
 

 

 

 

 

 
گرایی نوین و تأثیر آن بر روابط  فراآتالنتیک

 اروپا و روسیه هاتحادی
 داوود کیانی 

 چکیده
اروپا و روسیه به لحاظ اقتصادی دارای منااع  متااباگ ترات د  و مراهست دراتن         به رغم آنکه اتحادیه

ی   و مبتنت با  ناو ت   آنها و نیز تصورات تاریخت تهخ و ت -ات  نگوییم متعارض –خاستگا  دویتت متفاوت 
اسا  تاا روابای میاا  ایاب دو باازیگ          ا تسادی  سیق که دو ط ف از یک یگ  دارن   ماان  از آ  دا     بت
دا   و پایا ار بیابا ر در ایاب میاا   ایاادت متحا   دساوار  مت یا              تع یف السههت  چارچوبت نهادینه بیب

آم   اس ر مااله حاض  در پت آ  اس  کاه دریابا     تبه دسار مت  در روابی روسیه و اتحادیه اروپا  م اخهه
ت ایات میاا  اتحادیاه اروپاا و آم یکاا چاه تار ی ی با           تی ی احتسالت رون  ج ی ی از ع اآتالنتیا   دکگ

 مناسبات میا  روسیه و اتحادیه اروپا خواد  داد ر

 واژگان کلیدی:
 ادت متح  ای ت ایت  ت ایت  روسیه  اتحادیه اروپا  چن جانبه ع اآتالنتی 
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 مقدمه

