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  دهچکي

است که در چند  هایی بحثترین  دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا از راهبردیۀ استقرار سامان
 و آن باه  مرباو   هاای  تحاو  دهۀ اخیر در صدر اخباار منققاه و اهاان رارار هرفتاه اسات        

 واشنگتن -مسکو روابطبر  پیش از روسیه، بیش غربی مرزهای به سامانه این دامنۀ شدن کشیده

 تهدیادهای باا   مقابله را طرح این پیگیری از خودمتحد، هدف اصلی  ایاالت است  هافکند سایه
باا    اسات  کرده بیانحفاظت از متحدان خود در اروپا  وکرۀ شمالی و ایران  ای هستهموشکی و 
و  تثبیات را موشاکی   ۀساامان ایان  مساکو اساتقرار و هساتر      باید تواه داشت که ،این حا 
و در  داناد  مای و موشکی روسیه نظامی  ردرتتهدیدی برای افزایش مریکا و هژمونی آ استمرار

روی آورده اویاناه   تالفای تقاابلی و   هاای  این سامانه باه ارادام   آثارکردن  برای خنثی زمینه،این 
 سارر  آثارسازی  است که روسیه برای خنثی اصلی پرسشدر پی پاسخ به این  نوشتاراست  این 

 نوشاتار مفارو   زده اسات   دسات   هاایی  ی به چه اردامشرر موشکی آمریکا در اروپای دفاع
اروپاا را تالشای در    استقرار سرر موشکی آمریکاا در شارق  از آنجا که مسکو ، این است حاضر

 بناابراین  داناد   مای راهبردی موشکی های  ردرت ۀروسیه از هردونکردن  راستای کنتر  و خارج
وسایله در   زده و بادین   و نظاامی دسات  دیرلماتیا    های روسیه در پاسخ به این طرح، به اردام

راهباردی را   ۀموازنا به اصقالح  خود، دفاعی و موشکی های توانمندیبا افزایش  تا تال  است
  کناد تسالیحاتی ادیاد   هاای   ررابتمنققه را وارد تواند  میاین خود  کند در شرق اروپا حفظ 

 .ستا شده استفاده کیفی تحلیلِ رو  از نوشتاری ها داده برای تحلیل
 

 ها كليدواژه
 روسیه، سرر دفاع موشکی، شرق اروپا، موازنۀ تهدید آمریکا، 
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  مقدمه
 واشنگتن و مسکو بحث موضوع نیم ررن حدود که آمریکا ضدموشکی دفاع سرر استقرار ۀلئمس

 پساشاوروی ۀ دوردر  طارف  دو میاان  راهباردی در رواباط   های همنارشترین  مهماست از  بوده

 اروپاا  شرق اغرافیایی رلمروی در آمریکا اخیر های سا  های تحرک و لیتفعا  شود می برآورد

 چتار  زیار  باه  منققه این های امهوری کشاندن برای تال  و سیاسی ۀمداخلشکل  به عموماً و

 هراساتان،  باا  املاه  از نظاامی  ۀچنداانبا  و دواانباه  هاای  ناماه  موافقتامضای  خود، امنیتی

 ایجاد برای شیتال تر مهم همه از و سو این به ناتو یشرویپ و لهستان و چ  رومانی، اوکراین،

 ۀحاوز  هستر  برای آمریکا بلنددامنۀ های هدف دهندۀ نشان ضدموشکی، دفاع سیستم چندین
 نیز را مسکو های مقام عصبانیت و نگرانی پیوسته که بوده روسیه راهبردی محاصرۀ و خود نفوذ

است که هادف تسسایس سارر موشاکی حفاظات از       کردهسفید ادعا  کاخاست   داشته همراه به
باا    های بالستی  ایران اسات  و موش شمالی ۀ کر های هحمل هایناتو در برابر تهدیدآمریکا و 
  مسکو در موضع داند میخود ملی  امنیتتهدیدی ادی برای  ۀمثاب به کرملین آن را ،واود این

مریکا برای تسسیس سرر موشاکی  توایه آکند  میخود بسیار ادی و مصمم است و دائم اعالم 
روسایه نسابت باه طارح     دشمنی ساختن روسیه است  هیر زمینصرف برای محاصره و  ای هبهان
 هاا  هادف  راهبردی آمریکاست  این های هدفموشکی آمریکا بر مبنای درک ویژه از دفاع سرر 
مفهاوم  ای اسات کاه شاامل     او  هسته کنندۀ فلجو سیاست ضربۀ ای  الیهکامل چند ۀسلقشامل 
 ایان  در آمریکا های تحرک روسیهناتو به درون مرزهای روسیه است   ۀتوسعو ای  هستهبرتری 

زمان  هم که داند می «صفر امع حاصل با بازی»و  «راهبردی برتری»کسب  برای تال  را زمینه
 را اروپاایی  از ترتیباات  روسایه  هاااری  بیرون و ژئوپلیتی  انقبا  راهبردی، عمق تضعیف با

 معمای ی  معر  در اروپا شرق ۀمنقق در روسیه است  در چنین شرایقی، کرده هااری هدف

است  در این رابقه،  منققه در بازدارندهی معقو  نیازمند که هیرد یم ررار پیچیده و نوین امنیتی
رلمروی نفوذ غرب در خارج نزدی  و حفظ بازدارندهی خود  ۀتوسعروسیه برای الوهیری از 

و در تال  دهد  میموشکی آمریکا واکنش نشان  هایتهدیددیرلماتی  و نظامی به های  با اردام
و مناافع واشانگتن و متحادان     ها هدفای در راستای  ترتیبات و نظم منققههیری  شکلاست از 
روسیه بارای   که است پرسش این به دادن پاسخ دنبا  به حاضر ۀمقال  الوهیری کندآن ای  منققه
اسات    هاایی انجاام داده   ارادام شرری چه  موشکی آمریکا در اروپایدفاع سرر  آثارسازی  خنثی

اروپاا را   حاضر این است که مسکو اساتقرار سارر موشاکی آمریکاا در شارق      نوشتارمفرو  
  داناد  میهای راهبردی موشکی  ردرت ۀهردونروسیه از کردن  تالشی در راستای کنتر  و خارج

 اسات   دیرلماتیا  و نظاامی دسات زده    هاای  ارادام ه روسیه در پاسخ به این طارح، با  بنابراین 
 ۀموازنا باه اصاقالح    خاود،  دفااعی  و موشکی های توانمندیتا با افزایش  کوشد میوسیله  بدین

های تسالیحاتی   منققه را وارد ررابتتواند  میکه این خود  کندراهبردی را در شرق اروپا حفظ 
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نظاریِ   چاارچوب ابتادا  شاده،   مقرح ۀفرضیو بررسی  نوشتارپرسش پاسخ به  برای  کندادید 
سرر دفاع موشاکی آمریکاا در    های تحو و سیر  پیشینهبه سرس   کنیم طرح می راتهدید  موازنۀ
 راروسایه  ای  منققاه آمریکا برای مهار  های اردامو  راهبردها ،ادامهدر   پردازیم میشرری  اروپای
را بررسای  اروپاا   شرقاین سامانه در  آثارسازی  تال  مسکو برای خنثی  سرانجام کنیم می بیان
رو  هاردآوری    اسات   هرفتاه   انجاام   کیفای  تحلیالِ   رو   اساا   بر  مواود نوشتار  کنیم می

و  هاا  همجلا ، هاا  با)اساناد، کتا  ی ا کتابخاناه مقالعاات   راه نیاز از  نوشاتار  یهاا  دادهو اطالعات 
  شود می انجام تخصصی های همجلو ها  فصلنامهدر واو  استو  ها( سایت وب

 
 تهدیدچارچوب نظري: موازنۀ 

نظریه برای تبیین رواباط باین   ترین  ردیمی هرایان وارعروای  ۀموازن ۀنظریویکم  بیستتا اوایل ررن 
فروپاشای   رویدادهایی ماننداما   شد میمحسوب الملل  بینمهم در روابط های  نظریهها و از  ردرت
ابررادرت نظاام    آمریکاا باه تنهاا   متحاد  ن ایااالت  شد رقبی، تبدیلشوروی و پایان نظام دواتحاد 
موازنه در برابر آن تا اواخر ررن بیستم، سبب شد تا کااربرد و رادرت   نگرفتن  شکلو نیز الملل  بین

و  دهناد ماورد تردیاد رارار    الملال   باین رواباط  پردازان  نظریهبسیاری از  راروا  ۀموازن ۀنظریتبیین 
 ایااالت شاوروی،  اتحاد فروپاشی  ه وارد شود  چرا که بعد ازبر این نظریها  آنانتقادهایی از سوی 

 ادی برای ایجاد موازناه  های تمایلتبدیل شد  اما الملل  بینبه ردرتمندترین دولت در نظام  متحد
  (Abbasi and Others, 2013: 177) نشاد  مشااهده  هاا رادرت علیه این رادرت از ساوی دیگار    

 را هرایای  پاردازان واراع   نظریه از 0،«استفن والت»، متحد االتای علیه روا ۀموازن نظریۀ نیافتن قتحق

 که است   او معتقدپیش برد موازنۀ تهدید به ۀ ردرتموازن از هرایی وارع تمرکز اییا هااب سوی به

