طرح دفاع موشکی اروپایی اعاالم
کرد که توسعه و استقرار این سامانه مسکو را نشانه هرفته است و بدون هیچ تردیادی موااب
تضعیف بازدارندهی اتمی روسیه خواهد شد ( )Weiss, 2011: 13همچناین انتقادهاای تناد و
بیسابقۀ والدیمیر پوتین در چهلوسومین نشست امنیتاای مااونیخ بااه رفتارهااای آمریکاا تاا
حدود زیادی ناشی از شدت نگرانی روسیه نسبت به تغییرهایی بود که استقرار ایان ساامانههاا
میتوانست در توازن راهبردی میاان دو کشاور

ایجااد کناد» ( Mohebinia and Salehi, 2013:

 )112پوتین نیز در کنفرانس مقبوعاتی مشترک با رئیسامهاور فنالناد ،غیرمساتقیم باه نااتو
هشدار داد « :اهر کسی به رلمرو ما نزدی

شود ،به ایان معناسات کاه ماا بایاد متناساب باا آن

نیروهای مسلح خود را در مناطقی استقرار دهیم که تهدید از آنجا میآید آیا باهشاکل دیگاری
میتواند باشد این ناتوست که به مرزهای اغرافیایی ما نزدی
میرویم»

میشود ،نه این که ما به ااایی

(.)Dyomkin and Forsell, 2016: 3

در اوایل ژوئن  6113مقامهای روسی اعالم کردند که کاهش زرادخانههای هستهای توساط
روسیه ناممکن است مگر اینکاه آمریکاا از اساتقرار سارر دفااع موشاکی در لهساتان و چا
صرفنظر کند ) (Koolaee and Others, 2011: 89کرملین و متحدانش معتقدناد کاه ایاران و
کرۀ شمالی فقط بهانهای هستند در دست پنتاهون و ناتو برای مخفیکاردن هادف خاود ،یعنای
1. Nikolai Makarov
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هدف رراردادن روسیه تجزیاهوتحلیال ماا نشاان مایدهاد کاه اساتقرار ایساتگاه اایاابی یاا
مورعیتیابی رادیویی در امهوری چ

و تجهیزات ضدموشاکی در لهساتان تهدیادی وارعای

برای روسیه اسات ( .)Traynor, 2007 (a): 4الوروف ،هادف اصالی آمریکاا را در ایان طارح
ااسوسی از روسیه برشمرد و به آمریکا پیشنهاد کارد« :باهااای اساتقرار ساامانۀ موشاکی در
لهستان و چ  ،از ایستگاه راداری رَبَلاه در آذربایجاان یاا ایساتگاه راداری در اناوب روسایه
استفاده کند» ) (Hatamirad, 2008: 139که واشنگتن با این پیشانهاد موافقات نکارد باا انجاام
توافق هستهای ایران و شش ردرت اهانی ،موسوم به براام ،دولت روسیه بار دیگر این مسائله
را مقرح کرده است که با واود این توافق ،دیگر مسئلۀ تهدید ایاران بارای اروپاا موضاوعیت
ندارد و طرح سرر موشکی باید بهشکل کامل متورف شود افزون بر اینکه روسیه از همان ابتادا
بر این موضع پای فشرد که سرر دفاع موشکی شرق اروپا ،نه با هدف مقابله با تهدید ایران ،کاه
برای مهار ردرت راهبردی روسیه بوده و هست این در حالی است که مقامهای ارشد سیاسای
و نظامی روسیه ،با تواه به تحو ها و پیشرفتهای شایان تاواهی کاه ایان کشاور در زمیناۀ
تکنولوژی موش های بالستی رارهپیما و کاله های آنها صورت داده است ،اعالم کردهاناد
که دیگر سامانههای ضدموشکی آمریکا در اروپا نمی توانند موش های بالساتی
کاله های هستهای روسیه را رهگیری کنند