اروپااا و روساایه دو  هاز آنجاا کااه اتحادیاا 

تحهیاگ   السههات نامتااار  دراتن       ق رت بیب

روابی خارجت میا  ایاب دو باازیگ  دداوار و    

رسا ر روسایه کشاوری باا      پیچی   به نظ  مت

دولتاات و متس کااز  متکاات بااه نیسااه اقتصاااد 

من  از یا  سیاسا     درآم دای ان ژی و به  

 ب  الگوی سیاس  ق رت اس ؛خارجت مبتنت 

دااای  تالگااویت کااه آدااکارا متاار   از وی تاا 

تااریخت ایاب     بتیاژئوپهیتیکت و ع این  دوی 

اروپا  نهاادی   هکه اتحادی کشور اس ر در حالت

السههات دارای اقتصااد باازار  ب خاوردار از      بیب

سیاس  خارجت مشت ک و نه واح  مبتنت ب  

باه بیاا    بادا ر   الگوی لیب الت از قا رت مات  

روسیه را با ترکی  ب  ایب   گ ا ت   تحهیه رودب

اروپا را  هاتحادی مات  ق رتت است ات ی  وما 

در سااا ه  روابااای  «قااا رت مااا نت»یااا  

در حایااا   قاا رت دانناا ر  السههاات ماات باایب

نامتاار  روسیه و اتحادیه اروپا ب  پیچیا تت  

تحهیااگ در مااورد سیاساا  خااارجت ایااب دو  

که  در حالتاعزای ر   متبازیگ  نرب  به یک یگ

روسیه به واسطه تس کز ق رت داخهات خاود    

السههات   آمیاز در سیاسا  بایب    رعتاری تحکام 

السههت نیاز   دای بیب دادته و نرب  به مح ک

ددا     داای تنا  و عاوری نشاا  مات      واکنش

و تااو ب بااا ش ناا مبااا اروپااا رعتاااری  هاتحادیاا

ی دای کن  و بوروک اتی  را در قهس و واکنش

 تذاردر لسههت به نسایش متا بیب

اروپاا و روسایه باه     هبه رغم آنکه اتحادی

لحاظ اقتصادی دارای مناع  متاابگ ترات د   

 –و مرهست درتن   خاستگا  دویتت متفاوت 

آنهاا و نیاز تصاورات     -یم متعاارض یات  نگاو 

مبتناات باا  نااو ت  و تهااخ و تیاا    تاااریخت 

کاه دو طا ف از یکا یگ      ا تسادی  سیاق  بت

ان  تا روابی میاا  ایاب      از آ  د  دارن   مان

   السههاات  چااارچوبت نهادینااه دو بااازیگ  باایب

ودکا عیشا    ید   و پای ار یاب ر از نظ   تع یف

نادسخوانت مناع   ینات متااباگ باا تصاورات     

متعارض و مبانت دویتت متفاوت میا  روسیه 

اسا  تاا ب خات     و اتحادیه اروپا موجا  دا    

ا د یکت س ساخ   روسیه ر کشوردا در اروپا 

ای دیگ  آ  کشور را رقیبت است ات ی   و    

 ب انن ر

نظ  از ایب پیچی تت و ددواری در  ص ف

 هاروپا و روسایه  مطالعا   هتحهیگ روابی اتحادی

ایب مناسبات در د ایی کنونت حاوی ادسی  

 1990 هو جاذبه اس ر نخر   ب  خاالف ددا  

سیاسات    داای  لا ز  پس هکه روسیه به واسط

ع وپادت دوروی  نادت از دی و امنیتت اقتصا

ای از تذار تو ب با بت  باتت و ضعف مهات   دور 

بااه نظاا   2000هنسااود  در دداا را تج بااه ماات

اروپااا بااه  هوضااعی  رواباای روساایه و اتحادیاا
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یاعتگت در روسیه و نیاز اعازایش     بات هواسط

ق رت مهات ایاب کشاور باه ویا   در محایی       

  رساای   ای از تااواز  پی امااونت آ  بااه درجااه

جااایت قاا رت سیاساات در ه باداا ر دوب  جاباا

ت متحاا   آم یکااا و روی کااار آماا     ایاااد

سیاسااتس ارا  دمااوک ات بااه ردباا ی باااراک 

تحهیهگاا ا  بیناات اغهاا   اوبامااا بنااا بااه پاایش

ت ایات در روابای    جانبهالسههت تاوی  چن  بیب

 تآتالنتیکا  السهگ و تحکایم مناسابات عا ا    بیب

یکا را در پات خوادا    اروپا و آم  همیا  اتحادی

پاذی د   داد ر ایب روی اد در حالت صورت مت

تا    که آم یکاا دساوار  یا  مت یا  م اخهاه     

اروپااا و روساایه  هنی ومناا  در رواباای اتحادیاا

دا و آماردای  اس ر سوب  ب اساس داخص بود 

آم یکاا و   یاقتصااد نظااب  د     اقتصادی ارائه

 هکشااور و منطااادا   اروپااا باایش از  هاتحادیا 

در کسناا  بحاا ا  مااالت جهااانت و    دیگاا ی

پیاماا دای ناخوداااین  اجتسااا ت آ  ت عتااار 

ان ر از نظا  تحهیهگا ا   ایاب بحا ا  باه       د  

تا نیساه نخرا    واسطه ت اومت که دس  کم 

  کاادش نااش و   خوادا  دادا    2010سال 

داای   السههات کشاوردا و قا رت    مشارک  بیب

 بزرگ درتی  در ایب بح ا  را در پات خوادا   

آ  اسا  کاه   ایب ماالاه   سش مهم داد ر پ 

ت تاوی  مشاارک  ع اآتالنتیکات میاا  ایااد    

اروپا چه تار ی ی با     هآم یکا و اتحادی   متح 

 اروپا در قبال روسیه خوادا   هسیاس  اتحادی

 تذارد؟

باا  اساااس اساات دل نهفتااه در ایااب     

تیااا ی داااکگنظااا  از  پااا ودش  صااا ف

داااااای ج یااااا  در رونااااا    دسکااااااری

مرائگ جهاانت  تاویا     ت ایت در ع اآتالنتی 

ایب ج یاا  ساب  کاادش نااش و م اخهاه      

ت   آم یکا در سیاس  اروپا و در نتیجه اروپایت

  اروپاا و روسایه خوادا     هد   روابی اتحادیا 

 د ر  

 اروپا هروسیه در سیاست اتحادی

اتحادیه اروپا   از پایا  جنگ س د تاکنو 

پ سش مهم و به دم ما تبی اماا با و      وبا د

اس : الگوی نظام امنیتات    رو بود ه پاسخ روب

حاکم ب  اروپا چگوناه بایا  بادا ؟ و جایگاا      

روسیه در سیاس  اروپایت چیر ؟ در ارتباط 

باا پ ساش نخرا   ساناریودای مختهفاات از     

اسا  کاه ایاب      سوی دول غ بت مط ح دا   

دیچ کا اب  « یاعتگت  تفوق» خود نشا  از   ب

و پاب جاماناا   باا  دیگاا ی از ایااب سااناریودا 

تذدته از 19نظاب امنی  اروپایت س    همشکه

 باد ر خاتسه نظاب دوقطبت مت

ت   نظم امنیتات   ب  اساس سناریوی رایج

آم یکاا     مطهوب نظست اس  که ایادت متح 

 همعسار اصهت آ  باد ر ب یب معنا که اتحادیا 

جنگ سا د باه توساعه و      اروپا دسچو  دور
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ا در رد  اقتصادی خود ادامه داد  و آم یکاا ر 

