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  07/04/1401پذیرش نهایی:  تاریخ         20/03/1401تاریخ دریافت: 

  چکیده
 ،حال  این با .هدف مهار این کشور در پیوستن به ناتو صورت گرفت اقدام تهاجمی روسیه علیه اوکراین با

تـا جـایی کـه  ؛وقوع این جنگ همراه شداز عدم بازدارندگی  علت بهانتقاداتی از ناتو  این اقدام روسیه با
پرسش اصلی  ،از همین رو .دشو  عطفی در تغییرات سازمانی ناتو تلقی می این جنگ نقطه ،زیاد  احتمال به

ها  رد؟ یافتهسازمان داخلی ناتو ایجاد خواهد ک در حمله روسیه به اوکراین چه تغییراتی :پژوهش این است
  طوری به ؛نظرهایی درباره تقویت یا تضعیف ناتو پس از جنگ اوکراین وجود دارد دهد که اختالف نشان می
استدالل دیدگاه طرفدار تقویت ناتو این است که ناتو به سبب تصمیم کشورها برای افزایش  ،سو که از یک

 از  فنالند برای پیوستن به ناتو، تقویت بیش های دفاعی اروپا، اعالم تمایل کشورهایی چون سوئد و هزینه
که دیـدگاه   حالی در ؛شود پیش همکاری آمریکا با ناتو و انتظار تقویت روابط انگلیس با ناتو تقویت می
گرایی آمریکا، وجود  جانبه مقابل معتقد است که ضعف کارایی بازدارندگی ناتو، نارضایتی اروپاییان از یک

 اروپایی راهبردیناتو و اختالف بین اعضای اروپایی در مفهوم استقالل  در دیمشکالت زیرساختی اقتصا
در یک ارزیابی کلی باید  ،حال  این از تصمیم تا عمل خواهد شد. با ،منجر به تضعیف این اتحاد نظامی

وسیه در رود که با طوالنی شدن زمان جنگ روسیه علیه اوکراین و تأثیر نیاز اروپا به انرژی ر گفت انتظار می
  د.ودیدگاه دوم غالب ش ،کنار ناتوانی اروپا در مهار روسیه

  واژگان کلیدي
  اروپا، بحران اوکراین، ناتو، روسیه، امنیت
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  مقدمه

بازدارنده در برابر اقدام نظـامی اتحـاد جمـاهیر شـوروی  یعنوان عامل به ١٩٤٩ناتو در سال 
کشور  سیبه  ،بلکه از آن زمان ،نشد تنها منحل سابق ایجاد شد و پس از فروپاشی شوروی نه

نظر  گسترش یافت. از ،که بسیاری از آنها بخشی از اتحاد جماهیر شوروی یا اقمار آن بودند
تهدیدی برای امنیت ملی این کشور  ،رشد ناتو در سراسر اروپا و گسترش آن به شرق ،روسیه
روسیه یک تهدیـد جـدی جواری با  سبب هم عضویت اوکراین در ناتو به ،از همین رو .است

 با گرایش در خارج نزدیک روسیه محسوب می
ً
گرایانه خود در  های غرب شود. این کشور قبال

جزیره کریمه اوکراین  ضمیمه شدن شبه  رو شد که به ه، با اقدام نظامی روسیه روب٢٠١٤سال 
نتـرل کـه در همـان سـال ک خودطلبان طرفدار  د. روسیه همچنین از جداییانجامیبه روسیه 

هایی از مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را بـه دسـت گرفتنـد، حمایـت  بخش
 ٢٠٢٢برانگیز بـرای پیوسـتن بـه نـاتو در سـال  اوکراین در اقدامی تحریک ،حال  این کرد. با

رو شـد.  هبـا اقـدام نظـامی روبـ ،نهایـت در ،رغم هشدارهای روسیه  بهاعالم آمادگی کرد که 
؛ بینند یه علیه اوکراین را موجب تغییراتی از لحاظ سازمان داخلی در ناتو میبرخی اقدام روس

شـاهد تقویـت انتظـارات از تـوان  ،سـو بـا اقـدام نظـامی روسـیه علیـه اوکـراین از یک زیرا
بازدارندگی ناتو و تقویت آن هستیم که انگیزه جدیدی بـه کشـورهای عضـو بـرای فشـار بـه 

حمله موجب تمایل برخی کشورها بـرای پیوسـتن بـه نـاتو  ویژه آنکه این به ؛اصالحات داده
در خصـوص اینکـه حملـه روسـیه بـه هسـتیم شاهد تردیدهایی  ،از سوی دیگر .شده است

   .دنبال خواهد داشت را بهاوکراین پیامد ضعف یا تقویت ناتو 
ا هـ ای و پایگاه داده تحلیلی و گردآوری با اسناد کتابخانهـ  این پژوهش به روش توصیفی

سازمان در حمله روسیه به اوکراین چه تغییراتی را  :پرسش اصلی این استانجام شده است. 
 ،ناتو ایجاد خواهد کرد؟ فرضیه مقاله این است که بعد از جنگ روسیه علیه اوکـراین داخلی

رو خواهد شد که تقویت یا ضعف آن به علـل مختلفـی  هسازمان داخلی ناتو با تغییراتی روب
های  رسـد تصـمیم کشـورها بـرای افـزایش هزینـه که ابتدا به نظر می  طوری به دارد؛بستگی 

 برای پیوستن به ناتو، تقویت بیش دفاعی اروپا، اعالم تمایل کشورهایی چون سوئد و فنالند
پیش همکاری آمریکا با ناتو و انتظار تقویت روابط انگلیس با نـاتو موجـب تقویـت نـاتو  از 

تو در رویـارویی بـا روسـیه در جنـگ علیـه اوکـراین، نارضـایتی اما عملکرد نا .خواهد شد
اقتصاد نـاتو و اخـتالف  ی درگرایی آمریکا، وجود مشکالت زیرساخت جانبه اروپاییان از یک
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  اروپایی باعث ضعف آن خواهد شد.  راهبردیبین اعضای اروپایی حول مفهوم استقالل 

یانه چارچوب نظری: امنیت همکاری    ١جو

هـر زمـان  .یافته اسـت  مدام تکامل ،سال گذشته ٢٠٠جویانه در سراسر  یتی همکاریترتیبات امن
منظور ایجـاد امنیـت نیـاز  ند که به توسعه دادن شـرایطی در محیطشـان بـها هها اقناع شد که دولت

ها از کنسرت اروپا شـروع شـد.  . این تالشه استدارند، این ترتیبات بیشتر گسترش و تکامل یافت
ترتیبـات  وجود آمـدن بـهملل بعد از جنگ جهانی اول نیز دومین تالش عمده بـرای  ایجاد جامعه

نوعی ایجاد امنیت جمعی بود. درگیر شدن سـازمان ملـل در چنـدین  جویانه و به امنیتی همکاری
 ایـن بـا .حسـاب آورد جویانـه به های امنیت همکاری توان از تالش عملیات حفظ صلح را نیز می

زیـرا چنـدین جنـگ میـان اعضـای آن  شود؛ محسوب نمیك جامعه امنیتی سازمان ملل ی ،حال 
امنیـت  تـوان گفـت اختصار می بنابراین، به ).١٨ـ١٤: ١٣٨٩عیلی، ا(پوراسم اتفاق افتاده است

های لیبرال دمـوکراتیکی کـه بـه هـم  جویانه، نظامی راهبردی است که حول دولت همکاری
ی رسـمی و غیررسـمی و نهادهـایی کـه از طریـق ای از اتحادهـا در شـبکهو نیـز اند  وابسته
شـوند، شـکل  های دفـاعی، سیاسـی و اقتصـادی مشـخص می های برابر و همکاری ارزش

های منفـرد از طریـق  جویانه موضوعات امنیت ملی دولت گیرد. در نظام امنیت همکاری می
  شوند: چهار عرصه مکمل امنیت به هم وابسته می

   )؛بشر در داخل و خارج (امنیت فردیول: ترویج و حمایت از حقوق ا
  )؛جمعی دوم: حفظ صلح و ثبات درون فضای مشترک (امنیت دسته

  ؛جمعی) سوم: حمایت مشترك علیه متجاوز خارجی (دفاع دسته
تواند امنیت مشترك اعضا  هایی که بروز کشمکش می چهارم: ترویج فعال ثبات در حوزه

اقتصـادی و در  و از ابزارهـای سیاسـی، اطالعـاتی آمادگی برای اسـتفادهنیز را تهدید کند و 
  ).١٦٩ـ ١٧٠:١٣٩٠عیلی، ا(پوراسم )ترویج ثبات(اقدام نظامی  ،صورت نیاز

                                                                                                                                         
١. Cooperative Security Model 
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  جویانه و چهار عرصه امنیت همکاری
  
  
  
  
  
  
  
  ١٦٩-١٧٠:١٣٩٠عیلی، اپوراسممنبع: 

  جویانه اروپایی ایجاد ساختار امنیت همکاری

دنبـال همکـاری بـا  پای غربـی و آمریکـای شـمالی کـه بـهکشورهای ارو ١ریچارد کوهنبه باور 
ند کـه مـدل ا کننده سبکی از همکاری منظور کاهش احتمال کشمکش هستند، تداعی همدیگر به

جویانـه یکـی از نتـایج جامعـه امنیتـی  شود. امنیـت همکـاری جویانه نامیده می امنیت همکاری
امنیتـی بـا همـدیگر در مواجهـه بـا هـای درون جامعـه  ست که دولتهموردنظر کارل دویچ نیز 

اهـداف  ).١٨ـ١٤: ١٣٨٩ عیلی،ا(پوراسم کنند تهدیدات امنیتی در محیط اطرافشان همکاری می
جویانـه  در چهـار شاخصـه امنیـت همکاریتـوان  می ،است آمده آندر اساسنامه  را کهناتو 

  :دگنجان شکل زیر هب
مشترک و تمدن آنها که بـر اصـول  های عضو، حفظ میراث حفظ آزادی ملت . امنیت فردی:١ 

دموکراسی استوار است، حفـظ آزادی فـردی و احتـرام بـه مقـررات حقـوقی، همکـاری در 
  .رسانی آزادی اطالع و های بشردوستانه عرصه
ـته٢ آمیز  های عضو در حـل مسـالمت های سیاسی و تشویق دولت گسترش مشورت جمعی: . امنیت دس

  .جاد تعادل اقتصادی و اجتماعی در میان اعضاای و اختالفات و همکاری با یکدیگر
حمایت مشترک، مشورت و همکاری اعضا با یکدیگر در صورت حملـه  جمعی: . دفاع دسته٣ 

بازدارندگی و حفظ قدرت نظامی کارآمد برای  ؛نظامی خارجی به هرکدام از کشورهای عضو
زنه قـدرت کـه ثبـات، جلوگیری از تجاوز و اعمال زور در جهت دفاع از اعضا و تضمین موا

  دنبال آورد. امنیت و اطمینان به

                                                                                                                                         
1. Richard Cohen 
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نتیک، حفظ امنیت، ثبـات و آتالـ  شامل توجه به رفاه و ثبات در منطقه اروپا . ترویج ثبات:٤ 
پاسداری از صلح در مناطق پیرامونی، تقویـت ثبـات و امنیـت در منـاطق همسـایه اروپـا، 

تداوم پذیرش اعضای جدیـد، پیگیـری سازی،  ها و کمک به روند دموکراسی مدیریت بحران
گو با سایر کشورها، کنترل تسلیحات، خلع سـالح و و های مشارکت، همکاری و گفت برنامه

 -عدم تکثیر، توسعه روابط جدید و تقویـت همکـاری در چـارچوب شـورای مشـارکت ارو
ورهای های کش در همین راستا، تالش ).٧٣: ١٣٩٤ عیلی،اآتالنتیک و... (طباطبایی و پوراسم

