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جستارگشایی
از زمان آغاز تحوالت در اتحاد جماهیر شوروي سابق تا فروپاشي ،در افکار عمومي مردم روسیه
و کشورهاي خارجي ،چند اصل بنیادین فکري رواج یافت؛ جنگ سرد پایان یافته و همراه با آن
رویارویي و جبههگیري متقابل دو بلوک رقیب نظامي – سیاسي نیز خاتمه یافته و در نتیجه،
جهان ثبات و امنیت بیشتري بهدست آورده است .در این برهه ،تصور عمومي این بود که خطر
هستهاي عقبنشیني کرده و روند جهاني شدن توسعه ميیابد که در این شرایط اعتماد متقابل
بین روسیه و غرب و همکاري دوجانبه آنها نیز رو به پیشرفت نهاده و ميتوانند در زمینه مسائل
حاد بینالمللي و چالشهاي جدید نیز با هم مشارکت کنند .ولي اکنون معلوم شده است که
ایاالت متحده و متحدان غربي آن در دو دهه بعد از پایان جنگ سرد بهطور هدفمند ،مشغول
ایجاد تغییرات در نقشه ژئوپلتیکي جهان مطابق با خواستهها و منافع مختلف خود بهخصوص
در زمینه نظامي ،سیاسي و اقتصادي بودهاند .تغییراتي که حداقل بر روي نقشه سیاسي اروپا نیز
منعکس شده و شامل گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق بهگونهاي بسیار چشمگیر است؛
ضمن اینکه اروپا از نظر نظامي – سیاسي و اقتصادي در طول این سالها بهطور اصولي بازسازي
شده است .جالب است که این تحوالت بنیادي در سالهاي صلح و آرامش انجام شد که همه
دربارۀ ضرورت شراکت و همکاري صحبت ميکردند .اما اهمیت جغرافیا انکارناپذیر است .تأثیر
آن بر جغرافیاي سیاسي و تعامالت کشورها در طول اعصار مختلف نیز اجتنابناپذیر بوده و از
همینرو ماهیت شتابان و بههم پیوستۀ جغرافیاي سیاسي و منافع اقتصادي ،موجب ایجاد
فشارها و تنشهاي جدیدي در مناطق مختلف ميشود (دانمارک و مولونون ،2010،ص .)105
فعالیت و تحرکات سالهاي اخیر امریکا در قلمرو جغرافیایي شرق اروپا و عموماً به شکل
مداخله سیاسي و تالش براي کشاندن جمهوريهاي این منطقه به زیر چتر امنیتي خود ،امضاي
موافقتنامههاي دوجانبه و چندجانبه نظامي از جمله با گرجستان ،اوکراین ،روماني ،چک و
لهستان و پیشروي ناتو به این سمت و از همه مهمتر تالش براي ایجاد چندین سیستم دفاع
ضد موشکي ،نشاندهندۀ اهداف بلند دامنۀ امریکا براي بسط حوزه نفوذ خود و محاصرۀ
استراتژیک روسیه بوده که پیوسته نگراني و عصبانیت مقامات مسکو را نیز به همراه داشته
است .بر این اساس ،سامانۀ «سپر دفاع موشکي» 1امریکا که اصطالحاً «سایت رهگیر اروپا» 2و

1. Missile Defense Shield
2. European Interceptor Site
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اخیراً نیز به «روش تطبیق مرحلهاي براي اروپا» 3تغییر نام یافته است ،یکي از موضوعات
راهبردي در قرن  21و از مهمترین چالشهاي روسیه و غرب طي یک دهه اخیر بهشمار
ميرود .این سیستم دفاع ضد موشکي در شرق اروپا از سال  2002پس از واقعه یازدهم
سپتامبر و همچنین به شکلي پررنگ در سال  2007شروع شد .طي این مدت ،واشنگتن همواره
هدف اصلي از استقرار این سامانه را مقابله با تهدیدهاي موشکي ایران عنوان کرده و مسکو این
این پروژه را تهدیدي براي نیروي بازدارندگي هستهاي و محاصرۀ راهبردي خود قلمداد ميکند
و ضمن مخالفت با برپایي آن ،با استفاده از توانایي نظامياش براي خنثي کردن تأثیرات سامانه
مذکور تالش ميکند.
روسیه و ناتو در اجالس لیسبون در سال  2010توافق کردند که در مورد این برنامۀ عظیم
موشکي تحت امر امریکا در اروپا همکاري کنند ،اما پس از امتناع واشنگتن از ارائه تضمین به
مسکو در مورد اینکه این پروژه نیروي بازدارندگي هستهاي روسیه را تهدید نميکند ،مذاکرات
متوقف شد .بههمین دلیل ،مقامات کرملین بر این باورند که این طرح صرفاً موقعیت بینالمللي
روسیه را نشانه گرفته است و اقدامات امریکا در شرق اروپا شامل استقرار رادارها و سامانههاي
رهگیر و موشکي در جمهوي چک ،روماني ،ترکیه و لهستان ،نشان ميدهد که امریکایيها
بهدنبال محدودسازي راهبردي و چندوجهي روسها هستند .مسکو نیز با درک روند موجود،
تالش دارد تا با بازسازي ترتیبات امنیتي و دفاعي خود و متحدانش و بهرهگیري از سازوکارهاي
دفاع استراتژیک ،نتایج برهم خوردن موازنه راهبردي را براي امریکایيها سنگینتر سازد .یکي از
دالیل ورود اخیر روسیه به اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به خود نیز در همین چارچوب
قابل ارزیابي است.

 .1چارچوب نظری
در نظام بینالملل کنوني ،بسته به نوع نگرش ،ميتوان به تحوالت مختلف اندیشید .به عبارتي،
ظهور پدیدهها و تحوالت بین المللي ،وقایعي هستند که معاني خود را از نظریههایي ميگیرند
که بهواسطه آنها نگریسته ميشوند .بنابراین یکي از دغدغههاي اصلي کلیه کشورها و
نظریهپردازان در این خصوص ،موضوع «امنیتسازي» است .تمامي نظریهپردازان با رویکردهاي
متفاوتي تالش ميکنند تا شیوههاي مؤثر امنیتسازي را تبیین نمایند .از اینرو در سیاست
دشوار است که معني دقیقي از امنیت به دست داد .این مفهوم همواره امري نسبي قلمداد
)3. European Phased Adaptive Approach (EPAA
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ميشود؛ بدین معني که افزایش امنیت یک دولت ،مستلزم کاهش امنیت دیگري است .در
نتیجه از این منظر ،روابط بینالملل ،بازي با حاصلجمع صفر خواهد بود (پوراحمدي و
رضائي ،1391،صص  .)180-181بههمین دلیل نسبي بودن امنیت است که دولتها ،درگیر
بازي بيپایاني براي بهبود یا حفظ مواضع قدرت خود ميشوند .از طرفي نیز در مورد اصل
بهکارگیري قدرت براي مدیریت تعامالت بینالمللي تردیدي نیست؛ اما آنچه جالب ،عبرتآموز
و در درک تفاوتها و جزئیات روابط بینالمللي مهم است ،شیوهها و روشهاي اِعمال قدرت و
همچنین سیر تکاملي این پدیده است که به مرور زمان دستخوش تحول و در اشکال مختلفي
خود را بروز داده است.
اساساً کشورها براي حفظ موجودیت ،امنیت و رفاه شهروندان خود و نیز مقابله با تهدیدات
خارجي ناگزیرند سیاستها و برنامههایي را جهت افزایش توانمندي و قدرت ملي خود به کار
گیرند .شرایط جدید نظام بینالملل نیز باعث شده تا مؤلفههاي نویني در ساختارهاي رسمي
بینالملل نقش ایفا کنند و کشورها براي تأمین منافع ملي خود ابزارها و راههاي جدیدي را
بهکار گیرند .بر این اساس بازیگران عرصۀ بینالمللي ،همواره با مسئلهاي مواجه هستند که
«تنگناي امنیت» 4توصیف شده و فرار از آن عمدتاً غیر ممکن است .این مفهوم ،اندیشهاي
ساختاري محسوب ميشود که در آن دولتها با اقدامات فردي (خودیاري) سعي ميکنند
نیازهاي امنیتي خود را مرتفع کنند؛ صرف نظر از این که چنین اقداماتي احتماالً موجبات
ناامني دیگران را فراهم ميآورد ،دولتها با یک «عدم قطعیت غیر قابل حل» در مورد افزایش
آمادگي نظامي دیگر کشورها مواجه خواهند بود (بیلیس و اسمیت ،1383 ،ص  .)569نظر به
این مهم ،این دغدغه پیوسته وجود خواهد داشت که مجموعه اقدامات نظامي تدارک دیده شده
در مورد یک کشور ،صرفاً اهداف تدافعي را دنبال ميکند یا بخشي از یک برنامۀ تهاجمي است؟
در چارچوب این نگاه و با محوریت موضوع بازدارندگي گسترده و پایدارِ بازیگر چیرهطلب،
زمینههاي الزم براي تداوم نقش جهاني امریکا در سالهاي بعد از جنگ سرد و بهویژه شرایط
بعد از یازدهم سپتامبر مورد توجه قرار گرفته است .این مبحث از آن جهت براي ابرقدرتي چون
امریکا حیاتي قلمداد ميش ود که ثبات نظام به دو مفهوم استحکام یا فشارهاي وارده بر سیستم
هژمونیک ،و دوام آن به معني استمرار نظام تک قطبي در طول زمان مرتبط است .لذا در نگاه
امریکا ،پیگیري یک استراتژي کمینه براي حفظ وضع موجود نميتواند به تقویت موقعیت این
کشور براي دستیابي به منافع خا ص منتهي شود .در آن صورت ،کشورهاي دیگر از این انگیزه
4. Security Dilemma
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برخوردار ميشوند تا توانایي و اراده قدرت برتر فعلي را در زمینههاي مختلف در بوته آزمایش
قرار داده ،و دست به موازنه بزنند (کتابي و رضائي ،1391 ،ص  .)124لذا این مهم در قالب
رویکرد امنیتسازي «نواقعگرایي» 5درک و قابلیت تحلیل پیدا ميکند و ماهیت تهدیدهاي
امنیتي بهوسیلۀ نظام بینالملل و گزینههاي استراتژیکي که دولتها براي بقا و پیشرفت در این
نظام باید تعقیب کنند ،بروز و ظهور ميیابد.
با این مبنا ،نگرش نوواقعگرایي به فرایندهاي متفاوتي از امنیتسازي توجه ميکند.
نظریه پردازان این حوزه تحلیلي بر این باورند که قرار گرفتن در شرایط وضعیت معماي امنیتي،
تصمیمگیري را براي آنان با مخاطراتي مواجه ميکند؛ بهگونهاي که هر نوع تصمیمي بر اساس
جلوههایي از سود و زیان بررسي ميشود .از سوي دیگر ،این نظریهپردازان زیرساخت نظام
بینالملل را بر اساس شرایط آنارشي مد نظر قرار ميدهند .بر این اساس« ،قدرتهاي بزرگ
قادرند ارادۀ خود را بر محیط بینالمللي اعمال نمایند .آنان اقداماتي را در چارچوب نهادهاي
بینالمللي پیگیري ميکنند؛ اما زماني که به نتیجۀ الزم و مؤثر دست نیافتند ،به اقدامات
یکجانبه متوسل ميشوند» (متقي ،1385 ،ص  .)47لذا هنگامي که قدرتهاي بزرگ در تنگناي
امنیتي قرار ميگیرند ،از الگوي مداخالت نظامي و فعالسازي اقدامات و عملیات استراتژیک
بهره ميگیرند .استقرار سامانه دفاع موشکي غرب در شرق اروپا ظرف چند سال گذشته و
همچنین پا سخ محکم مسکو در جنگ پنج روزه با گرجستان در اوت  2008و همچنین ورود
اخیر روسیه به خاک اوکراین و الحاق کریمه به خود در مارس  2014در مقام پاسخ و تقابل،
یکي از شیوهه اي تأمین امنیت در چنین شرایطي است .بر همین اساس نوع بازي ایاالت متحده
با روسیه در حوزه مسائل امنیت بین المللي ،یکي از موارد شاخص در بروز اختالفات دو کشور
بهشمار ميرود که از سال  2007میالدي ،سمتگیريهاي سیاست دفاعي  -امنیتي دو کشور را
دگرگون و ماهیت مناسبات دو کشور را دستخوش تحول نموده است.