 شاود  مای سبب  آنچه مقابل، در  زنند نمی موازنه به دست دیگران ردرت افزایش برابر در ها ردرت

هارفتن   شکل در والت، نظر   ازکنند می درک که است تهدیدی میزان ند،آور روی توازن به کشورها
 دیگار  متغیار  )توانایی(، سه ردرت متغیر بر عالوه برتر، های ردرت برابر در موازنه نگرفتن شکل یا

 تسکید با والتتهاامی    های تنی و تهاامی های رابلیت مجاورت، :از ندا عبارت که نیز تسثیرهاارند

 تهدیاد محساوب   دیگاران  برای اسا  در ردرتمند های دولت که دهد می توضیح رترد متغیر بر

اساا ،   این داشت  بر تضمینی ردرتشان از ها آن استفادۀ چگونگی برابر در توان نمی زیرا  شوند می
هاای   ارادام  کاارهیری  باه  و دیگاران  سوی از تهدید احسا  افزایش به دولت، ی  ردرت افزایش
 و )مورعیات  مجاورت متغیر والت، دیدهاه موازنه از ایجاد در مؤثر متغیر دیگر .دنجاما می ای موازنه

 معکاو   رابقاۀ  در اغرافیاایی فاصالۀ   باا  را تهدیادزایی  ظرفیت وی  استنزدیکی اغرافیایی( 

 تهدیدزاتر هم به ها نسبت آن باشد، تر نزدی  ها دولت اغرافیایی فاصلۀ هرچه که ای هونه به بیند  می

                                                           
1. Stephen Walt 
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 کمتر از یکدیگر ها تهدیدزایی و تر  آن باشد، بیشتر یکدیگر از ها آن فاصلۀ هرچه و دبو خواهند

   (Akhavankazemi and Others, 2018: 21-22) د بو خواهد
 ماندن ثابت صورت در معنی که   بدینهاست دولت ردرت تهاامی والت، دید از سوم متغیر

 ایدئولوژی خاص، مانند سیاسی توانایی یا ویژه ینظام توانایی به ها دولت دستیابی متغیرها، دیگر

 ایجااد  در متغییر تسثیرهااار  چهارمینسرانجام کند   می تهدیدزاتر را ها آن هستر، دامن هفتمان یا

دیگاران   نظار  از هرچاه  کاه  اسات  آن مباین  متغیار  این  هاست دولت تهاامی  های تنی موازنه،
 روی موازناه  باه  هاا  آن که دارد واود بیشتری احتما  باشد، آشکارتر ردرتی تهاامی های تنی

موضاوع   ،نظاری های  مفرو این  ربتکیه با   (Darabi and Eskandari, 2018: 64-65)  آورند
اهرچاه واشانگتن هماواره    : باید هفات زمینه در این   است تحلیلتجزیه و رابل ، مورد پژوهش

 تهدیادهای  باا  مقابلاه  موشاکی در شارق اروپاا را    استقرار و هستر  سرر دفااع  اصلی هدف

 نیاروی  بارای  تهدیادی  را طارح این  روسیه ما  ااست کرده شمالی عنوان ۀو کر ایران موشکی

 مخالفت ضمن  داند می نزدی  خارج ۀحوزدر  خود راهبردی محاصرۀ و ای هسته بازدارندهی

 هساامان این  یهاتسثیر کردن خنثی برای ا  دیرلماتی  و نظامی توانایی از استفاده با آن، برپایی با
ررارهرفتن مسکو و محاصارۀ ژئاوپلیتیکی آن    تنگناکند و در راستای الوهیری از در  می تال 

 دارد   توسط واشنگتن هام بر می
 

  سپر دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا استقرار پيشينه و مراحل
انگ اهاانی دوم   های آلمان در اواخر توان در برنامه آمریکا را می دفاع موشکی ۀسامانپیدایش 

ی وی هاا  که با تولیاد موشا   او کرد و استپیما  رارههای  مبنی بر تولید نسل نخستین شرکت
های دوربرد  تولید موش  هستر سرد و توسعه و  انگ .سوی آن کشور به ظهور رسیددو از 
را  متحاد  مردان ایاالت مداران و دولت سیاست 0301 ۀدهاوایل  پیما میان دو ابرردرت در و راره

او  باه آمریکاا مصامم سااخت تاا تاوان        ۀضرب شوروی در ایجاداتحاد به توان  کردن تواه به
باا    شاوروی هساتر  دهناد   اتحااد  تاوان   در مقابله با این تهدیاد و را خود  بردیهرانظامی ا  

 راهباردی  -های دفااعی  طرح رفتنکاره هبوی در  ۀمصرانپیگیری  کارآمدن رونالد ریگان و روی
عنوان انگ ساتارهان   با راهبردیدر دفاع ملی راهبرد ، طرح هروه شر با امرراتوری مقابله برای

های فنی آن  های هنگفت و پیچیدهی هزینه  یلدل این طرح ادامه یافت تا اینکه بهرسید   به ظهور
، آثاار و  0کارآمادن میخائیال هوربااچف    همچنین دهرهونی در رواباط دو ابررادرت باا روی    و

کاردن   عملای  بارای دو آلمان، پیگیری ون فروریختن دیوار برلین و اتحاد وی همچ های سیاست
  باا فروپاشای   (Moeinalddini and Entezar Almahdi, 2008: 7-8) افو  هااشات  طرح رو به

                                                           
1. Mikhail Gorbachev 
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رفات و   میاان  ترین تهدید امنیتی بارای آمریکاا از   نظام دورقبی، بزرگ نابودیاتحاد شوروی و 
ولی اورج بو  پدر، راهبارد سارر     موشکی واود نداشت برای ایجاد سرر دفاع یفشاردیگر 

محدود تغییر داد  ایان   های هحمل برابردفاع موشکی را از انگ ستارهان به محافظت اهان در 
هاای رهگیاری زمینای     های فضاایی بارخالف ساامانه    سامانه که تسکید زیادی بر استقرار سامانه

طارح  عنوان هوهرهای ارزشمند باود  ایان    باهای فضایی  ای از ناوشکن داشت، شامل مجموعه
ناام ایان    0339  کلینتاون در ساا    نشدولی این طرح نیز اارا   تر از طرح ریگان بود بینانه وارع

کردن دو ساامانۀ موشاکی در آالساکا و     تغییر داد و بر عملیاتی «دفاع ملی موشکی»برنامه را به 
 ،داشات  در ایان طارح   اصارار زیاادی   آمریکا تهدیدها علیه  کالیفرنیا برای بازدارندهی در برابر

های دشمن هنگامی که در مراحل اولیۀ پرتاب هستند و هناوز باه    بینی شده بود که موش  پیش
و هدف ررار هیرند  هدف نهاایی آن باود کاه هار     شوند اند، رهگیری  حالت بالستی  در نیامده

ی و نااابود آمریکااا رهگیاارموشاا  بالسااتی  طاارف مقاباال، پاایش از رساایدن بااه فضااای    
کاه پیشابرد    متحاد فرصات داد   سارتامبر باه ایااالت    یازدهرویداد    (Ghorbani, 2012: 8)شود
 در، 6110دساامبر   09اورج بو  در  ،  بر این اسا کندموشکی را توایه های دفاع ضد طرح

خاروج آمریکاا از پیماان     روسیۀ سافید دیرلماتی  برای روسیه، رزارستان، اوکراین و  ییادداشت
یازده سرتامبر و فضای روانای مسااعد    رویدادتسثیر  درهای بالستی  را اعالم کرد و  ش ضدمو

باه خاارج از   را هاا   ساامانه  هرفتناد کاران تصامیم   تهاامی، نومحافظه های اردامبرای توسل به 
هوهاای  و   هفات  (Kazemi and Others, 2013: 43) هساتر  دهناد   متحاد  مرزهاای ایااالت  

هاای   پاایری اساتقرار ساامانه    امهوری چ  در خصوص امکان تان وغیررسمی آمریکا با لهس
بار   6112که در ساا    وهوها هفتآغاز شد  این  6116دفاع موشکی در این دو کشور در سا  

هاای رهگیار در    مشخص برای استقرار رادار در امهوری چ  و سامانۀ موشا   یمبنای طرح
می آمریکا و این دو کشور در ژانویاۀ  رس وهوهای هفتلهستان صورت هرفته بود، سرانجام در 

  (Atai and Taftian, 2014: 308-309)د به نتیجه رسی 6111
اهانی دفاع موشکی برای مقابله  ۀشبککارآمدن اوباما روند تکاملی ایجاد و استقرار  با روی 

  در اداماه پیادا کارد    و ایاران شامالی  ۀ کار های بالستی  کشورهایی مانند  موش  هایبا تهدید
ملی موشاکی آمریکاا    هستر  طرح دفاعبارۀ هادی خود درپیشن های، اوباما تغییر6113تامبر سر

 ایمرحلاه  رویکارد » باه  موساوم  اروپاا  از حفاظت برای ایران موشکی های حملهبرای مقابله با 
 هاای موشا   برنامۀ کردنامنیتی با ،سخنرانی این در او .(Reif, 2017: 2) کرد اعالم را «تقبیقی
مؤثر بر تصمیم دولت وی بارای تغییار طارح باو  پسار       اساسی عامل عنوانبه ایران بالستی 