بـه خـود گرفـت.  سرعت بیشتری ١٩٩٠اروپایی برای ایجاد ساختار امنیتی اروپایی در طول دهۀ 
خـود  ١»سیاست خارجی و امنیتی مشترك«ها سبب شد تا کشورهای عضو این اتحادیه  این تالش

ریزی کنند. این سیاست مشـترك، تـاکنون  پی ١٩٩١را در چارچوب معاهده ماستریخت در سال 
و  ٣کمیتۀ نظامی، هیئـت نظـامی ٢،تأسیس کمیتۀ امنیتی و سیاسی .تلفی داشته استتحوالت مخ

تـرین دسـتاوردهای  از مهم ،Plus Berlinترتیبات همکاری اروپـا و نـاتو موسـوم بـه  ،نهایتدر 
هـای  هـا، نگرانی ایـن تالش وجـود بوده اسـت. بـا ٢٠٠٠و  ١٩٩٠های  اروپاییان در طول دهه
ور کامـل برطـرف نشـده اسـت. بـروز تهدیـدهای امنیتـی جدیـد و ط امنیتی این کشورها به

سـپتامبر باعـث  ١١ویژه پس از حمالت تروریسـتی  به ،همچنین تغییر در منابع این تهدیدها
شد تا کشورهای اروپایی ضرورت بازنگری در راهبرد امنیتی خود را احساس کنند. در همین 

خـود را در قالـب نشسـت بروکسـل در سـال اتحادیۀ اروپا سند راهبرد جدید امنیتی  زمینه،
امنیتی  راهبردیک اروپای امن در یک «اعالم کرد. این راهبرد از سوی خاویر سوالنا  ٢٠٠٣
  توسـعه ).٩٥: ١٣٩٣ منش، (محمد شریفی و دارایی گذاری شد نام ٤»اروپایی بهترـ  جهانی

یش تعـامالت نـاتو بـا نهادی در درون نیروهـا، افـزا ـ جغرافیایی ناتو، اصالحات ساختاری
اختیارات و   کشورهایی که درک مشترکی از تهدیدات جدید دارند و درنهایت، گسترش حیطه

جمعی، پیشـگیری از  هایی نظیر تـأمین امنیـت دسـته زمینه ور درذکهای سازمان م مسئولیت
  فت. روند اصالح ناتو موردتوجه قرار گر هایی بود که در بینی بروز بحران و مدیریت آن، پیش

ــوده و  ــواره در نوســان ب ــدای فروپاشــی شــوروی هم ــاتو از همــان ابت ــط روســیه و ن رواب
ویژه  بـه ،فرازوفرودهای مختلفی را تجربه کرده است. مسکو تحرکـات نـاتو در مرزهـای خـود

                                                                                                                                         
1. Common Foreign and Security Policy (CFSP) 
2. Political and Security Committee 
3. Military Staff 
4. A Secure Europe in a Better World-European Security Strategy 
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بندی جدیـد علیـه  طرح مشارکت برای صلح این سازمان و گسترش آن به شرق را ایجاد صـف
داند. حمله ناتو به یوگسالوی، انصراف  منزوی کردن این کشور می خود در اروپا و تالشی برای

روسـیه، مـوج اول گسـترش نـاتو بـه شـرق و  ـ روسیه از ادامه همکاری با شـورای دائـم نـاتو
جمله عوامل مهمی بود کـه  از ،های آتی آن برای پذیرش اعضای جدید از اروپای شرقی برنامه

سیه و این سازمان را با چالش مواجه کرده بود. در این در زمان به قدرت رسیدن پوتین روابط رو
بعد سیاسی آن که دانست  مقطع زمانی، روسیه ناتو را سازمانی با دو مؤلفه سیاسی و نظامی می

کرد که بعد گسترش به شـرق  برای مسکو از اهمیت باالیی برخوردار بود و این کشور تالش می
تقویت حضور خود مدیریت کند. مرور روابط روسـیه و  با ،های آتی آن را تا حد امکان و برنامه

های ظـاهری حـاکی از رفتـار  رغم برخی مخالفت جمهوری پوتین، به ناتو در دور اول ریاست
جویانه روسیه در قبـال ایـن سـازمان اسـت. مسـکو بـا عنایـت بـه  گرایانه و همکاری غیرتقابل

عضـو جدیـد از  دهه شرق، الحاق محدودیت توان خود در ممانعت از موج دوم گسترش ناتو ب
هـای قفقـاز و آسـیای مرکـزی در برنامـه  اروپای شرقی به ایـن سـازمان و مشـارکت جمهوری

روسـیه تـالش  ،عنوان یك امر واقعی پذیرفت. در چنین فراینـدی مشارکت برای صلح ناتو را به
و نادیـده  هـای امنیتـی گیری روندهایی که نتیجه آن حـذف ایـن کشـور از طرح کرد تا از شکل

  ).٣٧ـ٣٦: ١٣٩٣ نژاد، گرفته شدن کامل منافع این کشور بود، جلوگیری کند (مصلی

 گسترش ناتو 

سـازی سـاختار امنیـت  های بعد از جنگ سرد معطوف به متنـوع رویکرد امنیتی ناتو در سال
دهد که نـاتو در دوران جنـگ سـرد فاقـد  های راهبردی نشان می جمعی بوده است. واقعیت

تمام تالش خود را برای حفاظت از اروپای مرکزی و غربی متمرکـز  و وپلیتیکی بودتحرك ژئ
. همچنین پایان جنگ سرد دو دیـدگاه عمـده را در مـورد )٣٩: ١٣٩٣نژاد،  مصلی( کرده بود

آتالنتیکـی ـ  ایجاد یـک سیسـتم امنیتـی اروپـایی ،نخست :نقش آمریکا در ناتو مطرح کرد
 دفـاعی بـرـ  تری را در چارچوب هویـت امنیتـی نقش مستقلاروپا  ،شامل روسیه که در آن

کنـد.  عهده دارد و در صورت پذیرش اعضای جدید از اروپای شرقی چنین نقشی را ایفا می
دیـدگاه دوم خواهـان تحکـیم  این دیدگاه به محدود شدن نقش آمریکا در ناتو معتقد اسـت.

 مهار کهژمونی آمریکا در غرب و توسعه به شرق است تا روسیه ر
ً
و با افزایش نقش  ندا کامال

کراسی کشـورهای حـوزه بالکـان و بالتیـک را وجمله حقوق بشر و دم از ،و کارکردهای خود
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های  عطفی برای تدوین رهیافت نقطه ،در رم ١٩٩١گیرد. برگزاری اجالس سران در سال  دربر
 یران توجه خاصجدید امنیتی بود. در این اجالس به حفظ توان، دفاع جمعی و مدیریت بح

افزایش همکاری با کشورهای اروپای  ای به نام صلح و همکاری منتشر شد که بر شد. بیانیه
کید داشت. ناتو در حاشیه این اجـالس اقـدام بـه تشـکیل نهـادی بـه نـام  مرکزی و شرقی تأ

شـش کشـور  ،شورای همکاری آتالنتیک شمالی کرد که مشتمل بـر کشـورهای عضـو نـاتو
کشورهای شوروی پیشین نیز بـه ایـن  ١٩٩٢در سال  سه کشور بالتیک بود.اروپای شرقی و 

بنـدی و  های نظـامی، سیاسـی، بودجه وظیفه شورا ارائـه خـدمات در عرصـه .شورا پیوستند
شدت  دولت یلتسین به ،با تالش غرب برای گسترش ناتو ).٩ـ١٠: ١٣٨١ دفاعی بود (مرادی،

تراض کرد و روسیه بدون دردسر زیاد خـود را اع ١٩٩٠نسبت به شروع گسترش ناتو در دهه 
های شوروی سابق در اروپای مرکزی در ناتو عادت داد. اما از همان آغاز  به عضویت ماهواره

طلبان لیبرال  ازجمله اصالح -، مقامات و مفسران روسی ١٩٩٠گسترش ناتو در اواسط دهه 
کراین باعث رویارویی با غرب هشدار دادند که پیشنهاد عضویت در ناتو به گرجستان و او -

مهـار  راهبـردو خطر حاد جنگ خواهد شد. این هشدارها توسط جورج کنان، معمار اصلی 
تـرین کارشـناس روسـیه در تـاریخ وزارت امـور خارجـه، و  اتحاد جماهیر شوروی و بزرگ

 مــردان برجســته آمریکــایی تکــرار شــد ر دولــتســایهمچنــین توســط هنــری کیســینجر و 
)LIEVEN, عضــو  ١٢، ١٩٤٩عضــو دارد. در ســال  ٣٠نــاتو  ،در حــال حاضــر .)٢٠٢٢

مؤسس اتحاد وجود داشت: بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، ایسلند، ایتالیـا، لوکزامبـورگ، 
انـد از: یونـان و  متحده. سایر کشورهای عضـو عبارت  هلند، نروژ، پرتغال، بریتانیا و ایاالت

)، جمهـوری چـک، مجارسـتان و لهسـتان ١٩٨٢یا ()، اسپان١٩٥٥)، آلمان (١٩٥٢ترکیه (
). ٢٠٠٤)، بلغارستان، استونی، لتـونی، لیتـوانی، رومـانی، اسـلواکی و اسـلوونی (١٩٩٩(

  ).٢٠٢٠) و مقدونیه شمالی (٢٠١٧نگرو ( )، مونته٢٠٠٩آلبانی و کرواسی (

 اهداف ناتو از گسترش به شرق

 ؛تازی در جهان پس از فروپاشی نظام دوقطبی یکه. ١
دن و فروپاشـی تمـدن کـررنگ  هدف کم گسترش فرهنگ و سیاست امریکا ـ اروپا با .٢

 ؛کس موجود در شرقواسالمی ـ ارتد
 ؛مهار کشورهای اسالمی و دنیای اسالم .٣
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 ؛ویژه چین در نظم نوین جهانی به ،محدود کردن نقش کشورهای آسیایی .٤
 ؛ی و قفقازدستیابی به منابع انرژی و بازار مصرف آسیای مرکز .٥
 ؛داری انحصاری به رهبری چین و گسترش آن در آسیای مرکزی جلوگیری از رشد سرمایه .٦
   ؛ن در آسیای مرکزی و قفقازآمحدود کردن ایران و کنترل نفوذ  .٧
هدف از  ،دیگر  عبارت پیگیری اهداف ویژه امنیتی ـ سیاسی و ژئوپلیتیکی در درازمدت. به. ٨

سمت اهداف سیاسی و صدور امنیت و ثبات بـه اروپـای  ش بهگسترش ناتو به شرق گرای
کوشـد تـا بـا  ایـن سـازمان می ،راستا در همین .شرقی و کشورهای ماورای قاره اروپاست

نیـز جمعی بـه تضـمین امنیـت کـل اروپـا و  تبدیل هدف اولیه نظامی ناتو از دفاع دسـته
ن بـه روی کشـورهای گسترش حوزه جغرافیایی فعالیت این سـازمان و گشـودن درهـای آ

  ).٢٩: ١٣٨٧ به هدف خود برسد (قامت، ،مند عالقه
کشوری ایـن اتحادیـه  ٢۸ بلوک  د،شومیلیون جمعیت در اتحادیه اروپا ادغام  ۴۶اوکراین با اگر 

عنوان یکـی از  نظر نظامی نیز ارتش اوکـراین، بـه ای در جهان تبدیل خواهد کرد. از را به بازیگر عمده
هـم بـه روسـیه  ی نظامی اروپا به ناتو ملحق خواهـد شـد و خـط مقـدم نـاتو بـازترین نیروها بزرگ