چارچوب پیسا  ناتو  ضامب امنیتت خود نگاه  

دارد  د چن  که در ایب ردگذر دول اروپاایت  

داای نظاامت و    دزب اس  تا بخشت از دزیناه 

ایا اد اصاهت در    ردعا ت ناتو را ب   ه   تی ن 

چنیب الگویت از نظام امنیتات آ  اسا  کاه     

امنی  نه لزوماً از زاویاه نگا ش دول    ته ی  و

واسطه مالحظات جهانت آم یکا  اروپایت که به

 ت ددر تع یف مت

اروپاا با     هب اساس سناریوی دوب  اتحادی

اساس تع یفت کاه خاود از منااع   امنیا  و     

یا  چاارچوب   خواداا   دد    ته ی  ارائه مت

ر ات چاه  بادا  مات امنیتت مرتاگ از آم یکاا  

تواناا  بااازویت نی ومناا  و  چناایب نظساات ماات

اروپاایت باه   پشتیبا  ب ای ع اینا  دسگ ایات   

 ایب الگاو باا تنگناداایت مواجاه     اماآی    دسار

اس : نخر   از آنجا که دزمه چنیب نظسات   

در   دای دعا ت و نظاامت اسا     تاوی  قابهی 

وارد حهااه  را اروپاا    پیش ت عتب ایاب مرای   

دااای کالساای  قاا رت   ج یاا ی از رقاباا  

آ  اساساً با منطق  هرون ی که نتیج ؛نسای  مت

ی ی دسگ ایت اروپایت در تعارض ت اولیه دکگ

نظامت در سطحت که  هاس ر دوب  تاوی  بنی

بتوانااا  یااا  الگاااوی امنیتااات مراااتاگ را 

اختصاا  بودجاه و    من نیاز  تذاری کن  پایه

دایت کاه ناه    دزینه ؛اس   مناب  مالت ترت د 

نها توسعه و رد  اقتصادی اتحادیاه را کنا    ت

بهکااه مخالفاا  جاا ی اعکااار   خواداا  نسااود

دادا ر   خوادا   پتمت اروپایت را نیز در  سو

هه نیز آ  اسا  کاه تخصایص    دلیگ ایب مرئ

داای نظاامت و    دای  سومت در زمیناه  بودجه

داای   دعا ت موج  کام روناق دا   ب ناماه    

داای رعاا  اقتصاادی     اجتسا ت و اع  داخص

 د ر  خواد 

سااناریوی سااوب دااامگ الگااویت از نظاام 

اتا  از  متح   آم یکاا اماا ع     مرتاگ از ایادت

اساا ر باا یب معنااا کااه ع ایناا       اتحادیااه

سااازی در اروپااا بااا مشااارک  تسااامت  امنیاا 

کشوردای واق  در ایب قار  به وی   روسایه و  

 -داای ساابااً   او بهاوک سیاسات      جسهوری

نظامت اتحاد جسادی  دوروی صاورت پاذی در   

روسایه  ایب الگو که مت سب جها  مشاارک    

تاوی   منظوربه توان  بهت یب روش  مت  اس 

 بات و امنی  در اروپاا بادا ر باا ایاب دساه       

مشکگ اصاهت ایاب الگاو  کاه تااریخ س اسا        

دستخوش جنگ اروپا در طول ق و  تذداته  

نیز توا  آ  اس   وجود تعارض دویتت ظاد اً 

ناپذی  میا  روسیه و اروپای غ بت اس ر  آدتت

بت متفاوتت که ایب کشوردا در یا ع این  دوی 

اس   موج  د    ان  به نسود تاریخ تج  برت 

از مفادیم کهیا ی   تریف متفاوتاتا د  ی  تع

و ی  و دسچو  ق رت  امنی  حاکسی   مش 

در حایا   (Terry,2006) رمنفع  ارائه ددن 
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ناااپهئو  بااه  هدااامگ حسهاا تتحااودت تاااریخ