دفااع موشاکی ایاران را تهدیاد خواناد و       ۀبرناما ایجاد سرر دفاع موشاکی بارای اروپاا    بارۀ در
  در (Bruno, 2012: 9)«استرادر به زدن اروپا  موشکی تهران اکنون ۀزرادخان»هفت:  روشنی به

در اروپاا بار مبناای     موشکی آمریکاا  های دفاع بخشیدن به سامانه طرح ادید، توسعه و سرعت
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 بناابراین  .های بالستیکی ایاران در اولویات رارار هرفات     های ادیدتر از ردرت موش  ارزیابی
رلماروی  محافظات از   را اروپاا بالساتی   سارر موشاکی    ۀتوساع هدف از هستر  و واشنگتن 

دولت  های پیشین مقامبرخی از   برشمردایران  احتمالی های هحمل در برابرناتو  کشورهای عضو
که  ای چندملیتی با تهران هسته پیماناز نظر  صرفواود این سرر موشکی که  اعتقاد دارنداوباما 

توان هفت که ایان معاهاده    ضروری است و می لکامطور  بهشد،  بستهن سرر موشکی ربل از ای
 پاانزده  در طاو   کم دستاهر نگوییم برای همیشه به اروپا را ای  هستهموشکی  ۀحملی   خقر

ایران،  ای با هسته ۀمعاهد بستنکه پس از کند  میمسکو استدال    اندازد به تعویق می سا  آینده
اروپاای شارری تضاعیف    ی در موشاک  یهای رهگیار  مداوم در سایت های تهدف وارعی فعالی

ماا ایان    ۀوظیفا »هفت:  روسیه دفاعی های مقام به پوتین  است روسیه ۀبازدارندای  ردرت هسته
مربو  به ایجاد دفاع موشاکی  تهدیدهای  امنیت روسیه از امله علیهتهدید نظامی که هر است 

اما  در حاا  ااارای    رت دونالاد  .(Oswald, 2016: 7) «کنایم  خنثای  ثرماؤ  طاور  به را راهبردی
 ۀتوساع احتماا    در برابار برای دفااع از اروپاا    6113دولت اوباما در سا  ۀ شد های اعالم برنامه
ااارای   ماا ا  توساط ایاران اسات   ای  هاای هساته   کالها   با رابلیت حمال برد  های میان موش 
موشاکی   هایتهدیاد  ا واود کااهش بحتی  6100موشکی در لهستان تا سا  های ردیابی  طرح
 توساط  ایهسته بمب ساخت امکان ایران، با 6102 سا  ایهسته معاهدۀ بستن  ادامه داردایران 
 اردامی تهران و است انداخته عقب به سا  02 برای کم دست و ایمالحظه رابل طوربه را ایران
  اسات  ناداده  انجاام  اسات،  آزماایش  هاا سا  نیازمند که خود بُردمیان هایموش  توسعۀ برای

دریاای  در  هاا  کشاتی بار روی   «ای اروپا تقبیقی مرحلهرویکرد » عنوانبا  طرحاین  ۀاولیمراحل 
 ،0اراساتو  تیتی  اند شدهاارا  بُرد میانبُرد و  های کوتاه موش  برای مقابله بامدیترانه و در رومانی 

 تاا حاد  ای و موشکی ایاران   دید هستهته»هوید:  باره می در این ،سیرری ۀسسؤمهر ارشد  تحلیل
      زیادی کاهش یافته است  بنابراین سیستم دفاعی ما نیاز بایاد بار ایان اساا  تعادیل شاود       

این امر امنیت ناتو را تهدیاد        هستر  سیستم ضدموشکی آمریکا در اروپا باید متورف شود
ادیاد  ی دفاعهای  سیستمایه ایران برای تواز سوی ای  موشکی هستهتهدید هیچ کند  زیرا  نمی

 .(Hale and Erasto, 2017: 3-4)«واود ندارد

هستر  و افازایش  مقابله با راهبرد ناپایر از  موشکی آمریکا بخشی ادایی یدفاعهای  سیستم
 هایتهدیاد آمریکا در اروپا برای مقابله با دفاعی های  سایت های بالستی  است  موش  تکنولوژی

های بالساتی  روسایه    موش  ۀتوانند با زرادخان ها نمی آن اند  احی شدهموشکی بالستی  ایران طر
 بارای  موشکی آمریکا در آالسکا و کالیفرنیاا  های دفاع سایتاستقرار ، به همین ترتیب مقابله کنند 

، هایچ  شمالی ۀکررد های بالستی  دوربُ موش احتمالی  های هحمل در برابرآمریکا دفاع از سرزمین 

                                                           
1. Titi Erostu 
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ی زمین ۀحملدر برابر و  دنآی نمیشمار  بهرد روسیه ای دوربُ های هسته سالح ۀرادخانز علیهتهدیدی 
و  هاای بالساتی      مسکو از خقر تهدید موشا  ندپایر دارد، آسیبانجام آن را روسیه توانایی که 
، روسایه در حاا    آهاهی دارد  با ایان حاا    واشنگتن سویتوان موشکی مسکو از  بردنتحلیل به

 ,Dodge) ای اسات  رهگیرهاای هساته   موشکی خود، از امله های دفاع سیستم قراراستتوسعه و 

موشکی واشنگتن و متحدان غربی آن در خاارج نزدیا     تهدیدهایاز کند  میو تال   (5 :2018
ی آمریکا و ناتو برای تسلط بر فضای پساشوروی برای نفوذ و پیشاروی باه درون   قالبکاهد و از ت

    یری کندالوهکشورهای خارج نزدی  

 
 اي روسيه  آمریکا براي مهار منطقه هاي ها و اقدام سياست

عنوان  شود که در آن آمریکا به الملال شاناخته می سیاسات بایننماای  تمام ۀعنوان آین اوراسیا به
هاای   در مقابال، رادرت    دهااد  نفوذ خود را هستر  مای ردرت و  هر اهانی ابرردرت مداخله

 ر  در وارااع، آمریکااا با   کنناد میالوهیری  ژئوپلیتیکیۀ منققا بر این ای از تسلط آمریک منققه
طلباای و   توسااعه  ،بر ایان اسااا     کید داردسهای لیبرا  غربی ت ارز  مبنایبر  هژمونی ۀنظری

زمیناه  و در این ( Lukin, 2018: 307) داند هرایی در نقا  مختلف اهان را حق خود می مداخله
موشاکی و هساتر     دفااع سامانۀ ای مؤثر همچون ایجاد ن از ابزارههرفت با کم کند  میتال  

تر کناد   تنگژئوپلیتیکی اوراسیا  ۀنفوذ و ردرت روسیه را در منقق ۀناتو به شرق اروپا و     حلق
المللی به ردرت هژماون   ای و بین منققه ۀضمن کاهش اایگاه این کشور در عرص ،راهو از این 

 اهانی دست پیدا کند  
 

 شرقیسترش سپر موشکی آمریکا در اروپاي تقرار و گاس .2
 سیاست مهار همان ۀادام در لهستان و چ  در آمریکا موشکی دفاع سرر ۀسامان استقرار طرح

این طارح اایگااه     کرد می دنبا  شوروی اتحاد فروپاشی از بعد آمریکا که است روسیه ادید
بلندپایاۀ ایان کشاور تهدیادی      هاای  مقامو برای  سیاسی روسیه را تضعیف کرده است -نظامی

اروپا و  ۀاتحادی اظهارنظری که در پایان دیدار سران در  پوتین نیز شود ژئوپلیتیکی محسوب می
 ها در زمان انگ رویارویی ترین ، خاطرات یکی از خقرناککردمقرح  6111روسیه در لیسبون 

شکی آمریکا زنده کرد و ایان  مو سرر دفاعیطرح با  مسکوکید بیشتر بر مخالفت سسرد را برای ت
 یااد به »هفت:  موردپوتین در این  کرد  سا  پیش مقایسه 52طرح را با بحران موشکی کوبا در 

ثیر ررار ست تحتهای درهیر را  روابط طرف 0321ۀ ده نیمۀاتفاق مشابهی در گونه بیاورید که چ
اتحااد شاوروی    ،انجاام دهاد  خواهاد آن را   مای  مشابه به آنچه امروز آمریکاا  های اردام      داد

 ببسا این ارادام واشانگتن     کرد مستقردر نزدیکی مرزهای آمریکا در کوبا های خود را  موش 
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 مشابه آن رویداد است  خیلیامروز برای ما  وضعیت فنی، نظراز  بروز بحران موشکی کوبا شد 
 (.Traynor, 2007 (b): 3) «اسات هرفتن  ما در حا  شکل در نزدیکی مرزهای هاییچنین تهدید

 املاه  از آمریکاا  ماداران  سیاسات  ۀمتکبرانا  هاای  صاحبت  با روسیه رسمیهای  مقام و کرملین
 و تحریا   ،بودند کرده خقاب آمریکا دشمن را روسیه که 9رامنی میتو  6فالین سارا ،0کین م 

 دمیتاری  ،6100 ساا   در  کردند رژیم تغییر به تهدید حتی آمریکایی های مقام  شدند خشمگین
  کارد  آمریکا موشکی دفاع سرر به حمله به تهدید آشکارا روسیه، ورت امهور رئیس ،فیمدود

 نیسات  شاکلی  هایچ  در آمیاز  مساالمت  زیساتی  هام  باه  متعهاد  تالنتی آ ائتالف روسیه نظر از
(Nazemroaya and Halliday, 2012: 317 .) 

