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آمريكا و روسيه ،رقابت و منازعه
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چکیده

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،تصور میشد رقابت میاا اناد دو ابرقادره با
پانا رسیده است و تضاد و رقابت جای خود را ب همکاری خواهد داد،اماا پاا ا
مدتی اند خوش بینی ا صاحن بایدالمللای رخات بار بوات و دورا جدنادی ا
رونارونی میا اند دو کشور آغا شد .اند تقابل و رونارونی اگر چ همانند گذشاه

نبود ،ولی ا شکلگیری منا ع و رقابت جدندی در روابط دو کشور حکانت مای-
کرد .رقابت و منا ع جدند را میتاوا در مینا موعاوعاتی هم او همواان ا
روسی (آسیای مرکزی و قفقا ) ،دفاع موشکی وکنهار توالیحاه و انارا مهح ا
کرد .اند مقال ب دنبا توعیح جنگ سرد جدند بر مبنای موعوعاه مذکور است.

واژگان کلیدي :آمريکا ،روسیه ،ايران ،همسايگان ،کنترل تسـلیاا
موشکی ،جنگ سرد جديد.
* اسهاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانش اه تهرا  ،گروه مطالعاه منطق ای ،دانش اه تهرا  ،انرا
** دانشجوی کارشناسی ارشد مطا لعاه اروپا دانش اه تهرا
*** دانشجوی ارشد رشه روابط بیدالملل دانش اه عهم طباطبانی

و دفـا
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مقدمه
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اند ذهنیت را انجاد کرد ک رقابات باید آمرنکاا و
روسی پانا نافه و دورا جدندی ا همکاری بید اند دو شروع شده است،اما شارانط
حاکم بر روابط روسی و آمرنکا اند سوا را ب ذهد مهبادر میکند ک با اسهناد با چا
شواهدی میتوا روابط بید اند دو کشور را منا ع و رقابت جدند نامید؟ فرعای اناد
مقال اگر چ وقوع جنگ سرد با شده و حاده گذشاه را نمایپاذنرد ،اماا ا ناوعی
منا ع و رقابت جدندی حکانت دارد ک باا فاصال گارفهد ا ساا  1991بیشاهر بار
روابط بید دو کشور طنید اندا میشود.
روابط بیدالملل در شرانط کنونی حاکی ا تداوم شرانط آنارشیک (فقدا اقهدار مرکازی)
است .آن

در شرانط آنارشیک بویار با اهمیت تلقی میشود ،بقاای دولههاا اسات،ب هماید

جهت دولتها امنیت را امری حیاتی دانوه و ا تمام ابزارها برای دستنابی ب اناد کاا ی
عمومی بهره میبرند(.)p56،2008،Waltzدر اناد شارانط دولههاانی ا قابلیات و کاارانی
برخوردارند ک توانمندی با نی در حفظ و بقاء خود داشه باشند .بنابر منطا ناوواقع رانی،
دولهها مهمهرند با ن را عرص روابط بیدالملل هوهند .اگر چ با ن را دن ری نیز در اناد
عرص ظهور کردهاند ،ولی آنها هم نا

نر سان دولههاا حرکات مایکنناد .وقاوع حاواد

ترورنوهی  11سپهامبر  1001نیز موجب اهمیت نافهد مجدد دولهها شده است.
در اند فرانند دولههانی تاثیرگذارند ک ا قدره بیشهری نوبت ب بقی برخاوردار باشاند.
در اندنش نوواقع رانی قدرتهای بزرگ مهغیر بنیادند تلقی میشوند و نوع رواباط باید آنهاا
موجب ب وجود آمد ساخهاری می شاود کا اناد سااخهار قاعاده ساا و هنجاار آفارند
است( .)2007،Littltدر اند ساخهار مانی ک نک کشور قدرتمند ب دنبا کوب موقعیات
هژمونیک 1و برتری باشد ،سانرقدرتها نوبت ب اند امر واکنش نشا مایدهناد( .)Ibidاناد
1. Hegemonic State
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امر در مورد روابط آمرنکا و روسی نیز صدق میکند .هر دو کشور با دنباا تاامید امنیات
برای اعههی موقعیت خود میباشند ،ب خصوص روسی ک پاا ا فروپاشای شاوروی با -
شده بدنبا امنیت برای حفظ بقا و موجودنت خاود مایباشاد .اگار چا روسای و ساانر
قدرتها ا قابلیت موا ن سا ی در قبا آمرنکا برخاوردار نیواهند ،اماا ا تماام ابزارهاا بارای
مقابل با نکجانب گرانی اند کشورها بهره میبرند .ب عنوا نمون  ،روسای و چاید باا تاسایا
سا ما همکاری شان های 1در واقع ب دنبا انجاد موا ن امنیهی با آمرنکا بودناد .ا آنجاا کا
روسی ب عنوا وار نک ابر قدره موا ن گر در برابرآمرنکا بود ،بنابراند ا تمام ابزارهاا و
امکاناه خود در راسهای با نابی قدره و جان اه گذشاه اش بهاره مایبارد .هماید هاد
موجب شروع دور جدندی ا رونارونی و رقابت بید روسی و انا ه مهحده شده است کا
می توا اند واقعیات را در اظهااراه و واکنشاهای مقامااه دو طار و حاواد م هلا
مشاهده کرد .جا میرشانمر 2در کهاا “تاراددی سیاسات قادرتهای بازرگ” مایگوناد« :
رهبرا معاصر روسی ا درو چارچو سیاست قدره ب جها مین رناد» و در اداما در
مورد راهبرد آمرنکا ب نقل ا اسناد پنهاگو مینونواد« :اولاید هاد ماا اناد اسات کا ا
حضور مجدد نک رقیب جدند ک تهدندی برای ما مشااب آن ا شاوروی در گذشاه باود،
جلوگیری کنیم .اکنو راهبرد ما باند بر پیش یری ا پیدانش هر گونا رقیاب جهاانی باالقوه
در آننده مهمرکز شود»(میرشانمر،3022،صص.)809-804
موعوعاتی ک اند مقال ب دنبا توعیح و تبیاید آنهاسات نیاز در چاارچو

اناد

رقابت و رونارونی قرار میگیرند .اند موعوعاه نشا میدهند ک ناوعی جناگ سارد
جدند ب صوره پنهانی و جدی در جرنا است ،هر چند همکارنهانی نیز بید دوکشور
در برخی حو هها شکل میگیرد .روسی و تا حدودی آمرنکا در شرانط کناونی دغدغا
فراوانی نوبت ب حفظ امنیت حهی در داخل مر های خود دارند .اند موانل بیاان ر آ
1. Shanghai Cooperation Organization
2. John Mearsheimer

08

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

است ک روابط بید قدرههای بزرگ هنو در روابط بیدالملل تعیید کننده باوده واگار
چ نوبت ب گذشه تعدنل نافه  ،اما اند روابط هم ناا قاعاده ساا و هنجاار آفارند
است و نمیتوا آ را نادنده گرفت و البه هنو جان زننی نیز بارای اناد رواباط پیادا
نشده است .میرشانمر در اند باره مینونود« :اند ادعا ک پانا نافهد جنگ سرد تحاو
اساسی در ساخهار ن ام بوجود آورده ،در نهانت قانع کننده ب ن ر نمیرساد .در مقابال،
آنارشی بیدالمللی هم نا تداوم دارد واند بدا معناست ک در دها گذشاه تغییاراه
قابااااال تاااااوجهی در رفهاااااار قااا ادرتهای بااااازرگ بااا ا وجاااااود نیاماااااده
است(».میرشانمر،پیشین،ص)498
در اند مقال موعوعاتی هم و هموان ا روسی  ،دفاع موشکی و کنهار توالیحاه و
انرا ب صوره جداگان و در با ه ماانی پاا ا حماهه 11ساپهامبر  1001تاا ساپهامبر
 1010مورد بررسی قرار خواهند گرفت .البه تمرکاز اصالی بار دورا رناسات جمهاوری
باراک اوباما 1و دنمیهری مدود  2روسای جمهور انا ه مهحده و روسی خواهد بود.

همسايگان
نکی ا موارد رونارونی و رقابت ،ب تهش روسی و آمرنکا در گواهرش نفاوذ خاود در
آسیای مرکزی و قفقا با میگردد .اند مناط سابقا حو ه نفاوذ شاوروی باوده و در حاا
حاعر نیز روسی چنید ادعانی را نوبت ب اند منطق دارد .بنابراند ،روسای همانناد گذشاه
با ی در حو ه مذکور را بر مبنای حاصل جمع جبری صفر میداند .اند منطق حاو ه امنیهای
روسی است و ب باور مقاماه روسی هرگون نفوذ و دخالت در آ  ،امنیت و بقای روسای را
مورد تهدند قرار میدهد .فروپاشی شوروی و مشکهه داخلی روسی ب کاهش توجا اناد
کشور ب منطق مذکور منههی شد و همید امر سانر کشورها ب وناژه آمرنکاا را با گواهرش
1. Barak Obama
2. Dimitry Medvedev
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نفوذ در اند منطق ترغیب کرد .اما سوالی ک در اند رابط مطرح میشاود اننوات کا چارا
کشورهای مذکور ب دنبا گوهرش حو ه نفوذ خود در اند منطق هوهند؟ آسیای مرکازی و
منطقاا قفقااا ا ن اار منااابع انااردی وخطااو انهقااا آ  ،گوااهرش ناااتو ،پان اههااای
ن امی(دئواسهراتژنک) و برخی موارد دن ر ا اهمیت فراوانی برخوردار اسات .ماوارد فاوق
آمرنکا و روسی را ب رقابهی تا ه در اند منطق سوق داده اسات .ا ناک ساو روسای دارای
ادعای سنهی نوبت ب اند منطق است و ن را امنیت و بقای خود میباشد و ا سوی دن ار
آمرنکا ب دنبا دسهیابی ب اهادا خااص خاود – با خصاوص توالط بار هارتلناد – و
تضعی