  رقاباا  پایااا  ناپااذی  هروساایه  نباا د ک یساا

 روسیه و ات یش در بالکا  و اروپای دا قت در 

تا  وقاود دو    طول ق   نوزددم  و از دسه مهم

 اس  تاا   جنگ جهانت اول و دوب موج  د  

باه طاور متااباگ     ا تسادی  سیق انبانت از بت

در ایجاد داو میا  روسیه و دول اروپای غ بت 

دای تاریخت نه روسیه  ایب کشاکش هدر نتیج

نشاینت از اسات ات ی سانتت     حاض  باه  اا   

اروپاای غ بات   منطاه حائگ اسا  و ناه دول   

حاض  به مهاار میاگ باه ترات ش نهفتاه در      

د ک بادان ر کاار   عهرفه لیب الیرام خاود مات   

 « دااورای اروپااا » ضااعیف دو نهاااد اروپااایت 

باا دا ف   « سازما  امنی  و دسکاری اروپاا »و

ب قاا اری صااها و امنیاا  اروپااایت بااا ح ااور 

ضاعیف ایاب    هتسامت دول اروپایت نشانگ  بنی

بادا ر با  ایاب     یاابت مات   سناریو جه  تحاق

اساس اعق تابناکت نیز ب ای  سهت د   ط ح 

رئیس جسهور روسیه « فوودم » ج ی ی که

پیشانهاد  « نظام ناویب اروپاایت   » موسوب باه 

داودر زیا ا از نظا      مالحظه نست  نسود  اس 

اروپااا داا ف روساایه از ایااب طاا ح    هاتحادیاا

نظامت ض   هت عیف ناتو به  نوا  ی  اتحادی

نفاوذ ایاب کشاور در     روست و تحکیم مجا د 

 رمناطق اروپای د قت و آسیای م کزی اس 

(Fischer,2009) 
رسا  کاه در میاا      ات  چه به نظا  مات  

داای بالنرابه    دای اصهت اروپاا دیا تا    ق رت

مشت کت در خصو  دوتانگت دویتت روسیه 

غ ب و نیز نیات سیاست روسایه در اروپاای    و

 در زمینه تع یف جایگا  اماد قت وجود دارد  

ایب کشور در اروپاا اختالعاات جا ی دام در     

درو  اتحادیه و در دو سوی آتالنتی  وجاود  

داردر ایااب اختالعااات کااه  سوماااً حااول دو   

 ساالً باا ا ساال      زنن  ت ایش متسایز دور مت

تذاری اروپایت موجا    نفوذ در زمینه سیاس 

ای  اروپا سیاسا  دو چها     هان  تا اتحادی د  

 پیش تی دررا در ماابگ روسیه در 

یاااا  تاااا ایش در اروپااااا  نگ داااات 

ع اآتالنتیکت به روسیه داردر ایب تا ایش کاه   

ز سیاساا  خااارجت آم یکااا بااه تع یااف لناااز 

پ دازد  ایب کشور را  جایگا  اروپایت روسیه مت

اروپاا قهسا اد    هرقیبت است ات ی  ب ای اتحادی

کن ر از ایب نظ   سیاس  اروپایت روسیه از  مت

ی ومن ی ب خوردار اسا  و  دای تاریخت ن رته

نفوذ در اروپای د قت  جهاوتی ی از   یآ  بر

ترت ش ت ریجت و طبیعت نهاددای سیاسات  

اوراسایا شداامگ    هو امنیتت غ بات باه منطاا   

اروپای د قت  قفااز جنوبت و آسیای م کزی( 

و تالش ب ای بازیابت جایگا  اب ق رتت خود در 

 رمنطق و مفهوب رئالیرتت آ  اس 

(Fischer,2009) 
  سیاستس ارا  روسایه  طبق ایب دی تا  

  ردب ا  آ   نیا وی اتسات   به وی   نرگ ج ی
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تااا  تااوا  بازدارناا تت خااود قاا ار   را تکیااه

