شیوههای تقابل روسیه با گسترش ناتو به شرق
*

دکتر محمدجواد حق شناس
امین باویر

**

چکیده
پس از فروپاشی شیویود ی لا  0991یک از مسائل که به غدغه اد براد کشویهاد
ایوپاد غرب و آمریکا تبدیل شید کشویهاد ایوپاد شری بو دد که تا آ زما ضوو پماا
ویشیو بو دد باابرای دماز بو که ای کشویها به ای واا غر آوی شودد بووییکه تت
همچ شیرایو

ی آیاد مجد اً دتواداد هم پماا یولیمه شودد باابرای مسلهه استر

شیر از هاا زما دبا م شو یولمه دم هامشه استر
ادسییته و آدرا تیدیدد براد امام مل دو م

ادد ای

داتو به شر یا غمر رروید

و دشر

که یو ییود هم یرای ایدد و اهبته کفه ترازو به لییو غربمیال ی

داتو به

یودو و هه الیی
زیرا تا کاو  9کشییوی از

ایوپاد شیری و 3کشوی که زماد بخش از داک شویود بو دد (همتواد هتود و التود )
به ضویوی داتو یآمد ادد پووهششر بددبا آ ال تا شمو هاد تاابل یولمه با استر
داتو به شر و هاچام یاهیاد هاکاید بم یولمه و داتو یا بریل دااید

واژگان کلیدی :ناتو ،روسیه ،گسترش ناتو به شرق ،امنیت ملی ،اروپای شرقی
* الیتا یای و ضویو هم
ضلو لمال تیرا ایرا
** ادش آمودته کایشاال ایشد یشته مواهعات ماواهاد ادشکد ضلو لمال
واود تیرا مرک د
ضلا

ادشکد ضلو لمال

ادششا آزا الالم واود تیرا مرک د ارو
ادششا آزا الالم

مقدمه
لیمالی

یولمه ی برابر لازما پماا آتالدتمش شااه (داتو) ضادتاً تت

دای

ی باز کر

اهشیعا ایدا ای لازما

یهاد ضووی

دو به یود کشویهاد ایوپای

شیری م باشد اار چه از ابتداد هه  0991زم مه هاد استر

شر

داتو به لا

آغاز ار ید همک از لیییا  0991به بعد بو که به تدییج به یش مسیی له و دشراد
لیمالی

دای

یولمه تبدیل شد یوابر یولمه با داتو از فراز و دشمه ها و ابیامات

بسیمای بردوی ای الی
دای

ی

ضل

دولیاد بو

که االو ً لمال

ای یوابر دم آ الی

یولمه ی برابر داتو تابع از ماالبات ای کشوی با ایا ت متتد آمریکا و و

ایوپای غرب بو ال

(ثاف ضامرد )33 :0331

تا یبل از یود کای آمد پوتم

ی یولییمه ای کشییوی که هاوز ی شییوک تج یه بسییر

م بر و از یش ابریدیت به یش یدیت ماواه اد تبدیل شید بو دتوادس
یا ی برابر اسیتر

لمال

یاعع

داتو اضاا دااید چو لازمادیاد داام و امامت یولمه فاید ادوبا و

ادسیجا ویا شویود بو دد و مدت زما بر تا به یکاایچش و ادسجا برلاد و از عرف
یولیمه از دار ایتاا د دم رعم
توادسی

ی ضر

بو اما با یود کای آمد پوتم

ی لا  0111یولمه

 1لیا هم لازمادیاد داام و امامت دو یا لاما

هد (چو پوتم

دو یش دمرود امامت بو ) و هم از دار ایتاییا د پمشییرفتیاد چشییاشمرد اشییته باشیید
بووییکه بعد از پایا

ویا ییالی

ایوید ود ی لیا  0113یولمه مجد اً توادس

بعاوا یش یدیت ب یگ ی ترلییمم معا ت بم اهالل ایفاد داش دااید ی وا وارییر
دم یولییمه ی اک ر معوییالت یا امروز از یبمل مبایز با تروییسییم بایز با یاچا موا
مخدی لوامرد از توهمد و اسییتر

لییالویاد کشییتای اع و ماالییبات و معا ت

ایتاییا د و فرهاش با داتو هاکاید م دااید اما هاچاا لییمالیی
ضامد ادد که استر

داتو به شر امرد غمر رروید ال

مدایا یو

بر ای

سازمان ناتو
ی دخستم یوزهاد پس از اگ یاد

ی واه که کشویهاد ایوپاد غرب یا

و

بتراد امامت تیدید م کر تتو ت الییویت ارفته ی داا بم اهالل و تسییلر یافت ِ
یش داا و یوب

ی ضرالة بم اهالل

شیییکیل امرد ییاب

بتدییج دشاده های ازتغممر لادتای ایوپا یا بددبا

هاد ایدئوهوآیش آشیییکای لیییاد

بددبا تیدیدات که از اده

شیییویود متو ه کشیییویهاد ایوپاد غرب بو پاج کشیییوی بلویش هلاد هوک امبویگ
فرادسیه و ادشلمس ی  01مای

« 0913پماا

فاض بروکسیل» یا امویا داو دد اموا

ای پماا ماجر به ایجا یش اتتا فاض مما کشییویهاد موکوی ار ید یواما
االیل ازامویا پماا بروکسیل دشیا

ا

ای وایعم

هد

بو که کشویهاد ایوپاد غرب

ضالو برتوا ِ ایجا هاکاید مما دو دوالیییتای تشیییویت ایا ت متتد به ایفاد داش
ایوپاد غرب بو دد ( ایم

استر تر یامام

باابرای دخسیتم اا ضال

)00 :0331

ی شکل امرد پماا داتو ی واما

مما داایاداا  5کشیوی ضوو پماا

ی  01لامبر 0913
یهام

فاض بروکسل و آمریکا و کادا ا تتات یاف

یالیتا یشر کشیویهاد ایوپای دامر ایوید ایرهاد لوئد ایسلاد دروآ اداایک پرتغا
و ایتاهما دم دسب

به پمولت به ای پماا ابراز تاایل و آما ا کر دد (هاا )00

فلسییفة و و د داتو ی زما تللییمس ایجا کارباد امامت به وی موکرالییمیاد
غرب و دم متاالیر کاو دمسم و ایاای آ بو امواد ای پماا
دوض مایییاهتیه و لیییاز
واشاشت