راارهپیماا یاا

)(Safari, 2017: 2-3

باادونشا  ،روساایه اسااتقرار سااامانۀ دفاااع موشااکی بالسااتی

را تهدیاادی حیاااتی باارای

توانمندیهای اتمی خود میداند در آیین نظامی روسایه کاه در ساا  6101تصاویب شاد از
مهمترین خقرهای نظامی خارای برای روسیه ،استقرار ساامانههاای دفااع موشاکی راهباردی
است که مواب کاهش ثبات اهانی خواهد شد این مسئله میتواند فضای انگ سارد ناوینی
را بر روابط غرب و روسیه حاکم کند توسعۀ رو به شرق ناتو و تغییر سازمانی از پیمان دفااعی
پیشین به ی

سازمان مداخلههر و مهاام ،روسیه را بیش از پیش عصبی کارده اسات ماهیات

راهبردی دفاع موشکی آمریکا که تعاد هستهای میان روسیه و آمریکاا را بارهم زده اسات ،باا
توسعۀ بیشتر ناتو هماهنگ و تشدید شده است مسکو احسا

مایکناد کاه باا سیاساتهاای

نظامیِ تهاامی تهدید شده است که ناتو از زمان پایان انگ سرد بهکار هرفته است در نتیجاه،
ناتو را از دخالت در یوهسالوی به مبارزه در افغانستان و لیبی و نیاز باه انجاام مسموریاتهاای
آموزشی و امنیتی در خاورمیانه و آفریقا پیش برده است در این زمینه ،سخنرانی پاوتین درباارۀ
امنیت اهانی اای تعجب ندارد در این ساخنرانی پاوتین آمریکاا را ماتهم کارد کاه در حاا
پیگیری ایجاد اهانی ت رقبی از راه کسب ردرت و تقویت نیروی

نظامی است (Nazemroaya

) .and Halliday, 2012: 412هدف اصلی آمریکا از استقرار این سامانههای دفاع موشکی حفظ
سلقۀ خود و مهار کشورهایی است که با سیاستهای برتریاویانۀ این کشور مخالف هساتند
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این مسئله سبب خواهد شد مسابقۀ تسلیحاتی ااتنابناپایر شدت بگیرد و ااو نااآرامی را در
مناطق مختلف بهواود بیاورد.
اقدامها و سازوكارهاي روسيه براي خنثیسازي آثار سپر موشکی آمریکا در شرق اروپا
 .2اقدامهاي دیپلماتيک
استقرار سامانۀ سرر موشکی آمریکا در شرق اروپا از بزرگترین موارد اختالف دیرلماتی

میاان

مسکو و واشنگتن پس از فروپاشی اتحاد شوروی به شمار میآید روسیه استقرار این سامانه را
تالشی در راستای کمکردن ردرت بازدارندهی روسایه و منازویکاردن ایان کشاور در منققاۀ
ژئوپلیتیکی اروپای شرری میداند بنابراین مسکو در واکنش به این طرح ،میکوشد تا به موازنۀ
ردرت دست بزند تا از برهمخوردن موازنۀ راهبردی در منققه و اهان به ضرر خود الوهیری
کند چین ،هند ،پاکستان و حتی کرۀ شمالی در حا توسعۀ موش هایی هستند کاه مایتوانناد
روسیه را هدف بگیرند مسکو بهطور فزایندهای احسا

میکند کاه پیماان مناع موشا هاای

هستهای میانبرد دستهای این کشور را برای واکنش به تهدیدهای هستهای هروهبندی شرق و
الوهیری از آنها بهصورت کامل بسته است در داخل محافل سیاسی روسیه اختالفنظرهاایی
واود دارد که آیا روسیه باید از این پیمان بهطور ی اانبه بیرون بیاید یا منتظر بماند تا آمریکا
پیشقدم شود ،سرس به اامعۀ بینالمللی شکایت کند ایوان کونووالوف ،0مدیر مرکاز وضاعیت