تیا ی   ددن ر آنا  سعت دارن  تا باا بها     نست

سیاست از ص ور ان ژی  سیط   ب  مرای دای  

دااا و  ایاا  از قومیاا  ت انزیاا  اناا ژی و حس

در مناطق اروپاای  تبار ساکب دای روس اقهی 

  د قت  رعتار سیاست کشوردای واق  در حوز

اروپا را کنتا ل   هنفوذ سنتت خود و نیز اتحادی

نساین ر ایب دی تا  کاه کشاوردای آم یکاا و    

انگهیس و نیز دول تاز  باه   اوی  درآما      

بادان   خواداا  رویاارویت     ناتو م اع  آ  مت

نشان   آ  کشور  است ات ی  با روسیه و  ا 

دایت  ز مناطق سنتت نفوذ خود در قال  ط حا

وردای مهم کش ورد آ دسچو  به   وی  در

اوکا ایب و ت جراتا     ای نظی  کنن   و تعییب

و نیز استا ار سامانه دعاد مودکت  در در ناتو 

 باد رمتو لهرتا  چ  جسهوری 

داای   ب  اسااس تا ایش دوب کاه قا رت    

راه  اصهت اتحادیه دامگ آلساا   ایتالیاا و ع ان  

داااا و  حاااامت آ  دراااتن   ریشاااه نگ انااات

روساایه  اقاا امات  آمیاازتحکاامدااای  سیاساا 

آم یکا و نه اتحادیه اروپا در حیااط خهاوت و   

 رمنطاه نفوذ سنتت ایب کشور در اوراسیاسا  

(Valasek,2009)  از ایب نظ   روسیه ب خالف

اتحادیه اروپا به سس   هاز توسع  ترت ش ناتو

کنا ر   بال مات کشوردای اروپای دا قت اساتا  

دااای  طبااق ایااب دیاا تا   جسهگاات سیاساا 

« واکنشات » اروپا هآمیز روسیه در منطا تحکم

تاوا    بناب ایب از ایاب دیا تا  مات    ربود  اس 

چنیب است دل ک د که مخالفا  س ساختانه   

با   وی  اوک ایب و ت جرتا  در ناتو  تعهیق 

نی ودای مرها متعارف در   وی  در پیسا  

  ته یاا  بااه داا ف قاا ار داد   (CFE) اروپااا

سی نی ودای است ات ی  در ولهرتا  و چ  ت

صورت استا ار سامانه دعاد موداکت در ایاب   

دای اقتصاادی  هیاه    دو کشور  ا سال مجازات

کشااوردای اوکاا ایب  لهرااتا  و اسااتونت     

ب خورد نظامت نامتناس  با ت جرتا  و ا الب 

ازیا و اوستیای جنوبت بخحسای  از استاالل آ

از دول  ت جرتا  جسهگت اق اماتت واکنشت 

داای   درتن  کاه روسایه در مااباگ سیاسا     

ترت ش ناتو باه دا ق  طا ح دعااد اساتوار      

ا ااالب اسااتاالل  و سااامانه دعاااد مودااکت   

ر ددا   انجاب مات کوزوو از ص برتا   هجانب ی 

 ازکشااوردای اروپااای غ باات   اا ب حسایاا  

  وی  اوک ایب و ت جرتا  در نااتو و  ا ب   

ابال از ط ح سامانه دعاد مودکت در اروپا است

بادا ر   ب  مبنای ایب است دل قابگ تبییب مات 

یا    ت ایش مزبور به جاای ناا     در حایا 

نااش   دلیاگ   ط عه روسایه  ت جراتا  را باه   

 دلیاگ   آغازت ی جنگ با روسیه  لهرتا  را به

تح ی  روسیه و اوکا ایب را باه دلیاگ عرااد     

تا ای   گا  غا ب اقتصادی و مالت در بیب نخب
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ددا ر دسچنایب    حاکم مورد نکودش ق ار مت