 .2سپر دفاع موشکی و انگارۀ امنیت بینالمللی امریکا
ایاالت متحده در بخش اعظمي از تاریخ خود ،از یک موقعیت استراتژیک جغرافیایي و جزیرهاي
برخوردار بوده و اقیانوسها و مرزهاي آرام ،بهگونهاي مؤثر اجازۀ رشد سریع اقتصادي را به این
کشور داده است .همچنین این موقعیت به امریکا این امکان را فراهم نموده تا در برابر تهدیدات
خارجي هزینۀ اندکي را در کشور خود صرف کند .پیدایش موشکها و بمبافکنهاي دوربرد،
5. Neorealism
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تسلیحات هستهاي و اخیراً گروههاي تروریستي با دسترسي به کل جهان ،بهطور اساسي ارتباط
بین جغرافیا و امنیت را تغییر داده است .لذا انزواي جغرافیایي ،دیگر امنیت کشورها را تأمین
نميکند ( .)Dalby,2009, p.242اما عموماً نگرش و رفتار امریکا در خصوص امنیت بینالمللي
که موضوعاتي چون سیستم دفاع ضد موشکي را امري غیر قابل انکار مينمایاند ،بیش از هر
چیز از دو مفهوم ناشي ميشود:
6

مفهوم اول «عدم اطمینان» در امنیت بینالمللي است .بدین صورت که در دوران جنگ
سرد ،طرح مباحث امنیت بینالمللي ،با اطمینان و روشني روبهرو بود .فرو ریختن سیستم
بینالمللي پیشین و مبتني بر جنگ سرد ،چارچوبهاي تجزیه و تحلیل امنیت بینالمللي
امریکا و مجموعه اقدامات استراتژیک این کشور براي ثبات بینالمللي را از اطمینان و روشني
برخوردار کرده بود .مشخص بود که دشمن کیست ،چگونه عمل ميکند و چگونه باید در مقابل
آن موضع گرفت و اقدام نمود .ادبیات استراتژیک و امنیتي گسترده ولي کم و بیش روشني،
ذهنیت امنیت بینالمللي امریکا را شکل ميداد و برنامهریزيهاي نظامي آن کشور و تعیین
حوزههاي برخورد احتمالي نیز قابلیت مهندسي ميیافت .اما این اطمینان در سیستم امنیتي
بین المللي پس از جنگ سرد وجود ندارد و امریکا در ارزیابي و تهدیدات استراتژیک و
پاسخگویي به آنها با درجۀ باالیي از عدم اطمینان مواجه است.
مفهوم دوم «امنیتي کردن» 7پدیدهها ،جریانات ،شخصیتها و هویتهاست .به این صورت
که در ادبیات امنیتي ،در سالهاي معاصر ،این بحث مطرح شده که سخن از این تهدیدات،
صرفاً با واقعیت هاي محسوس و ملموس بیروني سروکار ندارد ،بلکه اساساً اینکه چه پدیدهاي
امنیتي ميشود ،بستگيِ تام به برداشتها ،نگرشها و پردازشهاي نخبگان حکومتها دارد و
آنها هستند که با نظریهپردازيها ،پدیدههاي اجتماعي و سیاسي را ماهیتي امنیتي ميبخشند.
مفاهیم فوق ،در روشن کردن رویکرد ایاالت متحده به امنیت بینالمللي نقشي اساسي دارند .در
این ارتباط ،عدم اطمینان نسبت به آنچه در عرصۀ روابط بینالملل رخ ميدهد ،مفهومي کلیدي
است .این عدم اطمینان ،نقش نخبگان در پردازش تهدیدات امنیت بینالمللي را سیر صعودي
بخشیده است .در عین حال باید گفت که بههیچ رو نميتوان گفت که نخبگان امنیت ملي این
کشور یکدست هستند؛ اما در پاسخ به این پرسش که چه تهدیداتي ،امنیت بینالمللي امریکا را
با چالش مواجه ميکند ،تقریباً اجماعي در این کشور بهوجود آمده که تروریسم ،اصليترین
6. Uncertainty
7. Securitization
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(Swaine and

( .Runyon, 2002لذا بر اساس سیاست دفاعي امریکا ،همانگونه که ایران در خاورمیانه ،و چین
در آسیاي شرقي نباید بهعنوان یک هژموني منطقهاي ظهور و مورد شناسایي قرار گیرد؛ روسیه
نیز در اوراسیا داعیه هژموني منطقهاي دارد و باید در قالب مرزهاي رسمياش محدود و محصور
شود (.)Friedman, April 8, 2014
اساساً «مبناي سیاست خارجي هر کشوري ،از جمله کشورهایي چون امریکا که جز
لیبرالترین و دموکراتترین کشورها محسوب ميشوند ،بر این اصل مهم استوار است« :آنچه که
براي ما خوب است ،قطعاً عادالنه شمرده ميشود» .افرادي نیز که به این اصل اعتقاد ندارند،
باید پیش از زمین خوردن ،از اسب سیاست خارجي پیاده شوند .در صورتي که این فلسفه و
دیدگاه را گسترش دهیم ،ميتوان گفت این دیدگاه امریکا ،شامل این گفته عهد عتیق ميشود
که «آن کس که با ما نیست ،علیه ماست» ( .)Lozansky, April 8, 2014بنابراین ،هر چه
هست حضور ایاالت متحده بهعنوان یک بازیگر مداخلهگر با خصوصیات یک هژمون تمام عیار
در قالب موضوعاتي چون برنامۀ دفاع موشکي که امنیت بینالمللي این کشور را به یدک
ميکشد ،حول محور هژموني و مقاومت تعریف ميشود .در کشمکش بین این تمایالت است که
چشمانداز امنیت بینالمللي و موقعیت امریکا با پروژۀ سیستم دفاع موشکي در شرق اروپا گره
ميخورد که در نتیجه با مقاومت روسیه ،در هالهاي از ابهام ،عدم اطمینان و فقدان روشني فرو
ميرود .از همین رو بحران سپر دفاع موشکي ابعاد گوناگوني دارد که شاید عمدهترین آن مربوط
به سیستم امنیت بینالمللي و امنیتسازي باشد .ایاالت متحده اصليترین طرف این مناقشه
محسوب ميشود؛ چرا که در نظام بینالمللي سیال کنوني ،جایگاهي محوري بهلحاظ حجم و
کیفیت قدرت دارد و در عین حال بزرگترین چالش براي گفتمان تحول استراتژیک روسیه
محسوب ميشود.

 .3منطق نگرانیهای امنیتیِ روسیه
هگل یکي از اندیشمندان بنام بر این باور است است که خواستِ شناخته شدن انسان ،نخستین
هسته کشاکش و منازعه میان نیروهاي پیکارگر بوده که ماهیت تاریخ را شکل داده است .به
اعتقاد وي ،عاملي که در سراسر تاریخ مایه پیکار انسانها بوده ،نه نیازهاي مادي مانند خوراک،
سرپناه یا امنیت ،بلکه نیازهاي واال و معنوي بوده است؛ و درست بههمین دلیل که هدف این
پیکارها برآوردن نیازهاي زیستي نیست ،هگل آن را باز تابندۀ آرمانهایي چون آزادي ،حقوق
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بشر و ...ميداند (کاپلستون ،1367،صص  .)215-222اینکه انسان ارزشي براي خود در نظر
ميگی رد و خواهان شناخته شدن آن ارزش از سوي دیگران است ،همان چیزي است که امروزه
بهعنوان «عزت نفس» از آن یاد ميشود.
به باور هگل «اینها هستند که یک سره تاریخ را به پیش ميبرند» (کاپلستون،1367 ،
صص  .)224نظر هگل را در زمینه برخي از درگیريهاي بینالمللي ميتوان چنین بهکار گرفت
که دولت ها از یکدیگر انتظار دارند که شناخته شوند و این شناسایي به اندازۀ شأن ،جایگاه و
منزلتشان باشد « .اگر فرایند شناسایي درست و واقعي نباشد ،یعني شناسایي با انکار یا کوچک
شمردن طرف مقابل همراه شود ،پیکار درميگیرد»( .)Fukuyama, 1992, p.21نظر به این مهم،
مسکو بر این باور است که پس از فروپاشي شوروي ،مجموعۀ کشورهاي غربي ميبایست جایگاه
روسیه را در معادالت بینالمللي و در «خارج نزدیک» 8این کشور محترم شمرده و از اقدامات
تحریکآمیز و ماجراجویيهاي پیاپي در قلمروهایي که عمق استراتژیک و مناطق فوري امنیتي
این کشور محسوب مي شوند پرهیز ،و احترام متقابل مبناي تعامل با مسکو قرار گیرد .امري که
همواره با بي اعتنایي کشورهاي یورو آتالنتیک مواجه شده است.
مسکو نمي تواند ادعاي واشنگتن را مبني بر اینکه هدف از استقرار سپر دفاع موشکي در
شرق اروپا مقابله با تهدیدات موشکي ایران و کره شمالي است ،بپذیرد و آن را تهدیدي
استراتژیک علیه خود ميداند .در این راستا ،از هنگام بهدست گرفتن قدرت توسط پوتین در
روسیه در سال  ،2000این کشور هژموني ایاالت متحده را برنتافته و از راههاي گوناگون بهویژه
برپا کردن «سازمان همکاري شانگهاي» ،9براي به چالش کشیدن نظام تک قطبي دلخواه امریکا
و دور کردن ایاالت متحده از حوزه ژئواستراتژیک خود کوشیده است.
با یک نگاه به موقعیت روسیه در نقشۀ جغرافیا ،به روشني مشخص ميشود که این کشور
پهناور در همسایگي مناطق جغرافیایيِ مختلفي قرار دارد که شرایط ژئوپلتیک هر یک از آنها،
سیاست امنیتي ویژه اي را براي روسیه و محیط امنیتي آن ایجاب ميکند که بیش از پیش این
این سیستم را خدشهدار ميکند و در ذهن دولتمردان روس ،کوششهاي گام به گام امریکا ،در
نهایت توازن استراتژیک را بهطور مطلق به ضرر این کشور تغییر خواهد داد .لذا کرملین
به صورت متقارن و نامتقارن از تحقق اهداف امریکا در این زمینه جلوگیري ميکند؛ امري که در
سند امنیت ملي این کشور نیز بهوضوح مشخص و تبیین شده است:
8. Near Abroad
)9. Shanghai Cooperation Organization (SCO
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بر این اساس ،دیمیتري مدودف ،رئیس جمهور وقت روسیه در  12مه  ،2009در راستاي
متحد نمودن تالشهاي نهادهاي فدرال قوه مجریه ،اعضاي فدراسیون روسیه ،مؤسسات و
شهروندان خود در زمینه تأ مین امنیت ملي ،راهبرد پیشنهادي امنیت ملي فدراسیون روسیه را
با عنوان "راهبرد امنیت ملي فدراسیون روسیه تا سال  "2020به تصویب رساند .در ماده 12
این سند اشاره ميشود که «در صورت استقرار عناصر سیستم سراسري دفاع ضد موشکي
ا مریکا در اروپا از امکانات حفظ ثبات جهاني و منطقهاي کاسته خواهد شد» (تیزتک،1388 ،
ص  .)195ماده  30این سند نیز بر این نکته تأکید ميکند که «سیاست برخي از قدرتهاي
اصلي در جهت دستیابي به برتري نظامي در زمینه نیروهاي راهبردي هستهاي از طریق توسعه
وسایل جنگي با دقت اطالعاتي باال و دیگر وسایل داراي فناوريهاي پیشرفته ،سالحهاي
راهبرديِ داراي تجهیزات غیر هستهاي ،شکلگیري یکجانبۀ یک سیستم جهاني دفاع
ضدموشکي و نظامي نمودن فضا که ميتواند موجب دور جدید مسابقات تسلیحاتي شود و،...
امنیت نظامي فدراسیون روسیه را تهدید مينماید» (تیزتک ،1388 ،ص )200
در ماده  96این سند نیز آمده است که« :روسیه بهمنظور تأمین ثبات راهبردي و تعامل
برابر چند جانبه در عرصۀ بینالمللي ،در هنگام اجراي راهبرد حاضر با استفاده از حداقل
هزینهها ،تمامي تالشهاي الزم را در جهت حفظ برابري با امریکا در زمینه سالحهاي راهبردي
تهاجمي در شرایط گسترش سیستم سراسري دفاع ضد موشکي و اجراي رویکرد ضربه سریع
با استفاده از راهبرد هستهاي و غیر هستهاي از طرف امریکا بکار خواهد گرفت» (تیزتک،
 ،1388ص  .)215بنابراین با نگاهي کلي به تحرکات ایاالت متحده در برپایي سامانه پدافند
موشکي در چک ،لهستان و روماني و قرار دادن روسیه در تنگناي استراتژیک بهعنوان یک
کنش ،روسیه را وادار به واکنش کرده که در چارچوب مدل «طرح پیوستگي» جیمز روزنا در
سیاست خارجي ،ميتوان به اقدامات اخیر مسکو در گرجستان و اوکراین« ،پویش عکسالعملي»
اطالق نمود که متضمن رفتار خارجي یک بازیگر به مقتضاي پاسخگویي به یک درونداد از
خارج است (سیفزاده ،1381 ،ص .)360