ویاژه   باه  و روپاا ا کنتار   و تقویات  هادف  باا  اروپاا  در آمریکاا  موشاکی  دفاع سرر راهبرد
 و خاود  اروپاایی  نامتحاد  باه  نظاامی  تجهیازات  بیشتر فرو  همچنین و ناتو عضو هایدولت
 :فتهباید  زمینه این در است  کشور این نظامی -صنعتی هایمجموعه برای سودآوری تضمین
 کردن منزوی اروپا در موشکی دفاع سرر های طرح هستر  و استقرار از آمریکا دیگر های هدف
 الوهیری کشورها این در روسیه بیشتر نفوذ از بتواند تا است اروپایی کشورهای بین در یهروس
هاای   ای بار اساتقرار ساامانه    تجهیازات کناونی مقدماه    ،در واراع  (.Johnston, 2016: 21) کناد 

هاای روسایه    کنونی نتوانند موش  ۀهای مستقرشد توانمندتر در آینده هستند و حتی اهر سامانه
ید تواه داشت که مشکل اصلی ر دهند در آینده چنین امکانی فراهم خواهد شد  بارا هدف ررا

ها مستقر شوند، مراحل ارتقای سقح فناوری و  ها است، چنانچه سامانه استقرار سامانه ۀلئدر مس
هاا آساان خواهاد باود  سارهئی       تار و نیاز افازایش تعاداد آن     های پیشارفته  کارهیری موش  به

نیز این نکته را تصادیق کارده و هفتاه اسات کاه تهدیاد        ،روسیه ۀخاراوزیر امور  ،5الوروف
این تنها بخشی از زیربناای    های کنونی در اروپا و رادارهای مستقر شده نیستند موش » وارعی

 Moradi) «ای روسایه اسات   هساته های  موش آمریکا با هدف مهار و تضعیف توان راهبردی 

and Others, 2015: 184)  فااع  متحاد خواساته اسات تاا سیساتم د      یه از ایااالت روس بنابراین
 ساند راهباردی سیاسات   چنانکاه در   آوری کند  اروپا امع از کشورهای شرق موشکی خود را

سیاست سد نفوذی که »آمده است:  ،انتشار یافته 6102خارای فدراسیون روسیه که در دسامبر 
ها  اند و فشارهایی که از سوی آن علیه روسیه در حا  پیگیریمتحد و متحدان آن کشور   ایاالت

 سااخته  رو روباه  چاالش  باا  را یاهاان  و یا منققاه  نظام  و ثباات  ،شود می اعما  کشور نیا بر
طارح   سفید با استقرار و توسعۀ کاخ های مقام از نظر روسیه،   (Moeinalddini, 2018: 8)«است

و افازایش   ای هساته  هباردی رابرای ایجاد نوعی برتاری   شرری سرر موشکی آمریکا در اروپای

                                                           
1. McQueen 

2. Sarah Fallin 

3. Mittering 
4. Sergey Lavrov 
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 از وکنناد   تال  میای روسیه  اثرسازی واکنش هسته سازی و بی خنثی راهاز  بازدارندهی آمریکا
اند  با استقرار  پیمانانش برآمده دفاع از خود و هم های روسیه برای اثرسازی ظرفیت بیبه  راه این

ای آمریکاا   هساته  ۀضارب باه اولاین   تواند  نمیشده، روسیه  بینی طرح سرر موشکی در محل پیش
هاای   واکنش نشان دهد  اهر طرح سرر موشکی بر روی مرزهای روسیه مستقر شاود، زرادخاناه  

 د ماند ناستفاده خواه عمل بیدر ای کرملین  هسته
 

 روسيهسوي  خزیدن ناتو به. 1
 خاروج  و رفقاز بر کامل نفوذ با آینده در است که ممکن شرق به ناتو هستر  موضوع طرح

 بر بتوانند ها رو  است  شاید کننده نگران بسیار ها رو  برای باشد، همراه روسیه دست از آن

 دسات  تفااهم به  یا کنند معامله با آمریکا (مرکزی آسیای حتی) اهان از دیگری ۀنقق هر سر

هماواره   هاا    رو  (Bordbar, 2016: 230) راهبردی است بسیار روسیه برای رفقاز ولی  یابند
، دلیال هماین   باه  کنناد مایبه اروپاای غربای نگااه  ورود ۀدروازعنوان  اروپا به شرق ۀبه منقق

تهدیادی   دارند و هاستر  ناااتو بااه ایاان منققااه را    ای  حساسیت ویژهنسبت به این منققه 
 حااضور ناااتو در   ،در نتیجاه داننااد    ملای و تمامیات ارضاای خااود ماای      ادی علیه امنیت

پاایرفتنی  کارملین  های ممقامرزهای روسایه بارای پاوتین و دیگار های تاریخی و در  سرزمین
تارین عامال    مهم توان هفت که هستر  ناتو به شرق میارئت به  .(Bebler, 2015: 49) نیست
 ویسا  کارملین را بایش از پایش باه     هاای  مقاام کاه  اسات  زا میان روسیه و غارب باوده    چالش
اده از سالح انرژی به پیش برد  اما چرا روسایه  امنیتی و استف -سازی در سیاست خارای موازنه

هاا باه ایان       پاساخ رو  (Sokolsky, 2017: 19- 23) هستر  ناتو به شرق مخالف اسات  با 
بود که ناتو برای محاصرۀ روسیه و افزایش ردرتش در برابر دشمن ردیمی حرکات   پرسش این

توساعۀ نااتو باه شارق را      دلیال  ،شرق را به هدف خود تبدیل کرده است  برخی دیگرسوی  به
غربی و انجام اصاالحات ماورد نظار غارب     ساالری  مردممجبورکردن روسیه به پایر  اصو  

دیگار   هاای  دلیال  زای نیاز ا  اهانی و منققاه  های همعادلن روسیه از شت، کنارهااکردند میعنوان 
تو هماراه  روابط روسیه و نا 0331در دهۀ  (.Sakwa, 2017: 165- 191) هستر  ناتو عنوان شد
کردناد    عنوان کشوری ضعیف برخورد مای  زیرا اعضای ناتو با روسیه به  با تحقیر و بدبینی بود

کناد    این کشور را تهدید مای ملی  امنیتکه داند  میی ضدروسی روسیه همچنان ناتو را سازمان
هاای   مداران کرملین، ناتو را ابزاری در دسات آمریکاا بارای پیشابرد سیاسات      همچنین سیاست

با چالش ادی آورند که امنیت و منافع روسیه را  ا  در اروپا و اوراسیا به حساب می اانبه ی 
 (. Carpenter, 2018: 4) خواهد کردرو  روبه
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 اصالی  کردن نیات  پنهان برای آمریکا ۀنقش را اروپاۀ اتحادی و ناتو مانند نهادهایی ها رو 

 اسات  ملی این کشور چنین تضعیف امنیتروسیه و هم مهار و محاصره همانا که دانند د میخو
(Lucas, 2009: 122 .)انتقاا  » یاا  نااتو  هساتر   ،6101 ساا   مصاوب  نظامی روسیه آیین در 

 ترین مهم از «روسیه فدراسیون مجاورت مرزهای به ناتو عضو کشورهای نظامی های زیرساخت
 اساتقرار  و تسااخ  در مورد ۀلئاین مس  شود می محسوب روسیه امنیت برای خارای هایخقر

هاای  خقرعناوان   باه  هاا  نگرانای  این تمام کند  نیز صدق می راهبردی موشکی دفاع های سیستم
 تاا  روسایه  فدراسایون  ملی امنیت راهبرد» ترتیب، همین به  اند بندی شده ردهادی در این سند 

آتالنتیا    افازایش رادرت ساازمان پیماان     باا  این کشور مدت طوالنی بر مخالفت« 6161 سا 
 و روسیه در مجاورت مرزهای خود نظامی های و طرح آن برای انتقا  زیرساخت )ناتو( لیشما

 ,Ondrejcsak) کناد  می امنیتی تسکید در سقح اهانی ایفای نقش برای ناتو های تال  همچنین

بر آن شادند  ش ناتو و متحدان و روسایه، بعد از بحران اوکراین و انگ هرااستان (.23 :2016
ارشاد نیاروی دریاایی     هاای  مقاام از  ،0  ژنرا  اان دانفاورد وسیه الوهیری کنندکه از تهدید ر

منااطق ماورد   امنیتای اروپاا و    تارین تهدیاد کناون بزرگا: »در این مورد بیان داشت که ،آمریکا
، اطالعااتی  عملیاات  مانناد  مختلاف  های راهها از  ناتو بعد از این تنش«  استنفوذ ناتو، روسیه 

کو مرکازی کاه ماورد توااه مسا      یاسی در مناطق حاسا  از املاه آسایاینفوذ س سایبری و
آن  دوباارۀ هیاری   کاه از نفاوذ روساایه و رادرت     خواهناد  مای  ارتصاادی  های است و نیز اردام
 (. Sharkov, 2018: 12) الوهیری کنند