دااای  کشااوردای اروپااای غ باات بااه سیاساا 

که خواداا   در قبال روسیه آم یکا و انگهیس 

   باا  نبادا  اروپا از آ  مات  هروی اتحادی دنباله

 ر ب  ایاب اسااس  روسایه    ننگ  ت دی  مت  دی 

باااه واساااطه موقعیااا  ج  اعیاااایت و نیاااز 

سیاسات و امنیتات آ      دای اقتصادی ظ عی 

کشور دسچنا  در ماااب یا  قا رت دائسات     

است ات ی  در آسیا و اروپا بااقت مانا   و لاذا    

تااوا  آ  را در مالحظااات امنیتاات و    نساات

سیاست اروپا نادی   ت عا ر ایاب تا ایش با      

خالف تزیناه رویاارویت اسات ات ی   معتاا      

اساا  واردسااازی ایااب کشااور بااه مشااارک   

باا  مصهح  غا ب اسا ر    است ات ی  به نف  و

جه  مشارک  روسیه نیازمن  یا    ایب حال 

دراز ماا ت و مااوقعیتت مرااتحکم از  هان یشاا

طور کهت غا ب اسا      اروپا و به هسوی اتحادی

بااه نحااوی کااه روساایه نتواناا  در باایب دول  

اروپایت و یا میا  دو سوی آتالنتی  دکاف و 

 ایجاد نسای ر هتف ق

ب دو به دلیگ اختالف ج ی که میا  ایا 

تعامگ با روسایه وجاود     دی تا  در مورد نحو

انا  تاا باا     دارد  سیاستس ارا  روست توانراته 

  تاا  نتی ی از ایب دکاف مان  از آ  داو  به  

به لحاظ سیاست موضاعت واحا  در اتحادیاه    

گیاا ی دااودر پیاروپااا نرااب  بااه آ  کشااور 

اکناو  روسایه موعاق دا   اسا  تاا در        دم

داای نفا  و    ژیدایت دسچو  ص ور ان  زمینه

اناا ژی    ااوی   تاااز  مراای دای ت انزیاا  

ساامانه دعااد   در نااتو و   اوک ایب و ت جرتا 

مودکت بیب کشوردای اروپایت اختالف ایجاد 

ج یا ت  کاه باه     هنسایا ر دسچنایب در نسونا   

ت دد  روسیه با آتادت از  ب مت واستاالل کوزو

روپاا نراب  باه    وجود اخاتالف در اتحادیاه ا  

زوو از ص برتا   موض  غی  هه ج ایت کومرئ

قابگ انعطاعت دال ب  مخالف  آدکار با تصسیم 

آم یکااا و ب خاات از دول غ باات در زمینااه    

در پاایش اسااتاالل ایااب منطاااه  دناسااایت 

ت عاا ر در حااال حاضاا   کشااوردای قباا س  

ان کاه   یونا   اس انیا و اسهوواکت ا االب کا د   

باا و  صاا ور قطعنامااه از دااورای امنیاا    

ال ب  دناسایت استاالل کوزوو  سازما  مهگ د

  داناخ ر  نایب استاالل را به رسسی  نخواد

داای یااد دا        ه  ایب اق اب از سوی دول 

ایب اسا  کاه آناا  نراب  باه تبعاات ایاب        

دااای قااومت و   دناسااایت باا  روی اقهیاا   

طهاا  ساااکب در کشااوردای خااود    جاا ایت

 (Barysch, 2007) ربیسناک درتن 

قباال  اروپا در  هسیاست اتحادی 

روسااااااایه در پرتاااااااو 

 گرایی نوین فراآتالنتیک
باه    السههات  تحهیهگ ا  بیب بیشت به باور 

بحا ا  ماالت جهاانت و      دلیگ دو روی اد مهم

تر ی ات  سیق آ  ب  نظاب اقتصادی آم یکاا و  
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 ایش کشااوردای اروپااای غ باات  و نیااز تاا   