راهبردی روسیه ،معتقد است« :بحثها و هفتوهوهای زیادی در ساقح دیرلماتیا در ماورد
خروج روسیه از پیمان منع موش های هستهای میانبرد در واکانش باه ارادامهاای آمریکاا در
اریان است از آنجایی که آمریکا از صحبتکردن در مورد این سایتهای دفااعی موشاکی یاا
استقرار این موش ها در اروپا خودداری میکند ،روسیه آشکارا به واکنش احتمالی خود به این
اردام میاندیشاد» ( )Oswald, 2016: 6و باهدنباا باهکاارهیری پاساخی دیرلماتیا

در برابار

هستر این سامانۀ موشکی برآمده است استقرار سامانۀ دفاع موشکی آمریکا در شارق اروپاا،
به احتما زیاد مواب پیگیری سیاستهای مستقلتر و چاالشبرانگیزتار از ساوی روسایه در
برابر ی اانبههراییهای ایاالت متحد خواهد شد بهویژه در ماواردی کاه رو هاا باا ایااالت
متحد اختالفنظر دارند ،مستقلتر عمل خواهند کرد بر این اسا  ،به احتماا زیااد رو هاا
همچنان از پروندۀ هستهای ایران بهعنوان حربهای برای رویارویی با غرب استفاده خواهند کرد
چنانکه تاکنون نیز برنامههای هستهای ایران و همکاریهای اتمای مساکو باا تهاران ،باهعناوان
ابزاری در دست کرملین برای هرفتن امتیازهای بیشتر از غرب و باهویاژه آمریکاا باوده اسات

1. Ivan Konovalov
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بهشکلی که این روابط مناسابات کارملین و کااخ سافید را در تاسثیر رارار داده و مساکو را باه
بازیگری مهم میان ایران و غرب تبدیل کرده است

)(Bahman, 2008: 5

بر این اسا  ،رو ها برای آنکه به تهدیدهای آمریکا در مورد هساتر نااتو باه شارق و
طرحهایی مانند سرر دفاع موشکی ،پاسخ دهند و از عرصۀ تعاملهای اهانی ردرتهای بازرگ
خارج نشوند ،با تسکید بر مسائلی مانند برنامههای هستهای ایران ،سعی میکنند همچنان بهعنوان
بازیگری مؤثر نقش بازی کنند از سویی ،افزون بر واکنشهایی کاه از ساوی روسایه در برابار
هستر

سامانۀ سرر موشکی آمریکا در شرق اروپا صورت خواهاد هرفات ،باه احتماا زیااد

مسکو از انرژی و صدور هاز به اروپا نیز بهعنوان حربهای سیاسی استفاده خواهد کرد ایان در
حالی است که در سا های هاشته نیز بارها رو ها از راه رقع صدور هاز به تنبیاه کشاورهای
اروپایی بهویژه کشورهای اروپای شرری پرداختهاند و در این کار سابقه دارند از اینرو ،بهنظار
میرسد در نخستین هام ،امهوری چ

که حدود  01درصد از نفت مصرفی خود را از روسیه

تسمین میکند ،با مشکالت زیادی در تسمین انرژی خاود روباهرو شاود چنانچاه واردات نفات
پراگ از روسیه که در ماههای پیشین به  21هزار تُن میرسید ،در ژانویۀ  6110به  52هزار تُان
کاهش یافت ( .)Elder, 2008: 9از دیگر اردامهای دیرلماتی

روسیه در برابار اساتقرار ساامانۀ

دفاع موشکی را میتوان در ارتقای روابط مسکو با کشورهای آمریکای التین مشاهده کارد بار
این اسا  ،هستر

همکااریهاای نظاامی باا ونازوئال و همچناین احتماا اساتقرار دوباارۀ

موش ها و رهگیرهای روسی در کوبا میتواند از اایگاه مهمای در سیاسات خاارای روسایه
برخوردار باشد همچنین با تواه به بحران سیاسی و اخراج سفرای آمریکا از بولیوی و ونزوئال
و حمایت برخی کشورهای آمریکای التین از امله نیکاراهوا و هندورا