رابقه  در کشور این وارعی نگرانی به روسیه مرزهای سوی به ناتو هستر  از روسیهتر  
 بادبینی بیاانگر   همچناین   شاود  مای  مربو  اوراسیا رلمرو در کشور این نفوذ رفتن دست از با

 ناتو حضور نظامی هستر  با که است کشور این به ناتو احتمالی تجاوز با رابقه در ها رو 

 ،6ژنرا  یاوری بالیواوساکی    (Radin, 2017: 39) شود می تشدید روسیه فدراسیون مرزهای در
 هایروسیه هشدار داد کاه کشاور روسایه باا تهدیاد      های روسیه، به مقام نیروهای مسلح رئیس

است  ژنرا  بالیواوسکی آشکارا تسکیاد کارد کاه     رو روبهسرد  تری نسبت به انگ نظامی بزرگ
رابارت   ۀاحتمالی ناتوسات  باه غیار از اعالمیا     هایکردن خود علیه تهدید آماده مشغو روسیه 
مونیخ اعاالم کارد کاه نااتو کشاور       نشستدر  رانضحا و بالیواوسکی، پوتین خقاب به 9هیت

روسیه را هدف ررار داده است  این اولین اظهار رسمی ی  مقام روسی علیه ائتالف نااتو باود   
شادت در حاا  تهدیاد یاا      و عالمتی باود کاه روسایه باه     شدکه در حضور رهبران ناتو انجام 

 ,Nazemroaya and Halliday) اسات ناتو در مرزهاای مجااور خاود     سویاحسا  تهدید از 
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توساط آمریکاا و نااتو در حاا       ها پی بردناد  ها به محض اینکه آن واکنش رو  .(369 :2012
رابرت هیت، وزیر دفااع آمریکاا   شود   تر و شدیدتر می طور فزاینده اامع اند هر روز به محاصره

او به اعضاای    استتصدیق کرد که روسیه در کنار چین، برای واشنگتن تهدید  6111 ۀفوریدر 
اهانی علیه تروریسم ما با مسیرهای نامشخصای باا    مریکا اعالم کرد که عالوه بر انگآ ۀکنگر

نظاامی   نوساازی هاای   رو هستیم  ایان دو کشاور در حاا  پیگیاری برناماه      هچین و روسیه روب
و باا هادف تضاعیف و کااهش نفاوذ       (Nazemroaya and Halliday, 2012: 402) اناد  پیچیده
ساند  در ، رو از ایان   دنکن اردام میها و راهبردهای مشترک  سیاستکارهرفتن  آمریکا بهای  منققه

چین و روسیه در حا  سااخت  »آمده است: نیز  ،6101 سا  در دولت ترام  ملی راهبرد امنیت
هاای حساا  و سااختار     توانناد زیرسااخت   هایی هستند که می تسلیحات پیشرفته و توانمندی

  (.Cordesman, 2018: 1) «کنندرا تهدید فرماندهی و کنتر  ما 

 
 عالئم سپر موشکی آمریکا در اروپاي شرقی  سازي براي خنثی روسيه هاي دليل

طارح تهااامی    ۀلئاساسی مورد اختالف آمریکا و روسیه در چند دهۀ اخیر مسا  های موضوعاز 
در اروپاا،  موشاکی آمریکاا    ۀموسوم به سرر دفاع موشکی است  پاس از اعاالم اساتقرار ساامان    

در واکنش به طرح دفاع موشکی اروپایی اعاالم   ،رئیس ستاد ارتش روسیه ،0نیکوالی ماکاروف
توسعه و استقرار این سامانه مسکو را نشانه هرفته است و بدون هیچ تردیادی موااب    کرد که

تناد و   هاای انتقاد همچناین   (Weiss, 2011: 13) خواهد شدبازدارندهی اتمی روسیه تضعیف 
آمریکاا تاا    امنیتاای مااونیخ بااه رفتارهااای     نشست وسومین چهلپوتین در والدیمیر  ۀبقسا بی

هاا   ساامانه  بود که استقرار ایان  هاییتغییر به حدود زیادی ناشی از شدت نگرانی روسیه نسبت
 :Mohebinia and Salehi, 2013) «ایجااد کنادمیاان دو کشاور  راهبردیتوانست در توازن  می

باه نااتو   غیرمساتقیم  فنالناد،  امهاور   یسئردر کنفرانس مقبوعاتی مشترک با  نیز پوتین  (112
اهر کسی به رلمرو ما نزدی  شود، به ایان معناسات کاه ماا بایاد متناساب باا آن        »هشدار داد: 

دیگاری   شاکل  باه آید  آیا  نیروهای مسلح خود را در مناطقی استقرار دهیم که تهدید از آنجا می
شود، نه این که ما به ااایی   ما نزدی  می اغرافیایی اتوست که به مرزهایتواند باشد  این ن می
 (. Forsell, 2016: 3 andDyomkin) «رویم می

ای توساط   های هسته سی اعالم کردند که کاهش زرادخانهروهای  مقام 6113در اوایل ژوئن 
ن و چا   ر دفااع موشاکی در لهساتا   روسیه ناممکن است  مگر اینکاه آمریکاا از اساتقرار سار    

متحدانش معتقدناد کاه ایاران و       کرملین و(Koolaee and Others, 2011: 89)نظر کند  صرف
کاردن هادف خاود، یعنای      در دست پنتاهون و ناتو برای مخفیهستند ای  بهانهفقط کرۀ شمالی 
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دهاد کاه اساتقرار ایساتگاه اایاابی یاا        تحلیال ماا نشاان مای    و   تجزیاه هدف رراردادن روسیه
رادیویی در امهوری چ  و تجهیزات ضدموشاکی در لهساتان تهدیادی وارعای     یابی  مورعیت

 ، هادف اصالی آمریکاا را در ایان طارح     الوروف(. Traynor, 2007 (a): 4) برای روسیه اسات 
موشاکی در   ۀااای اساتقرار ساامان    باه : »ااسوسی از روسیه برشمرد و به آمریکا پیشنهاد کارد 

روسایه   یاا ایساتگاه راداری در اناوب   در آذربایجاان   رَبَلاه  و چ ، از ایستگاه راداری لهستان
باا انجاام     موافقات نکارد   با این پیشانهاد  واشنگتن که  (Hatamirad, 2008: 139)«استفاده کند
له ئمسا دولت روسیه بار دیگر این  ،، موسوم به براامای ایران و شش ردرت اهانی توافق هسته

تهدید ایاران بارای اروپاا موضاوعیت      ۀلئمس را مقرح کرده است که با واود این توافق، دیگر
بر اینکه روسیه از همان ابتادا   افزونمتورف شود   کاملشکل  بهندارد و طرح سرر موشکی باید 

اروپا، نه با هدف مقابله با تهدید ایران، کاه   شرق بر این موضع پای فشرد که سرر دفاع موشکی
ارشد سیاسای   های  مقامحالی است که    این دربرای مهار ردرت راهبردی روسیه بوده و هست

 ۀکاه ایان کشاور در زمینا    تاواهی  شایان های  و پیشرفت ها واه به تحو و نظامی روسیه، با ت
اناد   ها صورت داده است، اعالم کرده های آن و کاله پیما  رارههای بالستی   تکنولوژی موش 

یاا   پیماا  رااره های بالساتی    موش  توانند نمی اروپا در آمریکا ضدموشکی های سامانه دیگر که
   (Safari, 2017: 2-3)کنند رهگیری را ای روسیه  های هسته کاله 

موشااکی بالسااتی  را تهدیاادی حیاااتی باارای  دفاااع ۀشاا ، روساایه اسااتقرار سااامان باادون
از   تصاویب شاد   6101نظامی روسایه کاه در ساا      آیینداند  در  های اتمی خود می توانمندی

موشاکی راهباردی    هاای دفااع   استقرار ساامانه  ،ی خارای برای روسیهترین خقرهای نظام مهم
سارد ناوینی    تواند فضای انگ می مسئلهاین   خواهد شداهانی  ثباتمواب کاهش است که 

رو به شرق ناتو و تغییر سازمانی از پیمان دفااعی   ۀتوسع  کندرا بر روابط غرب و روسیه حاکم 
بی کارده اسات  ماهیات    ، روسیه را بیش از پیش عصو مهاامهر  مداخلهبه ی  سازمان  پیشین

ای میان روسیه و آمریکاا را بارهم زده اسات، باا      موشکی آمریکا که تعاد  هسته راهبردی دفاع
هاای   سیاسات  باا کناد کاه    بیشتر ناتو هماهنگ و تشدید شده است  مسکو احسا  مای  ۀتوسع

در نتیجاه،    است کار هرفته بهرد س است که ناتو از زمان پایان انگ شده نظامیِ تهاامی تهدید
هاای   ناتو را از دخالت در یوهسالوی به مبارزه در افغانستان و لیبی و نیاز باه انجاام مسموریات    

سخنرانی پاوتین درباارۀ    زمینه،است  در این  پیش برده آموزشی و امنیتی در خاورمیانه و آفریقا
یکاا را ماتهم کارد کاه در حاا       امنیت اهانی اای تعجب ندارد  در این ساخنرانی پاوتین آمر  