ت ایات    جانباه نی ومن  دولا  اوباماا باه چن    

داای دو ساوی    عاصهه سیاست میاا  دیا تا   

آتالنتی  در خصو  موضاو ات م باوط باه    

تاا  داا   و دور  السهااگ کوتااا  سیاساا  باایب

داااای و دسکااااریج یااا ی از مناسااابات  

ع اآتالنتیکت میا  اتحادیه اروپا و آم یکا آغاز 

و  انظ  از محتو (Valasek,2009) رخواد  د 

ت ایااات ج یااا  در  مایااه ع اآتالنتیااا   درو 

بااه نظاا  خصااو  مرااائگ جهااانت  چناایب  

ایراتاد    ایاب رونا  باه معناای    رس  کاه   مت

دول اروپاااایت در حاااگ  آم یکاااا در کناااار  

بااا در ارتباااط السههاات باداا ر موضااو ات باایب

نه تنهاا  در قبال روسیه اروپا  هسیاس  اتحادی

اختالف دو ساوی آتالنتیا  کاادش خوادا      

بهکاه داکاف درو  اتحادیاه پی اماو        یاعا  

تا  خوادا     ایهم مواجهه با روسیه نیز کم  نحو

 رت دی 

ایب ع ضیه  هپشتوانتوان   متو است دل د

باد : نخرا   باا توجاه باه تعسیاق بحا ا        

اقتصااادی و تاار ی  آ  باا  کااادش ناااش و    

السههات آم یکاا ما ار ح کا       مرئولی  بایب 

دااا چنااا  اساا  کااه  بیناات تحااودت و پاایش

دای است ات ی  آم یکا در اروپاا داامگ    ب نامه

د ق و استا ار ساامانه   ت اوب ترت ش ناتو به

دعاد موداکت در چا  و لهراتا  باه دلیاگ      

پیوستب دول اروپای غ بت به صاف مخاالفیب   

در وضعی  تعهیق ق ار   اج ای ایب دو سیاس

دای سیاسات دول   تی در ج ای از مخالف مت

ا ایاب دو طا ح  دلیاگ مهام     با اروپای غ بات  

داای   دیگ ی کاه محا ک ایراتادتت قا رت    

  اساا در ایااب رابطااه  اروپااا هاصااهت اتحادیاا

بحا ا  اقتصاادی در اروپاا و     هترت ش دامنا 

روی آورد  باه   باه دول اروپاایت    ب تسایاگ  

پذی ی ت پ دزینه به دلیگ تر ی سیاس  خارج

بادا ر   از پیام دای ایب بح ا  متآنها دگ ف 

اعزو  ب  آ   اص ار ایادت متحا   آم یکاا با     

داااا اعاااق زوددنگااااب  ایاااب طااا ح اجااا ای

  ایااات و تاویااا  مناسااابات  ت جانباااهچن 

ایت را تاری  خوادا  نساودر از    ت ع اآتالنتی 

نظ  دول اروپایت  با توجاه باه اتکااا تااریخت     

حائاگ  رویکا د    هروسیه به اسات ات ی منطاا  

داای   ج ی  آم یکا مبنت ب  تعهیق ایب ب ناماه 

 است ات ی   به تاوی   بات در اروپای د قت 

ه و مالیم د   رعتار سیاس  خاارجت روسای  

مشارک  ایب کشور با اتحادیه اروپا در زمیناه  

ع این  امنی  ساازی اروپاایت کسا  خوادا      

 نسودر

تا    اروپاایت  هاست دل دومات کاه ع ضای   

د   سیاس  اتحادیه اروپا در قبال روسیه را 

داای   داا و دااخص   واقعیا    بخشا   قواب مات 

دلیااگ  سااق بااادی    بااه راقتصااادی اساا  
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اروپا   هتحادیدای اقتصادی روسیه و ا دسکاری

