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ماههاي اخير به پائين ترين سطح خود پس از پايـان جنـگ سـرد نـزول                 روابط اياالت متحده و روسيه طي       

اين دو كشور كه با فروپاشي شوروي اختالفات خود را كنار گذاشته بودند با طرح استقرار سپر                 . كرده است 

هاي بـسياري    هم اكنون نگراني  . ا از سر گرفتند   دفاع موشكي آمريكا در اروپا يك بار ديگر مجادالت لفظي ر          

. ن ملت هاي دو كشور و ساير كشورهاي جهان درخصوص آغاز جنگ سردي جديد پديد آمده است                در ميا 

پيشينه اين اختالفات، منشاء بحران جاري و اهداف آمريكا از استقرار سپر دفـاع   با  اين پژوهش قصد دارد تا      

 .را بررسي كندهاي آن براي ايران و جهان پيامد به  وموشكي در اروپاي شرقي

 

 چكيده
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 مقدمه

شـود كـه هـيچ پيمـان و           الملل اينگونه گفته مي     در عرصه سياست خارجي و روابط بين      
تـرين   ها همواره تابعي از منافع ملي هستند و حتي نزديك           دوستي. اتحادي هميشگي نيست  

ا منـافع ملـي اسـت    تنه. دوستان ممكن است زماني در آينده به دشمن يكديگر تبديل شوند     
ـ       . تواند مشخص سازد حد دوستي و روابط تا كجا تداوم يابد            كه مي  ه خود منافع ملـي نيـز ب
 همـواره تحـت تـأثير متغيرهـايي همچـون نظـام             ، آنكه خصلتي سـيال و پويـا دارد        ةواسط

روابط اياالت متحده و روسيه نيز از اين اصل مـستثني           . الملل و شرايط داخلي قرار دارد         بين
 اين دو كشور كه پس از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سـرد تـضاد موجـود بـين                  . تنيس

اينـك بـه    ،  خود را كنار گذاشته به همكاري در موضوعات مختلف با يكديگر روي آوردند            
 تـضاد   ة طرح استقرار سپر دفاع موشكي آمريكا در اروپاي شرقي، بار ديگر در آستان             ةواسط

كوشند تا اعتمـاد روسـيه را         آنكه مقامات اياالت متحده مي    رغم  به  . اند  و دشمني قرار گرفته   
نسبت به خود جلب كنند و آن را متقاعد سازند كه اين اقـدام آمريكـا تهديـدي عليـه ايـن                      

اين پـژوهش قـصد دارد      . نگرد  ، اما روسيه همچنان بدبينانه به طرح آمريكا مي        نيستكشور  
 ايـن اخـتالف پرداختـه،    ةيك بـه ريـش  تا با كمك گرفتن از رويكرد نظري رئاليسم نئوكالس       

بـراي ايـران و جهـان را      هاي هر دو بازيگر نسبت به هـم و پيامـدهاي آن             اهداف و واكنش  
 .كندبررسي 

  

 رويكرد نظري

الملـل تبيـين و توضـيح رويـدادهاي جهـاني و                هاي روابط بـين     ترين كاركرد نظريه   مهم
   حال منطبق كردن خود بـا شـرايط،        هاي مختلف همواره در     تئوري.  است  آن ةي آيند بين  پيش

در ايـن ميـان     . باشند  هاي كمكي جديد براي تبيين حوادث جهان مي         حذف يا افزودن فرض   
در خـصوص   .  همزمان بر اساس چندين نظريه قابل تبيـين باشـد          يگاه ممكن است رويداد   

 مخالفت روسيه با طرح استقرار سپر دفاع موشكي آمريكا در دو كشور لهستان و جمهـوري               
انگـاري،    تـوان از تئـوري سـازه        در تحليل اين رويداد مـي     . رسد  نظر اينگونه مي  ه  چك نيز ب  

در اين پژوهش از رويكرد      ؛ اما  نظام جهاني كمك گرفت    ةموازنه قدرت، واقعگرايي و نظري    
دليـل  . دشـو  استفاده مي است  رئاليسم نئوكالسيك كه مشتمل بر رئاليسم تهاجمي و تدافعي          
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 پيش  پديده ها در تبيين بهتر    ا قابليت برتر اين نظريه نسبت به ساير نظريه        اين انتخاب نه تنه   
ها نسبت به تقليل      بلكه در توانايي آن براي پرهيز از جزم گرايي موجود در ساير نظريه             گفته