از این اردام ،بهنظار

میرسد که در آیندۀ نزدی  ،روسیه بیش از پیش به کشورهای آمریکاای التاین نزدیا

شاود

)(Bahman, 2008: 7

در وارع ،رو ها استقرار سامانۀ دفاع موشکی آمریکا در اروپاای شارری را سابب افازایش
نفوذ و حضور ایاالت متحد در مناطق پیرامونی خود میدانند همچنین آن را بهعنوان تهدیادی
مستقیم علیه امنیت ملی روسیه تلقی میکنند بر ایان اساا  ،مادودیف در  06ماه  ،6113در
راستای متحدکردن تال های نهادهای فدرا روۀ مجریه ،اعضای فدراسیون روسیه ،مؤسسهها
و شهروندان خود در زمینۀ تسمین امنیت ملی ،راهبرد پیشنهادی امنیت ملی فدراسیون روسایه باا
عنوان «راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه تا سا  »6161را تصویب کردند در ماادۀ  96ایان
سند آمده است« :روسیه برای تسمین ثبات راهبردی و روابط چنداانبه در عرصۀ بینالمللی ،در
هنگام اارای راهبرد حاضر با استفاده از حدارل هزینهها ،همۀ تال هاای الزم را بارای حفاظ
برابری با آمریکا در زمینۀ سالحهای راهبردی تهاامی در شرایط هساتر

سیساتم سراساری

دفاع ضدموشکی و اارای رویکرد ضربۀ سریع با استفاده از راهبرد هساتهای و غیرهساتهای از
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سوی آمریکا بهکار خواهد هرفات») (Rezaei and Emamjome Zadeh, 2014: 217از ایانرو،
استقرار سامانۀ موشکی آمریکا در نزدیکی مرزهای روسیه و بهساوی رلماروی سارزمینی ایان
کشور ،میتواند مسکو را به بهکارهرفتن واکنشهای راهباردی بارای رویاارویی باا تهدیادهای
احتمالی علیه امنیت ملی خود وادار سازد در نتیجه ،مقامهای بلندپایۀ روسی برای الوهیری از
ررارهرفتن روسیه در تنگنای راهبردی ،به اردامهای دیرلماتیا

دسات زدهاناد در ایان زمیناه،

بهدنبا حفظ و تضمین معادلهها و نظم ردرت بهسود مسکو و متحدان منققهای خود در خارج
نزدی

برآمدهاند

 .1اقدامهاي نظامی
ایاالت متحد و امهوری چ

در  0ژانویۀ  ،6110در پایگاهی در انوب پراگ ،پیمان اساتقرار

رادارهای سامانۀ پدافند ضدموشکی آمریکا را امضا کردند امضای این پیمان ،نه تنها به تنشهای
ژئوپلیتیکی میان ایاالت متحد و روسیه دامن زد بلکه واکنش تند مسکو را نیز در پی داشات و
تنها ی

روز پس از مراسم امضای این پیمان ،وزارت امور خاراۀ روسایه اعاالم کارد کاه در

صورت ورود طرح به فاز اارایی ،مسکو به اردامهای الزم برای رویارویی با خقرهای بالقوهای
دست خواهد زد که متواه امنیت ملی روسیه میشود در بخشی از این بیانیاه آماده اسات کاه
اردامهای روسیه تنها در محدودۀ دیرلماتی

نخواهد بود ،بلکه شیوههای فنی -نظامی را نیز در

بر میهیرد موضوعی که بهنوعی در بحران اوت  6110در هراستان نمود یافات
) Emamjome Zadeh, 2014: 222-223مخالفت مسکو با این طرح در حدی است که نااظران
(Rezaei and

سیاسی میهویند :اصرار بر اارای طرح سرر موشکی آمریکا ممکن اسات دو کشاور روسایه و
آمریکا را بهسویِ انگ سرد دوم بکشاند

شکل  .2پاسخ روسيه به سپر دفاع موشکی آمریکا
Source: Suchy and Thayer, 2014.