کـه را هـایی  یییـه اروپـا برخـی واگرااتحاد به آن پیوستن در ضمن،  شود. تر و ناتو تقویت می نزدیک
دهد که اتحادیه اروپـا رو بـه  برد و نشان می از بین می ،وجود آمده بود راثر تحوالت یونان و اسپانیا بهب

  ).  ٢: ١٣٩٢کشورها هنوز هم برای پیوستن به آن تمایل دارند (قفقاز،  ،د بودهرش

  روسیه و پیوستن اوکراین به ناتو

پس از فروپاشی اتحـاد جمــاهیر شــوروی، حــداقل ســه گفتمــان هــویتی در نگــاه بــه 
ر گفتمـان لیبـرال کـه خواسـتااول،  :های جداشده از اتحـاد روسیه رواج داشته است جمهوری

کید آن بـر اهمیـت تـزار یـا  گفتمان محافظه ،؛ دومبود برپایی دوبـاره امپراتـوری یـک کار که تأ
حفـظ حـوزه نفـوذ کـه در پـی گفتمـان مرکزگـرا سوم، نظام شبیه اتحاد جماهیر شوروی بود و 

در دوره غیررسمی در منطقه بود. پس از فروپاشـی اتحـاد جمـاهیر شوروی که گفتمان لیبـرال 
ـــودی کوتــاه ــه ،گفتمـــان مرکزگـــرا ؛بــر سیاســت خــارجی روســیه حــاکم ب ویژه در دوران  ب
 ).٣٢ :١٣٩٩ زاده و همکـاران، جمهوری والدیمیر پوتین در این کشور حاکم شد (زکی ریاست

کیـد دارد  این گفتمان کماکـان بـر جایگـاه بی بدیل و برتـر خـود در منـاطق پیرامونی این کشور تأ
هـای ایـن  های دیگـر در ایــن منــاطق و تـالش مقام نه نفوذ و حضور قدرتهرگومعتقد است و 
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کردن بر تصـویر هژمونیــک روسـیه در کشـورهای  یافته برای خدشه وارد های استقالل جمهوری
ویژه با نزدیکی به غرب و سازوکارهای غربی همچون ناتو، سـبب احساس تهدید شـدید  به ،خود

و اوکـراین در  ٢٠٠٨مانند نمونـه گرجسـتان در سـال  ،وسیههای جدی از سوی ر و بروز واکنش
 تحرکـ ،٢٠٢٢از همین رو، در سال  ).٥٢ :١٣٩٩زاده و همکاران،  زکیشود ( می ٢٠١٤سال 

معنـای دامـن زدن به تهدیدهای امنیتی روسیه و نقـض  سمت ژئوپلیتیک غرب بـه اوکراین به
 عـین محـور و در ای روس نهادگرایی منطقـهگرایی و  جمله چندجانبه از آن،های امنیتی  بنیان

گـرا در  محور و غرب نقـض همگرایـی و دامـن زدن بـه واگرایـی و نهادگرایی آتالنتیک ،حال 
ویژه پوتین را کـه  به ،گرا ادعای نخبگان روسی . از طرفـی، اوکـراین غربقلمداد شد اوراسـیا

دانـد. تـأثیر و  تهدیـد می ،سب استمعتقدند دموکراسی به سـبک غربـی برای اوکراین نامنا
ن در سـیطره آجهـت اسـت کـه بخـش شـرقی   این از ،اهمیت اوکراین برای امنیـت روسـیه
کننـد. اوکـراین  زنـدگی می منطقـهتبار در ایـن  های روس روسیه قـرار دارد و بخـشی از گروه

سـتقل معنــای از دســت دادن کنتـرل امنیتـی حـوزه کشـورهای م گرا برای روسـیه بـه غرب
و امنیتی خود را با بـالروس و  راهبردیاست تـا حـوزه  صددالمنافع است. روسیه در مشترک

 از طریق یک ،همین علت به .اوکراین گسترش دهد
ً
پارچه کـردن دفـاع  ایـن کـشورها معموال

های اطالعاتی و تولیدات تسلیحاتی خــود بـا روسـیه در مـدار امنیتـی ایـن  هوایی، فعالیت
ازای همکـاری  روسـیه در ،واقــع در .کننـد استای اهداف امنیتی آن حرکت میکشور و در ر

کنـد  را برطـرف می هـاامنیتی و ژئوپلیتیک ایـن کشـورها نیازهــای انــرژی و اقتــصادی آن
اهمیت نیروی دریایی روسـیه در دریـای  ،عالوه . به)٤٨: ١٣٩٥ االسالمی و شیراوند، (شیخ
های اروپـایی بـر  برابر تهاجم نیروهـای غربـی و قـدرت در ١کریمه و بندر سواستوپل ،سیاه

اهمیت ژئواستراتژیک این منطقه افزوده است. اوکراین بخش مهمی از سواحل دریای سیاه و 
روسـیه در دوره  .را در اختیـار داشـته اسـت ٢جمله سواستوپل و اودسا از ،بندرهای مهم آن

گرفـت. در  خود در دریای سـیاه بهـره میبرای استقرار ناوگان دریایی  این بندرهااز  ،شوروی
جزیره  مقابل، اکنون سواحل روسیه در دریای سیاه به نوار باریکی از مرزهای آبخازیا تا شـبه

است. عالوه بر این،  ٤در تنگه کرچ ٣شود که تنها بندر مهم آن نووروسیسک تامان محدود می

                                                                                                                                         
1. Sevastopol 
2. port of odessa 
3. Novorossiysk 
4. Kerch Strait  



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و سوم

بیس
، شماره

 1
پ،  
اپی

 ی
89

، بهار 
1401

  
 

 

 34  

گذاری شـده اسـت،  سرمایه تولیدات صنایع نظامی و هوافضای اوکراین که در دوره شوروی
بنابراین، دسترسی روسیه به دریای سیاه بـه  .کند بخش مهمی از نیازهای روسیه را تأمین می

هـای سـاحلی و کنتـرل  دهد تا عالوه بر دفـع تهدیـدات امنیتـی نزدیـک بـه آب آن اجازه می
نـد و ونقل انرژی، پروژه گسترش قدرت خود در دریای مدیترانه، اقیـانوس ه مسیرهای حمل

هـا و  گوید روس هاست که می پوتین سال. )٤٨٨: ١٣٩٩ پیش ببرد (یاری،نیز  فراتر از آن را 
 یـک ملـت  نظر تاریخی و فرهنگی آن ها از اوکراینی

ً
محسـوب قدر نزدیک هستند که اساسـا

یک سازه مصـنوعی  ،عنوان یک کشور مستقل ند. او همچنین گفته است که اوکراین بهشو می
 »ترین فاجعه ژئوپلیتیک قـرن بزرگ«عنوان  وپاشی اتحاد جماهیر شوروی بهاز فر یو .است

). روسـیه خـود را در محاصـره دشـمنان، ٣ :٢٠٢٢ ,Talmazanابراز تأسف کـرده اسـت (
بیند. سی سال پس از انحـالل اتحـاد جمـاهیر شـوروی در دسـامبر  ویژه ناتو در غرب می به

کوشد دوباره خـود  یمیر پوتین، مسکو میسال از به قدرت رسیدن والد ٢٢گذشت و  ٢٠٢١
اوکـراین و  فقـطکننده امنیت در منطقه معرفی کنـد.  عنوان نیروی سیاسی مسلط و تأمین را به

اند  به عضویت ناتو و اتحادیه اروپا دست یافتند، توانسته ٢٠٠٤سه کشور بالتیک که در سال 
عنوان بخشـی از  ی بالتیـک را بـهمتحده هرگـز کشـورها  فراتر از کنترل مسکو بمانند. ایاالت

اتحاد جماهیر شـوروی پـس از الحـاق مجـدد اجبـاری آنهـا در طـول جنـگ جهـانی دوم 
قبول بوده است. اوکراین بـرای  برای روسیه تغییرات غیرقابل ،رو ازهمین .رسمیت نشناخت به

عه عنوان یـک عنصـر کلیـدی در توسـ و به همحور بود ناپذیر دولت مسکو ها جزء جدایی قرن
آرزوی اوکـراین پـس از  ،رو ازهمـین .دفاعی، امنیتی و اقتصادی این کشور عمل کرده اسـت

تر با غرب و تالش برای عضویت در نـاتو و اتحادیـه اروپـا بـرای  شوروی برای ادغام نزدیک
میـراث، فرهنـگ و  ،به قلـب ماهیـت دولـت روسـیه زیرا ؛تصور است ها غیرقابل اکثر روس

زند. اوکراین همیشه حائلی بین مرکز روسیه و غرب بوده،  آن ضربه می تر از همه، امنیت مهم
کرملین  وشدت ضعیف شده است. این وضعیت بسیار دردناک است  اما اکنون این حائل به

تواند آن را تحمل کند. هدف نهایی کرملین این است که اطمینان حاصل کنـد اوکـراین  نمی
رسـاندن بـه نطریق حداقل تهدید نکـردن یـا آسـیب ماند و از  در حوزه نفوذ روسیه باقی می

دنبـال  اسـت. در غیـر ایـن صـورت، کـرملین بـه این کشورامنیت روسیه، در خدمت منافع 
تصرف اولیـه کریمـه توسـط روسـیه و  ،با تجزیه کشور حتی ،تضعیف اوکراین تا حد ممکن

ق دونتسـک طلب جمهوری خل های جدایی مداخله آن در شرق اوکراین در حمایت از دولت
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سـنتی  شـکل مسـکو بهکلی بایـد گفـت کـه  طور به). ٢٠٢١:٦ ,Berlsو لوهانسک است (
عنوان چیزی که شبیه تقسیم قاره در قرن نوزدهم بـه  ترتیبات امنیتی در اروپا و فراتر از آن را به

دهد. در این زمینه، والدیمیر پوتین اصرار داشت که جامعه  ترجیح می ،های نفوذ است حوزه
رسمیت بشناسد و هرگونه تـالش  المللی فضای پس از شوروی را در حوزه نفوذ روسیه به بین

ویژه در سـاختار امنیتـی  بـه ـکردن کشورهایی مانند اوکراین و گرجستان به غـرب  برای وارد
  ).٢٠٢١:٦ ,Berls( دورو ش هبا مقاومت شدید روب ـغرب (ناتو) 

  از جنگ اوکراین ها نسبت به تقویت یا تضعیف ناتو پس دیدگاه

برخی معتقد به  .شده است  مطرح هایی با آینده ناتو نظریه ارتباطدر محافل دیپلماتیك اروپا در 
جمعی اروپایی به شکل یك سازمان قدرتمند مشـابه کنفـرانس  ایجاد یك سازمان امنیت دسته
در میـان اند. در اروپـای غربـی فکـر ایجـاد اصـالحات در نـاتو  امنیت و همکاری اروپا بوده
کید داشتند بایسـتی سـهم اروپـا در   مداران مطرح تحلیلگران و برخی سیاست شده است که تأ

ایـن تلقـی در میـان همـه  ،حـال  ایـن بـا .گیری و ساختار فرماندهی ناتو افـزایش یابـد تصمیم
نظـر  خصوص درباره نقش امریکا در ناتو اختالف به ؛های اروپایی عضو ناتو یکسان نبودرکشو

امـا  ،داشت. کشورهایی نظیر فرانسه معتقد بودند که وجـود نـاتو هنـوز موردنیـاز اسـتوجود 
به باور نهادهای اروپایی مثل اتحادیه اروپای غربی و جامعه اروپا از اولویت برخوردار هستند. 