 .4پیشینه و مراحل سامانۀ پدافند ضد موشکی
اندیشه برپایي یک سامانه پدافند ضدموشکي به سالهاي  1950برميگردد .در سال 1957
نخستین «اسپوتنیک»

10

اتحاد جماهیر شوروي در مدار زمین به گردش درآمد؛ بنابراین
10. Sputnik
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امریکاي وحشت زده دیگر نميتوانست خاک خود را که با موشکهاي بالستیک میان قارهاي
شوروي نشانه رفته بود ،در امان ببیند (شفیعي و رضائي ،1390،ص  .)41در همین سال این
کشو ر اولین تالش عملي را براي دستیابي به یک سپر موشکي در برابر موشکهاي بالستیک
شوروي با برپا کردن سامانه  Nike-Zeusآغاز نمود .کالهک اتمي  Nikeميبایست در ارتفاع
 100کیلومتري موشکهاي شوروي را رهگیري و در آسمان نابود ميساخت .در مقابل ،شوروي
نیز به ساخت آشیانههاي سامانه پدافندهوایي  A-35در پیرامون مسکو براي استقرار شصت و
چهار موشک «گالوش»( 11رومي ،1387،ص  )123-4همت گمارد .محل استقرار این سامانه در
هشتاد کیلومتري شمال غرب مسکو بود .سامانه  A-35شامل چهار مجتمع بود که هر یک دو
سایت جداگانه پرتاپ موشک در اختیار داشتند .برد موشک رهگیر گالوش سیصد کیلومتر بود و
ميتوانست دو الي سه کالهک هسته اي با قدرت انفجار سه مگاتن را حمل کند .این قدرت
انفجاري تا حدي بود که موشک رهگیر نیازي به اصابت مستقیم به هدف نداشت .سامانه مذکور
بهگونهاي طراحي شده بود که بتواند بهطور همزمان هشت کالهک جنگي دشمن را رهگیري
نماید .آزمایش موفقیتآمیز صورت گرفته در مارس  1961توسعه و اجراي طرح ضد موشکي
« ،»ABM A-35دفاع از مسکو را امکانپذیر ساخت (.)Von Hippel, pp. 413-418
اساساً این پروژه تالشي بود جهت نابودسازي موشکهاي بالستیک « »Titan-2و
« »Minuteman-2که تنها با یک کالهک تجهیز ميشدند و در سالهاي  1963تا  1965در
مسیر خدمت قرار داشتند .در همین زمان ایاالت متحده امریکا مشغول توسعه و تست
موشکهاي بالستیک دریا پرتاب و زمین پرتاپ با سر جنگيهاي چندگانه بین سه الي ده
کالهک بود ،این موشکها شامل انواع

«A-3T», «Poseidon C- Minutemam-3», «Polaris

 »3ميشدند .سیستم ضد موشکي  A-35قادر نبود تا این موشکها را نابود سازد ،به خصوص در
شرایط ایجاد جمینگ (انسداد راداري و پارازیت) و استفاده از عوامل نفوذ به «الیه دفاعي»،
ماحصل تالشهاي بعدي جهت فائق آمدن بر این طیف جدید از تهدیدها ارائه سیستمي به نام
 A-35Mبود .این سیستم با وجود پارهاي از محدودیتها قادر بود تا موشکهاي بالستیک
پیچیده را نابود سازد.
درست پس از آزمایش موشکي شوروي بود که بحثهایي پیرامون «شکاف موشکي»

12

مطرح شد که پیامد آن هشدار به رهبري سیاسي و نظامي امریکا بود .موضوع شکاف موشکي
11. Galosh
12. The Missile Gap
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که تحلیل و ارزیابي بدترین حالت در آن نقش بسیار زیادي داشت و مخالفان دموکرات دولت
آیزنهاور آن را سیاسي کرده بودند ،در انتخابات سال  1960تبدیل به یک موضوع مهم شد .این
رویداد نمونهاي از تفکر هشدار دهندهاي است که در دوره جنگ سرد وجود داشت و اینکه
طرفین تعارض ،غالباً سرگرم آن بودند .همانند آزمایش بمب اتمي اتحاد جماهیر شوروي در
سال  ،1949تفکر پسا – اسپوتنیکي منجر به تقاضاهایي براي نشان دادن واکنش گردید و
تحوالت پس از آن نشان داد که وضعیت بیش از حد هشداردهنده بوده است .صاحبان منافع
داخلي در امریکا در طول جنگ سرد به اینگونه تعاریف از وضعیت دامن ميزدند و به این
برآوردها شدت ميبخشیدند(ایوانز و نونام ،1381،ص .)500
این برنامهها بهگونههاي متعدد در فضاي جنگ سرد ادامه یافت و تا ژوئیه  1991و عقد
پیمان استارت 131که با هدف کاهش جنگ افزارهاي استراتژیک آفندي میان اتحاد جماهیر
شوروي و ایاالت متحده امریکا به امضا رسید ،متوقف شد .اما سرانجام با فشارهاي گسترده
کنگره امریکا ،دولت کلینتون در سال  1996تصمیم به اجراي برنامهاي با عنوان  3+3گرفت که
شامل برپایي پدافند ضدموشکي در دو مرحله سه ساله بود تا چنانچه پس از اجراي نخستین
مرحله ،کشور دستخوش تهدیدهاي امنیتي شود ،سیستم مورد نظر دوم بر پایه تکنولوژي روز
گسترش یابد.
بر مبناي این سیاست ،ا مریکا در یک دهه گذشته ،همواره نشان داده است که در تعامل با
روسیه بهویژه در محدود کردن استراتژیک آن ،برنامه دارد و همین امر ،بار دیگر دو قدرت را به
سمت فضاي رقابت نظامي سوق داده است .از همینرو ،مسکو در صدد ایجاد دگرگونيهاي
اساسي در راهبرد نظامي خود است و این حرکت را در تقابل با تحرکات توسعهطلبانه امریکا
آغاز کرده است .گسترش طرح سپرموشکي امریکا این هشدار را به مسکو داد که نميتواند با
اعتماد به واشنگتن ،نسبت به افزایش بنیه نظامي خود در وضعیت کنوني بيتفاوت بماند .در
چنین شرایطي ،اقدامات روسیه نشان از بازسازي ترتیبات دفاع راهبردي جدید دارد که از
نگراني این کشور ناشي ميشود.

 .5گسترش ناتو به شرق و طرح سپر دفاع موشکی
یکي از جنجاليترین اقدامات در اروپا بعد از سال  ،1989تصمیم امریکا براي توسعه ناتو و
پیشنهاد عضویت کامل به سه دشمن سابق ،یعني لهستان ،جمهوري چک و مجارستان بود.