 Nazemroaya)کسب ردرت و تقویت نیروی نظامی استراه از رقبی  ت  یپیگیری ایجاد اهان

and Halliday, 2012: 412).  موشکی حفظ  های دفاع  از استقرار این سامانههدف اصلی آمریکا
خالف هساتند   این کشور م ۀاویان های برتری که با سیاست استو مهار کشورهایی  خود ۀسلق
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شدت بگیرد و ااو نااآرامی را در    ناپایر تسلیحاتی ااتناب ۀمسابقخواهد شد  سببله ئاین مس
 .واود بیاورد مناطق مختلف به

 
 شرق اروپا سپر موشکی آمریکا در آثارسازي  روسيه براي خنثی و سازوكارهاي ها اقدام

 دیپلماتيک هاي اقدام .2
میاان   دیرلماتی  ترین موارد اختالف از بزرگاروپا  در شرقسرر موشکی آمریکا  ۀسامان استقرار

روسیه استقرار این سامانه را   آید می شماری اتحاد شوروی به مسکو و واشنگتن پس از فروپاش
 ۀایان کشاور در منققا    کاردن  ردرت بازدارندهی روسایه و منازوی   کردن کمتالشی در راستای 

به موازنۀ تا  کوشد می ،مسکو در واکنش به این طرح بنابراین  داند میژئوپلیتیکی اروپای شرری 
در منققه و اهان به ضرر خود الوهیری  راهبردیخوردن موازنۀ  د تا از برهمنزبدست ردرت 
 توانناد  مای هایی هستند کاه   موش  ۀدر حا  توسعشمالی ۀ کرچین، هند، پاکستان و حتی کند  

 هاای  موشا   مناع  پیماان کند کاه   سا  میای اح طور فزاینده مسکو به  را هدف بگیرندروسیه 
شرق و  بندی هروه ای هسته هایتهدید واکنش به های این کشور را برای دست ردب میان ای هسته

نظرهاایی   روسیه اختالف سیاسی محافل داخل در  کامل بسته استصورت  بهها  آن الوهیری از
تا آمریکا  منتظر بماندیا  یرون بیایدبانبه ا طور ی  سیه باید از این پیمان بهآیا روکه واود دارد 
مدیر مرکاز وضاعیت    ،0ایوان کونووالوف  شکایت کندالمللی  بین ۀاامعسرس به  ،پیشقدم شود

ماورد  در  دیرلماتیا  هوهای زیادی در ساقح  و و هفت ها بحث: »، معتقد استروسیه راهبردی
در آمریکاا   هاای  ارادام  در واکانش باه   ردب میان ای هسته های موش  منع از پیمانروسیه خروج 

های دفااعی موشاکی یاا     سایتکردن در مورد این  که آمریکا از صحبت از آنجایی  اریان است
 به اینبه واکنش احتمالی خود  آشکارا، روسیه کند خودداری میها در اروپا  این موش استقرار 
تیا  در برابار   پاساخی دیرلما کاارهیری   دنباا  باه   باه و  (Oswald, 2016: 6) «اندیشاد  می اردام

اروپاا،   شارق موشکی آمریکا در  دفاع ۀاستقرار سامان موشکی برآمده است  ۀاین سامان هستر 
برانگیزتار از ساوی روسایه در     تر و چاالش  های مستقل به احتما  زیاد مواب پیگیری سیاست

 تا ایااال هاا با   در ماواردی کاه رو   ویژه  هد شد  بهمتحد خوا های ایاالت هرایی اانبه ی  برابر
هاا   به احتماا  زیااد رو    ،عمل خواهند کرد  بر این اسا تر  مستقل، دارندنظر  متحد اختالف

رویارویی با غرب استفاده خواهند کرد   برایای  حربهعنوان  ای ایران به هسته ۀهمچنان از پروند
 وانعنا  های اتمای مساکو باا تهاران، باه      ای ایران و همکاری های هسته که تاکنون نیز برنامهچنان

آمریکاا باوده اسات      ویاژه   بیشتر از غرب و باه  هایامتیاز هرفتنابزاری در دست کرملین برای 
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مساکو را باه    و ثیر رارار داده ستا  دررا سافید   کااخ ط مناسابات کارملین و   که این روابشکلی  به
  (Bahman, 2008: 5)ت اسکرده  تبدیلبازیگری مهم میان ایران و غرب 

هساتر  نااتو باه شارق و      مورددر آنکه به تهدیدهای آمریکا  ها برای رو  ،بر این اسا 
بازرگ  های  ردرتاهانی  های تعامل ۀاز عرصسرر دفاع موشکی، پاسخ دهند و  مانندهایی  طرح

عنوان  کنند همچنان به ای ایران، سعی می های هسته برنامه مانندکید بر مسائلی سخارج نشوند، با ت
برابار  هایی کاه از ساوی روسایه در     افزون بر واکنش ،یسویاز   بازی کنندثر نقش ؤبازیگری م
صورت خواهاد هرفات، باه احتماا  زیااد      اروپا  سرر موشکی آمریکا در شرق ۀسامان هستر 

ایان در    کرداستفاده خواهد  سیاسیای  عنوان حربه هاز به اروپا نیز به مسکو از انرژی و صدور
رقع صدور هاز به تنبیاه کشاورهای    راهها از  های هاشته نیز بارها رو  سا  درکه  حالی است
نظار   به ،رو   از ایندارند سابقه کاراند و در این  کشورهای اروپای شرری پرداخته ویژه اروپایی به

از نفت مصرفی خود را از روسیه  درصد 01رسد در نخستین هام، امهوری چ  که حدود  می
دات نفات  وار چاه   چنانرو شاود  روباه د مین انرژی خاو سدر ت زیادی، با مشکالت کند میمین ست

ن هزار تُا  52به  6110 ژانویۀرسید، در  ن میهزار تُ 21پیشین به های  پراگ از روسیه که در ماه
 ۀاساتقرار ساامان  روسیه در برابار   دیرلماتی های  اردامدیگر از  (.9er, 2008: ldE) کاهش یافت

  بار  کارد مشاهده التین  آمریکایرهای روابط مسکو با کشو یارتقا توان در دفاع موشکی را می
 دوباارۀ همچناین احتماا  اساتقرار    ونازوئال و  هاای نظاامی باا       همکااری هستر ،این اسا 
روسایه  خاارای   سیاسات تواند از اایگاه مهمای در   ها و رهگیرهای روسی در کوبا می موش 

ولیوی و ونزوئال برخوردار باشد  همچنین با تواه به بحران سیاسی و اخراج سفرای آمریکا از ب
نظار   هندورا  از این اردام، بهالتین از امله نیکاراهوا و  مایت برخی کشورهای آمریکایو ح
د شاو نزدیا   التاین   آمریکاای نزدی ، روسیه بیش از پیش به کشورهای  ۀرسد که در آیند می

(Bahman, 2008: 7)   

 افازایش  سابب  را شارری  اروپاای آمریکا در موشکی  دفاع ۀاستقرار سامان ها رو در وارع، 
عنوان تهدیادی   بهآن را    همچنیندانند میخود در مناطق پیرامونی  متحد ایاالتنفوذ و حضور 
 ، در6113ماه   06در  فیمادود  اساا ،  ایان  بر  کنند میتلقی  روسیهملی  امنیتمستقیم علیه 

 ها مؤسسه روسیه، فدراسیون اعضای ،روۀ مجریه فدرا  نهادهای های تال کردن راستای متحد

روسایه باا    فدراسیون امنیت ملی پیشنهادی راهبرد ،امنیت ملی تسمین زمینۀ در خود و شهروندان
 ایان  96 ماادۀ    درکردند تصویبرا  «6161سا   تا روسیه فدراسیون امنیت ملی راهبرد» عنوان

 در لی،المل بین عرصۀ در چنداانبه روابط و راهبردی ثبات تسمین برای روسیه»است:  آمده سند

 حفاظ  بارای  را الزم هاای  تال  همۀ ها، حدارل هزینه از استفاده با حاضر راهبرد اارای هنگام

 سراساری  سیساتم  هساتر   شرایط در راهبردی تهاامی های سالح زمینۀ در مریکاآ با برابری

 از یا غیرهساته  و یا هساته  راهبرد از استفاده سریع با ضربۀ رویکرد اارای و ضدموشکی دفاع
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 رو، از ایان   (Rezaei and Emamjome Zadeh, 2014: 217)«هرفات  خواهد کار هب مریکاآ سوی
سارزمینی ایان   ی ساوی رلمارو   روسیه و به یکی مرزهایآمریکا در نزد موشکیسامانۀ استقرار 
باا تهدیادهای    رویاارویی بارای   های راهباردی  واکنش کارهرفتن بهتواند مسکو را به  می ،کشور

 الوهیری از برای بلندپایۀ روسیهای  مقام ،در نتیجهخود وادار سازد  ملی  امنیتعلیه  احتمالی
 زمیناه، در ایان    اناد  دیرلماتیا  دسات زده   های ، به اردامراهبردی تنگنای در روسیه هرفتنررار
خارج در  ای خود مسکو و متحدان منققهسود  ردرت به و نظم ها  همعادل حفظ و تضمیندنبا   به

 اند  برآمده نزدی 
 

 نظامی هاي اقدام .1
در پایگاهی در انوب پراگ، پیمان اساتقرار   ،6110 ۀژانوی 0در  چ  امهوری و متحد ایاالت