توانـد موجـب  هـا و توانـایی آنهـا در دفـاع از خـود می فرانسه فقط عزم راسخ و آشکار اروپایی
 یسـعی در تقویـت و ارتقـا ،به همـین دلیـل .ناسباتی نو در حوزه آتالنتیك شودگیری م شکل

بـا  ،خصوص بعد از بحران بالکـان به ،اش عنوان بازوی نظامی و امنیتی اتحادیه اروپای غربی به
ها همگام بـا امریکـا معتقدنـد کـه مشـارکت مسـتقیم  مدیریت بحران داشت. انگلیسی هدف

سـاز مشـارکت امریکـا در امنیـت  چنان ضروری است و ناتو زمینهآمریکا برای امنیت اروپا هم
عنوان  د و بـهشـوطبق این نظر ناتو همچنان باید تداوم یابد و تجدیـد سـاختار  .اروپا بوده است

تـالش  ،حـال هـر  بـه ).٢٩: ١٣٩٦ د (قامت،کنستون اصلی ساختار امنیتی نوین اروپا عمل 
تر در  ایفـای نقـش برجسـته رفته در موجب شد تا رفتهقطبی  ها و نگاه به جهان غیرتک اروپایی

 رو، در محافل اتحادیه اروپا نیـز در مسـیر تبـدیل ازاین .هایی شود المللی کوشش عرصه بین
  جمله:  از .شدن به یک بازیگر مؤثر امنیت جهانی الزاماتی مطرح شد 

 ؛پایان دادن به وابستگی انرژی اروپا به روسیه   
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 ؛لط اروپا در تأمین تسلیحات و سایر منابع نظامیترویج صنعت دفاعی مس  
 ؛ترویج مشارکت برابر بین اتحادیه اروپا و ناتو  
 ؛ایجاد ارتش اروپایی  
 ؛متحده  های امنیتی ایاالت مستقل شدن از تضمین  
  بـدون بـه خطـر  ـ که مکمل ناتو اسـتـ ای  جایگزین برای بازدارندگی هستهارائه یک

 »راهبـردیخودمختـاری «در این صورت است که اروپا از  قطف. تی پی ان انداختن تعهدات
هـای مسـلحانه آینـده در همسـایگی خـود  واقعی و توانایی بازدارنـدگی و مـدیریت درگیری

  ).٢٠٢٢ ,Vicente( برخوردار خواهد شد

  تقویت ناتو پس از جنگ اوکراین
  تقویت دیدگاه پیوستن اعضای جدید به ناتو . ١

به امضای  ١٣٢٨ /١٩٤٩مان پیمان آتالنتیک شمالی که در سال ترین بخش منشور ساز مهم
هرگونه حمله مسلحانه به یک یـا « :دارد آن است که اعالم می ٥ماده  ،اعضای سازمان رسید

تمـام اعضـای سـازمان محسـوب   چند عضو ناتو در اروپا یا آمریکـای شـمالی، حملـه بـه
دوران جنـگ سـرد ناشـی از سـادگی  های قدرت اصلی ناتو در دهـه ،حال  این با» شود. می

از زمـان فروپاشـی  ،مأموریت آن و موفقیت در اجتناب از جنگ بوده است. بر ایـن اسـاس
، ناتو با پرسشی اساسـی در مـورد علـت وجـودی خـود ١٣٦٨/ ١٩٨٩دیوار برلین در سال 

نیز نحوی همکاری روسیه را  اعضای ناتو کوشیدند به ،همین دلیل مواجه بوده است. شاید به
قانون نهادی روابط، همکاری «معاهده موسوم به  ،دست آورند. بر این اساس در این پیمان به

) ١٣٧٦( ١٩٩٧که در اجالس رهبران ناتو و روسـیه در سـال » و امنیت متقابل روسیه و ناتو
امضا شد، چارچوب همکاری دو طرف را تعیین کرد. مطابق با این معاهـده، هـر دو طـرف 

صـلح «کنند و به همکاری برای ایجـاد  طرف دیگر را دشمن خود تلقی نمی اعالم کردند که
). امـا ١٣٩٥در منطقه اروپـا و حـوزه آتالنتیـک متعهـد هسـتند (شـعیب، » پایدار و فراگیر

واقعیت حاکی از آن است که پس از جنگ سرد، تقابل ایدئولوژیک صرف در روابط روسـیه 
ترین تالش روسـیه  مبنای این رقابت، مهم داد. بر و آمریکا جای خود را به رقابت ژئوپلیتیک

ازپیش در  متحده نیز حضور بیش  پارچگی مناطق تحت سلطه خود و هدف ایاالت حفظ یک
 ،١٩٩١. در سـال )١١٩: ١٣٩٥ جهان بود (صـفری و وثـوقی، راهبردی ـ مناطق ژئوپلیتیک

ش زیادی را برای برقراری متحده امریکا تال  پس از استقالل کشورهایی چون اوکراین، ایاالت
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اعتمـاد بـرای  های مناسـب و قابل سـازوکارسـبب نیـاز بـه  ارتباط نزدیک با این کشـورها بـه
  گرفته بودند. قرار راهبردیهمکاری با دولت جدید کرد که در یک منطقه 

آنهـا طور چشمگیری گفتمان سیاسی در سوئد و فنالند و افکار عمومی  بحران اوکراین به
 ٦٢نشان داد کـه  ،انجام شد ٢٠٢٢اده است. یک نظرسنجی عمومی که در مارس را تغییر د

درصد با این اقدام مخالف  ١٦ فقطدرصد از شهروندان فنالند موافق پیوستن به این اتحاد و 
طور مشابه، در  است. به ٢٠١٧درصد موافق در سال  ٢١توجه از  درخوریک تغییر   بودند. این

درصد مخـالف  ١٧ و فقطیافته است   درصد افزایش ٥٩ه ناتو به سوئد، حمایت از پیوستن ب
تهاجم «بیان کردند که  ٢٠٢٢وزیران هر دو کشور، در دیدار خود در آوریل  هستند. نخست
طـرز فکـر در کشـورهای شـمال به انداز امنیتی اروپا را تغییر داده و  چشم ،روسیه به اوکراین

ر دو کشور زمانی که به ائتالف ملحق شـوند، ه». داده است جهتطرز چشمگیری  اروپا به
های بسیار پیشرفته نظامی و دفاع غیرنظامی را در دریا، زمین و هـوا بـه  ها و تخصص ظرفیت

 بـه   حالی ای برای اتحاد خواهد بود. در افزوده  ارمغان خواهند آورد که ارزش
ً
که روسیه قـبال

ایـن امـر «د کـه رک و استدالل می بودده سوئد و فنالند نسبت به پیوستن به ائتالف هشدار دا
ابـزاری اسـت کـه بـرای رویـارویی  زیرا ایـن اتحـاد ؛آورد ثبات را برای اروپا به ارمغان نمی

با توجه به اینکه هر دو کشور اکنون برای عضویت در این ائتالف فشار  .»شده است  طراحی
طرفـی و  نویـد پایـان بی زیرا ؛آورند، این نمادی از بازگرداندن مجدد امنیت در اروپاست می

سال و فنالند از زمـان شکسـت خـود دنبـال  ٢٠٠عدم تعهد نظامی است که سوئد بیش از 
  .)٢٠٢٢ ,Dutta( کرده است

هـدف افـزایش  را بـا ١، اتحادیـه اروپـا سیاسـت امنیتـی و دفـاعی اروپـا١٩٩٩در سال 
رد. با انجـام ایـن کـار، های نظامی و غیرنظامی آغاز کهای جمعی و مدیریتی بحران توانایی

عنوان  توجـه خـود افـزود. ایـن امـر بـه یک مؤلفه نظامی به قدرت سیاسـی و اقتصـادی قابل
ر امنیـت جهـانی، بـا پتانسـیل ددار از تمایل اتحادیه اروپا بـرای تأثیرگـذاری ای معنی نشانه

یر هـای سـاشود. این مسئله موجـب واکـنشبازتعریف منافع راهبردی در جهان شناخته می
متحـده نگـران حفـظ نـاتو   ایـاالت ،بـین  این د. درشمتحده   ویژه ایاالت به ،بازیگران غالب

ترین سازمان امنیتی در اروپاست و روسیه نیز در تالش است تـا روابـط کلـی عنوان اصلی به

                                                                                                                                         
1. ESDP 
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خود با اتحادیه اروپا را تعریف کند و نفوذ خود را در اروپای شرقی و آسـیای مرکـزی ارتقـا 
  ).٣٨٦-٣٨٥ :٢٠٠٦ ,Glegerich et alبخشد (

  تقویت همکاری آمریکا و ناتو. ٢

تواند منجر شـود.  طرفی دیرینه فنالند و سوئد می اقدام تهاجمی روسیه به اوکراین به پایان بی
های مخالف است که بعد از فروپاشـی  این پایان نمادی از تقسیم روزافزون جهان به اردوگاه

و چین از طرف دیگر ادامه یافت. هدف نـاتو در  ،طرف در یک متحده  شوروی توسط ایاالت
قـدرت رو بـه  بر مقابله بـا  طور فزاینده متحده به  زیرا ایاالت ؛نامشخص بود ،های اخیر سال

 ةتوسـع  حـال کـه اروپـا در  حـالی در ؛کـرد رشد اقتصادی، فناوری و نظامی چین تمرکز می
 ایـن های اقتصادی، سیاسـی و نظـامی بـود. بـا در حوزه» راهبردیاستقالل «مفهوم خود از 

متحده را برای تقویت نـاتو تحـت رهبـری خـود، بـا   حال، تهاجم روسیه به اوکراین، ایاالت 
ای شبیه به دوران جنگ سرد تشـویق  شیوه تمرکز بر مقابله با تهدید روسیه و همچنین چین به

 ،هـای مشـترک سـاس ارزشمتحـده از کشـورها انتظـار دارد کـه بـر ا  کرده اسـت. ایـاالت
  های تحت رهبری ایـاالت بین اردوگاه اقتصاد جهانی را تمرکزهایی را انتخاب کنند که  طرف

د. ایـن تمرکـز مجـدد، بخشـتسـریع  ،روسیه که در اردوگاه دوم قرار دارد) ومتحده و چین (
ن های نظـامی در سـطح جهـا کند و منجـر بـه افـزایش هزینـه حمایت از ناتو را تقویت می

  .)٢٠٢٢ ,Country( شود می

  های دفاعی کشورهای عضو ناتو افزایش هزینه .٣

سـمت افـزایش  شده در جهت تقویت ناتو فشار بیشـتر کشـورهای عضـو بـه از دالیل مطرح
 ٨/٤صورت واقعـی  های دفاعی اروپا به ، هزینه٢٠٢١های دفاعی خود است. در سال  هزینه

افـزایش بـه ایـن معنـی اسـت کـه ایـن گری بـود. درصد رشد کرد که بیشتر از هر منطقه دی
دهد. بحران اوکـراین  درصد از کل هزینه دفاعی جهانی را تشکیل می ٧/١٨های اروپا  هزینه

های نظامی از سوی کشورهای عضو، مانند بلژیـک شـده  موجب اعالم افزایش بیشتر هزینه
 دهـد. ده افـزایش میدرصد در هشت سال آینـ ٥٤/١به  ٩/٠های نظامی را از  است که هزینه

اند کـه  ریزی کرده مانند رومانی، لتونی و لهستان برنامه ،این، سایر کشورهای عضو عالوه بر
درصد از تولید ناخـالص داخلـی خـود افـزایش  ٣تا  ٥/٢های دفاعی خود را به میزان  هزینه

ــد. می ــت مهم دهن ــوان گف ــن موضــوع ت ــرین پیشــرفت در ای ــان از  ،ت ــه آلم ــن اســت ک ای
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. بعـد از جنـگ روسـیه )٢٠٢٢ ,Dutta( شـود های دفاعی سنتی خود خارج می ندگیبازدار
میلیارد دالر) هزینـه دفـاعی اضـافی را  ٧/١٠٤میلیارد یورو ( ١٠٠آلمان مبلغ  ،علیه اوکراین