ی ی

ی وایع ماعکس کااد

مما آما و آیزوهاد ایوپا براد ایجا تعیدات الیییری

کاش هاد داام متتدا داتو و ممل ایا ت متتد به کاش داو

به کشویهاد ایوپای بو ()solan 2003: 15

روسیه
یولیمه با دا یلیا فدراسیون یولیمه پیااویتری کشییوی یا الی

که ی شاا

اوراسیو یرای ای ای کشیوی ی آلیماد شیااه و ایوپاد داوید وایع ال
آرام شییااه و اقو ننس منجمد شییم
مرز آب

و دم با دری ی خزر دری ی سییو و دری ی ب توک

ای یولیمه با  ۴۱کشیوی آلمای و ایوپای مرز زمما

دریی ی بیینی

و با اقو ننس

ای و با کشویهاد پمرامو

دری ی ژاپن دری ی خزر دری ی سییییییو و دری ی ب توک ایتبا

ییای

ای
ی

یو مایه االییل

امرد لییمال ی

یولییمه ی برابر داتو و اسییتر

دای

ای

لیازما چادا آلیا به دار دا یلید یوع دار از شیواید دار مو و ی فیم لمال
دای

آ از مسائل ال

یولیمه موریو داتو و استر

که از دماه هه  0991تاکاو

با واکاش هاد متفاوت از لیود ماامات کرملم  1موا ه بو ال
شییری داتو تا تاایل براد ضوییوی

آمم دوادد اسییتر

ضالئم متاایض الا ی از لود یولمه به داتو بو ال
از آ

ا که لیمال

بردوی ای الیی

به استر

یولمه دسب

و یمااً آشییکای دمسیی

یولمه به یو مایه االل

ی ای لییازما مجاوضه اد از

(کو ی

)01 :0331

داتو به شر از ی ه با ی از ابیا

که ای کشییوی ی الیید ماابله هاکاید و یا

هاشرای با لیازما یا شید م باشید ماک الی
ی

اب ای دشراد و دم تیدید

امرد ای کشوی دسب

بتوا با تتلمل لیمال

دای

به داتو پ بر

دالیل مخالفت روسیه با گسترش ناتو به شرق
از آدجیا که یولیییمه هاوز دو یا به ضاوا یش ابریدیت (ودایل از دار داام ) ی
ضراله بم اهالل م

ادد و استر

بم اهالل م

ادد باا به

میاتری ای

یل ضبایتاد از:

داتو یا ی یالتاد توعم

یل با اسیییتر

مویعم

داتو به لیییود شیییر مخاه

دو ی ضراله
الی ی

که

1- Kremlin

 -1تلقی روسیه از گسترش به مفهوم تهدیدی علیه امنیت روسیه
داتو یا دوض دور ضلمه امام

یولیمه اسیتر

کاهش ایتدای یولمه یداا بم اهالل از بم بر
ای کشوی ب یگ م

مل دو ادسیته و آدرا ی یالتاد
مااعت وائل یولمه و ب تو ی به

ادد

 –2گسترش ناتو در راستای کاهش اقتدار روسیه در نظام بین الملل
پس از فروپاشی اتتا یه ااهمر شیویود مسکو ابریدیت دو یا ی داا بم اهالل از
ا وه یولیمه ممراد ای تسیلمتات اتا و متعای اتتا

لی

و و د که یولیمه یدیت ی ه او بم اهاال
شد داام دم دمس

آید اما کشیوی رعم

ااهمر شویود شد با

ی زمماه ایتاییا د و داام به شاای دا

یولیا برای باویدد که هراوده استر

به لود شر و به لود یولمه به زیا ای کشوی ال

(ضلمخاد

(داتو)

)3 :0319

 -3از بین رفتن مناطق حائل
یشر از

یک

یل مخاهف

یولییمه با اسییتر

وائل و هم مرزد ای کشوی ب یگ با داتو ال

داتو به شییر از بم یفت مااعت

بمشتر کشویهای که دوالتای ضووی

ی داتو هستاد م توا به له لته تاسمم کر :
0یییییی کشیییویهیاد ایوپیای شیییری (دای

وی)  -0ایوید هاد باهتمش -3

ایویدهاد دای د یش ( ادسو )039 -011 :0313
ی مما لیییه لیییته کشیییویهاد دامبر
اهام

ایوید هاد باهتمش و دای د یش از

با د آئوپلمتمک و آئوالیتراتویک براد یولیمه بردوی ای هسیتاد ضل

دم آ ال

که ای کشویها ی برابر استر

شاای م آیاد (کو ی

االل

داتو به شر بعاوا ماواه وائل یولمه به

)33 :0311

از لود یشر یولمه استر

داتو به کشویهاد ایوپای شری یا زمماه لاز استر

ای لازما به لود کشویهاد باهتمش و لاس ایوید هاد دای د یش م

ادد و به

هام

داتو مخاهف

همل به شییدت با اسییتر

دای د یش که براد یولییمه از اهام
لیییفمد اوکرای

ار سیییتا

1

ایوید هاد باهتمش و

م کاد ی مما

وا ترد بردوی ای هسییتاد م توا از یولییمه

آذیبایجا و ایماسیییتا دا بر ضل

ار سیتا آذیبایجا و ایماسیتا آ ال

اهام

 3کشیییوی

که ای کشویها ی د یک کشوی ترکمه یک

از اضویییاد داتو یرای ایدد و ی مما کشیییویهاد ذکر شییید به

ایماسیییتا هاه د

کشیویهاد یشر هاسایه یولمه به شاای آمد و از ای یو از اهام

و افرد براد مسکو

کشییویهاد یا شیید بعاوا ماواه د وائل بم مسییکو و

بردوی ایدد از یداا کرملم

داتو بو و آدری لیار فاض یولیمه به شیاای م آیاد شیاید به همل هام وسالم
با د یولییمه بو که به