پايـة  بر اين اساس رفتار روسيه بر       . استعلل رويدادها به ساختارهاي صرفاً مادي يا ذهني         
  . شود دام آمريكا بر مبناي رئاليسم تهاجمي توضيح داده ميرئاليسم تدافعي و اق

 

 رئاليسم تدافعي بر اين باورنـد كـه ممكـن اسـت واقعـاً               ةمعتقدان به نظري  . رئاليسم تدافعي 
 بلكه صرفاً جهت باال     ،طلبانه نداشته باشند     تجهيزات نظامي اهداف توسعه    ةكشورها از توسع  

. الملل به اين اقدام دسـت زده باشـند             نظام بين  بردن ضريب امنيتي خود در فضاي آنارشيك      
دنبـال  ه  ها همواره ب     دولت ،كنند  ها تصور مي    يعني بر خالف آنچه كه برخي از افراد و دولت         

ها همـواره   اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه اين رفتار دولت        . رويكرد تهاجمي نيستند  
بنـابراين   شـود،   نظم موجود تلقي مـي     عنوان تالشي براي بر هم زدن     ه  از سوي رقباي آنها ب    

چيـزي جـز      اين امر  ةخصوص دست زنند كه نتيج     كنند به اقدامات متقابل در اين       سعي مي 
 .)133-134،صص1384 مشير زاده،(  معماي امنيتي نيستةتطويل چرخ

هـا از    برداشـت دولـت     تفـاهم و سـوء       در حقيقت مشكلي كه در اينجا وجود دارد سـوء         
سـازد و نـه     تسليحاتي يا نزاع و درگيري مي     ةت كه آنها را درگير مسابق     اقدامات يكديگر اس  

در «: دهـد    و سوءتفاهم را اينگونه توضيح مـي       يقطعيت بيگري  اين      لرد. هاي موجود   واقعيت
به ) نيروها(سازي    كه مسئول تجهيز نيروهاي نظامي هستند تفاوتي كه بين آماده          ذهن كساني 

 نظامي احتمـالي    ةبراي رويارويي با يك حمل    ) آنها(سازي    مادهمنظور اعزام آنان به جنگ با آ      
 اما براي ديگران اين تفـاوت چنـدان هـم           ؛وجود دارد، تفاوتي است واقعي، آشكار و قطعي       

ـ    ) نظامي( هر دولتي، ضمن رد هر گونه تدبير         پس. قطعي نيست  آشكار و  ه انديشيده شـده ب
 هاي كـامالً مـشابه        اتخاذ سياست  ، است عمل آمده ه  براي مقاصد غير دفاعي ب    خود را    ةوسيل

بلـيس، اسـميت،    (»كنـد   سازي نيروها جهت حمله ارزيابي مـي        از سوي دولتي ديگر آماده    را  
 .)579، ص 1383

طبق اين ديدگاه اقدام آمريكا در استقرار سپر دفاع موشكي در اروپـاي شـرقي تنهـا بـه                   
ه اياالت متحـده و متحـدان       علي» كشورهاي سركش «منظور مبارزه با خطر ناشي از حمالت        

 ؛يي و تالش براي تثبيت هژموني خود      گرا  جانبه  نه گامي در جهت يك     ،باشد  اش مي   اروپايي
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اما از آنجا كه نوع تلقي روسيه از آمريكا بر مبناي تصورات مربـوط بـه دوران جنـگ سـرد               
گي  قـدرت نظـامي بـه ضـرر بازدارنـد     ةا گامي به منظور بر هم زدن موازن  ه  است اين تالش  

شود و در نتيجه واكـنش شـديد آن را بـه              هاي استراتژيك روسيه تلقي مي      اي و سالح    هسته
 . آورد همراه مي

 يعني كشورها همواره اين احتمال      ؛ نهفته است   و ترس  ياطمينان بيمنشاء اين بدبيني در     
ـ             را مي   راه تغييـر پيـدا كنـد و         ةدهند كه ممكن است نيت خيرخواهانه طرف مقابـل در ميان