درصد تولید ناخالص  ٢به  ٢٠٢٤اعالم کرده است و قصد دارد بودجه دفاعی خود را تا سال 
برساند. دستیابی به این امر ممکن است دشوار باشد، اما ایـن  درصد فعلی) ٥/١داخلی (از 

های بیشـتر از سـوی فرانسـه و  دهنده جهت روشنی از حرکت آتی است. وعـده هزینـه نشان
کند تـا بودجـه دفـاعی  جمله ایتالیا، اسپانیا و هلند را تشویق می آلمان، سایر اعضای ناتو از

های دفاعی اتحادیه  رود که قابلیت حال، انتظار می  این خود را در طول زمان افزایش دهند. با
  .)٢٠٢٢ ,Country( های کلی ناتو کم باقی بماند قابلیت اروپا در مقایسه با

  تقویت روابط انگلیس با ناتو پس از برگزیت .٤

 توان از دو جنبه مثبـت و منفـی وپیامدهای خروج بریتانیا در حوزه دفاع و امنیت اروپایی را می
داد. بریتانیا همواره مخالف الگوبرداری  بررسی قرار مدت و بلندمدت موردامدهای کوتاهپی نیز

از ساختارها و ابزارهای ناتو، اعمال اصالحات در ساختارهای دفاعی اتحادیه اروپـا و افـزایش 
واقع، با خروج بریتانیا وتوی لندن نیـز از  بودجه سیاست امنیتی و دفاعی مشترک بوده است. در

شود. یکی از این های جدید در حوزه دفاعی بازتر میشدن برنامه  فرصت برای مطرح ،رفتهبین 
موارد، ایده استقرار یک مقر فرماندهی عملیات دائمی در بروکسـل بـرای طراحـی، نظـارت و 

به بهانه الگوبرداری  ،٢٠٠٣های اتحادیه اروپاست که بریتانیا همواره از سال  اجرای مأموریت
مخالفـت  ،مخالفت کرده است. نمونـه دیگـر این موضوعری با ساختارهای ناتو با کا و موازی

اکنون به میزان پـنج سـال گذشـته و در سـطح  که هم ١بریتانیا با بودجه آژانس دفاعی اروپاست
هـای شده است. از پیامدهای دیگر خروج بریتانیا، حرکـت دولـت  میلیون یورو متوقف ٥/٣٠

هماهنگ ساختن توانمندی ساختارهای دفاعی و تشکیل اتحادیـه  سمت عضو اتحادیه اروپا به
دفاع اروپایی است. با توجه به راهبرد جدید اتحادیه اروپا در حوزه سیاست خارجی و امنیتی و 

راهبـرد جدیـد آلمـان نیز و  ٢٠١٦شده در گزارش پارلمان اروپا در سال  پیشنهادهای مطرح نیز
گرایـی بیشـتر در حـوزه سیاسـت  نزدیک نـوعی هـم ای یندهتوان گفت در آ در حوزه امنیتی، می

خـروج بریتانیـا  ،حـال  یـنا های عضو به وجود خواهد آمد. بـا امنیتی و دفاعی در میان دولت
. عـدم مشـارکت لنـدن در ایـن داردسیاست امنیتی و دفاعی مشـترک  ایپیامدهای منفی نیز بر

                                                                                                                                         
1. European Defense Agency 
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هـای رک اروپـایی یکـی از شـریکسیاست به این معناست که سیاست امنیتی و دفـاعی مشـت
درصـد  ٤٠ ،مجمـوع دهد. گفتنـی اسـت کـه بریتانیـا و فرانسـه در اصلی خود را از دست می

دارند. بریتانیا یکی از پنج دولت عضو اتحادیه  گذاری در حوزه دفاعی اروپا را در اختیارسرمایه
ر ناتو عمل کرده اسـت. اروپاست که همراه یونان، لهستان، فرانسه و استونی به تعهدات خود د

، هبـود ١مـالو  با توجه به اینکه سیاست امنیتی و دفـاعی مشـترک اروپـایی نتیجـه نشسـت سـن
بـرلین ـ  رسد محور پاریس رو، ساختار حکمرانی آن نیز تغییر خواهد کرد. البته به نظر می ازاین

مـدنی در  آلمـان از یـک قـدرت ،لندن خواهد شد. در شرایط کنونیـ  جایگزین محور پاریس
های بیشتری را در حوزه امنیـت بـر خواهد مسئولیت شدن به کنشگری است که می  حال تبدیل
ویژه با انتشار راهبرد این کشور در حوزه سیاسـت امنیتـی و خـارجی در  این امر به .عهده بگیرد

مشــاهده اســت. البتــه خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا در  خوبی قابل بــه ،٢٠١٦ ژوئیــه ١٣
مدت اثر منفی چندانی بر امنیت فراآتالنتیکی نخواهد گذاشت. لنـدن همـواره نسـبت بـه  وتاهک

های تواند سیاستهای بریتانیایی، سازمان ناتو بهتر میزیرا به باور مقام ؛ناتو متعهد بوده است
ل عنوان اسـتقال هیچ سنتی ژئوپلیتیکی لندن را تأمین کند و دیگر اینکه عضویت لندن در ناتو به

زیاد نقش بریتانیا   احتمال رو، به کند. ازاینو حاکمیت ملی بریتانیا در حوزه نظامی را نقض نمی
مدت افزایش خواهد یافت. عـدم حضـور لنـدن در اتحادیـه اروپـا و سیاسـت  در ناتو در کوتاه

از  ساز شـود. لنـدنتواند هم برای اتحادیه و هم برای بریتانیا مشکلامنیتی و دفاعی مشترک می
گرایی اروپایی در حـوزه سیاسـت خـارجی و دفـاعی محـروم خواهـد شـد.  ر همدتأثیرگذاری 

هـای امنیتـی و دفـاعی تر در سیاستمند به حضور پررنگ گاه عالقه اگرچه لندن هیچ ،بنابراین
توانـد بـر منـافع ملـی و اروپایی نبوده است، اما افزایش همکاری میان کشورهای اروپایی مـی

مللی بریتانیا اثر منفـی بگـذارد. همچنـین اتحادیـه اروپـا در نبـود بریتانیـا بایـد ال حضور بین
گذاری بیشتری در حوزه نظامی و توانمندی عملیاتی انجام دهد. در سطح تاکتیکی نیـز  سرمایه

را بـا  یافته م سـازمانیهای جاری برای مبارزه بـا تروریسـم و جـرا تواند تالشخروج بریتانیا می
آید (ثمودی شمار می موضوعی مهم به ،تبادل اطالعات ،رو کند. در هر دو حوزه دشواری روبه

دنبـال تعمیـق  در پی برگزیت بریتانیـا بـه ،به نظر برخی کارشناسان ).٨٧ـ٨٦: ١٣٩٧ رود، پیله
روابط دوجانبه خود با کشورهای اروپایی و همکاری در کنار متحدان اروپـایی از طریـق نـاتو 

                                                                                                                                         
1. Saint-Malo 
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 ؛اسـت شـدهروابط بریتانیـا بـا اتحادیـه اروپـا [یخ] ین منجر به آب شدن بوده و درگیری اوکرا
زمینه امنیت و امـور  سمت هماهنگی بیشتر در که به حرکت بریتانیا و اتحادیه اروپا به  طوری به

هایی بین بوریس جانسون و رئیس کمیسیون اروپـا،  تماس ،مثال رای است. ب انجامیدهخارجی 
هـای  شده اسـت. همچنـین بـه تماس مورد درگیری در اوکراین برقراراورسوال فون درالین، در 

بعدی بین لیز تراس و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاسـت امنیتـی، جـوزپ 
عنوان نمونه دیگری از همـاهنگی رو بـه رشـد بـین بریتانیـا و اتحادیـه اروپـا  بورل فونتلس، به

یکـی از  گویـد: میکراسـبنچ)، رئـیس سـابق سـتاد دفـاع، توان اشاره کرد. لـرد اسـتیراپ ( می
درگیری این بود که صلح و امنیت اروپـا بایـد اولویـت اصـلی بریتانیـا این های راهبردی  درس
نیـز طـی  ،وزیر انگلـیس رو، خواستار تقویت ناتو شد. بوریس جانسـون، نخسـت ازاین .باشد

گفت که بریتانیا تعهد خود را  ٢٠٢٢سخنرانی خود در نشست سران ناتو در بروکسل در مارس 
 دربه ناتو افزایش خواهد داد. او بیان کرد کـه ایـن حمایـت شـامل اسـتقرار نیروهـای بریتانیـا 

شود. جانسون معتقد اسـت  بلغارستان و افزایش حجم استقرار بریتانیا در لهستان و استونی می
پـذیری در  ت امنیـت و انعطافکه در واکنش به تهدید روسیه باید یک کارزار سریع برای تقویـ

ها در حـالی مطـرح  . ایـن سیاسـت)٢٠٢٢ ,lordslibrary( شـود یجـادمیان کشورهای ناتو ا
جملـه در قبـال پناهنـدگان اوکراینـی  از ،دوگانـه بریتانیـا شود که فرانسه نسبت به رویکرد می

 کند. انتقاداتی را مطرح می

  واگرایی در ناتو بعد از جنگ اوکراین

متحـده و کشـورهای   جمعی نقش محوری در سیاسـت راهبـردی ایـاالت امنیت دستهزمانی که 
طرح مفاهیمی چون مدیریت بحـران و مشـارکت در عملیـات  ،د، در آن شرایطنعضو ناتو پیدا ک

بـه نظـر  ).١١٥: ١٣٩٦ شـود (پوسـتینچی، گذاری امنیتی تلقـی می محور اصلی سیاست ،صلح
نـاتو  ،ور جـدی مطـرح اسـت کـه در بحـران اوکـراینط این مسئله بـه ،تحلیلگراناز برخی 

اتحادیه اروپا و امریکـا  ،د. تا پیش از جنگکنطور مؤثر عمل  مدیریت بحران به درنتوانست 
 .کردنـد سمت غرب و تحدید حوزه نفوذی روسیه تالش می همسو کردن اوکراین به در مسیر

بلکه به مدیریت آن  ،از بحران نیستندتنها قادر به پیشگیری  اما با وقوع جنگ نشان دادند که نه
 نیز تکرار شده بود نیز نمی

ً
 ،٢٠١٤تا آنجایی کـه در بحـران  ؛توانند بپردازند. این ضعف قبال

 تنش هرچه بیشتر در این کشور فـراهم کـردرا برای  زمینه ،گرایان اوکراین با حمایت از غرب
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   ).٤٨٨: ١٣٩٩ (یاری،

  گکاری غرب در ورود به جن محافظه. ١

خسـارات  احتمـال دارد ،ورود مستقیم به صحنه نبـرد اوکـراینبا غرب با دریافت این واقعیت که 
دنبـال اسـتفاده از  بـه ،هـای خـود تقابل  برای کاستن از هزینه متحمل شود،عمده مادی و حیثیتی 

ای نـاتو بـر ،ترتیـب بـدین .به ایفای نقش حامی بپردازد فقطبازیگر حائل در جنگ اوکراین بود تا 
سمت دخالت مستقیم در درگیری اوکراین مردد بـود. ایـن مسـئله حتـی در مـورد عـدم  حرکت به

  جـاایندر ایجاد منطقه پروازممنوع بر فراز اوکراین مصداق پیدا کـرد. برای پذیرش پیشنهاد ائتالف 
و زیرا هرگونه دخالت مستقیم نظامی در اوکراین خطر سرریز درگیـری متعـارف  کرد؛احتیاط باید 

عالوه،  ای را به همـراه خواهـد داشـت. بـه سمت درگیری هسته تر از آن، تشدید بالقوه به شاید مهم
باش باالتر، سیگنال روشـنی  ای خود در حالت آماده تصمیم روسیه برای قرار دادن نیروهای هسته