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،21شمارة  ،1پایيز و زمستان 2931

544

براسا

نظریههای وارعهرایی روابط بینالملل ورتی کشوری ارادام باه افازایش و نماایش

ردرت خود میکند ،سبب میشود سایر کشورها احسا

ناامنی کنند در نتیجه ،دست به ارادام

متقابل بزنند و رفتار یکسانی را که همان افزایش ردرت است را تکرار کنناد در ایان میاان ،از
آنجا که روسیه در سا های اخیر نشان داده است که حفظ امنیت و منافع ملی در دراۀ نخست
اهمیت برای این کشور ررار دارد بهنظر میرسد همۀ همتش را بارای افازایش تاوان خاود باا
هدف مقابله با هر نوع تهدیدی به کاار خواهاد بسات اساتقرار موشا هاای «ا  »511 -در
انوب روسیه همزمان با توافق ترکیه با آمریکا در مورد استقرار ایستگاه ردیابی موشکی آمریکا
در این کشور نشان میدهد که مسکو میخواهاد در فضاای رراابتیِ ایجادشاده ،باا اساتفاده از
موش های پیشرفته ،راهبرد دفاعی خاود را بارای باه حادارلرسااندن تهدیادهای تسالیحات
راهبردی و موش های رارهپیمای آمریکا تقویت کند خبر نصب موشا

دوربُارد «ساایوز» در

سکوی پرتاب «هاهارین» از پایگاه فضایی «بایکونور» و اعالم توافق رزارساتان و روسایه بارای
استفادۀ روسیه از این پایگاه ،از مصادیق دیگر تال روسیه در حفظ وزن راهبردی ،منققهای و
بینالمللی خود در برابر غرب اسات ) (Rezaei and Emamjome Zadeh, 2014: 227-228در
همین زمینه ،روسیه پایگاه نظامی خود را در ارمنستان موسوم به «پایگاه  »016تجهیز کارد ایان
کشور همچنین با کاهش نیروهای نظامی خود در ایروان ،برخی یگانهای خود را در منققاهای
نزدی

به مرزهای ارمنستان و ترکیه منتقل کرده است از همینرو ،مسکو ضمن یکرارچهسازی

سامانۀ دفاع هوایی خود در کشورهای روسیۀ سافید ،ارمنساتان و رزارساتان درصادد اسات تاا
«سازمان پیمانهای امنیت دستهامعای» باهااماناده از دهاۀ  0331را احیاا کناد ( Rezaei and
 )Emamjome Zadeh, 2014: 229از دیاادهاه روساایه ،توسااعۀ هرچااه بیشااتر سااامانههااای
ضدموشکی آمریکا و ناتو که توانایی رهگیری موش های هستهای راهبردی روسایه را دارناد،
بهمنزلۀ اردامی برای خنثیکردن توانمندی آفندی هستهای روسیه محسوب مای شاوند کاه ایان
اردامهای آمریکا و ناتو ضمن اینکه در عمل روسیه را در محاصرۀ ژئوپلیتیکی ررار میدهاد ،از
رابلیتهای موشکی و توان دفاعی مسکو در خارج نزدی

خواهد کاست

یکی دیگر از مواردی که به احتما زیاد از سوی رو هاا پیگیاری خواهاد شاد ،ارتقاای
زرادخانۀ موش

هستهای و تولید موش هایی است که سرنگونکردن آنها سختتر است بار

این اسا  ،روسیه موش های رارهپیمایی را تقویت خواهد کرد که مایتوانناد از چتار دفااعی
سیستم ضدموشکی آمریکا بگارند و رهگیاری آنهاا را خنثای ساازند و تولیاد موشا هاای
کوتاهبرد و میانبرد را از سر خواهد هرفات ) (Bahman, 2008: 4مساکو باا خاروج از پیماان
«نیروهای متعارف اروپا» ،دیگر خود را متعهد به رعایت پیمان ردرتهای صاحب موش هاای
هستهای میانبُرد نمیداند با این حا  ،بهنظر میرسد که مقصاود اصالی روسایه در خاروج از
پیمان نیروهای متعارف اروپا ،نوعی تاکتی