 روسـيه   ،خـواهيم داد   همانگونه كه توضيح      مثالً .باري برايش به همراه آورد      امدهاي فاجعه پي
طرح سپر دفاع موشكي آمريكا در اروپاي شرقي در آينده توسـعه و             دارد كه   هيچ اطميناني ن  

 بـراي پيـشگيري از تـراژدي وحـشتناك آينـده بـه               از ايـن رو    .گسترش بيشتري پيدا نكنـد    
كه بتوانند از   كند    را شروع مي  هايي    توليد موشك براي  هايي    د و طرح  خيز  مخالفت با آن برمي   

  .اين سيستم عبور كنند
 

در مقابل ديدگاه رئاليسم تدافعي كه واكنش روسيه نـسبت بـه آمريكـا را               . رئاليسم تهاجمي 
 نوع رفتار آمريكا و علت استقرار سيستم ضد موشـكي در اروپـاي شـرقي را                 ،كند  تبيين مي 

هاي  بر اساس نظريه رئاليسم تهاجمي قدرت. اس رئاليسم تهاجمي توضيح داد   توان بر اس    مي
پايان براي كسب قدرت هستند و وجود شـرايط آنارشـي در               بي يبزرگ همواره درگير نزاع   

در اين فضا چون اين كشورها هـيچ تـضميني   . كند ها را تشديد مي الملل اين تالش    نظام بين 
خودياري را بهترين وسيله براي تأمين امنيت خود تلقـي           لذا   ،براي حفظ امنيت خود ندارند    

هيچگاه پايان    اما ،داليلي فروكش كند  ه  اين نزاع قدرت ممكن است گاهي اوقات ب       . كنند  مي
است كه هدف هر قدرت بزرگ در درجـه اول          آن سبب   بيشتر به   البته چنين امري    . يابد  نمي

 براي بقاء در اين جهـان آنارشـيك          به معناي شانس بيشتر آن     يبقاست و قدرت بيشتر دولت    
 . است

 ،دارد  بيـشتر بـاز مـي     نيروي   بزرگ را از كسب      ينظر مرشايمر  تنها شرايطي كه قدرت      ه  ب
چنين شرايطي هرگز در تاريخ جهان اتفـاق        . زماني است كه به هژموني جهاني رسيده باشد       

اي و جهـاني      طقـه هاي بزرگي كه بـراي هژمـوني من          قدرت :كند  او استدالل مي  . نيفتاده است 
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كنند تا ائتالفـي      تر را تحريك مي     هاي بزرگ يا ضعيف     كنند ناخواسته ديگر قدرت     تالش مي 
  (J.Mearsheimer, 2001) . شكل دهندشان بله با هژمون بالقوهمقابراي را 

اياالت متحده پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي شـوروي تـالش بـسياري  بـراي در                   
فروپاشي شوروي باعث گرديد تا با خـروج رقيـب اصـلي            .  داد  گرفتن اين مسيرانجام    پيش

اياالت متحده از صحنه رقابت جهاني، تعادل ژئوپليتيكي جهان بـه هـم بخـورد و فرصـتي                  
  تا در نبود رقيب، نظم نوين مورد عالقه خود در جهان را شـكل دهـد                آوردفراهم  آن  براي  

دنيايي بود كه در آن ايـاالت       بوش  مورد اشاره   نظم نوين جهاني    ) 53 ، ص 1385نيا،    حافظ(
شدند و هـر گونـه تغييـر     پيمانانش صادركننده دستور در جهان تلقي مي         آمريكا و هم   ةمتحد

 شـد   مـي  ژئوپليتيكي كه با منافع آنها انطباق نداشت غيرقانوني و غيرقابـل تحمـل توصـيف              
 رفتند كـه حتـي        مقامات كاخ سفيد در اين زمينه تا جايي پيش         .)53نيا، پيشين، ص      ظ  حاف(

 خـود   1991بوش در سـخنراني سـال       . دفاع از آزادي را مسئوليت انحصاري خود خواندند       
 ما آمريكايي بوده و مسئوليت منحصر    ،اميد بشريت به ما معطوف شده است      «اعالم نمود كه    

 اما اين رؤيـا  .)253 ص ،1380 اتوتايل و ديگران،( »باشد  ما ميةعهده به فرد تأمين آزادي ب   
ايـن  .  سپتامبر همه چيز را به كام آمريكا تلـخ كـرد           11د به طول نيانجاميد و كابوس تلخ        زيا