روسی است .کشورهای حو ه آسیای مرکزی و قفقا در اناد رقابات و روناارونی

ب دو دسه تقویم میشوند .برخی ا اند کشورها هم نا موقعیت سنهی روسی را پذنرفها
و ا روابط خوبی با اند کشاور برخوردارناد .کشاورهانی هم او قزاقواها  ،قرقیزساها ،
ا بکوها  ،تاجیکوها و ارمنوها در مره اند کشاورها قارار مایگیرناد .دساه دوم شاامل
کشورهانی ن یر اسهونی ،لیهاوانی (اعضاای نااتو ا ساا  ، )1008گرجواها و اوکاراند و
آذربانجا هوهند(واع ی،1448،صص .)111-100کشورهای گروه دوم ب واسط دندگاه
منفی نوبت ب روسی – ب واسط عهن روسی مبنی برتولط وکنهر برآنها همانند شاوروی
ساب – ب گوهرش روابط با غر و ب خصوص انا ه مهحده تمانل دارند .همید امار نیاز
ب شکلگیاری انقهبهاای رن ای در گرجواها ( رد  ، )1004اوکاراند (ناارنجی )1008
وقرقیزسها ( )1002با حمانت کشورهای غربای با خصاوص آمرنکاا منجار شاد .اناد
دوگان ی آمرنکا و روسی را ب ادام رقابت در اند منطق بیش ا گذشه ترغیب میکند .البها
اگر چنان

اند دوگان ی را ب گوهرش ناتو دراند منطق پیوند بزنیم بههر میتوا ب ماهیات

اند معاد ه پیبرد .موال گوهرش ناتو ب شرق نکی ا دغدغ های مهم سیاسات خاارجی
روسی درحیاه خلوه اند کشور محوو میشود .اند منطقا حدفاصال خطاو مار ی
شوروی و آمرنکا در ما جنگ سرد بود .در واقع میتوا گفت تولط بر حو ه درنای سایاه
ک درنزدنکی منطق مذکور قرار دارد ا دغدغ های مهم هردو کشور محوو مایشاود .با
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همید جهت آمرنکا پا ا فروپاشی شوروی درصدد گوهرش نفوذ خود در منطقا ماذکور
برآمد .غر در ابهدا تعدادی ا کشورهای اند منطق را درچارچو برخای همکارنهاا م ال
ساااا ما امنیااات و همکااااری اروپاااا 1و اتحادنا ا گاااوام باااا خاااود هماااراه سااااخت
(واع ی،1444،صص .)140 -114امرو ه برخی ا اند کشورها ب ناتو پیوسه اند و برخای
دن رم ل اوکراند و گرجوها درخواست عضونت در ناتو را مطرح کردهاند،اما اناد تصامیم
با م الفت سرس هان موکو مواج شده است .علات اناد مواال را عاهوه بار م الفههاای
معمو موکو با گوهرش ناتو ،دربرخای مواانل دن ار نیزباناد جواهجو کارد .کشاورهای
اوکراند ،گرجوها و قرقیزسها دارای مر های مشاهرک باا روسای هواهند و حضاور اناد
کشورها در ناتو اند سا ما را ب نزدنکی مر های روسی خواهند رساند و اند امر تهدنادی
جدی برای بقا و امنیت ملی روسی محوو میشود .روسی نیز اند موعاوع را خاط قرماز
سیاست خارجی خود اعهم کرده است .برخی کارشناسا باراند باورناد کا روسای جناگ
گرجوها را برای مقابل با گوهرش ناتو انجام داده و در ارسا اند پیام ب غار تاا حادود
بویار نادی موف عملکرده است (.)2003،Karen
مقاماه آمرنکا طی دندارهای اخیرخود ا آسیای مرکزی وقفقا  ،همواره ا تهشاهای
روسی برای با گشت ب دورا گذشه خود انهقااد کاردهاناد .هایهری کلینهاو  2و نار
خارج انا ه مهحده در سفری ک در سا 1010ب منطق انجام داد ،با تکارار مواعاع
گذشه آمرنکا در مورد گوهرش ناتو و م الفات باا حاو ه نفاوذ روسای در دنادار باا
می انیل ساکوشونلی 3رنیا جمهور گرجوها اعهم کرد« :درهای ناتو هم ناا بارای
عضاونت گرجواها و اوکاراند با اسات » ( .)2010،Associated Pressدر پای
وقوع جنگ س سا پیش روسی و گرجوها  ،روابط آمرنکا و روسای تاا حادودی با
1. Organization of Security and Cooperation in Europe
2. Hilary Clinton
3. Mikheil Saakashvili
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سردی گرانید .و نر امور خارج آمرنکا هم نید روسی را مقصراصلی شکوات توافا
س سا گذشه  -ک باا میاانجی ری نیکاو ساارکو ی رئایا جمهاور فرانوا شاکل
گرفت -دانوه و خواسهار پانا اشغا ب شهانی ا گرجوها و با گشت نیروی ن اامی
روسی ب پان اههای خود شد .وی هم نید در ادام اعهم کرد« :آمرنکا با حاکمیات و
نکپارچ ی قلمرو گرجوها مهعهد است و حاو ه نفاوذ روسای را با رسامیت نمای-
شناسد» .باراک اوباما رنیا جمهور انا ه مهحده نیز در جو ی  1009با عدم پاذنرش
حو ه نفوذ روسی اظهار داشت " :ک نک قدره بزرگ قادرتش را ا طرنا توالط و
کنهر بر دن ر کشورها نشاا نمایدهاد .دورهای کا امپراتورنهاا باا کشاورهای دارای
حاکمیت ب عنوا مهرههای برروی صفح شطرنج رفهاار مایکردناد،پانا نافها اسات.
با ی قدره دن ر برمبنای حاصل جمع جبری صفر نیوات و پیشارفت و توساع باناد
ا طرن تقویم وظان

صوره ب یرد" .جو باند  1معاو باراک اوباما نیز دوهفها پاا

ا سفر رنیا جمهور آمرنکا ب موکو بار دن ار بار حمانات مقامااه اناد کشاور ا
عضااونت گرجوااها و اوکااراند در اتحادناا اروپااا تاکیااد کاارد( Whitehouse
 .)2009،Publicationدر مقابل،مقاماه روسی هم ب شیوههای م هل
امر واکنش نشا دادهاند .دنمیهری مدودو

نوبت ب اند

رنایا جمهاور روسای در هماید ارتباا

اعهم کرده است« :روسی دارای امهیا اتی خاص درگرجوها و سانرکشاورهای آسایای
مرکزی و قفقا است» ( .)2009،Carpenterو دنمیار پاوتید نیاز باا انهقااد ا سا نا
مقاماه آمرنکا اظهار داشت« :کشورهای منطق نباند ب دنبا راه حلهای بیرونی باشاند
و شاارانط انجااا

ماایکنااد گفه ااو باادو حضااور طاار

ثالاا

انجااام شااود »

(.)2010،DailyTelegraph
ا دن ر اقداماه رهبرا روسی برای مقابل با نفوذ آمرنکا تاسایا ساا ما همکااری
1. Joe Biden
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شان های در سا  1001میباشد .شان های سا مانی امنیهی باا عضاونت چید،روسای و
برخی کشورهای آسیای مرکزی وقفقا است ک عهوه برگوهرش همکاری های امنیهای –
ن امی بید اعضای آ  ،ب دنبا مقابل با نکجانب گرانی آمرنکا و توسع ناتو در اناد منطقا
نیز میباشد.ا جمل سیاسههای روسی برای مقابل با نفاوذ و حضاور آمرنکاا همکااری باا
کشورهای قدرتمند م ال

آمرنکاست .همکاری میا اعضای اند ساا ما در چناد ساا

گذشه ا روندی صعودی برخوردار بوده است .سا ما شان های تا حادودی توانواه باا
گوهرش ناتو مقابل کند،هر چند باند ب اند امراذعا کرد ک اند سا ما با لحاا امنیهای
ب هیچ عنوا با سا ما ناتو قابل مقانو نیوت و هنو در ابهدای مویر تکامال و پیشارفت
است .ا جمل اهدا

سا ما همکاری شان های تعطیلی پان اههای ن امی خارجی (با -

طور مش ص آمرنکا) در خاک کشورهای عضو اند سا ما اسات .نکها جالاب توجا
اننوت ک اعضای سا ما همکاری شان های با حضورآمرنکا ب عناوا عضاو نااظر در
اند سا ما م الفت کردند ( .)2005،Carpenterوالهاز در هماید ارتباا مایگوناد« :
توسع ناتو ا چارچوبی منطقی برخوردار است ک چنادا ا طرنا رونادهای همکااری
جونان قابل مهار نیوت .صنانع تولیحاتی آمرنکا ک در صادد تصااحب ساهمی ا باا ار
اعضای جدند ناتو هوهند ،در بی های خود با شده هر چ تماام در صادد تحقا اناد
اهدا

هوهند» (78،.(Waltz.2008.P.