ی  از ط عیب حتات در صاورت تسایاگ       دیچ

امکا  ا سال ته ی  و عشاار جها  ت ییا  در    

رعتار سیاسا  خاارجت دیگا ی را نخوادنا      

ایب موضود از دو جه  قاباگ ب رسات    رداد 

اساا ر نخراا   ات چااه روساایه بااا تاارمیب   

درصاا  نفاا   30درصاا  تاااز وارداتاات و  40

صار کنت ل با   وارداتت اتحادیه اروپا و نیز انح

کود   مری دای اوراسیایت ت انزی  ان ژی مت

  و کامجویت به سازی ان ژی   تا از ایب وابرته

ایاب واقعیا  آداکار نازد      اماا سیاست ببا د   

اروپاا   هماامات ک مهیب وجود دارد که اتحادیا 

ت یب  اماگ خاارجت در ایجااد  باات و      اصهت

ا تساد باه نفاس در اقتصااد داخهات روسایه      

اتکاااا  هبااه واسااط  (Barysch,2007) راساا 

سنگیب روسیه به ع وش ان ژی دی روک بنت  

درص  درآم  خارجت ایاب کشاور    60بیش از 

ه اروپاا با   هتجارت انا ژی باا اتحادیا    هاز ناحی

تونااه کااه  ر در نتیجااه  دسااا آیاا  دساا  ماات

ای جاز تکیاه باه واردات     اروپاا چاار    اتحادیه

اناا ژی از روساایه ناا ارد  عاا وش اناا ژی بااه  

روساایه نیااز رونااق اقتصااادی ادیااه باا ای اتح

زیاا ا بااا در نظاا  تاا عتب   ت یزناپااذی  اساا 

مالحظات ج  اعیاایت  با ای روسایه کسیناه     

ک د  ع وش ان ژی به اتحادیه اروپاا باه نفا     

ا داا  منطاااه دیگاا ی تصااورک دنت یااکشااور 

کاه چایب    م آ غا  نوا  نسونه  باه ر  نیر ر به

ق وع -واسطه ن خ رد  بادی اقتصادی خود به

نیاااز  -دااای صااورت پذی عتااه   بیناات پاایش

دااای  تاا ی نرااب  بااه سااای  قطاا   عزایناا  

 اماااااقتصاااادی باااه واردات انااا ژی دارد    

تی ی اسات ات ی  ایاب کشاور در ایاب      جه 

زمینه دسچنا  متوجاه جناوب آسایا داامگ     

واردات اناا ژی از اناا ونزی و اساات الیا و نیااز  

سا ر  االو  با  ایاب     آع یاا تذاری در س مایه

ه اروپاا با ای واردات انا ژی از روسایه     اتحادی

کنا ر   بادت یب رقم را در جها  پ داخا  مات  

اکنو  د  دزار مت مکع  تااز   ایب اتحادیه دم

کناا    ددر خ یاا اری ماات 450از روساایه را 

رقست که واردکننا تا  دیگا  انا ژی آمااد      

پ داخ  آ  نیراتن ر دسچنایب در دا ایطت    

روباه  صنع  ان ژی روسیه با ای تارمیب نیااز    

کننا تا  داخهات و خاارجت باه      رد  مص ف

تذاری در ایب بخش قویاً چشم انتظار  س مایه

  دوخته اس  که اتحادیه اروپاا تارمیب کننا    

بیش از نیست از سا مایه تاذاری خاارجت در    

 باد ر   ایب کشور مت

 امگ اقتصادی دیگ ی کاه روسایه را از   

دارد   بهن  پا وازی سیاسات در اروپاا بااز مات     

ات چه امواج بحا ا   الت جها  اس ر بح ا  م

مااالت کنااونت سااواحگ اقتصااادی آم یکااا و   

اتحادیه اروپا را بیش از دا  کشاور و منطااه    
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اما اقتصااد    اس   اقتصادی دیگ ی درنوردی  

دلیااگ وابرااتگت ساانگیب بااه  روساایه نیااز بااه

درآمااا دای انااا ژی پاااذی ای اخاااتالدت   

ای خواد  د ر ساوط بهاای نفا  از    ترت د 

بیناات  ددر  پاایش 70زیاا   بااه147ی ا بشااکه

اع  تااضای جهانت  دلیگکادش بهای تاز به 

نشاینت   نادت از بح ا  اقتصادی و نیاز  اا   

تذاری س مایهتذارا  خارجت از  ب خت س مایه

صاانای  اناا ژی روساایه شدر پاات بحاا ا    در 

اقتصادی جهاانت  ذخاائ  سا مایه روسایه از     

 515باااه  2008 اوتمیهیاااارد ددر در  600

یهیارد ددر در اکتب  دسا  سال اع  داداته  م

داای اقتصاادی ساهسگینت را     ل ز  اس ( پس 

دادا ر ایاب در    ب ای روسیه در پات خوادا   

تا ا    تحهیاگ   ه باور  س ب د ایطت اس  که

زایش چن یب ب اب ی درآم دای عالسههت  ا بیب

ان ژی روسیه طت چن  ساال تذداته  نااش    

یز ایب آم مرتایست در سیاس  خارجت تحکم

 کشور دادته اس ر

 فرجام

نیااز و دا اس   دو احراس مت اد ات چه 

ناو ت   دارایاروپا نراب  باه روسایه     هاتحادی

کهنگاات تاااریخت بااود  و داا ایی ج یاا      

السههت نیز ت یی ات اساست چن انت ب  آ   بیب

به ددیهات چاو  قا ار     اماوارد نخواد  نسود  

ت ایاات در دسااتور کااار   تاا عتب چن جانبااه 

ارجت دول  اوباماا و بحا ا  ماالت    سیاس  خ

رسا  کاه در پاس    چنیب به نظا  مات  جهانت 

ع اآتالنتیکات   دا و مناسابات ج یا    دسکاری

از وضااعی  اروپااا و روساایه  هرواباای اتحادیاا

 ر در ت دیااتاا ی ب خااوردار خواداا   نهادینااه

رود نااش   السههت  انتظار مت د ایی ج ی  بیب

و نفااوذ ایااادت متحاا   آم یکااا در سیاساا   

روپایت کستا  تا ددر در کناار ایاب موضاود       ا

دار میا  دو سوی آتالنتی   دای ریشه اختالف

تعاماگ باا     و نیز درو  اتحادیه پی امو  نحاو 

ت  خواد  د ر با تکیه با  ایاب    رنگ روسیه کم

 تا   است دل چنانچه اتحادیه اروپا سیاس  ن ب

وسایه در پایش   ت ی را در قباال ر  اما منرجم

خاااویت را باااا  ن م تیااا د  روسااایه ایاااب  

  نخواد  تفا  پاسخ دای سیاست  بهن پ وازی

ت ایات   توانا  ع اآتالنتیا    انجااب آ  مات  زی ا 

تی ی را در مرای ی کاه    دکگج ی  در حال 

خوداین  مخالفیب اروپایت ایب کشاور بادا     

ت ییااا  ددااا ر در ایاااب صاااورت  سیاسااا  

اروپا ا تباار و   هسازی روسیه در اتحادی دکاف

 ز دس  خواد  دادرکارایت خود را ا
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