()1

)13. Strategic Arms Reduction Talks (START I
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موضوع قابل تأملي که در این ماجرا وجود دارد این است که در روزهاي بعد از  ،1989به هیچ
وجه قصد واشنگتن افزایش کشورهاي عضو پیمان ناتو نبود؛ اما ترکیبي از وقایع مانند حضور و
نمایش شخصیتي چون والدیمیر ژیرونوفسکي

()2

در انتخابات  1993روسیه ،فشارهاي داخلي

بر کلینتون از طرف رقباي جمهوریخواه و آنچه امریکایيها آن را ناکامي مطلق اروپائیان در ارائه
پاسخي اروپایي به مشکل این قاره در یوگسالوي سابق تلقي ميکردند ،امریکا را قانع کرد که
در سال  1994تصمیمات جدیدي بگیرد .پس از پنج سال و در  12مارس  ،1999مادلین
آلبرایت – وزیر خارجه وقت امریکا – به طور رسمي ورود اعضاي جدید از اروپاي مرکزي را به
ناتو خوشامد گفت (بیلیس و اسمیت ،1383،ص .)306-307
با تالش و فشارهاي سه کشور مذکور براي پیوستن به ناتو ،زمینه براي «طرح مشارکت
براي صلح» 14با پیشگامي امریکا فراهم شد« .تا پایان سال  ،1993تمام جمهوريهاي شوروي
سابق به جز تاجیکستان و بالروس ،سند پیوستن به برنامه مشارکت براي صلح را امضا نمودند.
با این اقدام به طور عملي ،ناتو توسعه به سمت شرق را آغاز نمود و با عضویت کشورهاي لتوني،
استوني ،لیتواني ،بلغارستان ،روماني ،و اسلواکي در دوم آوریل  ،2004تعداد اعضاي ناتو به 26
کشور افزایش یافت و ناتو وارد حوزه جغرافیایي شوروي سابق گردید» (موسوي ،1384،ص
 .)17بيتردید زماني که کاندولیزا رایس ،وزیر خارجه پیشین امریکا و کارل شوارتزنبرگ 15،وزیر
خارجه پیشین جمهوري چک در کاخ «چرنین» ،توافقنامه استقرار رادار امریکایي دفاع ضد
موشکي در میدان نظامي «بردي» را امضا کردند ،به پیامدهاي آن به خصوص موضعگیري تند
روسها واقف بودند .بهنحوي که همان زمان وزارت خارجه روسیه طي بیانیهاي اعالم کرد که
این کشور نه تنها از طریق دیپلماتیک ،بلکه با منابع نظامي خود ،پاسخ مناسبي به این اقدام
خواهد داد ( .)Szandelszky,2008در این بیانیه ،وزارت خارجه روسیه ضمن اعتراض به سپر
دفاع موشکي آمریکا ،از واکنش نظامي مسکو خبر داد و اعالم نمود چنانچه سپر موشکي
راهبردي آمریکا در نزدیکي مرزهاي روسیه مستقر شود ،کرملین مجبور خواهد شد که با منابع
نظامي خود واکنش نشان دهد .از اینرو همانطور که وزارت خارجه روسیه نیز اذعان داشته،
استقرار رادارهاي آمریکایي در خاک چک ميتواند سبب تضعیف پتانسیل بازدارندگي روسیه
شود که در این صورت ،روسیه نیز براي تالفي تهدیدات ،تدابیر همساني اتخاذ خواهد کرد
( .)Charter,2008از قِبَل این تحوالت نیز ،روسیه نگران ایجاد پایگاههاي نظامي جدید،
)14. Partnership for Peace Program (PFP
15 . Karel Schwarzenberg
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واحدها ي نظامي و تأسیسات یک اتحاد نظامي قدرتمند در اطراف مرزهاي خود شد .گفتني
است که دغدغه هاي کرملین تنها زماني شدت یافت که در آخرین دور گسترش ناتو ،تعدادي از
جمهوريهاي بالتیک نیز که در همسایگي روسیه قرار دارند ،به ناتو پیوستند.

 .6موضوعیت  11سپتامبر در تحرکات موشکی
پس از وقوع این رویداد ،نخستین اقدام امریکا در ُبعد داخلي ،ایجاد وزارت امنیت داخلي و
در ُبعد خارجي ،اعالم خروج از معاهدۀ موشکهاي ضدبالستیک 16در  13دسامبر  ،2001و
عملي شدن این تصمیم در  13ژوئن  2002بود( .)Samson,2007, pp.3-5تصمیم نخست براي
تشدید محدودیتهاي امنیتي در داخل خاک امریکا با هدف خنثيسازي فعالیتهاي تروریستي
و تصمیم دوم براي ایجاد سامانه پدافند موشکي با هدف مقابله با تهدیدات موشکي کشورهاي
به اصطالح «سرکش» 17علیه خاک ایاالت متحده بود .جرج دبلیو بوش – رئیس جمهور وقت
امریکا – چندین اقدام را در سال  2002در دستور کار قرار داد :نخست اینکه از کنگره مبلغ
 8/3میلیارد دالر بودجه براي پدافند موشکي در خواست نمود ،در حالي که بودجه سال 2001
براي این منظور 3/1 ،میلیارد دالر بود .دوم اینکه برنامه پدافند موشکي را به جاي پدافند
موشکي در صحنه 18مطرح کرد (بشري ،1387،ص .)18
یازده سپتامبر از آن جهت واقعهاي تعیینکننده محسوب ميشود که همچنان بهعنوان یک
طرح جغرافیایي ،جهت تعیین شرایط جدید امریکا در روابط بینالملل مورد استفاده قرار
ميگیرد .عرصهاي که عموماً درون طبقهبنديهاي دکترین بوش و «جنگ جهاني علیه ترور»

19

دوباره نقشهبرداري شد .موضوعي که در ارتباط با نقض آشکار مسئله اقتدار امریکا ،بهوضوح کل
جهان را به یک منطقه نظامي در یک نقشۀ بهروز شدۀ مناطق جنگي تحت مسئولیت
فرماندهان نظامي امریکایي تبدیل کرد( .) Dalby,2007, p.590بیانیههاي جدید دکترین امنیت
ملي و بیانیه هاي استراتژي دفاع این کشور ،در نهایت بر دسترسي جهاني نیروهاي امریکایي و
ضرورت آشکار براي ساخت سیستمهاي تسلیحاتي قابلتر و پایگاههاي جدیدتر اشاره ميکند
که در بخشهاي متعددي از جهان جهت تسهیل جابهجایي سریع نیروها به مناطق جدیدي که
در حال درگیري هستند ،مرتبط ميشوند (.)Dalby,2009, p.241

)16. Anti-Ballistic Missile Pact (ABM
17. Rogue State
)18. Theater Missile Defense (TMD
19. global war on terror
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از طرفي نیز ،وقایع یازدهم سپتامبر نشان داد که محیط امنیتي در سنجش با گذشته
پیچیدهتر و پیشبیني ناپذیرتر شده است .از دیدگاه مقامات واشنگتن ،یکي از انگیزههاي
دشمنان امریکا براي دستیابي به جنگ افزارهاي ویژه نابودي جمعي و موشکهاي قاره پیما ،آن
است که ایاالت متحده و متحدانش ،یک سامانه پدافندي و کارامد در برابر اینگونه تهدیدها در
اختیار ندارند .امریکاییان بر این باورند که نميتوانند بر توانمنديهاي آفندي ،براي دفاع از خود
و دور کردن خطر تکیه کنند .بر همین مبنا رهبران کنوني روسیه در سنجش با شوروي،
گرایش بیشتري به ریسک و خطرپذیري دارند .از این رو مقامات ایاالت متحده براي توجیه
هزینه سرسام آور این سامانه نزد افکار عمومي خویش ،بر خسارات حمالت  11سپتامبر تأکید
مي کنند و در همین ارتباط نیز ،مدیر وقت آژانس پدافند موشکي امریکا گفته بود« :ایاالت
متحده نزدیک به صد میلیارد دالر در سامانه پدافند موشکي رهگیر ،سرمایهگذاري کرده
است«....ابرینگ» 20معتقد است حتي اگر از حمله به یک شهر اروپایي یا امریکایي جلوگیري
شود ،ارزش این سرمایه گذاري را خواهد داشت؛ چرا که حمالت تروریستي به شهر نیویورک در
سال  2001در حدود  83میلیارد دالر به این شهر خسارت زده است»(.)Porth, 2007
تالش جدي ایاالت متحده امریکا براي استقرار سامانههاي دفاع موشکي در اروپاي شرقي
نیز از همان سال  2002آغاز گردید .در این سال گفتگوهاي غیر رسمي با لهستان و جمهوري
چک در مورد امکانسنجي استقرار سامانههاي دفاع موشکي در این دو کشور انجام شد .اما
مذاکرات رسمي بر مبناي یک طرح مشخص براي استقرار سیستم راداري در جمهوري چک و
سامانه موشکهاي رهگیر در لهستان در تابستان  2006گزارش داده شد (.)Hildreth,2007
اعالم آغاز مذاکرات رسمي امریکا با دو کشور لهستان و جمهوري چک در ژانویه  ،2007در واقع
آغاز تنش هاي جدید در روابط امریکا و روسیه بود که بسیاري از تحلیلگران و سیاستمداران را
نگران آغاز مجدد مسابقه تسلیحاتي میان امریکا و روسیه ميساخت.
ایاالت متحده همواره بر این نکته اصرار ورزیده است که سامانه ضد موشکي مذکور
ميبایست از امریکا و همپیمانان اروپای ي آن در برابر ضربات احتمالي از ناحیه خاورمیانه و شرق
آسیا دفاع کند .ایاالت متحده و جمهوري چک در  8ژانویه  2008در پایگاهي در جنوب پراگ،
پیمان استقرار رادارهاي سامانه پدافند ضد موشکي امریکا را امضا کردند (Washington Times,

( .8 July 2008امضاي این پیمان نه تنها به تنشهاي ژئوپلتیکي میان ایاالت متحده و روسیه
دامن زد ،بلکه واکنش تند مسکو را نیز در پي داشت و تنها یک روز پس از مراسم امضاي
20. Obering
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پیمان مذکور ،وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد که در صورت ورود طرح به فاز اجرایي،
مسکو دست به اقدامات الزم براي رویارویي با خطرهاي بالقوهاي که متوجه امنیت ملي روسیه
مي شود ،خواهد زد .در بخشي از این بیانیه آمده است که اقدامات روسیه تنها در محدوده
دیپلماتیک نخواهد بود و شیوههاي نظامي را نیز در بر ميگیرد )The Other Russia, 19 July
(2008؛ امري که بهنوعي در بحران اوت  2008در گرجستان نمود یافت .بنابراین در سال
 ، 2008در ذهن مقامات روسي ،بحران استیاي جنوبي آن فرصت طالئي تلقي گردید که
قاطعیتي خاص را مي طلبید تا بتوانند مقاصد عقب افتاده خود را جامه عمل بپوشانند و نیز
ناخرسندي خود را در چند سال اخیر به نمایش گذارند تا به نوعي به کشورهاي غربي و
همچنین چک و لهستان از عواقب استقرار سپر دفاع موشکي هشدار دهند.