 های تنش به تنها نه ،پیمان این کردند  امضای امضا را آمریکا ضدموشکی پدافند ۀسامان رادارهای

 و داشات  پی در نیز را مسکو تند واکنش بلکه  زد روسیه دامن و متحد ایاالت میان تیکییژئوپل
 در کاه  کارد  اعاالم  روسایه  ۀخارا امور وزارت پیمان،این امضای  مراسم از پس روز ی  تنها

 ای بالقوههای خقر با رویارویی برای الزم های اردام به اارایی، مسکو فاز به طرح ورود صورت

 کاه  اسات  دهآما  بیانیاه  این از بخشی در شود  روسیه می ملی امنیت متواه کهزد  خواهد دست

 در نیز رانظامی  -های فنی شیوهبلکه  ،بود نخواهد دیرلماتی  ۀمحدود در تنها روسیه های اردام

 Rezaei and)ت یافا  نمود هراستان در 6110 اوت بحران در نوعی به که موضوعیهیرد   بر می

Emamjome Zadeh, 2014: 222-223)  است که نااظران   یطرح در حد مخالفت مسکو با این
طرح سرر موشکی آمریکا ممکن اسات دو کشاور روسایه و     یاصرار بر اارا :هویند مییاسی س

  دوم بکشاندسرد  انگ یِسو آمریکا را به
 

 
 پاسخ روسيه به سپر دفاع موشکی آمریکا .2شکل 

Source: Suchy and Thayer, 2014. 
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افازایش و نماایش   م باه  الملل ورتی کشوری ارادا  روابط بین هرایی وارع های هنظری براسا 
دست به ارادام   ،در نتیجه  شود سایر کشورها احسا  ناامنی کنند می سبب، کند میردرت خود 

از  ،در ایان میاان    کنناد  مان افزایش ردرت است را تکرار و رفتار یکسانی را که ه بزنندمتقابل 
نخست  ۀدرادر ملی  منافعو  ر نشان داده است که حفظ امنیتهای اخی سا  درآنجا که روسیه 
باا  همتش را بارای افازایش تاوان خاود      همۀرسد  نظر می به  کشور ررار دارد اهمیت برای این

در « 511 -ا » هاای  اساتقرار موشا     ا هر نوع تهدیدی به کاار خواهاد بسات   مقابله ب هدف
استقرار ایستگاه ردیابی موشکی آمریکا  موردزمان با توافق ترکیه با آمریکا در  انوب روسیه هم

در فضاای رراابتیِ ایجادشاده، باا اساتفاده از       خواهاد  میدهد که مسکو  ر این کشور نشان مید
تسالیحات   هایرسااندن تهدیاد   بارای باه حادارل   را های پیشرفته، راهبرد دفاعی خاود   موش 

در « ساایوز »رد   خبر نصب موشا  دوربُا  تقویت کندپیمای آمریکا  های راره راهبردی و موش 
و اعالم توافق رزارساتان و روسایه بارای    « بایکونور» از پایگاه فضایی «هاهارین» سکوی پرتاب

ای و  ، منققهراهبردیتال  روسیه در حفظ وزن دیگر روسیه از این پایگاه، از مصادیق  ۀاستفاد
  در (Rezaei and Emamjome Zadeh, 2014: 227-228)  غرب اسات برابر المللی خود در  بین

تجهیز کارد  ایان   « 016پایگاه »ظامی خود را در ارمنستان موسوم به پایگاه ن روسیه ،زمینه همین
ای  های خود را در منققاه  کشور همچنین با کاهش نیروهای نظامی خود در ایروان، برخی یگان

سازی  رو، مسکو ضمن یکرارچه نزدی  به مرزهای ارمنستان و ترکیه منتقل کرده است  از همین
 ، ارمنساتان و رزارساتان درصادد اسات تاا     روسیۀ سافید ای خود در کشورههوایی  دفاع ۀسامان

 Rezaei and) را احیاا کناد   0331از دهاۀ   ااماناده  باه « امعای  دستههای امنیت  سازمان پیمان»

Emamjome Zadeh, 2014: 229)  هااای  هرچااه بیشااتر سااامانه ۀتوسااع ،دیاادهاه روساایه از
روسایه را دارناد،    راهبردیای  ههای هست رهگیری موش  اییموشکی آمریکا و ناتو که توانضد
کاه ایان    دنشاو  مای  محسوب روسیه ای هسته آفندی توانمندی کردن خنثی برای اردامی ۀمنزل هب

دهاد، از   ژئوپلیتیکی ررار می ۀعمل روسیه را در محاصر درآمریکا و ناتو ضمن اینکه  های اردام
  مسکو در خارج نزدی  خواهد کاست های موشکی و توان دفاعی رابلیت

د شاد، ارتقاای   هاا پیگیاری خواها    دی که به احتما  زیاد از سوی رو موار یکی دیگر از
  بار  استتر  ها سخت کردن آن هایی است که سرنگون ای و تولید موش  موش  هسته ۀزرادخان

توانناد از چتار دفااعی     که مای  را تقویت خواهد کردپیمایی  راره های موش  روسیه ،این اسا 
هاای   تولیاد موشا    و هاا را خنثای ساازند    یکا بگارند و رهگیاری آن موشکی آمرسیستم ضد

مساکو باا خاروج از پیماان       (Bahman, 2008: 4) را از سر خواهد هرفات برد  میانرد و ب کوتاه
هاای   های صاحب موش  ود را متعهد به رعایت پیمان ردرت، دیگر خ«اروپا نیروهای متعارف»

رسد که مقصاود اصالی روسایه در خاروج از      نظر می به ، با این حا  داند نمی ردبُ میانای  هسته
هاای   نگرانای  ۀدهند نی با آمریکا و نشانز رف اروپا، نوعی تاکتی  برای چانهنیروهای متعا پیمان
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 خواهاد  مای همچناین روسایه    این کشور از به خقر افتادن امنیت خاود در اروپاا باوده اسات     
ای  رار دهد و ناوهان زیردریاایی هساته  با  ر شتری را در مورعیت پرتاب و آمادههای بی موش 

است که له از آن اهت برای غرب خقرناک ئمساین حرکت دهد  شما   رقبسوی  خود را به
بار   افازون ، امری دشاوار اسات    شما  رقب ۀهای روسی در منقق شناسایی مورعیت زیردریایی

نیز یکای دیگار از    ،6196ا ت 6161های   سا  درماه  ۀکرپایگاه دائمی در  تصمیم ایجاد ی  ،این
حساوب  آمریکاا م و ررابت تسلیحاتی با موشکی  دفاع ۀیه در برابر استقرار سامانروس های اردام
 -هاوا  ساامانۀ دفااعی  ریزی بارای هساتر     روسیه در حا  برنامه(. Elder, 2008: 11) شود می

یان ساامانه   برای تحقاق ا  6161نظامی روسیه تا سا   ۀبودافضای خود است  هرچند افزایش 
 ۀساامان هاای راداری هشادار اولیاه و     تواناد ساامانه   اما روسیه می  رسد نمینظر  چندان کافی به
ایان رفتاار روسایه باه معناای آغااز دور         (Pukhov, 2011: 15) را تقویات کناد  موشکی خود 

دارشادن روناد    تواند به خدشاه  تسلیحاتی در منققه است و این خود می های ادیدی از ررابت
  منجر شود و ثبات در منققهصلح 

 «ای تقبیقای مرحلاه  »آمریکا مستقر در اروپا بخشی از ی  سیساتم  موشکی  دفاع های سایت
 حامال هاای   بالساتی  در روماانی، کشاتی    یادید موشک رهگیریکه شامل ی  سایت  هستند

ن برای لهساتا شده  تر طراحیموشکی ردرتمندی دفاع های حتی سایتو  رهگیر مستقر در اسرانیا
هشدارهای برخی از کارشناسان آمریکایی و روسی  با واوددولت اوباما   هستند 6100در سا  

کنتر  تسلیحات را در معر   ۀآیندو  های کنونی همعاهدتواند  پوتین می تمبنی بر اینکه مخالف
 روسیه تهدیاد کارده اسات کاه بارای       موشکی خود ادامه دادهای ضد برنامهبه خقر ررار دهد، 

موشاکی  هاای ردیاابی    ساایت  ۀتوساع  هرفته در اهات  صورت های اردامی مثل و تالف به مقابله
 هاای  هادف فهرسات  هاا را در رس    دیگار، ایان ساایت    های اردامعالوه بر رومانی و لهستان، 

هاای   روسیه همچنین اعالم کرد که اهر آمریکا موش  ،اینواود با   دهد ررار می ای خود هسته
یکای از   نگراد،یهاای اساکندر را در کاالین    نتقاا  دهاد، روسایه موشا     پاتریوت را به لهستان ا

 مارز اسات   هام امله لهستان و لیتاوانی،   چندین کشور عضو ناتو، ازهای روسیه که با  بوم برون
 ساتاد ارتاش روسایه هشادار داد کاه      زمیناه، در ایان  (. Oswald, 2016: 8) مستقر خواهد کرد