گوهرش ناتو با انجاد پان اههای ن امی در آسیای مرکزی و قفقا رابط نزدنکای دارد.
اند منطق ساابقا حاو ه نفاوذ شاوروی باوده و در آ دورا  ،آمرنکاا هی

ونا حضاور

فیزنکی در اند منطق نداشت .روسی ب عنوا کشور میرا دار شوروی اند ح را بارای
خود قائل است ک هم نا در اند منطق حضور ن امی پر رن ی داشه باشاد .روسای در
ابهدا ب علت مشکهه داخلی وعع

ب اند موال توجا چنادانی نداشات و با هماید

جهت،آمرنکا تهش خود را در راسهای تقونت حضور ن امی در اند منطق مهمرکاز کارد.
بعد دن ر حضور آمرنکا ب صوره موهقیم نا انجاد پان اه ن امی همراه اسات ،آمرنکاا در
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حا حاعر در گرجواها و قرقیزساها حضاور مواهقیم ن اامی دارد .پان ااه ماناا

در

قرقیزسها نکی ا پان اههانی است ک آمرنکا در آ نیاروی ن اامی دارد و اخیارا نیاز باا
پرداخت مبلغ قابل توجهی حضور خود در اند پان اه را تمدند کرد .اند پان ااه ا لحاا
کمک رسانی ن امی و راهبردی برای اسهمرار جنگ در افغانوها حیااتی تلقای مایشاود،
اند قرارداد در دورا حکومت باقی

تمدند شد (.)2010،Cohen

روسی نیز در واکنش ب تحرکاه آمرنکا و با هد

کنهر توسع طلبی آمرنکا دسات

ب اقداماه مهقابلی ده است .در حا حاعر روسی در اک ر کشورهای اند منطق حضاور
ن امی دارد و درصدد تقونت حضور خود است .روسی نیز همانند آمرنکاا در قرقیزساها
دارای پان اه ن امی است و حهی تهش نادی برای عدم تمدناد قارار داد پان ااه ماناا
انجام داد و در اند راسها فشار نادی را بر باقی

تحمیل کرد .هم نید روسی اخیرا اعهم

کرد ک پان اههاای عاد هاوانی خاود در کشاورهای ا بکواها  ،ارمنوها ،قرقیزساها و
قزاقوها را فعا کرده است .حهی گازارش بررسای وعاعیت هواه ای آمرنکاا در ساا
 1010اعهم میکند ک روسی هم نا تعداد قابال تاوجهی ا توالیحاه هواه ای غیار
راهبردی خود را در مر های چند کشور عضو موهقر کرده است (.)USNPRR.2010
نکی ا آخرند اقداماه روسی در اند رابط تمدند قرارداد حضور نیروهای خود در
بندر سواسهوپل اوکراند در  11آورنل 1010تا پانا سا  1081اسات .اناد قارار داد
برای اولید بار در سا  1991با اوکراند منعقد شده بود .در دورا رناسات جمهاوری
ونکهور نوش نکو 1وی تمانل نادی برای پانا ب شید ب اند قرارداد داشت ،ولای باا
تغییر وتحو ه اخیر در اوکراند و روی کار آمد نانوکونچ 2رئیا جمهور مهمانال با
روسی اند قرارداد بار دن ر تمدند شد .حضور ن اامی آمرنکاا در کشاورهای همجاوار
روسی  ،اند کشور را ب سمت کنهر ومحدود ساخهد حضور آمرنکا وادار ساخه است.
1. Viktor Yushchenko
2. Yanakovich
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شکلگیری انقهبهای رن ید در اند منطق نیز رابط موهقیمی با حضاور انالات مهحاده
دارد .تحو ه شکل گرفه در سالهای اخیر در اوکراند ،قرقیزسها و گرجوها هم ای
نمون هانی ا رقابت روسی و انا ه مهحده در اند منطق است .در اواسط سا 1010
نیز اوتابان

در قرقیزسها و نانوکوونچ در اوکراند ک هر دو گرانشی روسی دارناد با

مقام رناست جمهوری رسیدهاند (.)2010،Ria Novosti
نک ی دن ر ا موانل مهم و تاثیرگذار بر روابط دو کشاور ،مواال اناردی و خطاو
انهقا آ در آسیای مرکزی و قفقا است ،اند حو ه ب دلیل برخورداری ا منابع اناردی
مورد توج بویاری ا کشورها قرار گرفه اسات .روسای بادنبا حضاور در طرحهاای
انردی کشورهای اند منطق و عبور خطو انهقا انردی ا مویر سنهی خاود اسات .در
مقابل،آمرنکا ب دنبا توالط بار مناابع اناردی حاو ه ماذکور و عباور اناد خطاو ا
مویرهانی غیر ا انرا و روسی است،اند امار در طارح هاای انهقاا اناردی(ا جملا
طرحهانی هم و باکو -تفلیا-جیحا و طرح ناباکو ا ترکی ب اروپا) بوایار واعاح
و روشد است .البه ب اند موعوع هم باند اشاره کرد کا کشاورهای اناد حاو ه نیاز
عهق فراوانی ب انده غر

در مورد عدم عبور خطو لول ا مویر سنهی روسی دارند،

دلیل آنهم تمانل اند کشورها برای خروج ا سیطره و نفاوذ سانهی اناد کشاور اسات.
هد

اصلی آمرنکا در اند مین نیز تضعی

موقعیت روسی و انرا است .روسای هام

ب دفعاه برای مقابل با اند راهبرد آمرنکا گا صادراتی خود را ب اوکراند و اروپا قطع
کرده است.ا سوی دن رآمرنکا نیز بارها نوبت ب وابوه ی اروپا ب انردی روسی اظهار
ن رانی کرده است آنهم ب اند خاطر ک انردی نکی ا اهرمهانی است ک روسی با اتکاا
ب آ توانوه موقعیت خود را با نابد ،ب خصوص آنک قیمت با ی انردی منابع کاافی
ر ا برای روسی در تجدند ساخهار داخلی خود فراهم کارده وحهای در ارتقاای جان ااه
بیدالمللی روسی نیز بویار تاثیرگذار بوده است .روسی بارای مقابلا باا ترفناد آمرنکاا
موال انهقا موهقیم انردی ب اروپا ا طرن درنای بالهیک را مطرح کرده است کا اناد
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امر خود ن رانی اوکراند را در پی داشت و حهی اند کشور را ب تمدند قارارداد ن اامی
با روسی ترغیب کرد .روسی نیز پا ا اند تواف  40درصاد ا بهاای گاا صاادراتی

خود را ب اوکراند کاهش داد (.)Ibid
در پانا اند قومت باند اشاره کرد ک باوجود برخی توافقاه و همکارنهای بید دو
کشور ،آسیای مرکزی و قفقا ب د نل م هل

ب نکی ا حو ههای جنگ سارد جدناد

بید آمرنکا و روسی تبدنل شده است .روسی نشا داده ک امنیات و بقاای خاود را در
اولونت قرار میدهد و در صوره لزوم ا ابزار ن امی (هم و جنگ با گرجوها ) در
راسهای امنیت خود بهره میبرد .در شرانط کنونی دو کشور ب صوره موا ی و برابر در
اند حو ه حرکت میکنند و البه روسی نیز تا حدود نادی در کنهار و مهاار توساع
طلبی آمرنکا موف بوده است.

کنترل تسلیاا

و دفا موشکی

طی ده اخیر مباح

مرتبط با کنهر تولیحاه ودفاع موشاکی همانناد گذشاه نا

تنها در روابط دو کشور ،بلک در عرص جهانی ا اهمیت خاصی برخوردار باوده اسات
آنهم ب اند خاطر ک کشورهای برخوردار ا تاوا هواه ای و ن اامی باا ا اعهباار و
قدره بیشهری برخوردار هوهند و مباح
هم نا

در را

ن اامی – امنیهای در کناار مواانل اقهصاادی

موانل عمده بشری قرار دارد و سانر موعوعاه را تحتالشعاع خود

قرار داده است .بر اسا

مباح

ن ری دندگاههای واقع رانای و ناوواقع رانی ،مهغیار

ن امی مهمهرند عامل تلقی شاده و ساانر مباحا

مانناد اقهصااد،محیط نوات،حقوق

بشرو...تحت الشعاع موانل امنیهی -ن امی قرار دارند .همانطور ک والهز و میرشاانمر در
آثار خود ب اند موال اذعا کرده و معهقدند ک سیاست بیدالملل ب باور آن ا ساانر
دندگاه ها بیا میکنند دچار تغییر وتحو اساسی نشده است چارا کا اناد تعادنل ا
معاهده اسهاره جدندا پائیدترند سطح کاهش تولیحاه طی چهل سا اخیار اسات.
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البه در ن اه او ب معاهده جدند اناد تصاور با وجاود مایآناد کا فصال ناوننی در
همکارنهای اند دو کشور در حا شکلگیری است،اما با ن اهی دقی تر ب روند موجود
در مناسباه میا دو کشور با واقعیههانی م ال

دندگاه فوق مواج میشاونم .ا انادرو

اند پرسش مطرح است ک چرا دو کشور در ارتبا با دفاع موشکی وکنهر توالیحاه
ب تواف رسیدند؟ و آنا ن ام بیدالملل در حا تجرب کرد دورا جدندی است؟
آمرنکا و روسی در مقانو با سانر دولهها ا قدره تولیحاه اتمی با نی برخوردار
هوهند و توا هوه ای آنها در سطح تدافعی و تهاجمی با نی قرار دارد .در دورا پیش
ا فروپاشی شوروی ،کشورهای مذکور مذاکراتی برای کاهش تولیحاه هوه ای خاود
آغا کردند.
برای اولید بار عروره امضاء معاهده اسهاره توسط رونالد رن ا در ساا 1941
مطرح شد .مذاکراه مربو ب کاهش تولیحاه در نهانت با امضاای قارارداد اساهاره
نک منههای شاد کا در  41جاو ی  1991ا ساوی جاورج باوش پادر 1و می ائیال
گورباچ  2امضا و در  2دسامبر  1998اجرانی شد .علت تاخیر در اجرای اند معاهاده
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود ک اجرای اند معاهده را ب مده س سا ب تاخیر
انداخت .اعهبار اند معاهده  12سا در ن ر گرفه شده بود و ا قابلیت تمدناد بارای 2
سا دن ر با تواف طرفید نیز برخوردار بود .ا اهدا

اصلی امضای اند معاهده کاهش

احهما جنگ هوه ای ا طرن کاهش رادخانا هاا و توالیحاه اناد دو کشاور باود.
روسی و آمرنکا در اناد ماذاکراه در حادود  10000کههاک هواه ای راهباردی در
اخهیار داشهند .اند معاهده بر با رسی ماداوم ا توالیحاه دو کشاور و تبااد مواهمر
اطهعاه و آگاهی ا تحو ه جدند هوه ای تاکید داشت .در اند معاهاده بار کااهش
سهحهای راهباردی با ساطح  0000کههاک (کا فقاط  8900موشاک بالواهیک را
1. George H.W. Bush
2. Mikhail Gorbachev
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دربرمیگرفت) و  1000مورد ا ابزارهای انهقالی هوه ای 1راهبردی تاکید شده بود.
طب اند معاهده اوکراند ،قزاقوها و بهرو