برای چانهزنی با آمریکا و نشاندهندۀ نگرانایهاای
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این کشور از به خقر افتادن امنیت خاود در اروپاا باوده اسات همچناین روسایه مایخواهاد
موش های بیشتری را در مورعیت پرتاب و آمادهبا

ررار دهد و ناوهان زیردریاایی هساتهای

خود را بهسوی رقب شما حرکت دهد این مسئله از آن اهت برای غرب خقرناک است که
شناسایی مورعیت زیردریاییهای روسی در منققۀ رقب شما  ،امری دشاوار اسات افازون بار
این ،تصمیم ایجاد ی

پایگاه دائمی در کرۀ ماه در سا های  6161تا  ،6196نیز یکای دیگار از

اردام های روسیه در برابر استقرار سامانۀ دفاع موشکی و ررابت تسلیحاتی با آمریکاا محساوب
میشود ( .)Elder, 2008: 11روسیه در حا برنامهریزی بارای هساتر

ساامانۀ دفااعی هاوا-

فضای خود است هرچند افزایش بوداۀ نظامی روسیه تا سا  6161برای تحقاق ایان ساامانه
چندان کافی بهنظر نمیرسد اما روسیه میتواناد ساامانههاای راداری هشادار اولیاه و ساامانۀ
موشکی خود را تقویات کناد ( )Pukhov, 2011: 15ایان رفتاار روسایه باه معناای آغااز دور
ادیدی از ررابتهای تسلیحاتی در منققه است و این خود میتواند به خدشاهدارشادن روناد
صلح و ثبات در منققه منجر شود
سایتهای دفاع موشکی آمریکا مستقر در اروپا بخشی از ی
هستند که شامل ی

سایت رهگیری ادید موشکی بالساتی

سیساتم «تقبیقای مرحلاهای»
در روماانی ،کشاتیهاای حامال

رهگیر مستقر در اسرانیا و حتی سایتهای دفاعی موشکی ردرتمندتر طراحیشده برای لهساتان
در سا  6100هستند دولت اوباما با واود هشدارهای برخی از کارشناسان آمریکایی و روسی
مبنی بر اینکه مخالفت پوتین میتواند معاهدههای کنونی و آیندۀ کنتر تسلیحات را در معر
خقر ررار دهد ،به برنامههای ضدموشکی خود ادامه داد روسیه تهدیاد کارده اسات کاه بارای
مقابله بهمثل و تالفی اردامهای صورتهرفته در اهات توساعۀ ساایتهاای ردیاابی موشاکی
رومانی و لهستان ،عالوه بر اردامهای دیگار ،ایان ساایتهاا را در رس

فهرسات هادفهاای

هستهای خود ررار میدهد با واود این ،روسیه همچنین اعالم کرد که اهر آمریکا موش هاای
پاتریوت را به لهستان انتقاا دهاد ،روسایه موشا هاای اساکندر را در کاالینینگراد ،یکای از
برونبومهای روسیه که با چندین کشور عضو ناتو ،از امله لهستان و لیتاوانی ،هاممارز اسات
مستقر خواهد کرد ( .)Oswald, 2016: 8در ایان زمیناه ،ساتاد ارتاش روسایه هشادار داد کاه
«واکنش روسیه به هستر

سامانۀ دفاع ضدموشکی آمریکا در اروپا تنها به استقرار موش های

«اسکندر» در کالینینگراد یا دریای بالتی محدود نمی شود بلکه از این موش ها بارای ناابودی
اازای سرر دفاعی استفاده خواهاد شاد ( .)Nazemroaya and Halliday, 2012: 126بناابراین
آنچه محور صحبتها و اردامهای مقامهای کرملین را شکل میدهد کاهش ردرت بازدارندهی
روسیه و تال