لییه کشییوی چش مجایلییتا و هیسییتا با یدوال ی

متااریما ضویوی

ی داتو موافا

شید ایوپاد شیری

فاالیلة بمشیترد با یولیمه اشتاد بسمای متتاعاده و پس از لا ها

ادتاای آدیا یا به ضووی
دخستم اوهوی

دشید الی

یشر

ای لازما

اضواد داتو به همل آدکه له کشوی یا

ی آویدد ا یاش له کشوی یا شد به همل آ که

هاد امامت یولمه دبو دد کاتر دشم مسکو یا بر م ادشمخ

دار م یلیید که داتو ی مراول بعدد اسییتر
یولیمه دو اید ویز و براد استر
و بلغایلتا ) ی لا  0111به ضووی

یی

0
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اهمیت مناطق حائل برای روسیه
اول آدکه ای اوده کشیویها
یولیمه هم چاا مایل الی

ئ از اتتا

م شددد و

ااهمر شویود متسو

که دفوذ لیمال دو یا بر ای کشویها ا امه هد یولمه

دا توادد داای ار وووی داتو ی کشویهای باشد که با ماافع و امام

مل ای کشوی

ار دوی ادد
دوم آدکه یولیمه وف ثبات و امام

کشویهاد یا شد یا براد تلمم ثبات و امام

دو امرد ریروید تلا م کاد و دوالیتای ایجا ثبات ی ای مااعت الی
ای باوی الییی

که از بم یفت مااعت وائل مو ه بر هم دوی

تشدید دور داام و ضامل واله داایاد دواهد بو (ارومو
از لیوی

مسیکو بر

ثبات و تعا

دمروها

)030 :0311

ادتاا هر اوده ب ثبات از کشیویهاد هاسیایه یولمه به مسکو و دور

تروییسییم یولییمه یا ترغمه م کاد تا دو یا از داا امامت ای اوده کشییویها دای
دساز (عاوه

)30 :0313

برهام مباا یواا پریااک  1دخسی
مخاه

اسیتر

وزیر لیابت یولییمه برای باوی ال

که« :ما

داتو هسیتمم ارچه بعوی ازکشویها به آ پمولته ادد ما در یرم د

براد دیاتو ترلیییمم کر ایم کیه ضبیایت از ضد پویر
شویود لابت به ضووی

داتو ال » (ضلمخاد

سوووم آدکیه یولیییمه دشرا تاوی

ایوید هاد اتتا

ااهمر

)3 :0319

ایتدای داام داتو به داعر هیسیییتا و یا یشر
1- Y. Primakov

کشییویهاد دوالییتای ضوییوی
بردال

ماافع یولمه ال

بلکه دشرا تتکمم دفوذ آمریکای ها ی ایوپا

دمسیی

یک از میاتری دشراد هاد یولمه ی موی از بم یفت

مااعت وائل مسی له کاهمام ارا  1الی

ما د 15یادو الیال فدیالمو

بر الیا

یولمه کاهمام ارا یک از  39بخش ای کشوی بشاای م آید (کو ی
ای ماواه د یش به  911ه ای دفر یا یدو
ولیییع

ای بر دال

اد ا الیی

)31 :0311

و  009کملومتر مربع

هاه د مااعت یولیییمه کاهمام ارا به الیییویت ماواه اد ی

دای از مرزهاد یولیمه و ی هاسیایش کشویهاد همتواد و هیستا و ی کاای ییاد
)11 :0319

باهتمش یرای ای (عو د

تایا یا یلیمد به ای ماواه از یا کشویهاد همتواد و هیستا ال

و و پایشا

ییای یولیمه ی ماواه کاهمام ارا و وووی بمش از  011ه ای دمرود داام یولمه
ی ای ماواه ای

یر یا براد یولمه ایاد اهام

و چادا داو ال ) پوتم

اوت لییا  0111ممال د ی باز یدد که از پایشا ییای کاهمام ارا به ماالییب
ییای یولییمه ادجا ا
دمرود ییای کشیوی

ی دوا اف « :ماا و مویعم
بو الی

ی
یوز

یولییمه هامشییه وابسییته به

زماد که دمرود ییای رعم

شو بدتری ورع

براد کشیوی دواهد بو و زماد که دمرود ییای یود باشد یولمه دم ید ضلم م کاد
و یا ی ال

که دو یا یدیت ب یگ باامد» (ثاف ضامرد )00 :0319

بر ای الا

یک از ضلل مخاهف

کشیوی با کاهمام ارا الی

یولمه با ضووی

چرا که ی الیویت ضووی

هیستا

ی داتو هاسایش ای

ای کشوی ی لازما پماا

آتالدتمش شیااه داتو هم مرز یولمه م شو و مسکو آ یا دورد دد براد یلارو
دو تلا م کاد با ضویوی

هیستا

ی داتو ی لا  0999ممال د تایا یا یو

براد یلمد به کاهمام ارا داک همتواد ال
تا کاو یک از ضلل داویرفت ضووی

(فالو

ها

)311 - 15 :0313

کشویهاد باهتمش هم چو همتواد دم وسالم
2- Kaliningrad

یولیمه بو الی

چرا که ی الیویت پویر

دورد براد یلارو دو م

ضویوی

ادد یای الییویت کاهمام ارا ی دای از مرزهاد یولییمه

ی بم کشیویهاد داتو یرای م امر ای مسی له اد ال
ال

و آ یا مغایر با امام

ای کشیوی ی داتو یولمه آ یا

مل کشوی

که یولمه به شدت به آ مخاه

تلا م کاد (فالو

)313 :0313

 -4مخالفت روسیه در راستای دست یابی به منافع اقتصادی
یک از ضلل مخاهف

یولمه با استر

یداا یولیمه ی الیویت اسیتر
معر

ای

برمباییاد آئواکودوممک مورم م کایید
بر ای الییا
ایتاییا د م

داتو به لود شر مسائل ایتاا د ال

داتو به لیود شیر ماافع ایتاا د ای کشوی ی

دور یرای م امر برالیییا

ایتاا یولمه ایفا م کااد (کو ی

ییداا که اهام

همل کسییه امتمازات دفت و معدد

کشیییویهاد پمرامود یا

ایویییییاد دییای د یییش داش میا

ی

)001 :0311

یولییمه یک از ضوامل اسییتر
ادد و برای باوی الی

از

داتو یا ل ی

یاب به ووز هاد دید

که ایا ت متتد و کشییویهاد ایوپای ضوییو داتو به
و به ل ی

ارفت بازایهاد ای اوده کشییویها یاهبر

تولیعه د داتو به شر یا مورم م کااد که ای مورو با ماافع مل یولمه تعای

ای و

اضویاد داتو دوالیتای وو یولیمه ی بازای ایوید هاد پمرامود هسیتاد مسکو برای
اضتاا ال