ملزم ب ناابودی توالیحاه هجاومی

راهبردی باقیمانده ا دورا شوروی شدند .سا  1994نیز جورج بوش پدر و باورنا
نلهوید موافقت نام ای با عنوا اسهاره  1ب امضاء رساندند .اند معاهده بدنبا کاهش
بیشهر کههکها و ابزارهای انهقالی بود .پا ا بی نهیجا ماناد اساهاره  1دو کشاور
تهش جدندی را تحت عنوا ساره نا معاهده کااهش توالیحاه هجاومی راهباردی

2

آغا کردند .اند معاهده(معاهده موکو نا ساره) در دورا رناست جمهوری و دنمیر
پوتید 3و بوش پور در  18می  1001امضاء ودر دوئد  1004اجرانی شد .اند معاهده
ب نحوی تواف موقت بید دو کشور و مقدم ای برای امضای اسهاره بعادی باود و در
آ کاهش رادخان های تولیحاتی بید دو کشور پیشبینی شده بود،هر چند اند معاهده
فاقد ردنم با رسی ،قواعد محاسب و طرح کلی کاهش باود ،با هماید خااطر نیاز فاقاد
کارانی اسهاره نک بود(.)2010،New Start Treaty
در شرانط کنونی نیز نکی ا دغدغ های دولت اوباما و دولت مدود
مورد تولیحاه هوه ای و راهبردی است .باراک اوباما در  10ماار

تواف جدند در

 1010اعاهم کارد

ک دو کشور بعد ا مذاکراه طو نی ب توافقاه قابل قبولی در اند مین دست نافها اناد.
سرانجام روسی و آمرنکا در هشت آورنل  1010معاهده اسهاره جدند را امضااء کردناد
ک تا ده سا نیز اعهبار خواهد داشات .در صاورتی کا نکای ا طارفید ا اجارای مفااد
معاهده خودداری کند ،طر

دن ر ا ح خروج ا معاهده برخوردار خواهد بود.

طب معاهده جدند کههکهای راهبردی دو کشور ب ساطح  1220کههاک کااهش
پیدا خواهد کرد .در حا حاعر آمرنکا  1101و روسی  1181کههک در اخهیاار دارناد.
1. Nuclear Transitional Vehicles
2. Strategic Offensive Arms
3. Vladimir Putin
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در همید ارتبا هیهری کلینهو اعهم کرد اسهاره جدند کههکهای راهبردی مواهقر را
ب  1220کاهش میدهد ک اند رقم ا سا  1920ب اند سو بیسابق است .طبا مفااد
اند پیما تعداد ابزارهای انهقالی راهبردی موهقر ب  100قبض  -ک پانیدتارند ساطح در
تارنخ روابط دو کشور است-خواهد رسید .تعداد اناد ناوع ساهحها در آمرنکاا در حاا
حاعر  194و در روسی  200قبض است و تعداد ابزارهاای انهقاالی نباز(مواهقر شاده و
موهقر نشده) ب عددی پانیدتر ا  400قبض میرسد( 20درصد کمهر ا معاهاده اولیا
اسهاره) .در حا حاعر آمرنکا  1144و روسی  409قبض ا اند ساهح را در اخهیاار
دارند .هم نید تعداد موشکهای بالوهیک بید قارهای ،موشکهای بالوهیک پرتابی ا نر
درنانی و بمب افکدهای سن ید دو کشور نیز کاهش پیدا خواهاد کارد .جادو
ترتیب میزا تولیحاه دو کشور بر اساا

نار با

معاهاداه اساهاره ناک ،سااره و اساهاره

جدند را نشا میدهد (.)2010،Fact Sheet US Department of State
جدول شماره  .3کالهك ها و ابزارهاي انتقالی آمريکا و روسیه در سال 8333
کالهك ها

ابزارهاي انتقالی

آمريکا (طبق قرارداد استار )3

3333

3322

آمريکا (طبق قرارداد سار )

8838

332

روسیه(طبق قرار داد استار )3

0233

233

روسیه (طبق قراداد سار )

8333

333

استار

جديد

3333

 333مستقر شده
 233جمع کل

در معاهده جدند هم ناید در ماورد موشاکهاای بالواهیک باید قاارهای و تعاداد
کههکهانی ک هر کدام حمل میکنند نیز توافقاتی حاصل شد .در اناد معاهاده تعاداد
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واقعی کههکهای موهقر شده بر روی موشکهای بالوهیک پرتابی ا نار درناانیهاا،
مشاب شرانط معاهده ساره تعیید شد .اما با ن اهی ب گزارش بررسی وععیت هواه -
ای آمرنکا ک ا سوی و اره دفاع آمرنکا منهشر شده است بههار مایتاوا با راهبارد
جدند اند کشور در ارتبا با روسی پیبرد .اند گزارش تمرکز خود را بر عادم تک یار
سهح هوه ای و جلوگیری ا ترورنوم هوه ای قرار داده و اعهم میکند ک تهدنداه
ناشی ا جنگ هوه ای جهانی کاهش نافه ،ولی تهدناداه حماهه هواه ای افازانش
نافه است و در ادام مباح

مذکور را ب رابط با روسی پیوند می ند .در اند گازارش

آمده است ک روابط سیاسی ا راهبردی روسی و آمرنکا بعد ا جنگ سرد با صاوره
بنیادند تغییر کرده و تفاوه در خط مشی دو کشاور رو با افازانش اسات ،ا اناد رو
حفظ ثباه راهبردی مقابل چید و روسی ا چالشهای عمده آمرنکا در سالهای پیشرو
است (.)2010،USNPRRبراسا گزارشوععیتهوه ایآمرنکا ،همکاری روسای و
آمرنکا در حو ههای عدم تک یر سهحهای هوه ای و ترورنوم هوه ای رو با افازانش
است و بر خه

گذشه چشم اندا رونارونی ن امی بید دو کشور کاهش نافه و آنهاا

طی چندند مواقفهنام انجام شده پا ا جنگ سرد 12 ،درصاد ا توالیحاه هواه ای
موهقر شده خود را کاهش دادهاند ،ولی در عید حا ساهح هانشاا در حاا حاعار
بیش ا نیا واقعی اند دو کشور برای حفظ با دارندگی اسات .ا ساوی دن ار آمرنکاا
نوبت ب مدر سا ی تولیحاه اتمی روسی نیز اظهار ن رانی کرده است .اناد گازارش
علت اجرای برنام مدر سا ی ا جانب روسی را طرحهای دفاع موشاکی و بالواهیک
آمرنکا بیا میکند ،در حالیک برنام آمرنکا را صرفا بارای مقابلا باا تهدناداه جدناد
اعهم میکند .اند گزارش ب صوره کلی بیا میکند ک آمرنکا ا توالیحاه هواه ای
خود ب عنوا عامل با دارنده در مقابل حمهه تولیحاه مهعار

و توالیحاه کشاهار

جمعی و شیمیانی اسهفاده و اعهم مایکناد هرگونا کااهش باناد در راساهای تقونات
با دارندگی مهقابل رقبای بالقوه منطقا ای ،ثبااه راهباردی در برابار چاید و روسای و
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تقونت امنیت آمرنکا ،مهحدند و شرکای آمرنکا باشد (.)Ibid
ا آنجا ک روسی در مقانو با آمرنکا ب لحا فناوری در موقعیت نوبها پاانیدتاری
قرار دارد ،همواره تمانل بیشهری ا خود برای کاهش تولیحاه اتمی نشاا داده اسات.
روسی ا ابهدا خواسهار کاهش تواما تولیحاه تهاجمی و هم تدافعی بود،اما با مطالعا
مفاد اند پیما ب خوبی مشاهده میکنیم ک اند کاهش تنها مهوج توالیحاه تهااجمی
بوده است و آمرنکا در اند میا ا انعقاد اند قرارداد خرسندتر ب ن ر میرسد.
البه کارشناسا آمرنکانی ن راه مهفاوتی در مورد اند معاهده بیا کاردهاناد .آرنال
کوهد ،محق ارشد بنیاد هرنهیج ،معهقد است ک اند معاهده نقش برتار روسای را با -
عنوا قدره برتر هوه ای تضامید مایکناد و ا اناد رو باناد کن اره ا تصاونب آ
خودداری کند و ا سوی دن ر در تضمید با رسی ا رادخان هاای ع ایم روسای کا
احهما دهها بار بزرگ تر ا رادخان های آمرنکا هوهند ناموف بوده است .اند معاهاده
محدودنتهانی را بر سر راه دفاع موشکی با هد

آ مانش موشکهای ره یری انجااد

میکند ،چنید محدونتهانی غیرقابل قبو هوهند .با توج ب تهدند مقاماه روسای بار
خروج ا معاهده ک اند امر را ب محدودنت توانانی دفاعی آمرنکاا ارتباا مایدهناد،
اند موانل بیان ر آ است ک سامان دفاعی آمرنکا باند ب صوره کمی و کیفای بهباود
پیدا کند .سامان دفا ع موشکی باند با توجا با تهدناداه انارا و کاره شامالی ماورد
با ن ری قرار گیرند وسطح پانید تدارکاه در اسهاره جدند گزنن های دفااع موشاکی
آمرنکا را محدود میکند.
هنری سوکلوکی ،1مدنر اجرانی مرکز آمو ش منع تک یر سهحهاای اتمای ،در اناد
باره با احهیا س د میگوند و معهقد است تا درنافت جزئیاه بیشهر ا مذاکراه نمی-
توا آ را پیرو ی بزرگ نا پانا مرگ آور دنپلماتیاک تصاور کارد .لاورنا کرنا ،2
1. Henry Sokolski
2. Lorence Kreep
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محق ارشد مرکز پیشرفت آمرنکانی نیز بر اند باور است ک اند معاهده محادودنههای
موجود بر سرراه توسع دفاع موشکی را تا میزا قابل توجهی کاهش میدهاد .مورتاو
هالپر  ،1مشاور ارشد موسو جامع با نیز معهقد است ک اند معاهده با انجااد ثبااه
راهبردی میا موکو و واشن هد کمک میکناد و آمرنکاا را باا محادودنت خاصای در
اسهقرار سکوها و موشکهای دفاعی بالوهیک مواج نمیکند ،او در ادام تاکید مایکناد
ک در صوره برو تهدند ا جانب سامان دفاع موشکی آمرنکا ،روسی بادو شاک ا
اند معاهده خارج میشود (.)2010،CFR
البه نباند چنید موافقهنام ای را ب معنای تغییر شرانط حاکم میا روسی و آمرنکاا بادانیم
چرا ک با مراجع ب اظهارن رهای مقاماه دو کشور در سالهای اخیر میتوا با اناد نهیجا
رسید ک رقابت میا آنها کماکا اداما دارد .و دنمیار پاوتید در اکهبار  1004ا نیروهاای
با دارنده هوه ای ب عنوا بنیا اصلی امنیت ملی روسی برای حاا و آنناده نااد کارد .وی
هم نید در واکنش ب اسهقرار موشکها و سامان دفاع موشکی در چک و لهوها ،آنها را نا
تنها تهدندی برای منافع روسی  ،بلک تهدندی برای کل دنیاا اعاهم مایکناد و در سا نرانی
11و  11فورن  1001در مونیخ میگوند « :ما خود را در برابر اند فرعی قارار مایدهایم
ک اگر چنان