آمریکا برای تبدیلشدن به ردرت انحصاری اهاان اسات بناابراین روسایه در

پاسخ به هستر

ناتو به شرق اروپا و استقرار سامانههای موشکی ایاالت متحد در این منققاه،

از کالینینگراد بهعنوان اهرمی ژئوپلیتیکی استفاده میکند تسلیحات هستهای تاکتیکی و میانبُارد
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روسیه ،نیروهای آمریکایی و متحدان آنها را که در اروپا مستقر شدهاند ،تهدید میکند باا ایان
حا آمریکا واکنش متقابل به استقرار احتمالی این سالحهای روسی نشان نمیدهاد ارادامهاا،
آیین هستهای و بیانیههای روسیه نشان میدهد که روسیه احتماالً استفاده از سالحهای هستهای
در انگ برای تنشزدایی و ابراز تمایل خاود بارای هساتر ایان ساالحهاا را ارادامی ماؤثر
میداند آمریکا سا ها است که از توسعۀ رابلیتهای سالحهای مشاابه فاصاله هرفتاه اسات و
تمدیدنشدن پیمان کاهش سالحهای هستهای (استارت ادید) نوعی عالمت به روسیه است که
نشان میدهد آمریکا در زمینۀ مقابله با نوسازی تسلیحات هستهای مسکو کاامالً اادی اسات
عالوه بر این ،تمدید پیمان کاهش سالحهای هستهای (استارت ادید) باا وااود نقاض ساایر
تعهدهای مربو به کنتر تسلیحات از سوی روسیه ،نشاان مایدهاد کاه رعایات توافاقهاای
بینالمللی برای آمریکا اهمیت چندانی ندارد

).(Dodge, 2018: 9

هماکنون روسیه موش های کروز زمینی خود را توساعه داده اسات و آمریکاا ایان کاار را
نقض پیمان منع موش های هستهای میانبُرد اعالم کرده است با واود ادامۀ اردامهای روسایه
برای توسعۀ موش های میانبُرد برخالف مفاد این پیمان ،مسکو بهظاهر اعتقاد دارد که توساعۀ
موش های ادید کروز زمینی از لحاظ نظامی آنردر اهمیت دارد که ارز

تحمال پیامادهای

سیاسیِ نقض پیمان منع موش های هستهای میانبُرد را دارد در سا  ،6109یکی از مقامهاای
ارشد روسیه آشکارا اعالم کرد که اهان از زمان بستن پیمان منع موش های هستهای میانبُارد
در سا  0301تغییر کرده است سایر مقامهای روسی هفتند که این پیمان روسیه را از توسعه و
آزمایش موش های زمینی با بُرد بین  211تا  2211کیلومتر منع میکند اما ااازۀ این کار را باه
برخی از همسایگان این کشور میدهد ( .)Cordesman, 2018: 14تراما

بایاد مسائلۀ نقاض

پیمان منع موش های هستهای میانبُرد توسط روسایه را پیگیاری کناد در یا
روسیه در حا انجام پژوهش ،توسعه و حتی هستر
آمریکا با اینکه خود

دهاۀ هاشاته،

سالحهای ممنوعه باوده اسات تااکنون

هنوز تا حدی مفاد این پیمان را رعایات مایکناد اماا نتوانساته اسات

بهشکل مؤثری روسیه را به رعایت تعهدهای خود وادار کناد در درازمادت و در صاورتی کاه
روسیه اردامهای فوری برای رعایت مفاد پیمان انجام ندهد ،آمریکا بایاد از ایان پیماان خاارج
شود و اردامهایی را از املاه اساتقرار سیساتمهاای دفااع موشاکی پیشارفته بارای مقابلاه باا
بهدستآوردن هرهونه برتری نظامی توسط روسیه انجام دهد آمریکااییهاا بایاد همچناان باه
اطالعرسانی و آشکارساختن تخلفهای روسیه و پیامدهای نظاامی آن بارای اروپاا و متحادان
منققهای خود برردازند ( )Dodge, 2018: 9و ضمن کاستن از تحارکهاای نظاامی و موشاکی
روسیه در آسیای مرکزی ،با هدف توسعه و افزایش رلمروی نفوذ و بازیگری آمریکا در منققه،
موازنۀ راهبردی را در راستای هدفهای و سیاستهای منققهای واشنگتن و متحادان اروپاایی
آن شکل دهد
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نتيجه
استقرار سرر دفاع ضدموشکی آمریکا در شرق اروپا از موضوعهای مهام امنیتای و ژئاوپلیتیکی
است که بر روابط مسکو -واشنگتن تاسثیر بسازایی هااشاته اسات .آمریکاا بارهاا تهدیادهای
احتمالی از سوی ایران و کرۀ شمالی را عامل اصلی استقرار این ساامانه بیاان کارده اسات اماا
مقامهای مسکو نسبت به این اردام واشنگتن واکانش نشاان داده و اساتقرار ساامانههاای دفااع
موشکی توسط آمریکا در شرق اروپا را برای حفظ و هستر