 .7نحوه استقرار و عملکرد سیستم دفاع موشکی امریکا
در اواسط ژانویه  2007بود که امریکا به لهستان و جمهوري چک پیشنهاد داد تا یک سامانه
دفاع ضد موشکي شامل  10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداري در خاک جمهوري
چک مستقر کند که این موضوع بالفاصله با مخالفت شدید روسیه مواجه شد .با توجه به
حساسیت و مخالفت آشکار روسیه ،بهتدریج و در طول زمان ،مسئله استقرار این سامانه در
جمهوري چک و لهستان تغییر کرد و امریکا ،روماني را جایگزین این دو کشور نمود .در سال
 2011نیز امریکا براي استقرار بخشهایي از سامانه موشکي در خاک روماني ،به توافقاتي با این
کشور رسید و اعالم شد که این سامانه در منطقه «ماالتیا» در شرق این کشور استقرار خواهد
یافت .در نهایت اینکه در تاریخ سیزدهم سپتامبر ،2011هیالري کلینتون ،وزیر امور خارجه
پیشین ا مریکا و تئودور باکونچي ،وزیر امور خارجه روماني ،توافقنامه سامانه دفاع موشکي را
امضا کردند.
طبق این توافقنامه ،امریکا بهطور قانوني مجاز خواهد بود تا عملیات استقرار موشکهاي
بالستیک  SM-3را در پایگاه نیروي هوایي شوروي سابق در جنوب خاک روماني آغاز کند .این
موضوع جداي از جنبههاي امنیتي و استراتژیک ،از جنبههاي رواني و ذهني نیز برخوردار است؛
بهگونه اي که در صورت عملیاتي شدن آن ،روسیه آن را تحقیري بزرگ براي خود قلمداد مي-
کند .در واقع ،روسیه در این وضعیت با خطر استقرار تأسیسات نظامي ناتو در شمال غرب
سرزمین خود مواجه شده که این امر ميتواند توانمندي پایگاههاي استراتژیک روسیه را که در
مرزهاي غربي و اروپایي این کشور واقع شده است ،به خطر اندازد .براساس توافق روماني -
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بلغارستان بهکار گرفته خواهد شد .در این پایگاه موشکهاي رهگیر با برد متوسط استقرار
خواهند یافت که مراحل نصب آن قرار بود تا سال  2015به پایان برسد .همچنین ،در این
تأسیسات قرار بود  24سکوي پرتاب موشک و  200تا  500نیروي نظامي امریکایي استقرار
یابد .از نظر روسیه ،برنامه استقرار پایگاه موشکي در روماني تا سال  ،2015صرف نظر از سیر
تحوالت چالشهاي موشکي ،حلقه دیگري از زنجیره تأسیسات پدافند موشکي جهاني
امریکاست (خالوزاده ،1391،صص .)2-3
بر این اساس ،امریکا سه الیه را براي این سامانه در نظر گرفته است .الیه ابتدایي ،الیه
میاني و در نهایت الیه نهایي .الیه اول به این صورت است که سیستمها در جایي مستقر شود
که به محض پرتاب موشک از جانب دشمن ،مورد هدف قرار گیرد .الیه دوم هم اینگونه است
که در صورتي که موشک از الیه اول گذر کرد ،در الیه دوم مورد هدف قرار گیرد .نام این الیه
به اصطالح  midcourseاست .الیه سوم ،سامانه ضد موشک پاتریوت است که در داخل امریکا
بوده و در صورت مورد هدف قرار گرفتن موشک دشمن و گذر از دو الیه دیگر مورد استفاده
قرار ميگیرد .البته روسها معتقدند که استقرار سامانه دفاعي موشکي _ الیه دوم _ که قرار
است به منظور مقابله با تهدیدهاي ایران مستقر شود ،بهانه بوده و در واقع این سامانه در برابر
روسیه است .جهتگیري امریکا در دورۀ اوباما تجهیز برخي ناوشکنها به سیستم  Aegisیعني
دفاع موشکي دریایي است که آنها نیز داراي رادارهاي قوي  x-bandبه اضافه موشکهاي
اینترسپور استاندارد یعني  sa2یا  as3است که ميتواند در مرحله میاني درگیر شود .از طرفي
بهدلیل اینکه این سامانه بر روي ناوشکن نصب ميشود ،متحرک بوده و هرگاه امریکا بخواهد
ميتواند این ناوشکنها را در دریاي سیاه یا مدیترانه مستقر کند .قرار بود تا آخر سال ،2013
حدود  21ناوشکن به این سیستم مجهز شود که هم در شرق دور ،هم خاورمیانه و هم مدیترانه
براي دفاع موشکي مورد استفاده قرار گیرد (بشري 8 ،اردیبهشت)1393؛ امري که همچنان
تکمیل نشده است.
بهصورت جزئيتر اگر بخواهیم بحث را ادامه دهیم ،باید گفت که ایستگاه راداري جمهوري
چک ،که پیش از این در اقیانوس آرام جنوبي مستقر بود به یک رادار هشداردهنده در منطقه
قفقاز مرتبط مي شود .در همین راستا اهداف در ارتفاع بسیار باال از سطح زمین و از طریق
«برخورد صرف» مورد حمله قرار ميگیرند .سیستم پدافند موشکي امریکا براي مقابله با
21. Daveselu
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موشکهاي بالستیک یا قاره پیما طراحي شده است که بیش از پنج هزار کیلومتر را قادر است
طي کند .تأسیسات زمیني این سیستم در حال حاضر شامل هشت رهگیر در آالسکا و دو
رهگیر دیگر در کالیفرنیاست که در صورت اجرایي شدن دیگر فازهاي این برنامه ،سومین پایگاه
رهگیري در اروپاي شرقي برقرار ميشود تا به صورت مثلثي به رهگیري موشکها بپردازد
(.)Jeremy,2008,pp.63-65
از همین رو امریکا قصد دارد پوشش راداري سیستمهاي موجود در کالیفرنیا و و آالسکا را
با ایجاد یک پایگاه راداري دیگر در چک به شکل مثلثي تکمیل نماید که یک ضلع آن در
کالیفرنیا ،گوشه دیگر آن در آالسکا و رأس آن نیز در جمهوري چک قرار گیرد .این طرح
عظیم ،نمونۀ کوچک شدهاي از طرح موسوم به جنگ ستارگان است که بهواسطۀ هزینۀ زیاد آن
و همچنین فروپاشي شوروي به حالت تعلیق درآمده بود .هم اکنون در خارج از خاک امریکا
پایگاههاي راداري در فالیینگ دیلز انگلستان و تولي در گرینلند فعالیت دارند.
در مجموع این طرح چهار فاز را در بر ميگیرد« :درمرحله اول بنا بوده تا پایان سال2011
ناوموشکانداز «مونتري» به سواحل اروپایي اعزام شود و ایستگاه راداري زمیني متحرک
درجنوب اروپا مستقر گردد .در مرحله دوم ،رادارهاي مدرن و تکمیل شده و سامانههاي موشکي
 IB SM-3 Blockدر شرق اروپا استقرار ميیابند که محل آن روماني پیشبیني شده است.
براساس زمانبندي تعیینشده ،این مرحله تا پایان سال  2015به اتمام ميرسد و در مرحله
سوم امریکا پایگاههاي سامانههاي دفاع ضد موشکي را در لهستان مستقر مينماید .به گفته
جوزف بایدن – معاون رئیس جمهور امریکا – در خالل بحران اوکراین ،این مرحله نیز تا پایان
سال  2018اجرا خواهد شد ( .)Voiceofrussia,20 March 2014در چهارمین مرحله واشنگتن
قرار است تا اواخر  2020در اروپا سامانههاي دفاعي ضد موشکي موسوم به

SM-3 Block

 IIBرا مستقر کند .رادارهاي این سامانه قادرند نه فقط موشکهایي با برد متوسط ،بلکه
موشکهاي بالستیکي قاره پیماي  MBRبا برد  5500کیلومتر را نیز رهگیري کنند»
(بهشتيپور .)1390،اما در واقع گفته ميشود مرحله چهارم دغدغه اصلي روسیه را تشکیل مي-
دهد که قادر است توان بازدارندگي روسیه را به شدت کاهش دهد.

 .8بازتنظیم رقابت و توسعۀ توانمندیهای موشکی روسیه
در شرایطي که مخالفتهاي مسکو با طرح سپر دفاع موشکي هیچ تأثیري بر اقدامات خزنده
امریکا در مناطق پیراموني روسیه نداشته و تالش پیگیر غرب براي مستقر کردن سپر دفاع
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موشکي همچنان تداوم دارد ،مسکو نیز به رویکردي تازه براي تقویت توان دفاع موشکي در
مقابل تهدیدات احتمالي از سوي غرب روي آورده است .روسیه پس اجالس لیسبون ،2010در
مذاکرات متعدد با مقامهاي ناتو و مسئوالن امریکایي ،مخالفت خود را با اجراي یکطرفه طرح
امریکا اعالم نمود .در نهایت دمیتري مدودف ،رییسجمهوري وقت روسیه ،بنبست در مذاکرات
مسکو -واشنگتن را تأ یید کرد .در چنین فضایي ،روسیه تحرکات نظامي خود را براي احیاي
توازن راهبردي با طرف ا مریکایي آغاز ،و در این زمینه ،رادار کالینینگراد بخش جدا از خاک
اصلي روسیه در کرانه دریاي بالتیک و بین لهستان و بالروس با حضور مدودف راهاندازي شد و
اعالم نمود که به زودي سامانه دفاع هوایي مشترک به همراه کشورهاي بالروس ،ارمنستان،
قزاقستان و قرقیزستان ایجاد خواهد شد .پیش از این نیز روسها اعالم کرده بودند سامانههاي
دفاع موشکي  S-400خود را در مناطق جنوبي روسیه مستقر خواهند کرد(.)Paul,2012, p.5
در این قالب روسها با درک فقدان یک توافق اصولي با امریکایيها تالش کردند تا با
بازتعریف و بازسازي ترتیبات دفاع راهبردي به اقدامات امریکایيها پاسخ دهند .در این زمینه،
روسها عالوه بر استقرار موشکهاي دفاعي اس 400-و تهاجمي «اسکندر» در مناطق هممرز
اروپا مانند کالینینگراد تالش دارند تا پدافند دفاعي خود را در مرزهاي جنوبي تا شرق دور -
محل استقرار سامانه دفاع موشکي امریکا در شرق آسیا -گسترش دهند .همچنین روسها در
یکي از اقدامات خود دست به آزمایش موشکهاي کوتاهبرد زدند تا نشان دهند که در پیگیري
تمام مراحل دفاع راهبردي خود جدیت دارند(.)RIA Novosti, 12 June, 2007
امروزه در حالي از برنامه تجهیز سه لشکر موشکهاي راهبردي روسیه به موشکهاي
قارهپیماي نسل پنجم خبر ميرسد که رویارویي مسکو و واشنگتن بهدلیل پیچیدگي بحران
اوکراین تشدید شده است .سرگئي شورین ،سخنگوي نیروي موشکهاي راهبردي روسیه
ميگوید :سه لشکر موشکي نیروي راهبردي روسیه در سال  2013براي نخستین بار در
سالهاي اخیر بهطور همزمان موشکهاي قارهپیماي نسل پنجم دریافت کردهاند .وي گفت:
«لشکرهاي موشکي «نووسیبیرسک»« ،کوزلسک» و «تاگیل» در سال جاري به موشکهاي
پیشرفته قاره پیما مجهز خواهند شد .عالوه بر آن امسال مقدمات تجهیز لشکرهاي موشکي
مناطق «ایرکوتسک» و «یاسنسک» به موشکهاي قارهپیماي جدید فراهم ميشود .مطابق
برنامه 10ساله تسلیحاتي دولت روسیه ،در سال  2014کار ایجاد مجموعههاي موشکي جدید از
جمله موشکهاي فوق سنگین ادامه خواهد یافت (.)Hildreth and Ek,2014,pp.5-8
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روسیه همچنین ،برنامههاي گستردهاي را براي تجهیز واحدهاي موشکي خود به تسلیحات
فوق پیشرفته تدوین و اجراي آنها را آغاز کرده است .در این ارتباط از تجهیز  30درصد
واحدهاي موشکي راهبردي روسیه به موشکهاي قارهپیماي پیشرفته در سال  2013خبر
رسیده است و در این راستا دو لشکر موشکي «تاتیشف» و «تیکوف» واقع در مناطق «ساراتف»
و «ایوانووا» بهطور کامل به سیستمهاي موشک قارهپیماي نسل پنجم مجهز شدهاند .لشکر
تاتیشف شش هنگ ،لشکر تیکوف دو هنگ ،و دو هنگ مستقل موشکي نیز خود را به
کالهکهاي تقسیمشونده سیستمهاي متحرک موشکهاي قارهپیماي «توپول-ام» مجهز
کردهاند .روسیه تجهیز واحدهاي موشکي لشکر «کوزل» واقع در منطقه «اوپتین» استان
«کالوگا» به موشکهاي قارهپیماي جدید از نوع «یاریس»