مانی خطر وتهدندی احوا

کنیم ،بدو شک وارد عمل خاواهیم شاد.اند

بدا معناست ک تعاد وموا ن قوا در منطق بر هم خواهاد خاورد واحواا

خطار سابب

خواهد شد ک جن ی آغا گردد ک ن تنها کشورهای منطق  ،بلکا تماام کشاورهای جهاا
راتحت تاثیر خود قرار خواهد داد» (.)2007،Security Conference
در مقابل،آمرنکا ب رغم آنک اعهم میکند در حا کااهش رادخانا هاای هواه ای
خونش است ،اما در عید حاا با تاهش خاود بارای دساهیابی با نوال جدنادی ا
تولیحاه هوه ای و سامان های موشکی ادام میدهد .باراک اوباماا نیاز بارهاا بار اناد
1. Morton Halpern

33

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

موعوع تاکید کرده ک توا هوه ای و موشکی آمرنکا ب شی ا اهدا

جهاانی آمرنکاا

در مقابل با سانر رقبا است ،لذا در هر شرانطی باناد بارای حفاظ وتوساع اناد روناد
تهش خواهد کرد(.)2010،Nytimes
آمرنکا و روسی دارای رادخان ها و تولیحاه هوه ای و راهبردی هواهند کا ا دورا
گذشه باقی مانده است .اند موال هزنن سن ینی را بر اناد دو کشاور تحمیال مایکناد ،ا
اننرو دو کشور برای کاهش هزنن های اقهصادی و دسهیابی ب سهحهاای جدناد باا کیفیات
بههر ب انعقاد معاهده جدند پرداخهند .ا سوی دن ر ،اند دو کشور تحقیقاه جدناد خاود را
برای ساخت نول جدندی ا تولیحاه آ سرد آغا کردهاند (.)2010،USPNRR
موعوع دن ر مرتبط با کنهر تولیحاه ،موال دفااع موشاکی اسات کا در دورا
جورج بوش ب صوره گوهرده مطرح شد .جورج بوش باا بهانا قارار داد تهدناداه
موشکی ا سوی انرا و در حقیقت برای مقابل با توانانیهای چید و روسی طرحای را
با هد

اسهقرار ده موشک ره یر در لهوها و راهاندا ی سانت راداری در چاک ارائا

کرد ( )2010،Kramerک اند موعوع اعهراض شدند مقاماه روسی را در پی داشات
و آنها ا شروع جنگ سرد جدند در روابط دو کشور س د ب میاا آوردناد .اوباماا در
اند رابط در مصاحب ای با شبک سیبیا

گفت « :روسی همیش در اناد بااره ن ارا

بوده است .اما موعع جورج بوش در اند رابط درست بود چرا ک اند سامان تهدنادی
برای روسی ن واهد بود .بنابر اند مد وظیف ای مبنی بر مذاکره با روسی در ارتباا باا
اند موعوع ندارم و بههر است روسی احوا

تر

کمهری نوبت ب اند مواال ابارا

کند و ب همکاری موثر با آمرنکا در مواجه با تهدنداتی م ل موشاکهاای بالواهیک و
توسع برنام هوه ای انرا روی آورد»(.)2009،BBCNews
ونهالی چورکید،1سفیر روسی در سا ما ملل در واکانش با سا نا بااراک اوباماا
1. Vitaly Chorkin
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اعهم کرد ک آمرنکا شرنک سرس هی برای انجام مذاکره میباشد ،شارنکی کا جناگ-
های مهعددی با ذهنیت جنگ سردی انجام داده است .مقاماه روسی حهای در واکنشای
شدندتر اعهم کردند ک موشکهای اسکندر خود را در کالین راد علیا چاک و لهواها
موهقر خواهند کرد .اند کشور هم نید در واکنش ب حضور آمرنکا در آسایای مرکازی
و قفقا و اسهقرار دفاع موشکی ا معاهده نیروی ن امی مهعار

اروپاا خاارج شاد و ا

اجرای تواف  0مادهای با گرجوها خودداری کرد(.)2010،Kramer
البه با روی کار آمد اوباما و مدود
و آمرنکا در مین موعوعاه م هل

ما شاهد شکلگیری همکارنهانی میا روسی

هوهیم ک نمیتوا آ را شاروع دور جدنادی ا

همکارنها میا اند دو کشور قلمداد کرد چرا ک اند توافقاه برخاسه ا برخی شارانط
و نیا مندنهای کنونی است .آمرنکا و روسای در حاو ه مواانل امنیهای و اقهصاادی باا
مشکهه پر دامن ای دست و پنج نرم مایکنناد .ا ناک ساو جاورج باوش در دورا
رناست جمهوری خود سعی داشت موانل وموعوعاه م هل

بید دو کشاور همانناد

موعوع هوه ای انرا  ،دفاع موشکی ،کنهر تولیحاه،افغانوها ،آسایای مرکازی قفقاا
وناتو و...را ب صوره مجزا مورد بررسی قرار دهد وهمید امر نیاز در برخای ماوارد با
برو تنشهای گوهرده بید دو کشور منجر میشد ،اما با روی کار آمد اوباما ،دولت وی
در طرح دفاع موشکی جورج بوش تجدند ن ر کرد وطرح تعدنل نافه ای رامطرح کارد
ک با اسهقبا مقاماه روسی نیزمواج شد .سرگئی ورو  ،1و نر امور خارج روسای
در نک کنفرانا مطبوعاتی در آسهان امضای قرارداد جدند کاهش توالیحاه تهااجمی
راهبردی با آمرنکا اعهم کرد« :اگر سامان موشکی آمرنکا بر کاارانی نیروهاای هواه ای
روسی تاثیر ب ذارد ،موکو ح خروج ا قرارداد جدند تولیحاتی با واشان هد را بارای
خود محفاو مایداناد ( .)BBC News.2010ساامان موشاکی جدناد باا اساهقرار
1. Sergey Lavrov
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موشکهای ره یر درنانی شروع می شود ک اند سامان بارای مقابلا باا تهدناد انارا
مناسب است و در مرحل بعد نعنی در ساا  1012ساامان ارتقاا نافها ای در اروپاای
مرکزی و جنو

شرقی اروپا موهقر خواهاد شاد (.)2010،Kramerتوافا در ماورد

دفاع موشکی وتولیحاه هوه ای بیان ر تواف در سطحی با تر و در مورد موعاوعاه
مهنوع تر ا جمل انرا است .هر دو کشور با توج ب مشاکهه موجاود با همکااری
نکدن ر نیا مندند واند موال بیاان ر شاروع دورا جدنادی ا رقابات وهمکااری در
روابط دو کشور است .البه در پانا اند ب ش باند ب اند نکه اشااره کارد کا روسای
خواها با گشت ب دورا دو قطبی و آمرنکاا خواساهار بااقی ماناد در را

سلوال

مراتب قدره هوهند .پوتید بزرگهرند فاجع قر بیوت را ساقو شاوروی دانواه و
احیای قدره ا دست رفه را خط مشی آتی روکشور خود اعهم میکند.

ايران
روابط میا آمرنکا،روسی وانرا منجر ب پیدانش م ل ی شده ک رواباط اناد م لا
حداقل در سی سا گذشه با فرا و نشیب بوایاری هماراه باوده اسات .هماید امار
موجب طرح پرسشهانی میشود ک برای فهم اند م ل

بویار عروری با ن ار مای-

رسد .آنا روسی ا روابط مهشنج وسرد انرا و آمرنکا سود میبرد؟آناا انارا ا رقابات
دو کشور در راسهای منافع خود بهره میبرد؟آنا انرا نک عامل رقابت ناا عااملی بارای
شکلگیری همکاری بید دو کشور بوده است؟
انرا ا دورا صفون تا ب امرو در سیاست خارجی خود با رقابت میا کشورهای
قدرتمند مواج بوده است و همواره سعی کرده ا اند رقابت در راساهای تحقا مناافع
ملی خود بهره ببرد .جهتگیریهانی هم و گرانش با ناک کشاور ،موا نا م بات و
موا ن منفی در تارنخ سیاست خارجی انرا شاهد اند مدعاست .اما باا وقاوع انقاه
اسهمی و ات اذ سیاست ن شرقی ن غربی جمهوری اسهمی ،انرا با دنباا جهات-
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گیری موهقلی در سیاست خارجی خود بوده اسات .هماید امار نیاز موجاب نزدنکای
آمرنکا وروسی ب نکدن ر و حمانت هم جانب آنها ا عراق طای جناگ هشات ساال
شد  .اما باند ب اند موال اشاره کرد ک هد

جنگ انرا وعراق تضعی

هر دو کشاور

ب عنوا قدرتهای ملی در حا ظهور منطق ای بود ،ا اند رو آمرنکا و شوروی در اناد
مورد با نکدن ر ب تواف دست نافهند .البه شوروی ا انقاه
حو ه نفوذ غر

انارا بادلیل خاروج ا

اسهقبا کرد و ب همید جهت روابط انارا و شاوروی بعاد ا پاناا

جنگ ا حالت سرد خود خارج شد .هرچند روابط انرا و آمرنکاا در اناد دوره کاامه
پرتنش بود .با فروپاشی شوروی دورا جدندی در عرص بیدالمللی آغا شد ک روابط
اند م ل

را ا پی یدگی بیشهری برخوردار ساخت.