که ایوید هاد دای د یش لیم زیا د ی ایتاا ای کشوی ایفا م کااد

براد داوده  15یالید از وای ات ی ایسیتا  53یالد از وای ات ازبکستا  50یالد از
وای ات یریم لیتا و  13یالد از وای ات ترکااستا وتا مکستا از یولمه ال

ی ماابل

 53یالید از الیا یات ی ایسیتا  10یالد از الا یات ازبکستا  39یالد از الا یات
یریم لیتا  51یالد از الا یات ترکااستا و 53یالد از الا یات تا مکستا به یولمه
ادجا م شو (کو ی

)003 :0331

هاچام لیم یولمه یالا یات ایماستا  13یالد و ی وای ات آ کشوی 11/1

یالد بو ال
هاه داوده هاد یا شیید واک ازای امرال ی
ماواه با هم ار دوی

که ایتاییا یولییمه و ایوید هاد

وایتبا ضاما مما بخش ها ومولییسییه هاد ایتاا د کشوی
)030 :0331

یولمه و ایوید هاد پمرامود و و ای (ایواد

ایوید هیاد دای د یش ی یداا اویالیییمای ها از اهام
و یک از ای

الی

یل اهام

داتو ی ای ماواه به شدت مخاه
و دم مسیمر تراد یا
مخاهف

کاد (پاکدام

با د ایتاا د ال

زیا د بردوی ای

اویالمای ها با وووی اضواد

هستاد و و مااعا لرشای از ماابع دفت و معدد

یولیمه یا بر آ

تا با اسییتر

اشیته الی

داتو به لییود شر

)51 :0333

 -4راهکارهای احتمالی روسیه درقبال گسترش ناتو
یعو لا هاد  95 - 91هاشام که یولیا بووی مکری دداد مخاهف

بااستر

دو ی یا غر

تیدیدات

داتو یا لییر ا دد باااوی ملاو

کر

الییداد مخاهف

ریییاا و ضلا یا مورم م کر دید و اارچه برد از ای تیدیدات بمشیییتر از آ که
برپایه وایع بما باا دیا شید باشاد براد ایجا

و یواد

یمما افکای ضاوم

یا

مورم م ار یددد (ثاف ضامرد )15 :0331

غر

اما بوایع باید اذضا

اش ی

تولیعه داتو به لود شر

که یولییمه یا کایهای

هرچاد متدو یا براد ماابله با

ی ماابل دو اشته که یالویت ضد یفع دشراد هاد ای

کشیوی ی تولیعه داتو و توافت با ای کشیوی آدا ضل یغم مشکالت فراوا و ضدید
ادل و ایتایا د آما بو دد تا به برد از ایدامات واکاشی
لی

زداد ی ای یسییا

به یاهکایهاد یولییمه ی مخاهف

دواهد شد:
الف) تقویت همکاری با کشورهای مخالف غرب

ی یبا عرم استر
با اسییتر

داتو اشییای

یک از میم تری یا کایهاد پمش یود یولییمه براد ماابله با عرم اسییتر
بس ر وتولعه هاکاید لمال
دای از بلوک غر

داام و ایتاا د با کشویهای ال

که به االوالم ی

یرای اشیته و از دام دوی بم اهالل یار دا باشاد میاتری

کشیوی ای ارو چم م باشد که از ایشا وا ی

یلمال

هاد رد داتود یولمه

(ثاف ضامرد )15 :0331

بردوی ای ال

به دبا ایجا تعدیالت
لییمالی

داتو

دای

ی لمال

یولییمه اهام

مرزهاد مشیترک به توافت لی

دای

به لی ای

یولمه
ای

ایشا چم

ی دشر

و کشییوی به لییرض

به شر ِ

ی داییو

یافته و ضامل االل ب ثبات که لا ها بر یوابر ای
کر دد و دیایتاً و کشیییوی براد ایجا ائتال

و کشیییوی لیییاییه افکاد بو یا وو

التراتویش اضال آما ا داو دد (فریچه )030 :0333
هاچام ماامات و کشیوی را مخاهف
تیش یوب بر چاید یوب بو
اسییتر
دید غر

با تال

برد کشویها براد ایجا داا

داا آت ِ بم اهالل تلکمد کر دد موریییو مخاهف

داتو بایها از اده چما ها متکو شیید وای کشییویاسییتر

با

داتو یا بردامه

براد لوامرد از ظیوی یدیت یاد چم تلا کر ادد که یرای الییی

تولییر آمریکا عراو وبه موی ا را اواشییته شییو برد از تتلمل ارا لییمالیی
معتاددد در مشی آمریکا یداو
ا که ای کشیوی لیمال

استر

داتو به شر

مسکو یا ی شرایو یرای

هاکاید التراتویش با ایرا یا پ یی د کاد ی ای یابوه

اهکسیاددیشیودم  1معاو او البت وماد یولمه تلکمد کر که اار داتو یاد هم مرز
شید با یولیمه یا اشیته باشید و یا لیالم هسیته اد ی داک کشویهاد شر ایوپا
مسیتار دااید ای کشیوی ل

به اتتا التراتویش با بالیو

التراتویش با ایرا هاد و چم یا دم تاوی

ز و هاشرای و یوابر

دواهد کر (پمکردمش )11 :0319

1- Alexander Shvkhyn

ب) ایجاد فضای ناامنی
به دبا تشییدید مخاهف

ها با اسییتر

داتو ی یولییمه یموبوضات ویلییاده هاد

اروه ای کشییوی هشییدایهای مبا براوتاا دشییاده یود مجد موشییش هاد اتا
یولییمه بور

کشییویهاد ضوییو داتو و ایجا فوییاد دااما

یالییویت دا ید

یغر

ارفت ماافع امامت ای کشوی مورم ار ید (ییشا )50 :0313
یای یابوه وت وزیر فا یولمه یلااً اضال اش
کشویهاد ایوپای شری یا که به ضووی