را نیز آغاز کرده است RIA Novosti,

.)Sep 7, 2012
این موشکها جایگزین موشکهاي « »RS-18با سوخت مایع خواهند شد که از  30سال
پیش براي استفاده آماده شدهاند که زماني معادل سه برابر عمر تضمیني این موشکهاست.
واحدهاي نیروي موشکهاي راهبردي روسیه به  96دستگاه از مجموعههاي موشکي جدید
مجهز شدهاند که  30درصد تسلیحات این نیرو را تشکیل ميدهند .موشکهاي راهبردي روسیه
 62درصد تسلیحات هستهاي این کشور هستند .طبق اعالم وزارت دفاع روسیه ،ژنرال سرگئي
کاراکایف فرمانده نیروهاي راهبردي روسیه ،موشکهاي قارهپیماي جدید روسي قادر است
توانمندي نیروي موشکي ضربتي روسیه را تقویت کند .نیروهاي راهبردي روسیه هم اکنون به
شش نوع مجموعه موشکي متعلق به نسل چهارم و پنجم مجهز هستند .در زمان حاضر ،روسیه
مجهز به موشکهاي قارهپیما از نوع «پروتون-ام» است که داراي حدود  9000هزار کیلومتر
برد موثر و مجهز به کالهکهاي تقسیمشونده است که رهگیري آن را براي مجموعههاي پدافند
موشکي دشوار ميسازد .از آنجا که روسیه طي سالهاي اخیر نشان داده است که حفظ امنیت
ملي و منافع ملي در درجه نخست اهمیت براي این کشور قرار دارد ،به نظر ميرسد تمام
همتش را براي افزایش توان خود به منظور مقابله با هر نوع تهدیدي به کار برد .در این ارتباط،
اقدام غافلگیرانه مدودف در اواخر دوران ریاست جمهورياش براي راهاندازي سامانه جدید
ردیابي با شعاع پوشش  6000کیلومتر در استان کالینینگراد

22

روسیه در مجاورت مرزهاي

لهستان قابل ذکر است .از سوي دیگر استقرار موشکهاي «اس »400-در جنوب روسیه
همزمان با توافق ترکیه با امریکا در خصوص استقرار ایستگاه ردیابي موشکي امریکا در این
22. Kaliningrad
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کشور نیز نشان ميده د که مسکو قصد دارد در فضاي رقابتي ایجاد شده ،با استفاده از
موشک هاي پیشرفته ،به تقویت راهبرد دفاعي خود براي به حداقل رساندن تهدیدهاي
تسلیحات راهبردي و موشکهاي قارهپیماي امریکا بپردازد .خبر نصب موشک دور برد
«سایوز» 23در سکوي پرتاب «گاگارین» 24از پایگاه فضایي «بایکونور» 25و اعالم توافق قزاقستان
و روسیه براي استفاده روسیه از این پایگاه ،یکي دیگر از مصادیق تالش روسیه در حفظ وزن
استراتژیک ،منطقهاي و بینالمللي خود در قبال غرب است.

 .9فعالسازی الگوها و اقدامات منطقهای
روندهاي مربوط به سپر دفاع موشکي در حوزه مذاکرات امریکا و روسیه ،در حالي در نقطه صفر
باقي مانده که کنشها و واکنشهاي هر دو کشور در عرصه بینالمللي براي تحمیل
خواستههاي خود ،به حوزههاي منطقهاي کشیده شده است .بحراین اوکراین نیز نمونۀ کوچکي
از این مورد است.
امریکا قصد دارد در دریاي سیاه ،بالتیک و شمال ،تسلیحات موشکي خود را بر روي ناوها
مستقر کند .بهعنوان نمونه ،امریکا با هدف تقویت توانمندي ضد موشکي پیمان آتالنتیک
شمالي (ناتو) هفته قبل اعالم کرد که یک فروند ناوشکن مجهز به سامانه ضد موشکي ویژۀ
رهگیري موشکهاي بالستیک موسوم به ایجیس  Aegisرا در اسپانیا مستقر ميکند که این
اقدام با واکنش روسیه مواجه شده و تهدید به خروج از پیمان استارت کرده است .استقرار
ناوشکن  USS Donald Cookدر اسپانیا از سوي چاک هیگل ،وزیر دفاع امریکا در کنفرانس
امنیتي مونیخ اعالم شد .این نخستین ناو از چهار فروند ناو مجهز به سیستم دفاعي بالستیک
 BMDدر اروپا است که تا  ،2016سه فروند ناوشکن دیگر مجهز به سامانه موشکي ایجیس
( )Aegisبه این ناوشکن خواهند پیوست .بدین ترتیب ناوشکنهاي «راس»« ،کارني» و «پورتر»
نیز تا پایان سال  2015درآبهاي اسپانیا مستقر خواهند شد .نیروي دریایي امریکا پیشبیني
کرده است که  1239نظامي به اسپانیا اعزام خواهد کرد .این اقدام  92میلیون دالر هزینه به
دنبال خواهد داشت .عالوه بر این قرار است ساالنه  100میلیون دالر دیگر به اسپانیا پرداخت
شود (میرطاهر 21 ،بهمن .)1392

23. Soyuz
24. Gagarin
25. Baikonur
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واکنش روسیه به این طرحها به شیوههاي مختلفي به نمایش گذاشته شده است .متعاقب
این موضوع ،والدیمیر زایسکي 26،فرمانده توپخانه و نیروهاي موشکي نیروي زمیني روسیه ،از
امکان استقرار موشک هاي کوتاه برد در بالروس در واکنش به برپایي سامانه پدافند ضد موشکي
امریکا در شرق اروپا ،و اینکه روسیه در پاسخ به این اقدام ممکن است بمبافکنهاي دور پرواز
خود را به کوبا منتقل کند ،سخن به میان راند .از طرفي پوتین در اواخر دور دوم ریاست
جمهوري خود ،دستور فرماني را داد که عضویت روسیه در پیمان کاهش نیروهاي متعارف در
اروپا رابه حالت تعلیق درآید .روسها براي عدم اجراي این سیستم دفاع موشکي ،پیشنهاد
استفاده مشترک از ایستگاه راداري «َقبَله» (گاباال) 27در آذربایجان یا ایستگاه راداري در جنوب
روسیه را به امریکایيها دادند که مورد موافقت بوش قرار نگرفت.
اما بهعنوان نخستین گام عملي ،روسیه یک ایستگاه ردیابي را در منطقه کالینینگراد واقع
در غرب این کشور راه اندازي کرده و در چارچوب ایجاد سامانه مشترک دفاع هوایي با کشورهاي
بالروس و ارمنستان ،نیروي هوایي بالروس را به اولین سیستم موشکي ضد هوایي «تور–
ام 28»2مجهز نموده است .این سیستم موشکهاي ضد هوایي نسل جدیدي از تجهیزات دفاع
هوایي با برد کوتاه از نوع « تور» روسیه است .بهرهوري باال در برابر حمالت گروهي هوایي
دشمن با تجهیزات مدرن در شرایط آتش و اقدامات متقابل الکترونیکي از برتريهاي این
سیستم است .این سامانه دفاعي قادر است هواپیما ،هلیکوپتر ،هواپیماهاي آیرودینامیکي بدون
سرنشین ،موشکهاي هدایت شونده و هر نوع پرندهاي را در ارتفاع بسیار کم و در شرایط هوایي
سخت منهدم کند .روسیه در همین راستا پایگاه نظامي خود را در ارمنستان موسوم به «پایگاه
»102
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تجهیز کرد .این کشور همچنین با کاهش نیروهاي نظامي خود در ایروان ،برخي

یگانهاي خود را در منطقهاي نزدیک به مرزهاي ارمنستان و ترکیه منتقل کرده است .از
همینرو ،مسکو ضمن یکپارچه سازي سامانه دفاع هوایي خود در کشورهاي بالروس ،ارمنستان
و قزاقستان در صدد است تا «سازمان پیمانهاي امنیت دسته جمعي» 30به جا مانده از دهه نود
میالدي را احیا کند ).)Mahoney and Daley, 2011
در این رابطه ،در دسامبر  2011جلسه سران سازمان پیمان امنیت دسته جمعي در مسکو
برگزار گردید ،تصمیم مهمي که در این جلسه اتخاذ شد در مورد استقرار پایگاههاي نظامي
26.Vladimir Ziesky
27. Gabala
28. Tor-M2
29 . 102nd Military Base
30. CSTO
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کشورهاي دیگر در خاک کشورهاي عضو این سازمان است .در ژوئیه همان سال ،هیئتي به
ریاست سرگئي ریابکف 31معاون وزیر خارجه روسیه و راگوزین طي سفر به امریکا تالش کردند
برخي ابهامات موجود پیرامون این موضوع را مرتفع سازند .این در حالي است که اجراي قانون
تحریم  60مقام روسي توسط وزارت خارجه امریکا آغاز شده بود .فهرست سیاهي که وزارت
خارجه امریکا ،اسامي مقامهاي روسِ متهم به دخالت در پروندۀ «سرگئي ماگنیتسکي» 32را
منتشر نموده بود .وي وکیل روستبار یک شرکت انگلیسي  -فعال حقوقدان بنیاد «هرمیتیج
کپیتال»  33-در روسیه بود که در  16نوامبر  2009در زندان «ماتروسکایا تیشینا» در مسکو در
گذشت .سایۀ سنگین این موضوع نیز در مذاکرات سپر دفاع موشکي ماه ژوئیه واشنگتن ،تأثیر
مخربي به جاي گذاشت .مجموعه این تحوالت ،رسیدن به سازوکاري مشخص را که مؤید
رضایت طرفین مناقشه باشد ،با بنبست مواجه نموده است.