بارای فهاام رابطا انااد م لا

ابهادا بانااد ا حاو ههااای همکاااری میاا انااد سا

کشور شناخت کافی بدسات آورد .موعاوع هواه ای انرا ،همکااری ن اامی انارا و
روسی ،تولیحاه موشکی و ترورنوم ا مهمترند ابعاد روابط اند م ل

ب حوا

مای-

آنند .اند موانل ا آ جهت دارای اهمیت هوهند ک بید انرا وکشاورهای ماذکور در
مین های اقهصادی،فرهن ی مناسباه چندانی وجود ندارد وعمده موانل اند س کشاور
ن امی-امنیهی هوهند .انرا همواره سعی کرده ا رقابت آمرنکا و روسی در جهت منافع
خود بهره برداری کند .اند سیاست دربرخی شرانط و مقاطع خاص کارانی داشاه ولای
در چند سا اخیر عواملی دست ب دست نکدن ر داده و آمرنکا و روسی را با سامت
رونکرد مشهرک علی انرا سوق داده است و انرا در مقانو باا گذشاه تحات فشاار
بیشهری قرار گرفه است .مناسباه انرا و آمرنکا طی سای ساا اخیار با علات عادم
وجود رابط دنپلماتیک بید دو کشور با تنش وحهی رونارونی همراه بوده است ،اماا در
مواردی نیز ک خبرهانی مبنی بر نزدنکی و رابط دو کشور مطرح شده روسای هماواره
ا نزدنکی دو کشور اظهارن رانی کرده است چرا ک روسی تجرب خوشانندی ا شکل-
گیری مناسباه میا آنها ندارد .موال دن ر اهمیت انرا برای اند دو کشور است.
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تمام دولهها در مناسباه خود با سانر دولهها منافع ملی خود را در اولونت قرار مای-
دهند .اند عباره ب نوعی جمل معرو

پالمرسهو را برای ما تداعی میکند .وی مناافع

ملی را دوست ابدی هر کشور معرفی میکند .اظهاراه و اقداماه دولهماردا آمرنکاا و
روسی دست کم در دو ده اخیر بیان ر اولونت منافع ملای آنهاا بار ساانر موعاوعاه
است،ا اندرو رقابت میا دو کشور ا من ر امنیت و منافع ملی دو کشور ب بههرند نحاو
ممکد قابل فهم است و نزدنکی دو کشور ،ب صوص در مورد انرا درچند سا اخیار
را میتوا ا نک طر

ب منافع ملای آنهاا و ا طار

دن ار با فقادا جهاتگیاری

مش ص سیاست خارجی انرا مرتبط دانوت .با تعبیاری اقاداماه انارا در موعاوع
هوه ای،منطق ای و برخی موارد دن ر آنها را ب دندگاه مشهرک در مورد انارا رساانده
است .ا سوی دن ر انرا نیز بدنبا کوب جان اه برتر در منطق است و اگر بهواناد با
اند موقعیت دست نابد تهدندی برای موقعیت هر دوکشور آمرنکا و روسای محواو
خواهد شد .ا آنجا ک آمرنکا هژمو جهانی نیوات بارای اننکا موقعیات خاود را در
را

سلول مراتب قدره حفظ کند،ا ظهور قدرتهای برتر منطق جلاوگیری مایکناد

اند امر حهی در مورد روسی نیز صدق میکند .روسی هم بر اناد بااور اسات کا اگار
انرا ب نک قدره منطق ای تبدنل شود میتواندموقعیت روسای را با چاالش بکشاد.
آمرنکا با حمل ب عراق و افغانوها و هم نید حضور در ساانر کشاورهای منطقا ،اند
ن رانی را در روسی ودن ر کشورهای اروپانی انجاد کرده کا در صادد اعماا نفاوذ و
تحت کنهار درآ ورد تماام منطقا اسات .بناابراند ات ااذ سیاسات تحارنم ا ساوی
کشورهای فوق،ب صوص روسی ،در جهت با تااخیر اناداخهد اقادام ن اامی ا ساوی
آمرنکا تلقی میشود .آمرنکا کنهر منابع انردی منطق خاور میان  ،با غیار ا انارا را در
اخهیار خود دارد وکنهر انردی نعنی کنهار امنیات و اقهصااد جهاا  .در مقابال،برخی
دن ر ا کارشناسا بر اند باورند ک روسی ب نوعی ا حمل ن امی با انارا اساهقبا
میکند چرا ک با حمل ن امی ب انرا ا نک طر

قیمات نفات باا رفها وا طار
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دن ر وجه آمرنکا در منطق خدش دار خواهد شد و مین برای گوهرش نفاوذ روسای
در منطق فراهم میشاود(.)2009،Foreign Affairsباا هما اناد تفاسایر،باند ناوع
جهت گیری روسی را در مورد انرا در پا

بزرگهری مورد تجزنا و تحلیال قارار داد.

روسی برای مقابل با نکجانب گرانی آمرنکا ب ابزارهای م هلفای هم او ساا ما هاا و
قوانید بیدالمللی و همکاری با کشورهای قدرتمند و البه موهقل مهوسال مایشاود تاا
موقعیت کنونی آمرنکا را تضعی
مناسباه س علع م ل

کند .باا توجا با مباحا

انرا  ،روسی و آمرنکاا مایپاردا نم .درساالهای آخرحکومات

شوروی سیاسهمدارانی با گرانش نزدنک ب غر
کشور هم نا در را

مطارح شاده با بررسای

روی کارآمدندک بعد ا فروپاشی اند

حکومت قرارداشهند .اند سیاساهمدارا باراند بااور بودناد کا

روسی برای حل مشکهه اقهصادی واجهماعی (ناشی ا حاکمیت کمونیوم) باند رابط
با غر

بونژه آمرنکا را بهبود بب شد .اما هرچ ب سا  1000نزدنکتر میشونم انرا

و روسی ب سبب برخی موانل و اشهراکاه ب نکدن ر نزدنک میشاوند .علات اصالی
اند گرانش را باند دست خالی برگشهد روسی در مناسباه خود با غر
اصلی غر

دراند مناسباه تضعی

دانوت ،هد

روسی بودک اند کشور ب مرور ماا نوابت با

آ آگاهی نافت .انرا و روسی ب عنوا کشورهانی ک باا سااخهار بایدالمللای کا در
را

آ نک قطب قرار داشه باشد کامه م ال

هوهند و هردو در اناد راساها ا چناد

جانب گرانی ،توج ب سا مانها و قوانید بیدالمللی حمانت و اسهقبا مایکنناد .مواانل
دن ری هم و چ د ،قفقا و گوهرش و نفوذ نااتو در همواان ی روسای و خطاو
انهقا انردی را میتوا ا دن ر عوامل تاثیرگذار در نزدنکی هر چ بیشهر مواعع انارا
و روسی دانوت،اما نباند موانل فوق راب همراهی کامل انرا و روسی در برابر آمرنکاا
تصورکرد چرا ک روابط آمرنکا و روسی فراتار ا رواباط روسای و انارا اسات واناد
کشور تنها ب اندا های ب انرا نزدنک میشود ک روابط راهبردی آ باا اناا ه مهحاده
آسیب نبیند .ا اند رو وجا باار رواباط آمرنکاا و روسای  ،عاهوه برمواانل دوطرفا
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موعوعاه منطق ای و بیدالمللی است ک برروابط اند دوکشاور تاثیرگذارناد .باا روی
کارآمد بورنا نلهوید و سیاسهمدارا غرب را در روسی  ،انرا ب عناوا منباع تهدناد
روسی مطرح بود .البه اند موال ب نقش و نفوذ انقه

انرا درگروهها و جنبشهاای

منطق ای برمی گشت،اما اند دندگاه چندا اسهمرار پیدا نکرد و سیاساهمدارانی هم او
کو نر

و پرنماک

در سفرهای خود ب انارا بار گواهرش رواباط دو جانبا تاکیاد

کردند .البه باند ب اند موال نیز اشاره کرد ک سیاسات عمل رانانا انارا دراناد دوره
برگوهرش روابط دوکشوربویارتاثیرگذاربوده است .دواتفاق ونژه در اناد دوره موجاب
تقونت روابط انرا و روسی شد .ابهدا بحرا تاجیکوها بود ک دوکشاور باا همکااری
نکدن ر ب مدنرنت آ پرداخهند و دن ری موال جدانی طلبا چ د باود .روسای با -
دلیل برخورداری ا جمعیت  40میلیو نفری مولما و تاثیرپذنری آنها ا جها اسهم
ن رانیهانی دراند رابط دارد(محونید،1414،صص.)1-8
روسی با هد

مدنرنت موال فوق روابط خود را با انرا وجها اسهم بهبود ب شید.