 اسطوره شكست ناپذيري اياالت متحده را درهم شكست و بار ديگر آنها را متوجـه                ،حمله
لذا تالش براي افزايش قـدرت      . ساختالملل عليه خود      خطرات موجود در محيط نظام بين     

جورج بـوش در    . هاي كاخ سفيد قرار گرفت      الي در صدر برنامه   آمريكا و رفع خطرات احتم    
سياست ما تسلط بر جهان از طريـق        « سپتامبر رسماً اعالم كرد كه       11نطقي پس از حمالت     

برتري نظامي مطلق و به مبارزه برخاستن با هر دشـمن بـالقوه از طريـق جنـگ پيـشگيرانه                    
   .)416، ص 1384جانسون، ( »خواهد بود

هاي كـشتار جمعـي صـورت         سالح نستان و عراق كه با توجيه تروريسم و       حمله به افغا  
خصوص حمله به افغانـستان نـه تنهـا         ه  اين حمالت ب  . گرفت بر اساس چنين دكتريني بود     

المللي از دست       منجر به بازگرداندن اعتماد عمومي به شهروندان آمريكا و ترميم حيثيت بين           
 خاورميانـه گـسترش     ةدر منطقـ  را نيـز    نيتي آمريكـا     بلكه نفوذ ام   ،رفته اياالت متحده گرديد   

  .)731ص ، 1381 دهشيار،( بخشيد
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مقامات آمريكا از بين رفتن رژيم طالبان و بعث عراق را پايان تهديـدات عليـه خـود و                   
هاي سركش ديگـري در جهـان وجـود           آنها بر اين اعتقادند كه دولت     . دانند  متحدينشان نمي 

مريكا و متحدانش را با استفاده از حمالت موشـكي در سـر             دارند كه روياي ضربه زدن به آ      
 ش در اناياالت متحده وظيفه دارد نسبت به حفاظـت از خـود و متحـد             ، بنابراين پرورانند  مي

 ايـن اقـدام     ؛برابر اين خطرات از طرح سپر دفاع موشكي در اروپـاي شـرقي اسـتفاده كنـد                
تثبيت هژموني براي عنوان گامي ه  بآمريكا همانگونه كه توضيح خواهيم داد از سوي روسيه

. اش از بين بردن قدرت بازدارندگي روسـيه اسـت            كه هدف واقعي   شود اين كشور تلقي مي   
 اقدام آمريكا در استقرار سـپر دفـاع         ،دهد  در واقع همانگونه كه رئاليسم تهاجمي توضيح مي       

ايـن احـساس    موشكي در اروپاي شرقي كه بر اساس حداكثرسازي تأثير در نظام جهاني و              
چون روسيه   يهاي ديگر    صورت گرفته ناخواسته قدرت    ،كه قدرت و توان انجام آن را دارد       

  Costa, 1998) (. استكردهتحريك  را
  

اقدامات اخير آمريكا در اروپاي شـرقي بـيش از هـر چيـز              .  خصومت آمريكا و روسيه    ةپيشين
ت متحـده الگـوي      ايـاال  1980در دهـة    . اسـت  1980ها يادآور تحـوالت دهـة         براي روس 

آمريكـا در   . دكـر  المللي پيگيري مـي       اي و بين    با شوروي در دو سطح منطقه     را  تعارض خود   
هـاي    در خاورميانـه، تـضعيف رژيـم      را  اي تالش براي كـاهش نفـوذ شـوروي            سطح منطقه 

طرفدار كمونيسم، حمايت از مجاهدين افغان و كمك و حمايت از اسرائيل در اشغال لبنـان                
المللـي نيـز بـا          يف نظام سياسي ايران در دستور كار خود داشت و در بعد بين            در كنار تضع  

 و از همـه     سرنگوني حكومت كوبـا و نيكاراگوئـه      اشغال گرانادا، پاناما، آنگوال، تالش براي       
اسـاس  . سازي به مقابله بـا اتحـاد جمـاهير شـوروي برخاسـته بـود                استراتژي خنثي  ،تر مهم

متحده در اين مقطع مقابله بـا برتـري اسـتراتژيك روسـيه و              سازي  اياالت      استراتژي خنثي 
 ) 80، ص 1376 متقي،( .افزايش ضريب بازدارندگي آمريكا بود