 .10بحران اوکراین و افق روابط مسکو  -واشنگتن
اما وقایع اخیر در اوکراین ،از جمله بحرانهاي منطقهاي محسوب ميشود که قطببنديهاي
قدرت را در تحرکات روسیه و امریکا نشان ميدهد .بههمیندلیل ،روسیه روابط خود را با
واشنگتن به پایینترین سطح آن از دوره جنگ سرد کاهش داده است .درگیري اوکراین در
ظاهر ،درگیري غرب با روسیه بهنظر ميرسد؛ به این معني که امریکا و اروپا ميخواهند اوکراین
را به اتحادیه اروپا بکشانند و به این وسیله ،مرزهاي این اتحادیه و ناتو را تا مرزهاي روسیه
گسترش دهند و روسیه ميخواهد نقشه آنها را خنثي کند ،اما این تفسیر فقط نیمي از واقعیت
است .اگر کمي به عقب برگردیم و نگاهي کالن داشته باشیم ،این پرسش مطرح مي شود که
چرا ایاالت متحده نهتنها روند خلعسالح هستهاي جهاني را متوقف نکرد ،بلکه از اجراي خواست
اکثریت اروپایيها ،یعني برچیدن موشکهاي داراي کالهک اتمي مستقر در اروپا نیز خودداري
کرده و عالوه بر آن ،حتي بعد از فروپاشي پیمان ورشو نیز موشکهاي هدفگیريشده به سوي
شهرهاي روسیه را با هدف القاي خطر موهوم حمله اتمي روسیه ،برنچیده و مسیرهدفگیري
آنها را نیز تغییر نميدهد؟
بر این اساس ،امریکا با ایجاد چتر دفاع موشکي براي اروپا به مسابقه تسلیحاتي جدیدي
بین غرب و روسیه دامن زده است .اما هدف امریکا از این سیاستهاي پر مخاطره براي کل

31. Sergei Riabkov
32. Sergei Magnitsky
33. Hermitage Capital
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جهان چیست؟ یکي از مهمترین اهداف قابل تصور این است که وحشت اروپایيها را از « انگارۀ
دشمن روس» که در دوران جنگ سرد ایجاد شده بود ،پس از جنگ سرد نیز زنده نگاه داشته و
تحتالحمایههاي اروپایي و آسیایي خود را همچنان در وابستگي نظامي نگاه دارند .به همین
منوال ،امریکا همیشه در تالش بوده تا منافع خود را در هر نقطهاي از جهان و حتي در قبال
دوستان و متحدانش بدون توجه به پیامدها و فجایع اعمال آن و بهرغم خسارات نجومي آن
براي دیگران ،پیگیر شود و اهداف خود را به جهانیان تحمیل کند (.)Massarat, 7 May 2014
این رفتار ایاالت متحده را ميتوان در رابطه با سیاست انرژي اروپا نیز بهروشني مشاهده
کرد .عليرغم اینکه طرح خط لوله «نابوکو» بر اساس هرگونه معیاري ،غیراقتصادي است،
شرکتهاي بزرگ امریکایي ماموریت یافتند این خط لوله را از آسیاي مرکزي و از طریق
جمهوري آذربایجان و ترکیه به اروپاي غربي برسانند .همزمان با این اقدامها ،کشورهاي اروپاي
شرقي را به نزدیک شدن به اتحادیه اروپا و ناتو سوق دادند و حاال اتحادیه اروپا باید تاوان
پیامدهاي سیاست ضد روسي امریکا را بدهد .در قالب همین سیاست ،درگیري اخیر در اوکراین
موضوعیت ميیابد .ویکتوریا نوالند

34

رئیس بخش اوراسیاي وزارت خارجه ایاالت متحده در
35

دسامبر  2013در برابر بنیاد «امریکا -اوکراین» با افتخار اعالم کرد که «دولت امریکا از سال
 ،1991پنج میلیارد دالر براي رفاه و دموکراتیزه کردن اوکراین سرمایهگذاري کرده است تا این
کشور به اتحادیه اروپا نزدیک شود و شرایط عضویت در آن را بهدست آورد»

Nuland, 13

 .)December 2013در واقع این سیاستي بود که براي ایجاد شکاف عمیق میان روسیه و
اتحادیه اروپا طراحي شده بود .به اینترتیب ،تنها بخشي از سیاست اوکرایني امریکا علیه روسیه
است؛ در حالي که لبه تیز شمشیر متوجه دوستان اروپایي خود است که اینان ميبایست براي
مدت طوالني در حالت دشمني با روسیه نگه داشته شوند و هیچگاه به فکر اینکه بستر امنیتي
آتالنتیک را ترک کنند ،نیفتند تا بیش از پیش نیاز به استقرار این سامانه و پروژههاي نظامي
مشابه امریکا در منطقه به سهولت توجیه و عملیاتي شود .شاهد مثال و تصدیق این ماجرا،
اظهار نظر مارتین دمپسي ،فرمانده ستاد مشترک نیروهاي مسلح امریکا است که به صراحت
عنوان نمود «اگر کشورهاي اروپاي شرقي بخواهند خود را در برابر یک چنین تهدیدي تقویت
کنند ،نیازمند ابزارهاي مختلف بازدارندگي هستند .یک بخش از این بازدارندگي ماهیت نظامي
دارد» ( .)Miklaszewski,2014در همین زمینه ،برخي بر این باورند که بزرگترین ترس امریکا،
34. Victoria Nuland
35. US Ukraine Foundation
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چین و القاعده نیست ،بلکه اتحاد مجدد در شبه جزیره اروپا و ادغام فناوري شبه جزیره اروپا با
منابع روسیه است که در صورت محقق شدن این فرضیه و اتحاد بزرگ آلمان و روسیه،
بزرگ ترین چالش ایاالت متحده امریکا از نظر ژئوپلیتیکي شکل خواهد گرفت و برتري مطلق
امریکا را به چالش خواهد کشید ( .)Friedman, 3 Jun 2014اکنون اتحادیه اروپا بهرغم منافع
اصولي خود ،در برابر پیامدهاي سیاست امریکا علیه روسیه و اوکراین قرار گرفتهاست.
از دیگر سو نیز تا زماني که روسیه سامانه دفاع موشکي اروپا را تهدیدي براي منافع
استراتژیک درازمدت خود بداند ،از هر وسیله اي براي حفظ نوعي تعادل قوا استفاده خواهد کرد.
براي این کار اگر روسیه احساس کند که در رابطه با حل مسئلهاي نميتواند بر امریکا و یا دیگر
بازیگران مهم غربي تأ ثیر مستقیم داشته باشد و یا آنها را مجاب کند ،به سیاست اعمال فشار به
کشورهایي که به جمع این بازیگران پیوستهاند یا امریکا برنامهاي در آینده براي آن در نظر
دارد ،روي خواهد آورد .ورود روسیه به اوکراین ،الحاق شبه جزیره کریمه به خود و حمایت از
استقاللطلبان شرق اوکراین ،و همچنین استقرار و یا تهدید به استقرار سامانه موشکي اسکندر
بین لهستان و لیتواني که ميتواند تهدید بالقوهاي براي این کشورها باشد ،در سایه همین
سیاست صورت گرفته است.

در موضوع اوکراین ،اساساً مسکو سقوط دولت یانوکوویچ و اعتراضات چند ماهه اخیر را
متوجه غرب مي داند .رویدادي که غایت آن روسیه است .لذا پوتین از اساس بحران اوکراین را
یک کودتا از سوي غربيها قلمداد ميکند و از سوي دیگر معتقد است که اوکراین بهانه است تا
امریکا به طور عملي روسیه را در دریاي سیاه محاصره کرده و سیستم امنیتي -ارتباطي روسیه
از طریق دریاي سیاه را منهدم کند .به این ترتیب ،استراتژي نظامي  60ساله روسیه در دریاي
سیاه و آرزوي صدساله رسیدن به آبهاي گرم از دریاي سیاه تا مدیترانه چنان بههم ميخورد
که قدرت مانور استراتژیک روسیه را نابود خواهد کرد .از همین رو مسکو در این قضیه ،دو خطر
را جدي و استراتژیک ارزیابي ميکند :نخست ،بسته شدن شاهراه حیاتي آبي مسکو در دریاي
سیاه و قدرت بزرگ نظامي روسیه در آن .دوم ،دیوار به دیوار شدن با ناتو با عنایت به فاصله
اندک کيیف تا مسکو (رضائي 5 ،فروردین  .)1393بر اساس همین دغدغه و ترس ،روسیه به
تازگي اعال م کرده است که تا شش سال آینده یعني تا سال  ،2020مبلغ  55میلیارد و 300
میلیون دالر بودجه براي تقویت سیستم دفاع موشکي خود اختصاص خواهد داد (

RIA

 .)Novosti, 28 February, 2014لذا اکنون روسیه شش سال پس از اینکه آستیاي جنوبي و
آبخازیا را از گرجستان واحد جدا کرد؛ خواهان چنین سناریویي براي اوکراین است تا به نوعي
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غرب را به عقب براند .اما دخالت پوتین در کریمه بسیار متفاوت از جنگ روسیه در گرجستان
در سال  2008است .در جنگ گرجستان ،مسکو از قدرت نظامي براي ترسیم خط قرمزي که
غرب نباید از آن بگذرد استفاده نمود ،اما در کریمه مسکو تمایل خود را براي گذشتن از خط
قرمزي که غرب ترسیم کرده بود ،نشان داد .اما تهاجم روسیه به اوکراین را نباید بهعنوان یک
سمتگیري فرصتطلبانه در نظر گرفت ،بلکه این اقدام روسیه تالشي سیاسي ،فرهنگي و
نظامي علیه غرب ميباشد .روسها به نیروي نظامي متوسل شدهاند؛ زیرا ميخواهند به غرب
نشان دهند که بازي تغییر کرده است و نه به این دلیل که گزینه دیگري ندارند.
بر این اساس جرج فریدمن 36معتقد است «حوادث اوکراین به سه واقعیت اشاره دارد:
نخست اینکه توان نظامي روسیه نسبت به دهه  1990افزایش قابل مالحظهاي داشته است .دوم
منافع متعارض روسیه و امریکا که به نظر ميرسید در دهه  90به فراموشي سپرده شده است؛
بار دیگر ظهور یافته است ،و در نهایت این بخش باعث ميشود تا هر طرف به تجدید
استراتژيها و قابلیتهاي نظاميِ خود بپردازند و براي جنگهاي آتي متعارف و هستهاي
احتمالي آمادگي داشته باشد .لذا در این ماجرا ،اوکراین به ما یادآوري ميکند که امکان چنین
درگیريهایي غیر ممکن نیست» ( .)Friedman, 8 April 2014از طرفي نیز استفن والت