انرا در بحبوح موال چ د رناست سا ما کنفرانا اسهمی را برعهاده داشات کا باا
ات اذ سیاست سکوه دراند باره کمک فراوانی ب روسی برای حل و فصال اناد مناقشا
کرد .موال دن رآنک آمرنکا نیز بعد ا فروپاشی شاوروی درصادد گواهرش نفاوذ خاود
درآسیای مرکزی و قفقا برآمد .ا ساوی دن ار انارا و روسای علیارغم رقابات دراناد
منطق ،ا منافع مشهرکی در برخوردارند .ا اندرو ،ن تنهاا دراناد مینا انارا باا روسای
همکاری های نادی داشه ،بلک با عضونت در شان های ب دنبا تقونات اناد روناد نیاز
میباشد .اند موانل موجب شد ک گوهرش چشم یر روابط دو کشور ا ساا  1991تاا
سا  ،1000مورد اعهراض آمرنکا قرار ب یرد آنهم ب اند خااطر کا همکارنهاای ن اامی
انرا و روسی در اند دوره در سطح با نی قرار داشت(گوشر،1418،صص .) )02-01با
اعطااای برخاای امهیااا اه واعمااا فشااار ا سااوی آمرنکااا و بیهااای صهیونیوااهی ،در10
دوئد 1992قرارداد سری تحت عنوا گور -چرناومردند باید روسای و اناا ه مهحاده
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منعقد شد .پیش مین اند قرارداد سری،انجام مهقااه بیال کلینهاو و باورنا نلهواید،
روسای جمهور وقت دوکشوردر ماه می 1992بود .طب اند قرارداد روسی مهعهد شد ک
ا انعقاد قراردادهای جدند خودداری کرده و تنها قراردادهای باقیمانده با انارا را تکمیال
کند .درمقابل ،آمرنکا نیز مهعهد شد ا ارسا تجهیازاه ن اامی با جمهاوریهاای سااب
شوروی خودداری کرده و هم نید ا روسی برای کوب سهمی دربا ار جهانی حمانات
ب عمل آورد .البه تواف دن ری دراند میا  ،مبنی برحمانت غار

ا نلهواید درانه ابااه

رناست جمهوری  1990مطرح شد ک در نهانت جنب عملی ب خود گرفت .روسای نیاز
قراردادهاااای قبلااای و حهااای قراردادهاااای دورا شاااوروی سااااب را تکمیااال کااارد
(گوشر،پیشین،صص ، )02-10اما ا انعقاد قراردادهای جدند با انرا بواسط فشاارآمرنکا
خودداری کرد .ا سوی دن ر قراردادی نیز در سا  1992بید انرا و روسی منعقد شد
ک عمه ن رانی غر  ،ب صوص آمرنکا و اسارائیل را بران ی ات چارا کا آنهاا ن ارا
دسهیابی انرا ب سهحهای هوه ای و سامان های موشکی پیشرفه بودند .نیروگااه بوشاهر
میرا

دورا قبل ا انقه

است ک بعد ا وقوع انقاه

با سابب فشاارهای آمرنکاا و

اسرانیل و برخی کشورهای اروپانی تا سا 1449ب بهره برداری نرساید .آخارند کشاور
مهعهد ب ساخت وتکمیل اند نیروگاه روسی است ک تعهداه خاود را در اناد ماورد باا
تاخیر فراوا ب انجام رساند .آمرنکا برای انجاد محادودنت در مناابع ماالی انارا قاانو
داماتو را در سا  1990در کن ره ب تصونب رساند .البه روسی ب مرور ما ب عارر و
نا مالی شرکت های روسی در قرارداد گور -چرنومردند 1پیبرد و ب همید جهت طای
توافقی با آمرنکا قرارداد گور-چرنومردند را درسا  1994لغو و همکااری هاای ن اامی
خود را بار دن ر با انرا ا سرگرفت.
اما عامل دن ر دوری روسی ا آمرنکا ،توانانی و اساهقه ماالی باود کا با سابب
1. Gore-Chernomyrdin
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افزانش قیمت نفت برای روسی فراهم شده بود و اند موال موجاب کااهش وابواه ی
روسی ب غر

شده بود .ا سوی دن ر فاصل گرفهد روسی ا آمرنکا پاا ا انه اا

جورج بوش ب رناست جمهوری انا ه مهحده شها

بیشهری گرفت .سیاست خارجی

بوش ب گون ای بود ک اگرچ رهبرا دوکشوردندارهای مهعددی طی سالها انجام دادند
و برهمکاری در مین های م هل

تاکید میکردند،اما ن تنها اند همکارنها جنبا عملای

ب خود ن رفت ،بلک بویاری ا مشکهه دوکشور ننحل باقی ماند .با وقوع حادث 11
سپهامبر 1001چرخش و تغییری مهم در سیاست خارجی آمرنکا تحت عنوا مبار ه باا
ترورنوم شکل گرفت ک کشورها را ب همادردی باا آمرنکاا و پاذنرش جهاتگیاری
جدند اند کشور سوق داد .انا ه مهحده پا ا حادث  11ساپهامبر 1001سا کشاور
انااارا  ،عاااراق و کاااره شااامالی را بااا عناااوا محاااور شاااراره معرفااای کااارد
(فرسانی،1441،صص )44-84ک اند امر در نهانت فشار فراوانی را بر انرا تحمیال
کرد .انرا نیز درمقابل ائهه
وائهه

جناگ ،سیاساتهاانی را باا عنااوند گفه اوی تمادنها

بارای صالح مطارح کارد کا البها باا اساهقبا جهانیاا مواجا شاد (سای

اده )1414،و توانوت با ات اذ جهتگیرنهای منطقی اند فشارها را تا حدودی تعدنل
کند .نهیج سیاست جدند آمرنکا حمل ب افغانوها در سا  1001و عاراق در ساا 4
 100بود .روسی ا حمل ن امی آمرنکا با افغانواها (روسای با جهات مناافع خاود
درعراق ب م الفت با حمل ن امی ب اند کشور پرداخت) حمانت کرد و حهی اسهفاده
ا خاک خود برای انهقا نیروی ن امی وتوالیحاه را پاذنرفت .در مقابال،پوتید توقاع
عکا العملی مناسب ا سوی آمرنکا داشت هر چند آمرنکاا باا اعاهم گواهرش نااتو،
انجاد پان اههای ن امی و اسهقرار سامان موشکی پاس ی مناساب با انه ااراه روسای
نداد ( .)2010،Kramerاند موال مقاماه روسی را ب اناد نهیجا گیاری رسااند کا
آمرنکا هم نا رقیبی خطرناک برای اند کشور است .در سوی دن ر ماجرای انرا نیاز
ب عنوا هموان عراق وافغانوها  ،همانند روسی آمرنکا را در دو جنگ اخیر همراهای
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کرد ،کمکهای اطهعاتی و مشاورهای انرا حهی ا ساوی دولهماردا آمرنکاا نیاز ماورد
تائید قرار گرفت .انرا هم انه ارعکاالعملی مناساب ا ساوی آمرنکاا داشات کا باا
واکنش نامناسب مقاماه آمرنکانی روبرو شد .در واقع برو چنید حوادثی موجب شاد
روسی درسند امنیت ملی خود درسا  1010آمرنکا را مهمهرند رقیب دها آتای خاود
اعهم کند .همانطور ک گفه شد ب مرور ما روسی با توجا با افازانش درآمادهای
حاصل ا منابع انردی خود ا اعهماد ب نفا بیشهری بهرهمند شد و همید امار روسای
را ب ات اذ جهتگیری موهقل درسیاست خارجی سوق داد .روسی بدنبا انجاد تعااد
میا شرق وغر

درسیاست خارجی خود است و هر ما ک موفا با برقاراری اناد

تعاد شده است ،ب نحوی توانوه موقعیت خود را درعرص بیدالمللی ارتقا دهد.
بنابراند با توج ب مطالب ذکرشده ،آمرنکا و روسی درمورد مواانل م هلا

علیارغم

دندارهای مهعدد ب نهیج نرسیدند و اند اخههفاه انرا و روسی را با نکادن ر نزدناک
کرد .همانطورک گفها شاد رواباط میاا انارا و روسای عمادتا در مواانل هواه ای و
تولیحاه ن امی خهص میشود .البه در مواردی کا صاحبت ا احهماا ماذاکره میاا
مقاماه انرا و آمرنکا ب میا میآند روسی با احهیا بیشهری با انرا برخورد میکند .در
آ دوره نیز روسی با اطمینا ا عدم بهبود روابط انرا و انا ه مهحده با بهباود رواباط
خود با انرا روی آورد .با سفرسرگئی انوان

ب انرا موافقتنام هاا و قراردادهاانی باید

دو کشوردر مین موانل ن امی و سانر حو هها امضاء شد .دراند دوره تعدادی هواپیماای
آمو شی ،جن ندههای پشهیبانی ا جانب روسی ب انارا تحونال داده شاد و کارشناساا
روسی نیز برای توسع و مدر سا ی هواپیماهای ن امی و غیار ن اامی با انارا آمدناد.
هم ناااید همکارنهاااانی درب اااش فضاااا و مااااهواره باااید دوکشاااور شاااکل
گرفت(کوشار1418،صااص .)01-04ار ش مااالی همکارنهااای ن ااامی دو کشااورد بااید
سالهای  1000تاا  1002چشام یر نباود ولای اناد مناساباه باا فاروش  19مجموعا
موشکهای تورام نک ب قیمت  100میلیو د ر در سا  1002تا حاد قابال مهح ا ای

33

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

ارتقانافت .شاخصترند قرارداد ن امی بید دوکشور فروش موشکهای ا

 400ب ار ش

 1/1میلیارد د ر بود ک روسی اخیرا ب بهان اجرای قطعنام  1919شاورای امنیات آ را
نکجانب فوخ کرد( .)2010،Farrerدر با ه مانی رناسات جمهاوری پاوتید و مادود
موال هوه ای انرا ب شاخص اصلی روابط س علع م ل
دراند دوره علیرغم ادعای غر

تبادنل شاده اسات .روسای

مبنی برفعالیههای م فای هواه ای انارا  ،ا ناک طار

برعدم ارائ د نل و مدارک معهبرا سوی غر

تاکید میکند و ا سوی دن ار انارا را با

همکاری با آدانا ترغیب میکند .ا آنجاا کا روسای ،اتحادن اروپاا و برخای کشاورهای
موهقل ا توا موا ن سا ی دربرابرآمرنکا برخوردارنیوهند ،ب هماید خااطر با ابزارهاانی
هم و سا مانها و قوانید بیدالمللی در مقابل نکجانب گرانی آمرنکا مهوسل میشوند.
آمرنکا با حمل ب دو کشورعراق وافغانوها اگرچ با مشاکهه ناادی مواجا شاده
است وحهی برخی ا کارشناسا بحرا اقهصادی سا  1009راناشی ا اند حمهه مای-
دانند ،اما اند کشور موف ب تحق اهدا