الی
دوا

به مل

که موشش هاد یولمه ماک

داتو ی م آیاد دشاده یود کاد ود

هاد ایوپاد شیری م اوید" یالویت التارای تجیم ات داتو یداک

کشویهایشا موشش هاد هسته اد یولمه وتااً آدا یا موی هد

امرد یرای دواهاد

ا " هم چام ماامات یولیمه هشیدای ا دد که یالیویت ضال شید عرم استر
داتو وضد تو ه به دارات یولییمه داتو باید آما موا ه با موشییش هاد یول ی وآغاز
وی دیدد از اگ لر وار باشد (ملک
ماامات یولی

ی پال به استر

)011 :0319

داتو برای باویدد که یولمه به تامم امام

مل

دماز ای تولییعه داتو مرز دیدد یا ی ایوپا ایجا دواهد کر و ای امر یولییمه یا به
االالم بردامه هاد لادتای داام وا ای دواهد کر (ملک

)031 :0330

دخسیتم بای پس از فروپاشی شیویود ی لا  0993آئم داام
تاویه یئمس ایوی ای کشوی یلمد آئم داام
دمروهاد هسته اد موی تو ه یرای م

دید یولمه به

دید یولمه که اتکاد مسکو یا به

ا داش از و

امر بسمای میم بو :
الف) کاهش توادای هاد متعای

داام یولمه

ب) تیدیدهاد امامت ضلمه آ کشیوی ازلود استر
مرزهاد اوب ال

داتو و باما ارای الالم

ی

به بما و یامر هوکم

1

لفمر البت یولمه ی واشاشت

متکم دماز ای تا پالیخشود اسیتر
ا راد پمایا متیدو یی
شییویاد امام
هد (کو ی

م
ای

کتری

بردامه یی د شید داتو و االرای غر

دمروهاد متعای

یولییمه کتری داام

ا از د وای آوی

"یولمه به رام هسته اد

ریربة دخس

بر تداو

باشییید" ی اوادر آوییل  0111ممال د

دید ای کشییوی یا تاییویه کر که به مسییکو
هسته اد یالویت تیدید دد ضلمه ای کشوی یا

)91 :0311
ایش ی

کتری ماییو

هسیتهاد یا براد یولیمه متفو م
پس از تاییویه کتری داام

لییا  0993شیید که وت رییربه دخسیی

ای لیرا

2

ایواد

بمر شویاد امام

دید اضال اش ی  " :عرم موکوی االییو

ابه فاض

ای وپمش ازهرچم براد لوامرد ازتجاوزات شییا و بریراید ورالی
الیل وآیامش کشیوی یدار ارفته شد ال " ای عرم امکا

یولمه
و فا از

فا ازماافع یولمه یا

یضراله داام فراهم م کاد (ثاف ضامرد )03 :0319
برای الا

پوتم بیتری

ایش ی یا براد ل

ی داا بم اهالل الیتفا از وت ریربة دخسی
کتری

یاب به ماافع مل وامام
ادسی

مسکو با تاویه ای

در یرم دو یا به اضوییاد داتو و بویو آمریکا دشییا

مدایا

کرملم در یرم یا ضد پویر

اتا

یولمه

ا لییمالیی

ایوید هاد دای د یش ی داتو واسیییتر

لیازما یا به لیود یولیمه اضال کر دد از لیود یشر اتخاذ کتری

ای

دید از لود

یولیمه تجدید دار ای کشوی ی موی یاهبر تدافع یلادا م شو و ی الویت که
امامی
اش

یولیییمه موی تیدید دای

یرای امر ای وت یا براد دو متفو دواهد

که دخستم التفا کااد ازلالم اتا باشد (ییبک
ی موی توا تسیلمتات هسته اد و متعای

)11 :0311

یولمه باید یا آوید کر که فدیالمو
1- Vladimir Liukin
1- Sergei Ivanov

یولییمه با و و فروپاش ی شییویود ممراد ای ب یگ توا اتا و تسییلمتات متعای
شییویود شیید به اوده اد که هم اکاو یولییمه ایاد  0011لییمسییتم وامل یاهبر د
(ثاف ضامرد )09 :0319

و 0511کالهش هسته اد ال

هم اکاو مسییکو ایاد  0135موشییش باهسییتمک یای پمااد  ICBMی برابر
 0111موشیش باهستمش آمریکا ال

(کاظا

 )510 :0310هم چام ای کشوی 01

موشش دید از دو  SS 05یا به زیا داده اتا دو اف و (پمشوای
لی

کم ایاد  01کایداده د توهمد تسیلمتات شمامای ال

اف و برآ تال

هاد آ کشییوی یلییاد

 )15 :0311و

(کایدمو )31 :0319

و توهمد اشاد د پمشییرفته با

افک

 TU160که م توادد  00موشش کروز یا وال کاد و هاچام توهمد اشاد پمشرفتة
ممگ 0-10دشا

( وکای )001 :0313

هاد تو ه به تسلمتات ال

ج) پیمان شانگهای
لیییازما هاکاید شیییادشیاد لیییازماد مما وهت الییی
چاد ادبه امامت تشیکمل شید الی
روسیییو قزاقسیییت

قیقوزسیییت

هاکاید شیادشیاد ی واما

ای لیازما
ت جوکسیییت

که براد هاکایدهاد

ی لییا  ۱۰۰۴تولر یهبرا چون

و ازبکسیییت

پایهاواید شیید لییازما

ترکمه دید لیازما «شی نها ی  »۵الی

 ۴۹۹۱تللیمس شید بو وه دا آ پس از ضویوی

ازبکسییت

که ی لا

به «لازما هاکاید

شادشیاد» تغممر ا شد ()wikipedia
ضالو بر اضوییاد االییل
پ کست

ابتدا مغن سیییت

ی لییا  ۱۰۰۱و یش لییا بعد اییا

و هند به ضاوا ضوو داظر به لازما ملتت شددد

داش ای لیییازما از زما تالیییمس آ تاکاو
لیازما بر دال

سی زم

پوم

آتننتوک شیم

ی ماواه اف ایش یافتهالییی
(ن تن) و پوم

ای

ورشین لابت هاوز

یش معاهد فاض چاد ادبه به شاای دا یو لازما هاکاید شادشیاد از

ییاب

یدیتهاد ب یگ برلییر ماواه آئوپلمتمش آسیییو ی مو ن ظیوی کر هد
ای لازما غمرداام کر

اوهمه تالییمس

مرز بم چون و شنروی بو

کشیویهاد ضوو و داظر لازما هاکاید شادشیاد یود هم ده تایا ب یگتری توا
اقتصی دی نظ م
مایر