37

معتقد است بحران اوکراین چند دستاورد براي پوتین به همراه داشته است؛ «ایده تعویق
گسترش ناتو به شرق براي مدتي طوالني و حتي براي همیشه .روسیه از اواسط دهه - 1990که
شروع گسترش ناتو به شرق بود -مخالف این ایده بود ،اما در موقعیتي قرار نداشت که بتواند
اقدامي در این رابطه انجام دهد .جنگ کوتاه  2008روسیه و گرجستان اولین اقدام پوتین براي
ایجاد خط قرمز بود و البته در وي تمایل قابل توجهي براي ورود پیدا کردن به درگیريهاي
جزئي به منظور گسترش نفوذ روسیه ایجاد کرد .این بار پوتین کامالً روشن کرد که هرگونه
تالش در آینده عضویت اوکراین در ناتو و حتي عضویت در اتحادیه اروپا با مخالفت شدید
روسیه مواجه خواهد شد و احتماال منجر به تجزیه این کشور ميشود (.)Walt, 4 June 2014
اما فارغ از این مباحث ،آنچه که به لحاظ راهبردي ،اوکراین ميتواند در آیندۀ سیستم دفاع
ضد موشکي امریکا مؤثر واقع شود ،زماني است که آزمایش سیستمهاي رهگیر مستقر روي
زمین و افزایش تعداد ناوگروهها و کشتيهاي امریکایي با سامانه موشکي «ایجیس» در دریاي
مدیترانه مطرح ميشود .از این زاویه ،اوکراین و منطقۀ استراتژیک «خارکف» مورد توجه
36. George Friedman
37. Stephen M. Walt
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امریکاست .اگر کيیف وارد ناتو شود ،امریکا سیستم دفاع ضد موشکي را در خاک اوکراین قرار
خواهند داد .گریگوري دابرومیلوف ،مدیر اجرایي انستیتوي مطالعات سیاسي روسیه ،در این
رابطه ميگوید« :کامالً روشن است که با شدت گرفتن بحران در اوکراین ،خطر استقرار سیستم
دفاع ضد موشکي در مرز این کشور با روسیه بیشتر ميشود .پس اگر مناقشه اوکراین در جنوب
شرق به پیروزي کي یف ختم شود ،این سیستم ضد موشکي بالفاصله در مرزهاي کشور با
روسیه قرار مي گیرند .روشن است که استقرار آنها در فاصله نه چندان دور از روسیه بهصورت
خودکار به معناي آن است که خطر مسدود کردن حمله هستهاي از سوي روسیه تا چندین بار
بیشتر ميشود» (رادیو صداي روسیه 20 ،ژوئیه .)2014
اما امریکایيها تصمیم ندارند مسئله را به همین ختم کنند .امریکا سیستم ضد موشکي
خود را فقط در اروپا قرار نميدهد ،بلکه روي آسیا نیز حساب باز کرده است و ميتوانند
وخیمشدن اوضاع در کره شمالي و تهدید آن را بهانه قرار دهند .بحث و گفتگو پیرامون استقرار
«سامانه دفاع ضد موشکي تاد» 38در کره جنوبي که بهتازگي مقامات نظامي امریکایي در سئول
مطرح کردهاند ،در همین راستا قابل تأمل است .اگرچه باید فکر کرد که پیونگ یانگ چه
خطري ميتواند داشته باشد؟ بدین ترتیب ایاالت متحده امریکا بهطور فعال سیاست خود را
پیش برده و روسیه و حتي چین را با سیستم ضد موشکي از اطراف محصور ميکند .اکنون نیز
اوکراین بهانه الزم را به غرب داده است تا از این بحران نهایت استفاده را کرده و بتواند نفوذ
خود در مرزهاي روسیه توسعه دهد .منطقه استراتژیک خارکف در اوکراین واجد شرایط استقرار
موشکهاي ناتو در چنین تحولي است .واشنگتن سعي دارد با حضور فعالتر در اوکراین ،که به
نوعي دروازه شرقي مسکو به حساب مي آید ،نه تنها نفوذ کرملین در شرق اروپا را کاهش دهد،
بلکه همچنین بتواند به هدف اصلي خود یعني توسعه شرقي ناتو در مرزهاي روسیه جامه عمل
بپوشاند .در صورتيکه واشنگتن بتواند دست روسیه را از اوکراین کوتاه کند ،ميتواند
جمهوري هاي دیگر قفقاز از جمله گرجستان و آذربایجان را که عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو
درخواست کردهاند ،در اردوگاه غرب وارد کرده و سیاست مهار روسیه را عملي کند.
بنابراین حوادث اوکراین نشان داد که استراتژي غرب در این بحران ،خلق تهدید معتبر و
درازمدت علیه منافع اساسي روسیه ميباشد .این بدان معناست که که غرب تمایل دارد با
راهاندازي قابلیتهاي نظامي تهاجمي روماني ،دفاع لهستان را در تقابل احتمالي آینده تضمین
نماید .اما رکن اصلي استراتژي روسیه در قبال این استراتژي غرب ،ایجاد تقابل در حوزه انرژي
38. THAAD
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است که در صورت راهبردي شدن سیاست امریکا در اوکراین ،دست به اقدام انتحاري در حوزه
نفت و گاز بزند و به این طریق رقباي خود را تحت فشار قرار دهد.

روسها در بحرا ن اخیر دست به محاسبات متعدد سیاسي و تاکتیکي زدند و تا حدودي هم
در خنثيسازي اهداف غرب به خصوص با الحاق موقت کریمه به خاک خود موفق بودند .نقطه
نظر ایاالت متحده در شرایط کنوني در خصوص اوکراین این است که اوکراین غربگرا اما یک
منطقه بيطرف و حائل باقي بماند ب ا این ویژگي که منشأ بروز درگیري یا رویارویي غرب با
روسیه نشود .امریکایي ها با در نظر گرفتن اهمیت اوکراین براي روسیه ،در محاسبات خود با
احتمال هرگونه رفتار یکسویه از سوي روسیه ،به مسائل این منطقه مينگرند و در صورت
دخالت آشکار روسیه ،در صدد تضعیف مسکو برخواهند آمد .از همین رو ،در شرایط فعلي و
آتي ،اوکراین محل برخورد شدید منافع غرب و روسیه به شمار ميآید؛ بهگونهاي که هرگونه
اقدام از سوي غرب در این منطقه ژئوپلیتیکي که اقتصاد ضعیف روسیه را هدف قرار دهد ،منجر
به واکنش سریع مسکو ميشود و در صورت تداوم این برخورد و تنشها ،اوکراین بهعنوان یک
منطقه نبرد در جنگي شبه سرد باقي خواهند ماند.

فرجام
بهطور کلي ،در روابط روسیه و ایاالت متحده امریکا مسائل متعددي حل نشده وجود دارد که
یکي از مهمترین آنها مسئله دامنهدار استقرار سپر موشکي است که گاه فضاي دوران جنگ
سرد را بین دو کشور تداعي ميکند .اما احتمال بسیار اندکي وجود دارد که امریکا و روسیه
بخواهند دوباره فضاي رقابت تسلیحاتي یا تنشهاي دوران جنگ سرد را احیا کنند .در شرایط
کنوني ،امریکا بههیچ وجه با روسیه درگیر نخواهد شد .در سال  1956روزي که نیروهاي اتحاد
شوروي به پشت دروازه هاي بوداپست رسیدند امریکا و غرب حاضر به ورود به جنگ با روسیه
نشدند .در سال  1968زماني که نیروهاي اتحاد شوروي پراگ را تصرف کردند باز هم جنگي رخ
نداد .در سال  2008زماني که روسیه در گرجستان وارد عمل شد باز هم جنگي در نگرفت .در
موضوع اوکراین نیز چنین است؛ در این میان احتماالً طرحهاي مسکوتمانده امریکا در منطقه
بهتدریج از کما خارج ميشوند .پس از بحران اوکراین ،ایاالت متحده اعالم کرد که «واشنگتن و
متحدانش ممکن است در زمانبندي استقرار سامانههاي ضد موشکي در اروپا تجدید نظر
کنند .ما هر جایي که نیاز باشد تجدید نظر ميکنیم ،زیرا تهدید موشک یک واقعیت بوده و
تئوري نیست» .این براي نخستین بار نیست که امریکا نسبت به استقرار سپر دفاع موشکي
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اعالم آمادگي ميکند .امریکا پیش از این نیز تهدیدات احتمالي از سوي ایران را عامل اصلي
استقرار این سامانه بیان کرده بود؛ اما مقامات روسیه نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و
اظهارات مقامات امریکایي را تنها یک بهانه دانسته و معتقدند هدف اصلي آنها روسیه است نه
ایران.
بهنظر مي رسد مسکو با تقویت توان موشکي خود در صدد است این پیام را به کشورهاي
غربي و ناتو برساند که روسیه توان مقابله با هرنوع تهدیدي از جانب آمریکا و ناتو را دارد و روز
به روز بر این توان خواهد افزود .در این رابطه ميتوان گفت با وجود گذشت بیش از دو دهه از
پایان جنگ سرد میان ا مریکا و روسیه ،وضعیت موجود حاکي از وجود فضایي رقابتي میان دو
کشور است؛ فضایي که مشخصاً آمیخته با تقابل و تهدید است .در نهایت بهنظر ميرسد در
سالهاي آتي ،مسئله عالقه مضاعف امریکا به برخورداري از یک سیستم جامع سپر دفاع
موشکي و طرح دفاع موشکي ملي ابعاد متنوعتري را تجربه خواهد نمود .این امر همچنین
ممکن است به مباحثاتي در اروپا ،ژاپن ،تایوان و سایر کشورها در مورد نیاز به برخورداري از
یک سیستم مشابه یا اتخاذ تصمیم در قبال سیاستهاي امریکا (رضایت احتمالي آنها براي
اتحاد با امریکا و یا روابط با روسیه و چین) بینجامد .رقابت دو قطب دوران جنگ سرد اگرچه
پنهاني و ضمني ،همچنان ادامه دارد؛ اما الزاماً به معناي وقوع درگیري نظامي میان دوطرف
نیست .با این وجود مسکو در بازي قدرت و بزنگاههاي سیاست خارجي خود همواره نشان داده
است که آنچه در درجه نخست برایش داراي اهمیت است ،تأمین همهجانبه منافع و امنیت ملي
روسیه است .در شرایط کنوني نیز آنچه شاهد هستیم ،پایداري و مقاومت مسکو در قبال
خواستهاي حداکثريِ غرب و ایاالت متحده است که این موضوع وضعیتي رقابتآمیز را در
منطقه زیر نفوذ مسکو ایجاد کرده و مسابقهاي موشکي و تسلیحاتي میان کرملین و کاخ سفید
بهراه انداخته است.
در مجموع نیز بهنظر نميرسد که روسیه موضع خود را در قبال سامانه دفاع موشکي
اروپا تغییر دهد ،گو اینکه این سامانه هنوز بهطور کامل عملیاتي نشده است .در مقابل امریکا،
بهرغم توجیهات متناقض اش ،مصمم به برپایي این سامانه است تا موقعیت خود را در اروپاي
شرقي و مرکزي محکم کند؛ مناطقي که روسیه در آنها منافع جدي دارد و در تالش است نفوذ
و حضور خود را در این مناطق احیا کند .مناطقي که زماني حیاط خلوت اتحاد جماهیر شوروي
بود و روسیه خود را وارث اصلي آن ميداند .بعد از فروپاشي شوروي ،نفوذ امریکا در اروپا
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کاهش یافته و هر اتفاقي که در شرق اروپا بیفتد ،جنگ سرد دیگر نخواهد بود .اما این منطقه
صلح دائمي را نیز تجربه نميکند .جا دارد آینده این منطقه را با نگراني متفاوتي رصد کنیم.

پانوشتها
 .1این سه کشور بر اساس ماده « 10معاهده واشنگتن» ،طي مراسمي در تاریخ  21اسفند  1377در امریکا ،رسماً
به عضویت ناتو درآمدند.
 .2والدیمیر ژیرونوفسکي  Vladimir Zhirinovskyدر روسیه کسي است که به نماد احیاي اتحاد جماهیر
شوروي حتي با قوه قهریه معروف است و یکي از مليگرایان افراطي که اعتقاد به باز پس گرفتن «آالسکا» و
همچنین دستیابي به آب هاي گرم خلیج فارس دارد ،در انتخابات ریاست جمهوري روسیه درسال 1993
حضور یافت که موجبات نگراني دولتهاي غربي را از انتخاب وي فراهم نمود.
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