ین در ا .)٢٠٢٢ ,Tackبود ( ،در صورت دخالت مستقیم آمریکا یا متحدانش در ناتو ،برای غرب
 ،هرچند صحبت از پیوستن فنالند و سوئد به ناتو پس از حمله روسیه به اوکراین وجود دارد ،راستا

 زیـرا ؛متحده بـا انتقادهـایی نیـز مواجـه اسـت  کشور به رهبری ایاالت ٣٠اما ائتالف متشکل از 
نـاتو ف انجام نداد و جنگ این بحث را احیا کرد که گسترش ی اقدامات بیشتری برای کمک به کی

 کـه بـه بحـران کنـونی کمـک کـرده اسـت هسمت شرق پس از فروپاشی شوروی اشتباهی بود به
)Theguardian, تضمین امنیت اوکراین بندی آمریکا به  این اشتباه در کنار عدم پای ).٢٠٢٢

اعتماد بودن  موجب شد تا جنگ شاهدی بر غیرقابل ،آن متعهد شده بود به١٩٩٤که در سال 
 ٢٠١٤که روسیه برای الحاق کریمه در سـال  تر نیز هنگامی غرب پیش اشد.آمریکا و غرب ب

ای را تحمیل کند. بنابراین باید گفت شکست  قادر نبود تا علیه روسیه بهای عمده ،اقدام کرد
تنها بـه اوکـراین  های غرب و عدم ضمانت واقعی آن باعث شد تا جامعه جهـانی نـه سیاست

های روسیه برای پس گرفتن قلمرو از  ی مخالفت با تالشبلکه حتی کاری برا ،اهمیت ندهد
اعضـای  ،عالوه . بـه)٢٠٢٢ ,FARIS( دشـوکشورهای غیرناتو در حاشیه مسکو نیز انجام ن

رغــم  بــهبلکــه  ،تنها تردیــد داشـتند نـاتو بــرای دخالــت مســتقیم در حمایـت از اوکــراین نــه
ایجاد منطقه پروازممنوع بر  ،جمهور اوکراین سکی، رئیسندیمیر زلهای مکرر وال درخواست

شـده بـرای جلـوگیری از  مشخص  معنای آن بود که در منطقه زیرا به ؛فراز اوکراین انجام نشد
معنـای مشـارکت  تحقق این امـر بـه .پرواز هواپیماهای خاص مجاز نباشد ،حمالت هوایی
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ی اجـرای منطقـه به گفته ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، تنها راه برا .بیشتر اعضای ناتو است
پروازممنوع، فرستادن هواپیماهای ناتو، هواپیماهای جنگنـده، بـه حـریم هـوایی اوکـراین و 

. )٢٠٢٢ ,Hubbard( سپس اعمال منطقه پروازممنوع با سرنگونی هواپیماهای روسی است
ها و حمایت از اوکراین که تمایل خود را برای پیوستن به ایـن ائـتالف  کردن به ضمانتناین عمل 

 ،دیگر  عبارت بازدارندگی خود را ندارد و به ،نشانه این است که ناتو در عمل ،نظامی ابراز کرده بود
  شده است.  تضعیف

  گرایی آمریکا جانبه یک. ٢

المللـی  المللی از نظام بین جمعی، درک مشترک بازیگران بین ترین اصول امنیت دسته از مهم
خصـوص  بـه ،ان اکثـر اعضـای جامعـه جهـانیمیـ ، بایـددر کل .المللی است و امنیت بین

نظر وجود داشته باشد. اجمـاع جهـانی در  سازی اتفاق های بزرگ در خصوص امنیتی قدرت
مسائل امنیتی اولین گام در تحقق این مهم است (بیگـدلی  ویژه به ،مورد موضوعات مختلف

 روپا به ایـاالتمدت امنیتی ا از پیامدهای وابستگی عمیق و طوالنی). ٢٣: ١٣٩٦و خبیری، 
فزاینده اروپا را  راهبردیوزن  ،نهایت اصیل اروپایی است که در راهبردیمتحده فقدان تفکر  

اعتنایی واشـنگتن  گذاری آمریکا کاهش داده است. بی گیری و سیاست یندهای تصمیمادر فر
 هـای ایـاالت های افغانسـتان، عـراق و لیبـی و نیـز جنگ به متحدان اروپایی خود در جنگ

  است. شده  گفتهمتحده علیه تروریسم، شواهدی انکارناپذیر برای حمایت از همه پیامدهای  
گرایی هماهنـگ اسـت، شـاهد تغییـر  جانبـه با انتخاب ترامـپ کـه مواضـع وی بـا یک 

های انتخاباتی خود بر منسوخ شـدن ایم. ترامپ در وعدهرویکردهای وی نسبت به ناتو بوده
کید کرد و معتقد بود که هزینه استقرار نیروهای ناتو بسیار زیاد اسـت می پیمان امنیتی ناتو تأ

داد که نشان از تمام شدن مأموریت  بهتر مورداستفاده قرار جایی توان درها را میو این هزینه
گذاری دفـاعی  ایـده سیاسـت ). از همـین رو،٣ :٢٠١٦ ,Cherkaouiآمریکا در نـاتو دارد (
جمهور فرانسه  که حتی رئیس  طوری به ؛فدار بیشتری پیدا کردطر ٢٠١٧مستقل اروپا در سال 

خوانـد. ایـن در حـالی اسـت کـه کشـورهای شـرقی و  »مرگ مغزی« ناتو را ٢٠١٩در سال 
داننـد و  مرکزی اروپا که در مجاورت روسیه قرار دارند، مسکو را تهدید بزرگی برای خود می

این کشـورهای اروپـایی بـا  ،د. بنابراینامیدوارند امنیت خود را تحت حمایت ناتو حفظ کنن
هر راهبردی که منجر به تضعیف ناتو و حضور آمریکا در اروپا شود، مخالف هستند. به نظر 
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اسـت.  راهبـردیرسد که دیدگاه جدید حاکم بـر اروپـا بـرخالف مفهـوم خودمختـاری  می
 ریشه در سوءظن آنها نسـبت بـه پی

ً
امـدهایی مخالفت کشورهای عضو اروپای شرقی عمدتا

تواند برای روابـط تـرانس آتالنتیـک داشـته باشـد. آنهـا  دارد که دستیابی به خودمختاری می
نیـز هایی  مدت آمریکا در اروپا تضمین شود. عالوه بر این، طرح خواهند حضور طوالنی می

شـده، چیزهـای زیـادی در مـورد روسـیه   که تاکنون برای تقویت سیاست دفاعی اروپا ارائه
  . )٢٠٢٢ ,Neumann( نگرانی اصلی امنیتی آنها نداشته استعنوان  به

شـود. در نظـر برخـی از  نزد ایـن کشـورها می این امر موجب نگرانی از بازدارندگی ناتو
 های اقتصادی و کشورهایی با روابط بین آتالنتیکی قوی ویژه لیبرال به ـاعضای اتحادیه اروپا 

آنان در برابر شعار مکرون مبنـی  ،رو ازاین .ار استسازمانی نیز برخورد ناتو از رقابت درون ـ
ترسند که این سیاست نهفته فرانسـه بـرای  زیرا می ؛اند مقاومت کرده» راهبردیاستقالل «بر 

» نسخه فرانسوی«گرایی و ترفندی برای وادار کردن اروپا به تبعیت از  زدایی، حمایت سیاست
  . )٢٠٢٢ ,Politico( باشد

رغم اتفاق آرای  به ،لامثبرای  .ی مشترک واقعی نیز سر برآورده استها عدم وجود دیدگاه
نوع پاسخ بعد از حمله روسیه به اوکراین نشان داد که اعضای ناتو در  ،ظاهری در اهداف ناتو

 بـا طـوالنی شـدن جنـگ،  سیاست
ً
 متحد نیستند و احتمـاال

ً
های خود در قبال روسیه کامال

رجب طیـب «جمهور ترکیه  اظی روزافزون ضدغربی رئیسیابد. لف اختالفات نیز افزایش می
های  شده است، بیانگر دیدگاه  که به همان اندازه که برای مصرف داخلی طراحی ـ» اردوغان

اعتماد در نـاتو  بینی و غیرقابل پیش ترکیه به عضوی غیرقابلکه د شو باعث می ـ واقعی اوست
بیان   ین راستا قابلهمظامی روسیه نیز در به خرید تجهیزات نترکیه حتی گرایش  ؛تبدیل شود

است. اردوغان با تهدید به وتوی عضویت فنالند و سوئد در ناتو، امیدوار است که امتیازاتی 
کند. همچنین تنش اساسـی  را برای ترکیه بگیرد، اما نقاط ضعف این ائتالف را نیز آشکار می

 ،ناتو باید داور اصلی امنیت در اروپا باشد متحده و اتحادیه اروپا بر سر اینکه آیا  بین ایاالت
های متفاوتی را  متحده و اتحادیه اروپا سیاست  تاکنون ایاالت برای نمونه ؛بسیار جدی است

اند. با توجه به اینکـه اختالفـات بـر سـر تجـارت، فنـاوری و سـایر  در قبال چین دنبال کرده
کنـد، ایـن احتمـال  ا را تضعیف میمتحده و اتحادیه اروپ  موضوعات همچنان روابط ایاالت

 دوباره به منصه ظهـور برسـدنیز اقیانوس اطلس  در مورداختالفات  ،وجود دارد که در آینده
)Country, ٢٠٢٢( .  
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حاصـل  ،جمعی در نظـام آنارشـیک امنیـت دسـته سـازوکارعدم موفقیـت  ،ترتیب بدین
الملـل  گران اصـلی نظـام بینعنوان بازی به ،ها و منافع متعارض ارزش با اییه عملکرد دولت

حفـظ و گسـترش امنیـت در سـطح  بـرایعنوان سـازوکاری  جمعی بـه است. امنیـت دسـته
المللی دارای بایدها و نبایدهایی است که بدون توجـه و رعایـت آنهـا تحقـق ایـن مهـم  بین

گرایی  جانبـه در کل باید گفت یک ).٢٣: ١٣٩٦ (بیگدلی و خبیری، پذیر نخواهد بود امکان
ترامپ که معتقد بود نظم  مدارانی چون ویژه در نظر سیاست به ؛عوامل تضعیف ناتو استاز 

برمبنـای آنهـا  ١٩٤٥های آمریکـا پـس از  های آمریکایی و نظم لیبرالی کـه سیاسـت ارزش
ریزی کرده، دستاورد مثبت اقتصادی و امنیتی نداشته است و باید در سه بعـد اقتصـاد،  طرح

آمریکا در سه بعـد بـدرفتار  ترامپ، د. از نظرشوگی تغییراتی ایجاد های فرهن امنیت و ارزش
  کرده است:

تعهدات زیادی با کشورهای دیگر داشته است که از آنهـا  ،آمریکا با اتحادهای نظامی. ١
  ؛شود سودی عاید این کشور نمی

  ؛شده مزیتی برای اقتصاد امریکا نداشته است بنیادهای اقتصادی طراحی .٢
  اما دلسوز و سخاوتمند رفتار کرده است.  ،عنوان مرد قدرتمند بهآمریکا . ٣

بـازتعریف نقـش آمریکـا در قبـال ایـن بنیادهـای  درصددشاهد بودیم که ترامپ  رو، ازهمین
های امنیتی را بـازتعریف کـرد.  طلبانه دوجانبه طرح های منفعت امنیتی و نظامی برآمد و در قالب

جمعی سازگار نیست، بلکه تمایلی هـم بـه افـزایش  ول امنیت دستهتنها با اص های ترامپ نه دیدگاه
(اصـل  ترین سازمان نظامی جهان کـه مبتنـی بـر دفـاع جمعـی اسـت، نـدارد همکاری با بزرگ