هسیت ای و فضی ی

یا یا ایا هستاد بلکه بمشتری توهمدکااد و
کشویهاد ضوو (االل و داظر)

کااد ادرآد ی یا دم م باشیاد مسیاو

ای لازما یود هم بمش از  ۱۲٫۴مملمو کملومتر مربع یا یش چیای لو دشک هاد
زمم ال
اسییی سن م لییازما هاکاید شییادشیاد بر شییفافم
تاکمد م کاد ضلمرغم ای موریو شیک دمسی

ضالکر و ب عرف داام آ

که لیازما هاکاید شادشیاد داش

موازده هاد اد ی الیتاه بم اهالل دایوالیاً ی ماابل پوم
م ا ای الت متحد آمییک

یدوالیت

هاکاید شادشیاد ایائه کر بو اما ای

ی

ضویوی

یدوال

ن تن ایفا م دااید براد

به ضاوا ضوو داظر به لازما

ی لا  ۱۰۰۲از عر

لازما ی

شد (هاا )
با تو ه به ظرفم
ولیع

لرزمما

های که لیازما هاکاید هاد شادشیاد از یبمل توا ایتاا د
اعم

و وت توا داام

ای و با تو ه به ایاکه ایاد و ضوو

ائا و ایاد وت وتو (یولییمه و چم ) ی لییازما ملل م باشیید م توادد بعاوا
میاتری پماا ماواه اد متسییو

ار که م توادد ی ماابل تولییعه علب هاد داتو

ید ضلم کر و وت پمشروییاد بمشتر ای لازما به لا

شر ار

حوزه های همکاری روسیه و ناتو
بیاتو یه بیه و و چاهش ها و موادع میم ی یوابر داتو  -یولیییمه عرفم ریییرویت
هاکاید ی ووز هاد امامت یا اوسیا

کر و بدی مااوی ع چاد لییا اوشته دو

یا متعیید بیه هاکیاید هیاد د یکتر ی ای دایییو

داو ادید ی ای ایتبیا اارچه

و یامر پوتم تایری کر الی

که کشیوی

دو یرای ا ال

()Nato. int

پس از واالت تروییسیت  00لیاتامبر دشر

یولییمه ی یبا

بیبو یوابر با داتو یا ی اوهوی
ی ای چای چو

یاید پمولیت به داتو یا ددای اما مسکو

هاد لمال

هاکاید با داتو مسیاضدتر شید الی

دای

شایا تو ه ال

دار از شکل امرد

که الر

شیویاد داتو یولیمه ( )NRCیآوییل لیا  0111داتو ویولییمه معاهدات یا اموا
کر دید کیه به مو ه آدیا فتر یابر داام ِ یولییی

ی فرمادده ضالمات داتو ی مود

بلویش و متتد فرمادده داتو ی دویفوهش ویر ماا ایجا ار ید (هاا )
به بما

یشر پس از  00لیییاتامبر لیییرا داتو و یولیییمه ریییرویت هاکاید هاد

د یشتر مما

و عر

یا یک کر دد تایییامم پوتم براد پمولیییت به ائتال

رییید

تروییسیت شیکل ارفته مما یدیت هاد یا شیکل امرد و تولعه هاکاید ضلا
مما داتو ویولمه یا دمروماد لاد

()Bsoworth , 0110 :310

هاچام ای مورو به فراتر یفت یوابر اضالم

به یش هاکاید ی چایچو تللمس

شویاد مشترک ائا داتو -یولمه کاش شایا تو ی داو ()Danilov , 0110 : 30
از لود یشر یچایچو
فراهم ار ید مدیری

 NRCفواد ضلا هاکاید براد مبایز ضلمه تروییسم دم

بترا ضد اشیاضه لیالم هاد کشتای اع

کاتر تسلمتات فا

موشییک واالییالوات فاض به یولییمه وداتو کاش کر تا یداا دویا به فرایاد هاکاید
اشیته باشاد ای چایچو فرال

ماالب براد ایجا چشم اددازهاد مشترک ی داو

تییدیدات دید به ویو ی ووز مبایز با تروییسیییم بو که ماجر به الیییدوی بمادمه هاد
مشییترک و شییکل امرد بردامه ایدا داتو ویولییمه ی داییو
استر اد از عرم هاد دید یا ی برارف

تروییسییم ار ید وعم

()AIexeev 0111 :05

ی ای یالیییتا تو ه ویو اد به ابعا هاکاید هاد داام – داام مبوو شییید
شیییواید ها و ادتال

دارها که ی دال ضالمات مشیییترک ی

ضلمرغم و و برد

بولیییا و کوزوو ممییا دمروهییاد وعر

پمش آمیید بر تر یییدهییاد متاییابییل و

ب اضتاا دهاد مو و با موفام
میا

غلبه شیید ی ریا کای  NRCو عر

ی امویاد شیااید از توافااامه ها ی دایو

دجیات ی یییا وریییعم

هاد فو اهعا غمرداام

موروضات دامر س
تبا

اا هاد
و وو

اعالضات و بر اشیییتاد

مادویهاد مشیییترک چو کاهمام ارا و آواییا (آزمایش واکاش به ووا د داشییی از
لالم هاد هسته اد که ی لا  0111ی موی مالش ادجا شد) از اده کایشاالا
ولییمال ی

مدایا بسییمای میم ایزیاب شیید ادد از لییود یشر تاییامم یولییمه براد
فعا  »1که ی ریا ا الل