ها   با روس ) 1979ژوئن   (2رغم آنكه طبق پيمان سالت        به  ها، اياالت متحده     در اين سال  
 فرونـد   1300 - فرونـد  2250هاي استراتژيك خـود را جمعـاً بـه            توافق كرده بود تا موشك    

 جديـدي   ة برنامـ  ، كـاهش دهـد    -به زمين    فروند موشك زمين     820موشك چند كالهكه و     
ايـن امـر واكـنش      .  در دستور كار خود قـرار داد       MXهاي بسيار مدرن      براي ساخت موشك  
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 و در ادامـه  20هـاي اس اس    و موشـك Back fireبـراي توسـعه هواپيماهـاي    را شـوروي  
 بـين ايـاالت     يبدين ترتيب جنـگ سـرد جديـد       . اه آورد استقرار آنها در خاك اروپا به همر      

 ، نـاتو  1979هـا در نشـست زمـستان          و آمريكايي شد  متحده و اتحاد جماهير شوروي آغاز       
. در اروپا مطـرح و بـه تـصويب رسـاندند          را  و كروز    2 هاي پرشينگ   مسأله استقرار موشك  

هـا    ايـن موشـك   . گيري تأسيسات نظامي اتحاد جماهير شوروي بود        هدف از اين كار هدف    
در حاليكه  . دهند   بلكه اقصي نقاط شوروي را هدف قرار         ،توانستند نه تنها اروپاي شرقي      مي

 كيلـومتر بـرد داشـتند آمريكـا را          5000 كه   20هاي اس اس      توانست با موشك    شوروي نمي 
  .)279، ص 1378 زاده، نقيب (دهد هدف قرار 

هـا در اروپـا بـه همـراه           تقرار اين موشـك   ها را با اس     اين اقدام آمريكا موجي از مخالفت     
 آمريكـا جهـت تحقـق خواسـته خـود نگذاشـت و         ةها تأثيري بر اراد      اما اين مخالفت   ؛آورد

.  ابتدا در آلمان و سپس در بلژيك و هلند مستقر شـدند            1983ها در نوامبر      سرانجام موشك 
ز سـر و صـداي      هنـوز جهـان ا    .  در اروپـا خـتم نـشد        استقرار موشك با  مسأله  با اين همه،    

 ريگان خطاب بـه دانـشمندان       1983 مارس   23 بود كه در      فارغ نشده » هاي اروپايي   موشك«
گيـري شـده      هاي شوروي كه به جانب آنها نـشانه         آمريكا پيشنهاد كرد براي مقابله با موشك      

 ةجامعـ «: وي خطـاب بـه دانـشمندان آمريكـايي گفـت          . بود مطالعات وسـيعي آغـاز كننـد       
سالح اتمي اعطا كرد و حاال وقت آن رسيده كه توان خـود را در خـدمت                 دانشمندان به ما    

   »هـا را از كـار بينـدازد         هـايي را نـشان دهـد كـه ايـن سـالح             بشريت و صـلح گرفتـه و راه       
 )زاده، پيشين نقيب(

بر اين اساس گروه عظيمـي از دانـشمندان و متخصـصان ابزارهـاي جنگـي بـا انـرژي                    
 علمي براي   ي، پرتوهاي ذرات خنثي و ليزرها در جهاد       هاي الكترومغناطيسي   جنبشي، سالح 

از »  ابتكار دفاع اسـتراتژيك   «اي سازماندهي و بسيج شدند و طرح          جلوگيري از جنگ هسته   
 ثقفـي عـامري،    (.آمريكا در اين زمينه ارائـه شـد       » فرماندهي فضايي نيروهاي هوايي   «سوي  
پروازانه كـه شـامل انـرژي هـدايت           اي بلند    رژيم دفاعي پنج اليه و برنامه      ، اين طرح  )1365

 ةهـا در مرحلـ      هاي مستقر در فضا براي متوقف ساختن موشـك          ها، سالح   شده عليه موشك  
راه و   هـاي موشـكي در نيمـه        هاي هوشـمند عليـه كالهـك        صعود، ليزرهاي هوابرد، سالح   