  ).٨٦: ١٤٠٠ جوادیان،
دلیل منطق رفتاری متفـاوت دو سـوی آتالنتیـک، سـیطره آمریکـا و  بهها  با این استدالل 

ر ناتو تأثیر نامطلوبی بر فضای سیاسی و روانی بازیگران اروپایی جانبه این کشور ب برتری یک
ــه ــاتو ب ــایی ن ــر  دارد. اعضــای اروپ ــراین، ب ــی تحــوالت اوک ــر در پ ــار دیگ ــا، ب جز بریتانی

کید کردند که نشان چندجانبه جانبـه  دهنده نگرانی آنها از اقدامات و تصـمیمات یک گرایی تأ
کیـد نـاتو بـر سازی هژمونی این ک آمریکا برای نهادینه شور در جهان اسـت. لـذا هرچنـد تأ

جمعی برای اروپای جوان محـرک و جـذاب  امنیت، دفاع و مدیریت بحران و مشارکت دسته
گرایی توجیه نکرده است. لذا اروپا راغب اسـت بـرای  جانبه بوده، اما اروپای پیر را برای یک

د سـازمان ملـل یـا نهادهـای ماننـ ،المللـی ها، ناتو نقش سایر نهادهای بین مدیریت بحران
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رسمیت بشناسـد  به ٢٠٠٣مارس  ١٧ن پالس در یای را بر اساس توافقات نشست برل منطقه
  ). ١: ١٣٩٤زاده،  (کبریایی

اعتنـایی نسـبت بـه  میلیارد دالر و بـا بی ٦٠٠ترامپ با افزایش بودجه پنتاگون با بیش از 
کـه از تـاریخ ـ های آمریکـا  کاریمشکل مالی ناتو و تهدید این سازمان مبنی بر کاهش هم

ای بـه  گرایـی وی حتـی عالقـه ملیکه نشان داد  ـ سابقه است گیری ناتو تا به امروز بی شکل
حمایت از دفاع جمعی ندارد که آمریکا هسته مرکزی آن را تشکیل داده است و آمریکا، تنهـا 

ل منـافع و امنیـت سـازی قـدرت در مقابـ در پی تأمین منافع و امنیت خـود از طریـق بیشینه
 ای ایاالت های هسته گذاری دولت ترامپ در خصوص گسترش سالح جمعی است. سرمایه

 ،عنوان عامل بازدارنده در مقابل افزایش مشارکت در اتحادهای نظامی همچون ناتو متحده به 
   ).٣٣ـ٣٤: ١٣٩٦ جمعی است (بیگدلی و خبیری، مغایر با اصول امنیت دسته

  اقتصادی ناتومشکالت زیرساخت . ٣

کند کـه اعضـا بـرای مشـارکت نظـامی در سـازمان  بیان می ،دبیر کل اسبق ناتو١،راسموسن
درصد تولید ناخالص داخلی خـود را بـه ایـن سـازمان اختصـاص  ٢آتالنتیک شمالی باید 

های مالی و اقتصادی اروپا را  ها علیه روسیه، حوزه این در حالی است که تأثیر تحریم .دهند
های اعمالی علیه روسیه،  تأثیر اقتصادی بحران اوکراین و تحریم زیرا ؛کند هدید میشدت ت به

با توجه به وابستگی اروپا به مسکو در حوزه انرژی، موجـب نگرانـی جامعـه اروپـایی شـده 
های اقتصادی در طیف وسـیعی از کشـورهای عضـو  است. عالوه بر مهیا نبودن زیرساخت

اعضای جدید، پاسخگوی نیازهای رو بـه رشـد ایـن سـازمان  ناتو، ساختارهای ناتو با ورود
 راهکاری بـرای چالش

ً
ت و کیفیـت نیـز کمیـ و زمـان چگـونگی، هـای نبوده است و اصوال

). ١: ١٣٩٤زاده،  مشارکت اعضا در انجام تعهدات سیاسی و نظامی وجـود نـدارد (کبریـایی
روسـیه در سـه سـطح یـه علشـده از سـوی اتحادیـه اروپـا  هـای اعمالکلی، تحریم طور به

تـأثیر مـورد های دیپلماتیک، اقتصـادی و تحـریم افـراد صـورت پذیرفتـه اسـت. در  تحریم
 های متفاوتی وجود دارد. فشارهای اقتصادیتغییر رفتار روسیه نگاه ر تغییر یا عدمدها   تحریم

 یـاکنـد های بیشتری از اوکراین را اشـغال که روسیه سرزمین ه استآن شداز سیاسی مانع  و
 سـبب هـا حـال، ایـن تحریم  این ساز بیشتری در اوکراین انجام دهد. با ثبات های بی فعالیت

                                                                                                                                         
1. Anders Fogh Rasmussen 
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جزیره کریمـه  طلبان در شرق اوکراین و بازگرداندن شـبه های روسیه از جداییتوقف حمایت
 این کشورنشده است. افزون بر این، از زمان اعمال تحریم بر روسیه، رفتار سیاست خارجی 

   ).١٠٨: ١٣٩٧ رود، ازجمله در سوریه تندتر شده است (ثمودی پیله ،طق دیگردر منا
نـاتو بـرای تقویـت  اول، :تواند بررسی شـود نگاه می سهبحث اقتصادی با  ،از همین رو

افزایش هزینه پرداختی در شرایطی  ،دوم ؛اقتصاد نیازمند افزایش بودجه از سوی کشورهاست
ی روسـیه بـرای اقتصـاد خـود نیازمندنـد و سـوم اینکـه است که کشورهای اروپایی به انرژ

سبب حمله به اوکـراین مـانع اقـدامات بعـدی روسـیه نشـده  های اقتصادی روسیه به تحریم
هـا علیـه روسـیه موجـب خواهـد شـد تـا  نیاز به انرژی و عدم بازدارندگی تحریم لذا .است

این رسد  باشد که به نظر می بودجه ناتو نیازمند زمان و ازخودگذشتگی بیشتر کشورهاافزایش 
  د.شو و عامل تضعیف ناتو می نخواهد شدزودی محقق  بهامر 

  )ESAاروپایی ( راهبردیاختالف در مفهوم استقالل . ٤

  اروپا برای تصـمیم ییدنبال توانا اروپا در امنیت و دفاع به راهبردیاستقالل 
ِ
متکـی بـر  گیری

هاسـت  های الزم برای عمل به ایـن تصمیم یتخود و داشتن ابزار و امکانات، ظرفیت و قابل
دسـتیابی  برای ،درستی عمل کند. در دیدگاه تحلیلگران تنهایی به به ،بتواند در صورت نیاز تا

ــتقالل  ــه اس ــدب  بای
ً
ــا ــد  حتم ــار بع ــی«در چه ــادی«، »سیاس ــدام«، »نه ــت اق   و  »قابلی

گیری  صـمیممنظور ت نظـر سیاسـی، بـه از .هایی حاصـل شـود پیشـرفت »فنـاوریظرفیت «
ها  از نظر قابلیت فراگیری و اثربخشی تصمیمات و اقدامات؛ با هدفنهادی  در بعد ؛مستقل
های تکنولوژیکی و صنعتی  نظر ظرفیت نهایت، از قابلیت اقدام مستقل و در یارتقا با هدف

 جملـهزمینه تضمین زنجیره تأمین. اما بایـد در نظـر گرفـت کـه از  منظور مستقل بودن در به
عـدم تمایـل کشـورها بـه ادغـام یـا انتقـال «با ابعاد سیاسـی و نهـادی  ارتباطالت در مشک

 نیزها را  است. این پارادوکس تمایل دوگانه اروپایی »های امنیتی و دفاعی حاکمیت در حوزه
دهد.  نشان می »حفظ خودمختاری ملی«زمان  و هم  »خودمختاری استراتژیک اتحاد«برای 

هـای  بـا منـافع، ادراک تهدیـدات و فرهنگرا تکه شده  یک اروپای تکهاین مسئله  ،عبارتی به
 متفاوت به نمایش می راهبردی

ً
مثال، دانمارک و لهستان با ابراز نگرانی در  رای گذارد. ب کامال

های امنیتی خود بر روی همسایگی شـرقی اروپـا  راهبردر دمورد قاطعیت فدراسیون روسیه، 
کیـد بـر تحـوالت شـمال آفریقـا و پیامـدهای کنند. کشورهایی مان تمرکز می ند ایتالیـا بـا تأ



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و سوم

بیس
، شماره

 1
پ،  
اپی

 ی
89

، بهار 
1401

  
 

 

 48  

دهنـد. کشـورهای  های مهاجرت، همسـایگی جنـوبی اروپـا را در اولویـت قـرار می جریان
تـوان گفـت  میدارنـد. در ذهن  تری از تهدید را جمله هلند مجموعه وسیع اروپای غربی، از
   دارد: هایی با هم تفاوتراهبردی  در زمینه استقالل ییاروپاکشورهای  تفاسیر و انتظارات

در میان نه کشور مـورد ارزیـابی  »راهبردیاستقالل «هیچ دیدگاه مشترکی در مورد اول، 
بریتانیـا) وجـود  و (جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهسـتان، سـوئد

کـه   حـالی کننـد، در حمایت می راهبردیندارد. ایتالیا و سوئد همچنان از پیگیری استقالل 
تری دارند. با توجه به ابهام این مفهوم،  های بدبینانه جمهوری چک، لهستان و بریتانیا دیدگاه

 »راهبـردیاسـتقالل «از اصـطالح  کـهدهنـد  کشورهایی مانند دانمارک و آلمان تـرجیح می
د. فراتر از نشوجایگزین  »مسئولیت«باید با ها  این واژهد که آورن کنند و استدالل مین استفاده

 توانـایی اروپـا بـرای عمـل  »راهبردیاستقالل «بحث مفهومی، آلمان 
ً
ویژه در  بـه ـرا اساسا

کید می  حالی کند، در تفسیر می ـمدیریت بحران  خودمختـاری «مفهوم کند که  که فرانسه تأ
 ت. بـاشدن اروپا به یک بازیگر ژئوپلیتیک اسـ  مربوط به تبدیل و تر بسیار گسترده »راهبردی

نـد اروپـا بایـد معتقدکشـور  نـههـر  کـه مشـترک وجـود دارد وجه اینها،  این تفاوت وجود
  بپذیرد.  خوددر حفظ منافع امنیتی را مسئولیت بیشتری 

ر د، تـأثیر آن راهبـردیدومین نقطه اختالف بین کشورهای اروپـایی در مـورد اسـتقالل 
ی چـک، لهسـتان و بریتانیـا از ایـن ویژه دانمارک، جمهـور روابط ترانس آتالنتیک است. به

مسئله نگران هستند که استقالل استراتژیک ممکن است روابط بین اقیانوس اطلس را مختل 
کیـد می  راهبـردیکننـد کـه اسـتقالل  و ناتو را تضعیف کند. فرانسه، آلمان، ایتالیا و هلند تأ

 عبارت و کمـک کنـد. بـهتواند و باید به افزایش سطح تقسیم بار توسط اروپا در داخل نات می
های بهتر اروپایی (متعلق بـه کشـورهای  بیشتر مستلزم توانایی راهبردیدیگر، خودمختاری  

کشـور  نـهیـک از  زمان ناتو را نیز تقویت خواهد کرد. اگرچه هیچ طور هم عضو) است که به
سد اکثر آنها ر ولی به نظر می ،کنند کار رسمی بین اتحادیه اروپا و ناتو بحث نمی  برای تقسیم

بـر همسـایگی جنـوبی  ،کنند که اتحادیـه اروپـا بایـد در درجـه اول از این ایده حمایت می
در برابـر  ٢١های خود را بر دفاع جمعی به سـبک قـرن  که ناتو تالش  حالی در ؛متمرکز شود