یالتادبو  2الویت ارف

واک از تعید یولمه به مبایز مشترک ضلمه تروییسم ال

)013 :0331

مشیایک

ی ضالمات «تال

هاکاید هاد داام

و ادبه دشا

هاد تاایل ایتش یولمه به استر

با داتو م باشید ی هام ایتبا به دار م یلید دشر
داتو ی ای بای شیکل ارفته ال
له هد

میم ل

( ایم

مشییابی دم

هاکاید

ی مما اضواد

به ضبایت یشر ع لا هاد ادمر داتو و یولمه به

یافته ادد:

اول) آدکه وعر

مکادمسم هاد لازماد براد هاکاید یا به و و آوی ادد ی

وا واریر و هملت داایادا داتو ی یولیمه مشیغو به فعاهم

هستاد و یولمه دم

هملت های یا ی مار داتو مستار لادته ال
دوم) آدکه عرفم به یش آشیت ضاالد

لی

یکدیشر یا

یافته ادد که برای الا

شا تلا دا کااد
سوم) آدکه داتو و یولمه ی ووز هاد ضلا

هاکاید با یکدیشر یا آغاز داو ادد

یوا واریر د اتو و یولیمه براد لتماب به هااهاش و لازااید داام مشغو
فعاهم

هسیتاد ای هاکاید براد مامویی

ووز ها وائ اهام

هاد مشترک وف الل و ایدا

ی یشر

م باشد ()Alexeev 0111 :05-01
1- ActiveEndeavour
2- Istanbul

ها اهدا

برای مباا یو

میا یا ی یوابر د یش با داتو دبا م کااد:

 -1وویوی دیا هاد تعمم کااد و تاامم لاز یاد و لوامرد از اد واد یولمه
ی مسائل میم بم اهالل و اموی مربو به امام
-0

لوامرد از ی

 -3فرالی

یاد

امرد هاد اوتااه داتو ضلمه یولمه

لیازد براد ول مسائل دای علب

از عریت پمودد ز

ی یولمه بویو ی شاا یفااز

مسائل آ با مورو کل مبایز با تروییسم یاد

ی موی اهدا داتو ی د یک به یولیمه باید اف

که ی هریش از و پایه د االل

ای لیییازمیا یعا ایوپیاد غرب و آمریکا یداا هاد مختلف و و ای ضالیه مادد
ایوپا به اف ایش هاکاید با یولییمه ی ی
برد از چایچو

مشییرو و متدو لییادت آ کشییوی ی

هاد مو و م باشد و ای امر از له مورو دشلت م امر :

اوالً یولمه ی هاسایش ایوپا یرای ای و امام

ایوپا به امام

آ کشوی مرتبر ال

ثانیاً ایوپا ی آ چه که مسی له تروییسیم دوادد م شیو و ییشه هاد آ

ی بترا

داویمماده یرای ای به هتا ایتایا د لمال و داام آلمه پویرتر از آمریکا م باشد
و از ای یو به داش م بت که اوتاا ً یولمه م توادد ایفا دااید اهام

م

هد

ثالثاً بخش یابل تو ی از موا مخدی از عریت یولمه به ایوپا ایلا م شو و
هاکاید ا ی کشیوی با ایوپا ی ای زمماه رروید م باشد (ثاف ضامرد : 0331
)00 – 03
ضد اد از تتلمل ارا مسیائل لیمالی دارشا
امامت فرا آتالدتمک بر ای پایه الییتوای ال ی

ی موی ویو یولمه به ای پماا

که دای دشه اشییت ای کشییوی از داتو

دور تولیعه علب یولمه یا اف ایش دواهد ا وا آدکه با ویو یولمه به ای پماا
دور یا شد اهام

دو یا از ل

م

هد ( )Baker, 2002: 100

به هر ترتمه به باوی تتلمل اراد که ا غا یولیییمه ی داتو یا پمش بما م کااد
اهدا

مشترک مما ای

و بازیشر بم اهالل مادع از آ دواهد شد تا داتو و یولمه ی

ماابل یکدیشر یرای امردد
تروییسم بم اهالل استر

تسلمتات کشتای اع

تدییج یدیت چم و چاهش هاد اعمت و زیسی

مبایز با موا مخدی اف ایش
متمو

داوده های از تیدیدات

امامت مشیترک مما یولیمه و داتو به شاای م آیاد با ای وا هاا عوی که کمسماجر
دم بعد از تایویه لیاد تشیکمل شیویاد یولمه  -داتو اضال کر « :یولمه همل االل
ابااد داتو و استر

آ به شر متسو

م ار » ()www.fas.org

روابط فرا آتالنتیکی (روسیه – آمریکا)
ی بریل ی یودد پمولییت یولییمه به لییمسییتم امام
واشیاشت – مسیکو وائ اهام

یابل تو ی ال

یوابر و ادبه

فرا آتالدتمک

زیرا ای مورو شرایر یولمه یا
ادشم اتتا

براد اهتا به لمستم امامت داتو مشخص م کاد یولمه که ی واما

ااهمر شییویود شیید مجاوضه اد از تعیدات و اهشوهاد یفتاید یا ی یابوه با ایا ت
متتد به الییویت دو کای از شییویود لییابت به اید بر با ای وا امروز یولییمه
ایشاه متوید یلیمالی

دای

ایا ت متتد به دو ادتاییا

تو ه به برد اظیایات الویت ارفته ی دشس

ها و ا ال

ا ال

با

هاد متعد که ی آ ها

از لیو با د هاکاید ها مما مسیکو – واشاشت لخ به مما م آید و دم ضلمرغم
و و یداا هاد دو

بمااده به دار م یلیید شییاای زیا د از مشییکالت ع لییا

هاد اوشیته بر لیر یا هاکاید و کشیوی یرای اشته ال

بدی ترتمه هاشام که

بتث هاکاید و ادبه بر لییر مسیییائل داام و اعالضات مورم م شیییو تر ید و
ب اضتاا د داشی از لا هاد اگ لر مجد اً بر یوابر و کشوی لایه م افکاد که
غلبه بر آ ها بسمای شوای م دااید که ای مشکالت ضبایتاد از:
نخسوت آدکه آمریکا دسیب