های  در اروپا تنها به استقرار موش  آمریکا موشکیضد دفاع ۀسامانش روسیه به هستر  واکن»
 ناابودی  بارای  ها موش  این از بلکه  شود نمی محدود بالتی  دریای یا کالینینگراد در «اسکندر»

 بناابراین  .(Nazemroaya and Halliday, 2012: 126) خواهاد شاد   استفاده دفاعی سرر اازای
ردرت بازدارندهی  کاهش  دهد کرملین را شکل می های مقام های اردامو  ها صحبتآنچه محور 

روسایه در   بناابراین   اسات شدن به ردرت انحصاری اهاان    روسیه و تال  آمریکا برای تبدیل
ین منققاه،  در ا متحد ایاالتموشکی های  سامانهپاسخ به هستر  ناتو به شرق اروپا و استقرار 

 بُارد  میانای تاکتیکی و  تسلیحات هستهکند   ژئوپلیتیکی استفاده می یعنوان اهرم از کالینینگراد به

http://tabyincenter.ir/goto/1446
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  باا ایان   کند تهدید می ،اند مستقر شدهدر اروپا را که ها  و متحدان آن یینیروهای آمریکا ،روسیه
، هاا  ارادام   دهاد  ان نمیروسی نش های این سالحاستقرار احتمالی به واکنش متقابل آمریکا حا  
ای  های هسته استفاده از سالح احتماالًدهد که روسیه  نشان می ی روسیهها ای و بیانیه هسته آیین

ثر را ارادامی ماؤ   هاا  ساالح هساتر  ایان    تمایل خاود بارای   ابرازو زدایی  تنش برایدر انگ 
و اصاله هرفتاه اسات    های مشاابه ف  های سالح رابلیت ۀتوسعاست که از ها    آمریکا سا داند می
 ( نوعی عالمت به روسیه است کهادید ای )استارت های هسته کاهش سالح پیمان نشدن تمدید 

اادی اسات     کاامالً ای مسکو  مقابله با نوسازی تسلیحات هسته ۀزمینآمریکا در   دهد نشان می
ایر سا باا وااود نقاض    ( ادید استارت) ای هسته های سالح کاهش پیمان تمدیدعالوه بر این، 

 هاای  توافاق دهاد کاه رعایات     نشاان مای   ،روسیه از سویمربو  به کنتر  تسلیحات  هایتعهد
  .(Dodge, 2018: 9)د اهمیت چندانی نداربرای آمریکا المللی  بین

ایان کاار را   آمریکاا   خود را توساعه داده اسات و  کروز زمینی  های روسیه موش اکنون  هم
روسایه   های اردام ۀادامبا واود   اعالم کرده استرد بُ میان ای هسته های موش  منع پیماننقض 
 ۀتوساع که  ظاهر اعتقاد دارد به، مسکو پیماناین برخالف مفاد بُرد  میانهای  موش  ۀتوسعبرای 
تحمال پیامادهای   ارز   که دارداهمیت ردر  آننظامی  از لحاظ زمینی کروزادید  های موش 
 هاای  ، یکی از مقام6109در سا    بُرد را دارد نمیا ای هسته های موش  منع پیماننقض  سیاسیِ

 ردبُا  میان ای هسته های موش  منع پیمان بستناعالم کرد که اهان از زمان  آشکارا ارشد روسیه
را از توسعه و که این پیمان روسیه  هفتندروسی  های است  سایر مقامتغییر کرده  0301در سا  

این کار را باه   ۀاما اااز  کند منع میکیلومتر  2211ا ت 211بین رد های زمینی با بُ آزمایش موش 
نقاض   ۀلئتراما  بایاد مسا    .(Cordesman, 2018: 14) دهد میبرخی از همسایگان این کشور 

هاشاته،   ۀدها یا   در  کناد   توسط روسایه را پیگیاری   بُرد میان ای هسته های موش  منع پیمان
تااکنون   اسات  باوده  های ممنوعه  ح، توسعه و حتی هستر  سال پژوهشدر حا  انجام روسیه 
نتوانساته اسات   اماا   کناد   مای  رعایات  را پیمان این مفاد حدی تا هنوز با اینکه خود آمریکا 

و در صاورتی کاه    در درازمادت   کناد وادار خود  هایتعهدبه رعایت ثری روسیه را ؤم شکل به
خاارج   پیماان د از ایان  ، آمریکا بایا رعایت مفاد پیمان انجام ندهدفوری برای  های اردامروسیه 
بارای مقابلاه باا     هاای دفااع موشاکی پیشارفته     سیساتم  اساتقرار از املاه  را  هایی اردامشود و 

بایاد همچناان باه     هاا  ییآمریکاا   انجام دهدروسیه هرهونه برتری نظامی توسط  آوردن دست به
 حادان مت و اروپاا بارای   آنروسیه و پیامدهای نظاامی   های تخلف رسانی و آشکارساختن اطالع
نظاامی و موشاکی   هاای   تحارک و ضمن کاستن از  (Dodge, 2018: 9) دنبرردازخود  ای منققه

در منققه،  آمریکاو بازیگری  نفوذ رلمروی توسعه و افزایشبا هدف  ،روسیه در آسیای مرکزی
تن و متحادان اروپاایی   ای واشنگ های منققه و سیاست های هدفراهبردی را در راستای  ۀموازن

 د آن شکل ده
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ی ژئاوپلیتیک  و امنیتای مهام   های موضوع از اروپا شرقدر  آمریکا ضدموشکی دفاع سرراستقرار 
 هایتهدیاد آمریکاا بارهاا    .هااشاته اسات   بسازایی تاسثیر  واشنگتن  -است که بر روابط مسکو
اماا   را عامل اصلی استقرار این ساامانه بیاان کارده اسات     شمالی ۀ کراحتمالی از سوی ایران و 

 دفااع  هاای  ساامانه  و اساتقرار  نشاان داده مسکو نسبت به این اردام واشنگتن واکانش   های مقام
 ای ۀ منققههرایی و سلق اانبه حفظ و هستر  ی  برای رااروپا شرق توسط آمریکا در موشکی 

روسایه و  ای  منققاه کردن  با هدف منزوی ،خود ترین تهدید علیه بازدارندهی بزرگ واین کشور 
با استقرار و هستر   متحد ایاالت  دانند میوذ بیشتر مسکو در کشورهای منققه الوهیری از نف

را در ای منققاه ترتیباات و نظام    کوشاد  مای ناتو به شارق اروپاا    هستر سرر دفاع موشکی و 
ضمن مهاار   راه،از این   و منافع واشنگتن و متحدان اروپایی آن صورت بخشد ها هدفراستای 

و اهانی دسات پیادا کناد و از باه     ای  منققه، به ردرت هژمون و تضعیف توان موشکی روسیه
و اهاانی  ای هاای منققاه   رادرت های واشانگتن از ساوی    تو سیاس های هدفکشاندن  چالش

ژئوپلیتیا  و ررارهارفتن در شارایط     انقباا  دلیل ایجاد    در این میان، روسیه بهندالوهیری ک
ف ایجاد دفاع و بازدارندهی روی و مؤثر توانمندسازی موشکی خود با هد در پیسخت امنیتی، 

تهدیدآمیز  های اردامسازی  در مقابل تهدید ردرت تهدیدکنندۀ آمریکا برآمده و در راستای خنثی
دیرلماتیا  و نظاامی    هاای  مسکو باا ارادام   بنابراین  دارد میشرق اروپا هام بر  ۀغرب در منقق

آمریکاا از   های هدفق اروپا بکاهد و شر ۀمنققموشکی آمریکا در  هایتهدیداز  کند میتال  
ژئوپلیتیکی روسیه و تقویت هژمونی نظامی آمریکا در منققه را با چالش اادی   ۀامله محاصر

 و صلحانداز  تسلیحاتی در شرق اروپا، چشمهای  ررابتضمن تشدید  ها ارداماین   سازد رو روبه
 مانناد هاایی   ه و آمریکا در حاوزه روسی ،در حا  حاضر خواهد کرد  وتار تیرهرا در منققه ثبات 

، در ماورد دخالات روسایه در انتخاباات آمریکاا      ها اتهامکنتر  تسلیحات،  ۀرراردادهای دواانب
و در برخای از   دارناد های آمریکا علیه روسیه با یکدیگر اختالف  کریمه و تحریم سازی پیوسته

دو ، بیاانگر آن اسات کاه      بررسی اساناد راهباردی دو کشاور   ندهست  ها در حا  نزاع این حوزه
به حادی   متحد ایاالتاند  این تهدید برای  رائلسقح باالیی از تهدید ، برای طرف مقابل طرف

 شامار آورده اسات    المللی برای خود باه  ترین تهدید بین است که روسیه را در کنار چین، بزرگ
 رفات   کاه هماان مای   نآبا است و رویدادهای میان دو کشور، نشان داده روندها  تحلیلو  تجزیه
میان دو  ها دو کشور بکاهد، سیر اختالف های  هترام  تا حدی از شدت منازعامهوری  ریاست

خاورد  تاداوم    به چشم نمی ها اختالفای مبنی بر کاهش این  و نشانه داردکشور همچنان ادامه 
 یهاتسثیرالمللی  های بین تواند در بلندمدت، در بسیاری از ساختارها و حوزه هونه روابط، می این
 بر اای بگاارد  یمهم
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