 نهـايي   ةهـا در مرحلـ      ه براي متوقف ساختن موشك    يهاي نابود كننده جنبشي زمين پا       سالح
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 ميليون دالر   26 با   مورد را   ريگان براي پيشبرد سريع طرح، تحقيقات مفصل در اين          . شد  مي
 مـسابقه تـسليحاتي در      ةسپرد و بدين ترتيب ماش    »  سازمان دفاع استراتژيك  «اعتبار اوليه به    

» جنـگ سـتارگان   « اين طرح كه در جهان با عنـوان          (Loring,2004,9-30) چكانده شد  جهان
 به هم زد و ايـاالت متحـده را كـه تـا سـال                يكله  قدرت در جهان را ب     ة موازن ،شناخته شد 

 . تر از شوروي بود بر رقيب خود برتري داد  از نظر توان نظامي ضعيف1980

جلوگيري از  براي   اياالت متحده اقدام خود را گامي        ،اكنونچون  اگر چه همان زمان نيز      

 اما شـواهد حـاكي از آن بـود كـه            ؛كرد  ش اعالم مي  اناي و دفاع از خود و متحد        جنگ هسته 

ـ              ه  اياالت متحده ب   ه دنبال برتري مجدد استراتژيك بر روسيه و پايان دادن بـه بازدارنـدگي ب

ـ        بخشي از نگراني  . جانبه بود  كيصورت    تـاريخي  ةهاي كنوني روسيه دقيقاً از همـين تجرب

ا و اتحاد جماهير     آمريك ةمتحدچه كه به بحران در روابط اياالت        در نهايت آن  . شود    ناشي مي 

.  وقوع تحوالت داخلي در شوروي و به قدرت رسـيدن گوربـاچف بـود              ،شوروي پايان داد  

با ريگان جهـت      گفتگوهايي را  1986خود از سال    » امنيت متقابل «گورباچف در راستاي تز     

. هاي دو طرف از خاك اروپا آغاز كرد         هاي اتمي استراتژيك و برچيدن موشك       كاهش سالح 

 كه با استقبال كشورهاي اروپايي و آمريكا مواجه منجر بـه تقويـت مـذاكرات                اين گفتگوها 

  1.» استراتژيك و پيمان استارت  شدهاي كاهش سالح«مربوط به 

اگرچه فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد باعث گرديد تا اياالت متحده طرح ابتكـار               

هـا چنـدان بـه طـول          اليـت اما اين توقـف فع    .  كنار گذارد  1993دفاع استراتژيك را در سال      

 سال بعد دولت بيل كلينتون زير فشار پيگير جمهوري خواهان كه رهبـري آن               5نيانجاميد و   

تهديـدات موشـكي، بـر      مـورد    نفره كنگره آمريكا در      9را دونالد رامسفلد، رييس كميسيون      

                                                 
هاي جديـد ايـن كـشور بـه منظـور كاسـتن از                هاي استارت برنامه    يكي از داليل آمريكا براي تن دادن به پيمان        . 1

المللي و كاهش حضور نظامي خود در مناطق مختلف و درگير شـدن در مـسابقه تـسليحاتي بـود كـه        تعهدات بين 
فشار اياالت متحده بر متحدين اروپـايي خـود جهـت           . ظ اقتصادي دچار افت گردد    منجر به آن گرديده بود به لحا      

گذاري براي تحقيقات فـضايي و ابتكـار دفـاع            پذيرفتن سهم بيشتري در مخارج نظامي ناتو و مشاركت در سرمايه          
 . استراتژيك جهت كاستن مخارج نظامي خود در همين راستا قابل فهم است

  )1369 ترجمه محمود رياضي، تهران، خجسته،  هاي بزرگ،  قدرتپل كندي ظهور و سقوط: ك.ر(
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 روي كـار آمـدن جمهـوري خواهـان در           1. مجبور شد آن را از سر بگيـرد        ،بودعهده گرفته   

 بـه همـراه     -كه عالقه وافري بـه مباحـث نظـامي دارنـد          - نيز   2000االت متحده در سال     اي

ـ ها سرعت بيشتري بگير      سپتامبر باعث گرديد تا اين تالش      11حادثه    همچنـين تغييـر و    . دن

 مقامـات كـاخ سـفيد را بـر آن           ،تحوالت نظام جهاني و بروز خطراتي عليه ايـاالت متحـده          