به چشم اددازهاد موکرال

م دشر بشوده اد که ای چشییم ادداز بمشییتر واه

ی یولمه با ید تر ید

ادتاا د ای

ی ای چای چو

اوتاا ً ی آیاد د یش مم ا ادتاا از یفتای مسکو بمشتر دواهد شد
دوم آدکه الیتراتود آمریکا و یولیمه ی بردوی با مسیائل شیکل ارفته ی فواد
پس از اتتا شیویود ایاد ادتال
ووز ( )CISبعاوا ییش ووز امام

هاد الیالی الی
مل م دشر

ی واهمکه فعاهم

ماوایه بیاضیث برادشمختیه شییید برد دیایریییایت
یو یولیمه م شیو از لوی

دالیموداهمسی

ی ای یالتا یولمه به ای
آمریکا ی ای

ی کرملم و تترییش دمروهییاد

یشر آمریکا ی التراتود دو ماواه

 CISیا به ضاوا یش ضامل کلمدد ی ماافع مل دو تعری
واشییاشت به بریراید و اف ایش ثبات و موکرالیی

کر ال

ی ای ایتبا

ی ای ماواه از عریت اف ایش دفوذ

یولمه اضتاا چاداد ددای
سوم آدکه ایا ت متتد یبای یش ایوپاد دید تغممر یافته یداا هاد مخاو
بیه دو یا ای و اوتایا ً چشیییم ادداز دو یا براد ایدا یش ادبه ی ای مااعت با
تعید به اب ای واوی لازما ملل یا یشر مکادمسم هاد چاد ادبه متدو دخواهد کر
هم چام ایا ت متتد یولیییمه یا به ضاوا یش بازیشر یاد
تلا دا کاد چرا که وه
بر اف و بر ای

یولیمه از رع

هاد ایتاا د لمال و داام یدج م

یک کرممل از ماافع مل دو برالا

م کاید و دیه بر مبایاد اوهویی

ی ضرالیییه بم اهالل

شرایر لمال معاالر تغممر

هیاد بلاد مدت که ی دتمجه ای موریییو بریوابر

التراتویش و کشوی تاثمر ماف م اوای ( ایام

)015 :0331

نتیجه گیری
یوابر یولیمه و داتو فاید دیا یاش و پایداید ز م باشد ضل
دم آ الی

که همچ یش از عرفم واریر به پویر

باشد ی ای مما به دار م یلد که ی
اهالل که از دماه هه  0991یودد اسیتر

االل ای مس له

شرایر و مالواات یشرد دا

امرد یولمه دسب

به ای پماا امامت بم

به شر یا آغاز کر ال

دولاد و غمر

باشد اوا ای مس له و و لااییوهاد مختل

شفا

ی موی لمال

یولمه ی برابر

ای لازما م باشد
آئوپلمتمش یولییمه به لییمال ی

با ای هاه دار به ایاکه هوی

ای کشییوی

دای

ماهمت واکاشی و تدافع بخشیمد چام به دار م یلد که پس از فروپاش داا
یوب و افو ما ه

و

بم اهالل یولییمه از «ابریدیت » به «یدیت ب یگ» ای کشییوی با

پمشمرد لیمالیت ضال ارایاده االیل استر
پویرفته باشیید به بما

داتو به لود شر یا به الویت مشرو

یشر از آدجا که ماواه پمرامود یولییمه (که مااوی از آ هاا
غرب شویود لابت م باشد) یک الال لمال

کشیویهاد غرب و او

ماواه اد ای کشیوی یا تشیکمل م
داتو ی ای ماواه به مااوم

هد هوا مسیکو تایا ی برابر استر

آشییکای ل ی

هومود

دفوذ و داش

دواهد ز بر پایه ای الییتد

هاکاید ضامت و التراتویش مما یولمه وداتو ماو به آ دواهد بو که ایاه

هر اوده
متتد

آمریکا و لییایر و ایوپاد غرب داش و دفوذ یولییمه ی ماواه «دای د یش» یا به
یلام

بشاالاد

از عرف

یشر داتو و ی یأ

دو م باشیاد ای لازما
یلیمد الی

ی یودد استر

م شودد) یدوال

یولمه دم

ی ماابل اضال مخاهف

آ براد داتو و آمریکا هشدای الری
ضل یغم ادتال
ها دم

به شر دو به د یک مرزهاد یولمه

بووییکه کشویهاد اوکرای و ار ستا (که ی وموه کشویهاد دای

د یش یولیمه متسو
بریل ال

آ آمریکا دم بددبا ا راد لیییمالیییتیاد بم اهالل

ضووی

ی داتو یا ا ادد که ی وا

آشکای داو ال

و دسب

به ضوایه

ا ال

دارهاد زیا د که یولمه و داتو با هادیشر ایدد ی برد زمماه

ی لیو ماواه اد و بم اهالل هاکایییای

اشته ادد که ازآ

اله ممتوا به

هاکیاید ی زممایه هاد مبایز با تروییسیییم بم اهالل – مبایز با موا مخدی – ماع
توهمد و اسییتر

لییالویاد کشییتای اع و هاچام هاکاید ی زمماه هاد ضلا و

ایتایییا د امیا همچکدا از ای موای مو ه از بم یفت ب اضتاا د آدیا دسیییب

به

هادیشر دشد ال
ی دیای

ایزیاب پووهشییشر ای الیی

که هم داتو و هم یولییمه بددبا تسییلر بر

ماواه اویالما م باشاد وه آدچه که مشیو ال
ز براد ای امر میم یا ددای و ی وا شییکل ا
ال

که بتوادد از عریت آ مادع استر

یولمه ی وا وارر لازوکایهاد
یش ائتال

ب یگ باا شییادشیاد

و تسلر داتو بر ای ماواه شو از عر

یشر

داتو که لیازوکایهاد ز (داام – ایتاییا د  -فرهاش – ضلا و ) براد تسییلر بر
ای ماواه یا ای یش مادع ب یگ باا یولیییمه یا ی ماابل دو ای که ایاد لیییالم
هسته اد ال

و بایها داتو و آمریکا یا به التفا از آ داو ال

و یاهکیای پمش یود و عر

(یولیییمییه و دییاتو) و و ای  :اول آدکیه شیییرایر و

مالواات هادیشر یا یک کااد و هتا کااد دوم ایاکه لی
و یوعاً یا ول دخس

به ضامد پووهششر

ضایالده تر به دار م یلد

به اگ اسر ب داد
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