عمده خود شده است .کنهر نفت خاورمیانا و

با ارهای ن امی منطق را نیز باند ب مجموع ابزارهای اعما قدره آمرنکاا اعااف کارد.
روسی در چند سا اخیر با تحرنمهای اخیرشاورای امنیات علیا انارا موافقات کارده و
همکاری هوه ای ون امی خود را با انرا ب پانیدتارند حاد ممکاد کااهش داده اسات.
روسی سیاسههای تاخیری خود را ا اواخردورا رناست جمهوری آقاای محماد خااتمی
آغا کرده و در همید ارتبا با تاخیر فراوا نیروگاه بوشهررا راهاندا ی کارده و ا تحونال
موشکهای ا  400-ب بهان رعانت تحرنمهای شورای امنیت سا ما ملل و در واقع با -
خاطر فشارآمرنکا و اسرانیل خودداری کرده است (مرکز تحقیقاه اسهراتژنک .)1449،باا
روی کارآمد مدود

و اوباما سیاست رقابهی روسی و آمرنکا در مین های م هل

پیدا کرد،اما اند دو کشور سیاست نزدنکی را در مین هاای م هلا

ادام

درپایش گرفهناد کا

مهمهرند آ را میتوا امضای قرارداد اسهاره جدند دانوت.
اگرچ سیاست انهقادی و تهاجمی آمرنکا نوبت ب انرا باشده بیشاهری درشارانط
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کنونی ادام دارد،اما روسی برای اولید بار ب صوره موهقیم ا انرا انهقااد کارده کا در
روابط دوکشور بیسابق اسات .در ماههاای پاناانی ساا  1010مادود

در مصااحب

مطبوعاتی خود اعهم کارد کا انارا درحاا دساهیابی با بماب اتام اسات ( USA
 .)2010،Todayدر واقع آمرنکا و روسی درمورد عدم دسهیابی انرا ب سهح هواه -
ای تواف داشه و دارند .نکی ا اهدا

عمده آمرنکا ا تحرنمهای انرا عادم دساهیابی

اند کشور ب توانمندنهای هوه ای و ن امی است .در مقابل ،روسی نیز در روابط ن امی
و هوه ای خود با انرا اند مهح اه را مد ن ر قرار میدهد چرا ک روسای و آمرنکاا
هر دو ظهور کشوری با توا هوه ای و ن امی را تهدندی جدی برای منافع ملای خاود
می دانند .نکی ا اهد

عمده روسای و آمرنکاا ا امضاای اساهاره جدناد ممانعات ا

دسهیابی کشورهای جدند ا جمل انرا با ساهحهای هواه ای اسات،اما دلیال دن ار
همکاری دوکشور در مورد انرا  ،رد پیشنهادهای م هلا

 2+1ا ساوی انارا اسات.

حهی اخیرا انرا برای حل موال هوه ای خود با کشورهانی هم و ترکی و بر نل ب -
عنوا میانجی همکاری میکند ک اند امرنارعانهی کشورهای  2+1را ب همراه داشت و
در نهیج تواف تهرا (انرا ا ترکی ا بر نل) ا سوی آنا رد شد.
ا سوی دن ر روسی براند باور است ک انارا طای چناد ساا اخیار ا سیاسات
خارجی مش صی پیروی نکرده است .علیرغم فقدا رابط باا آمرنکاا ،در ماواردی کا
انرا سیاست خارجی عمل رانان ای را در پیش گرفه است ،آمرنکا و روسی هار دو ا
اند نوع سیاست اسهقبا کردهاند .البه هر دو کشور اخیرا انرا را ب عدم برخاورداری و
پیروی ا خط مشی مش ص درسیاست خارجی خود مههم میکنند .در ن رناه رواباط
بیدالملل بح ی وجود دارد ک اگرنک کشاور ا سیاسات خاارجی پانادار و مش صای
برخوردار نباشد ،کشورهای دن رحاعر ب همکاری عمی و پانادار باا آ کشاور نمای-
شوند .روسی معهقد است ک انرا درسیاست خارجی خاود برناما مش صای نادارد و
باند تصمیم ب یرد ک بدنبا انفای کدام نقش در عرص ن ام بیدالملل است.
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هرچند تاخیر دراجرای تعهداه روسی با واکنش مقاماه انرانی مواج شاده اسات،اما
مدود

درواکنش ب اند انهقاداه اعاهم کارد کا روسای پیرومناافع ملای خاود اسات.

هم نید باند گفت ک روسی و آمرنکا انرا را تهدنادی مشاهرک مایدانناد و با هماید
جهت ب رونکردی مشهرک در قبا انرا روی آوردهاند .البها اخههفااه اناد دو کشاور
درسانر حو هها ا قبیل موال همواان ا  ،کنهار توالیحاه و دفااع موشاکی (علیارغم
توافقاه اخیر)  ،گوهرش ناتو و ...هم ناا پابرجاسات .ساند سیاسات خاارجی روسای
درسا  1004انرا را ا لحا رتب بندی دراولونت پنجم اناد کشاور قارارداد .اولونههاای
اند کشور ب ترتیب عبااره بودناد ا  :کشاورهای جادا شاده ا روسای ،اتحادن اروپاا،
آمرنکا ،شرق آسیا و سرانجام خاورمیانا و کشاورهای اساهمی .اناد بادا معناسات کا
روسی حاعرنیوت منافع خود را ب خطر بیندا د و همواره ا انرا ب عنوا کااره باا ی
در چان نیهای خود با انا ه مهحاده اساهفاده مایکناد (.)2009،Wojciech،Paszyc
درداخل روسی اند دندگاه حاکم است ک انرا با اساهفاده ا روسای امهیاا اه ناادی
بدست آورده و اند موال موقعیت روسی را با خطرانداخها اسات .اناد ناوع دنادگاه
عمدتا ا سوی مدود

و حامیا وی مطرح میشود .درآمرنکا نیز اگرچ اوباما با شاعار

تغییر روی کار آمده ولی نوبت ب دولت بوش موعع س تتری را در مورد تحرنمهای
بانرا ات اذ کرده است .قطعنام  1919آخرند قطعنام صادر شده علی انارا اسات و
عهوه بر تحرنمهای سا ما ملل ،آمرنکا،اتحادنا اروپاا و برخای کشاورهای دن ار نیاز
تحرنمهای شدندتری را ب صوره جداگان علی انرا اعما کردهاند(بشری.)1449،
ا اند رو برای فهم و شناخت نوع سیاست خارجی آمرنکا و تا حدودی روسی  ،با
گزارش بررسی وععیت هوه ای آمرنکا در سا - 1010کا در برخای مباحا

با

صوره موهقیم ب انرا میپردا د -اشاره میکنیم .خطراه ناشای ا گواهرش و تک یار
سهحهای هوه ای و ترورنوم هوه ای،آمرنکا را با اولوناتبنادی در عادم دساهیابی
برخی کشورها و گروههای ترورنوهی ب سهح هوه ای بارای سااخت بماب هواه ای
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اند کشور همکاری خود با روسی و چاید را علیا ظهاور

قدرتهای جدند افزانش داده است .اند تاکید ا آ جهت است ک چشماندا های امنیهی
آمرنکا ا ما جنگ سرد ب طور بنیادند تغییر کرده و چالشهای امنیهای پایشروی اناد
کشور بویار پی یده شده است .انا ه مهحده در آسیا و خاورمیان سااخهار و ساا مانی
هم و ناتو دراخهیار ندارد و ب همید جهت با دارندگی مورد ن ار خاود را ا طرنا
انجاد ترتیباه امنیهی و حضور ن اامی و تضامینهای امنیهای اعماا

مایکناد .تقونات

ساخهار امنیت منطق ای کلید اصلی راهبرد آمرنکا بارای تقونات با دارنادگی و کااهش
تولیحاه هوه ای است .ساخهار امنیهی منطق شامل سامان دفاع موشکی موثر ،تواناانی
برای مقابل با تولیحاه کشهار جمعی مهعار

و فرماندهی نکپارچ میشود .ا اناد رو

آمرنکا انرا را ب نقض قواعد عدم تک یار ساهحهاای هواه ای ،تاهش بارای کواب
توانمندنهای موشکی و مقاومت در برابر خواسه های بیدالمللی بارای حال دنپلماتیاک
موال هوه ای مههم میکند .بنابراند انرا ب جهت عدم توجا با ساا وکارهای باید-
المللی و پیشنهاداه سیاسی و اقهصادی و نافرمانی ا هنجارها و قوانید بایدالمللای باا
انزوا و فشار بیدالمللی بیشهری روبرو میشود (.)2010،USPNRR
با بررسی روند همکارنهای موجود میا اند م ل

و اسهناد ب اسناد دفااعی و ملای دو

کشور آمرنکا و روسی میتوا ب نوع رونکرد آنها در قبا انرا پی برد و اننک چارا آنهاا
رونکرد فوق را در مورد انرا در پیش گرفه اند .در اند رونکرد عهوه بر تواف آمرنکاا و
روسی در قبا انرا باند ب عدم ات اذ جهتگیری مش ص ا سوی انرا نیز اشاره کارد
ک موجب هرچ نزدنک شد مواعع اند دو کشور در مورد انرا شده است.
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دو کشور نیز ب صراحت ب وجود اند رقابات و روناارونی اشااره مایکنناد .در ماورد
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جدند تولیحاه ا سوی دو کشور و هزنن بر بود و فقدا کاارانی توالیحاه قادنمی
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بید دو کشور مشاهده میشود ولی اصل رقابت هم نا پابرجاسات و فقادا سیاسات
خارجی مش ص انرا نیز ب اند نزدنکی کمک فراوانی کارده اسات .مایتاوا نهیجا
گرفت ک رقابت و رونارونی روسی و انا ه مهحده با شده بیشهر(با توجا با اساناد
ملی هر دو کشور) و البه مهفاوهتر ا گذشه در حا پی یری است.
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