قبل از تهاجم روسیه به  ).٤٦-٤٥ :٢٠٢٠ , Zandee & e. tal( کند تهدید شرق متمرکز می
  ، چهار نتیجه کلیدی از ادراک تهدید روسیه وجود داشت: ٢٠٢٢ین در سال اوکرا
ای نـامطلوب اسـت، درک  نظر جغرافیایی نزدیک به یک قـدرت هسـته کشوری که از .١
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  ؛فنالند و سوئد) دهد (مثل تهدید را افزایش می
را ای است، درک تهدید  نظر جغرافیایی دور از یک قدرت نامطلوب هسته دولتی که از .٢

  ؛دهد (مثل پرتغال و اسپانیا) کاهش می
   ؛کشورهای بالتیک و لهستان) ،مثال رای دهد (ب سابقه مشترک درگیری، درک تهدید را افزایش می .٣
  دهد (مثل ایتالیا).  سابقه غیرمشترک از درگیری درک تهدید را کاهش می .٤
سـیه، ایـده مجموع، درک درجات مختلف تهدید هـر کشـور اروپـایی نسـبت بـه رو در

عنوان یـک بـازیگر  بـهرا اثربخشـی اتحادیـه اروپـا  ،نهایـت همبستگی و انسجام اروپا و در
از منظر بسیاری  ،سوی دیگر از. )٢٠٢٢ ,Vicente( اوکراین تضعیف کرد قضیهسیاسی در 

از شرکای اروپای مرکزی و شرقی، جنگ روسیه علیـه اوکـراین شکسـت سیاسـت خـارجی 
طور  دهد (یعنی این ایده که مبادالت اقتصادی به را نیز نشان می» دلواندل دورچ هن«آلمان 

را لغـو کـرد، امـا  »٢نورد استریم «شود). اگرچه برلین  خودکار به نزدیکی سیاسی منجر می
دلیل عدم تمایل به تحویل تسلیحات سنگین به  ناامیدی در میان برخی از متحدان اروپایی به

یافته اسـت. اگـر قـرار اسـت   دوباره افزایش ،نفت و گاز روسیهها بر  اوکراین و تمدید تحریم
بایـد منـافع همـه  ـو همچنـین پـاریس  ـبا موفقیت پـیش بـرود، بـرلین  راهبردیحاکمیت 

 طور مشترک در سطح اروپا از آنها محافظت کنند کشورهای عضو را در نظر داشته باشند و به
)Swp-berlin ای ظهـور  گونه بهباید ستم امنیت جمعی های سی نشانه ،از همین رو .)٢٠٢٢

هریک از بازیگران مؤثر در پیمان آتالنتیک شمالی از اشتراک نظر برای  ،موجب آن یابد که به
با حمله که رسد  به نظر می ،حال  این با .یابی امنیتی در محیط راهبردی برخوردار باشند نقش

ای شـرقی بـیش از بخـش غربـی روسیه به اوکراین احساس تهدید در میان کشورهای اروپـ
شود که برخی ایـن مسـئله را  میتهدید موجب  دربارةها  تفاوت دیدگاه ،از سوی دیگر .باشد
 تضعیف آن ببینند.در نتیجه، راهبرد مشخص و مشترک بین اعضای ناتو و  نبود ی برایعامل

  بندی جمع

امور دفاعی و امنیتی دارد که همکاری در  جویانه ریچارد کوهن بیان می مدل امنیت همکاری
که ناشـی  انجام شدکشورهای دو سوی آتالنتیک شمالی در قالب ناتو در سایه نفع مشترکی 

 ،حـال  این با .یابنده آن کشور بود از دفع تهدید اتحاد جماهیر شوروی و ایدئولوژی گسترش
منظور تضـمین امنیـت خـود در برابـر  این همکاری باعث شد کشورهای اروپای غربـی بـه
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ناتو تا قبل  ،قرن متکی به قدرت آمریکا باشند. به نظر کوهن طلبی شوروی بیش از نیم وسعهت
های امنیتی میان آمریکا و اروپای غربی را در دو حوزه ممکـن  از فروپاشی شوروی همکاری

جمعی که خود به دفاع از اعضا در مقابل تهدیـد شـوروی  عرصه دفاع دسته ،کرده بود: یکی
 آمیز میان اعضا اشـاره داشـت. بـا امنیت جمعی که به حفظ روابط صلح ،گشت و دوم برمی
پرداخت و گسترش سازمان  های خود ناتو پس از جنگ سرد به بازتعریف سیاست ،حال  این

سـازی  های عمـده تحکـیم امنیـت غـرب، مشـروع هدف پیمان آتالنتیک شمالی به شرق با
هشـدارهای مسـتمر  رغـم  بـهشد تـا  کنترل کشورهای اروپایی موجب و دخالت در کشورها

بـه اقـدام نظـامی روسـیه علیـه  ،نهایـت در به گسترش خود تا اوکراین ادامه دهد که ،روسیه
ای آن را مقدمـه تحـول  اوکراین منجر شد. از همین رو، بحران اوکراین موجـب شـد تـا عـده

له را بایـد در ایـن مسـئ ،به نظر برخی اما ،سازمان داخلی ناتو در جهت تقویت قلمداد کنند
ها را بیان  داد. دیدگاه طرفدار تقویت ناتو این استدالل راستای تضعیف ناتو مورد تحلیل قرار

تصمیم مصـمم کشـورها بـرای افـزایش موارد زیر را در پی داشت: کند که جنگ اوکراین  می
تولید درصد ٢ها تا  پرداخت هزینه ،تقویت بازدارندگی اقدامات آتی ،های دفاعی اروپا هزینه

ناخالص داخلی، اعالم تمایل کشورهایی چون سوئد و فنالند برای پیوستن به ناتو بـه سـبب 
احساس تهدید از روسیه پس از حمله به اوکراین و تالش برای دور مانـدن از ایـن تهدیـد از 

ازپیش همکاری آمریکا با ناتو به سبب ایجاد این درک که  طریق پیوستن به ناتو، تقویت بیش
های نظامی و امنیتی بیشتر آمریکا و اروپا و انتظار  کراین موجب برانگیختن همکاریجنگ او

لحاظ تقویت امنیت پس  بازگشت توجه بریتانیا به اروپا به و نیزتقویت روابط انگلیس با ناتو 
که دیدگاه مقابل معتقد است که ضعف کارایی بازدارندگی ناتو   حالی در .شود از برگزیت می

   .تواند بزند ه روسیه بدون نگرانی از واکنش ناتو دست به اقدام نظامی مینشان داد ک
 ،کـه مشـکل دیرینـه کشـورهای اروپـایی( گرایی آمریکا جانبه نارضایتی اروپاییان از یک

هـم  رتر اروپاییان در نـاتو و بـ که طرفدار نقش برجسته است ویژه کشورهایی چون فرانسه به
کـه (وجود مشـکالت زیرسـاختی اقتصـادی نـاتو  )،ان استزدن توازن آمریکا در این سازم

 ناشی از وابستگی اروپایی
ً
کـه تزریـق  اسـت ها به انرژی روسیه و درک ایـن واقعیـت عمدتا

هـای اقتصـاد بـه واردات انـرژی  بودجه اضافی به ناتو مرهون تقویت اقتصـاد اسـت و چرخ
مفهـوم اسـتقالل مـورد در  اختالف بین اعضای اروپـایی ،نهایت و در )روسیه وابسته است

ها را نسبت به محیط امنیتی و درک تهدیدات متفـاوت  که دغدغه اروپایی(اروپایی  راهبردی
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  منجر به تضعیف این اتحاد نظامی از تصمیم تا عمل خواهد شد. )،دهد نشان می
دهـد کـه  ها با آمریکا نشـان می برانگیز بین اعضای ناتو و رابطه اروپایی مسائل اختالف 

اگرچه وجود یک تهدید خارجی بعد از حمله روسیه به اوکراین موجب شده است تا  ،مروزا
 ،هایی که ذکر آن رفت مالحظه شکاف اما با ،ای آن را در جهت تقویت ناتو ارزیابی کنند عده
بـا  ؛ زیـراتقویـت ایـن سـازمان باشـد ی بـرایتواند مرهمـ توان گفت بحران اوکراین نمی می

دهی به تهدیدات بـین  نظر در اولویت ناتوانی در مهار روسیه، اختالفطوالنی شدن جنگ و 
نیاز به انرژی روسیه باعث خواهد شد  ،نهایت ها و آمریکا و در اعضا و همچنین بین اروپایی

  تا ناتو برای احیای مجدد خود در بلندمدت دچار مشکل و عدم انسجام شود.
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  و مآخذ منابع

 های دونالد ترامپ بر جایگـاه رؤیـای آمریکـایی تأثیر سیاست«)، ١٤٠٠ان (اصل جوادیان، محمدرضا و همکار«، 
   .واحد شهرضا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،المللی فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین

 تــأثیر سیاســت خــارجی دولــت ترامــپ بــر مکــانیزم امنیــت « )،١٣٩٦خبیــری (کابــک  و بیگــدلی، محمدرضــا
   .زمستان ،٤٠، ش ١٠ الملل، س بینفصلنامه مطالعات روابط  ،»جمعی دسته

 علوم سیاسی  نامه ارشد ناتو، پایان )، مطالعه تطبیقی سیاست دفاعی امنیتی اروپایی و١٣٨٩مه (یعیلی، نجاپوراسم
  .ییدانشگاه عالمه طباطبا

 منیـت، ، فصلنامه آفاق ا»ناتو و سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی: تعامل یا تقابل؟« )،١٣٩٠( عیلی، نجیمهاپوراسم

 .١٣ ، ش٤ س

 سسـه ؤهـای اروپـایی و سـناریوهای پـیش روی اتحادیـه اروپـا، نشـر م )، بحران١٣٩٧رود، علیرضا ( ثمودی پیله

  .سازان نور اندیشه
 گیری نگـاه امنیتـی  جایگـاه هویـت در شـکل« )،١٣٩٩امیـری (  ذاکریـان و مهـدی برزگـرکیهـان زاده، میثم؛  زکی

  .پاییز ،١١١نامه آسیای مرکزی و قفقاز، ش ، فصل»فدراسیون روسیه در قبال غرب
 ) شهریور ١٧، دیپلماسی ایرانی، »های یک بحران حل اوکراین؛ راه«)، ١٣٩٣شعیب، بهمن.  
 بینش ژئوپلیتیک بر مدیریت فدراسیون روسـیه کد و تأثیر «)، ١٣٩٥شیراوند ( صارم و االسالمی، محمدحسن شیخ

  .٩٥قفقاز، ش  فصلنامه آسیای مرکزی و ،»در بحران اوکراین
 هـای  تبیین تطبیقی مداخله شورای امنیت و نـاتو در بحران« )،١٣٩٤عیلی (اپوراسم و نجیمه طباطبایی، سیدمحمد

  .٢ ، فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، ش»کوزوو و لیبی
 ) ی )، گسترش ناتو به شرق (آسیای مرکـزی و قفقـاز) و تـأثیرات آن بـر امنیـت ملـی جمهـور١٣٨٧قامت، جعفر

  .١اسالمی ایران، دانشنامه، دوره 

 ) اسـفند،  ١٢، سـایت حقـایق قفقـاز، »اوکراین؛ کانون بحران مستمر در روابـط روسـیه بـا غـرب«)، ١٣٩٢قفقاز
 ٥٧٢٠=http://qafqaz.ir/fa/?p:دسترسی در

 ) سسه مطالعات ایران و اوراسیا.ؤیه، مناتو در ورشو؛ محاصره روس ،)١٣٩٥کرمی، جهانگیر 
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