ی اانبههرایی و سلقۀ منققهای

این کشور و بزرگترین تهدید علیه بازدارندهی خود ،با هدف منزویکردن منققاهای روسایه و
الوهیری از نفوذ بیشتر مسکو در کشورهای منققه میدانند ایاالت متحد با استقرار و هستر
سرر دفاع موشکی و هستر ناتو به شارق اروپاا مایکوشاد ترتیباات و نظام منققاهای را در
راستای هدفها و منافع واشنگتن و متحدان اروپایی آن صورت بخشد از این راه ،ضمن مهاار
و تضعیف توان موشکی روسیه ،به ردرت هژمون منققهای و اهانی دسات پیادا کناد و از باه
چالشکشاندن هدف های و سیاستهای واشانگتن از ساوی رادرتهاای منققاهای و اهاانی
الوهیری کند در این میان ،روسیه بهدلیل ایجاد انقباا

ژئوپلیتیا

و ررارهارفتن در شارایط

سخت امنیتی ،در پی توانمندسازی موشکی خود با هدف ایجاد دفاع و بازدارندهی روی و مؤثر
در مقابل تهدید ردرت تهدیدکنندۀ آمریکا برآمده و در راستای خنثیسازی اردامهای تهدیدآمیز
غرب در منققۀ شرق اروپا هام بر میدارد بنابراین مسکو باا ارادامهاای دیرلماتیا

و نظاامی

تال میکند از تهدیدهای موشکی آمریکا در منققۀ شرق اروپا بکاهد و هدفهای آمریکاا از
امله محاصرۀ ژئوپلیتیکی روسیه و تقویت هژمونی نظامی آمریکا در منققه را با چالش اادی
روبهرو سازد این اردامها ضمن تشدید ررابتهای تسلیحاتی در شرق اروپا ،چشمانداز صلح و
ثبات را در منققه تیرهوتار خواهد کرد در حا حاضر ،روسیه و آمریکا در حاوزههاایی مانناد
رراردادهای دواانبۀ کنتر تسلیحات ،اتهامها در ماورد دخالات روسایه در انتخاباات آمریکاا،
پیوستهسازی کریمه و تحریم های آمریکا علیه روسیه با یکدیگر اختالف دارناد و در برخای از
این حوزهها در حا نزاع هستند بررسی اساناد راهباردی دو کشاور ،بیاانگر آن اسات کاه دو
طرف ،برای طرف مقابل سقح باالیی از تهدید رائلاند این تهدید برای ایاالت متحد به حادی
است که روسیه را در کنار چین ،بزرگترین تهدید بینالمللی برای خود باهشامار آورده اسات
تجزیه و تحلیل روندها و رویدادهای میان دو کشور ،نشان داده است با آنکاه هماان مایرفات
ریاستامهوری ترام تا حدی از شدت منازعههای دو کشور بکاهد ،سیر اختالفها میان دو
کشور همچنان ادامه دارد و نشانهای مبنی بر کاهش این اختالفها به چشم نمیخاورد تاداوم
اینهونه روابط ،میتواند در بلندمدت ،در بسیاری از ساختارها و حوزههای بینالمللی تسثیرهای
مهمی بر اای بگاارد
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