بـه همـين منظـور پنتـاگون        . ترين ارتش دنيـا شـوند       پيشرفتهداشت تا شديداً پيگير ساختار      

 -) RMA(و انقالب در امور نظامي )  MTR(آوري نظامي  هايي همچون انقالب در فن  طرح

را جهت مبارزه با تهديدات نوظهور  -كه طرح سپر دفاعي موشكي در بطن آن جاي داشت 

اولويـت كارهـاي خـود      در  هاي قرن بيست و يكمي آمريكا در فضاي مجازي              و مأموريت 

  2.قرار داد
 

اين عبـارتي اسـت كـه پيـروان مكتـب       . »شود  تاريخ پيوسته تكرار مي   « . منشاء بحران جاري  
. نگرنـد   فرضهاي اصلي خود مـي      عنوان يكي از پيش   ه  الملل به آن ب     گرايي در روابط بين       واقع

و هـر دولتـي كـه       هاي تاريخ هـستند       ها ملزم به عبرت گرفتن از درس        طبق اين اصل دولت   
ظـاهراً  . تري را در پـيش خواهـد داشـت          هاي تلخ   تجربيات گذشته را ناديده بگيرد شكست     

 11از بعـد از حادثـه   . ها به اين نكته توجه كـرده و در حـال بكـار بـستن آن هـستند                 روس
اگر چه وضعيت   . دكر   جهاني دنبال مي   ةدر عرص را  دقت اقدامات آمريكا    ه   روسيه ب  ،سپتامبر

 11 اما آنها در فضاي شكل گرفته پس از          ،كننده نبود ها چندان خشنود    ه براي روس   آمد  شپي
اي جز مماشات و در پيش گرفتن موضعي آرام نـسبت بـه خـروج آمريكـا از                    سپتامبر چاره 

نهايتاً  اين سكوت    ؛توانستند در پيش بگيرند     هاي ضد بالستيك نمي      موشك ةپيمان منع توسع  

                                                 
ــران،    «. 1 ــه ايــــ ــسم، روزنامــــ ــشت ريگانيــــ ــسفلد بازگــــ -http://www.iran( )15/5/1381(رامــــ

newspaper.com/1381/81/-05/-15/html( 
  اداره اطالعـات   1995 منتشر كرد مدعي شد ارزيـابي سـال          1998دونالد رامسفلد در گزارشي كه در  جوالي         

اي شناخته شده جهان قادر به ضـربه زدن بـه               هاي هسته   ملي سيا در اين مورد كه هيچ كشوري در خارج از قدرت           
باشد و اين سازمان خطر كشورهايي چون كره شمالي، ايـران              نيست اشتباه مي   2011اياالت متحده و كانادا پيش از       
 . اش ارزيابي كرده است و عراق را كمتر از ميزان واقعي

2. Refer to: Binnendijk Hanse, Transforming America's Military, Washington D.C Defense 
University Press,2002 
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 ميـرك توپوالنـك،     2007 ژانويـه    20مـاني رخ داد كـه در        زو    شكسته شد  2007در ژانويه   
وزير جمهوري چك، اعالم كرد آمريكا در صدد ايجاد پايگاه رادار در اين جمهوري                نخست

 اين خبر حكايت    ؛وزارت امور خارجه آمريكا منتشر كرد      مورد   تر را در اين     خبر كامل . است
 پايگـاه   10ستم دفاع موشكي تـازه      عنوان بخشي از سي   ه  از آن داشت كه آمريكا قصد دارد ب       

. جمهوري چك احداث كند    گير در   بازدارنده موشكي در لهستان و يك ايستگاه رادار هدف        
اين خبر و مكمل آن درخواست وزارت امور خارجه آمريكا از لهستان و چك براي مذاكره                

 مقامـات    واقعيت اين بود كـه     1.اي براي روسيه بود     دهنده  ك تكان همچون شو  ،اين زمينه در  
هـاي مناسـب      اياالت متحده نزديك دو سال در لهستان و جمهوري چك براي يافتن محـل             

هاي مهاجم را سرنگون كند كاركرده و اكنون كـه            جهت يك سيستم رادار كه بتواند موشك      
 كيلـومتري پـراگ و نزديـك مـرز روسـيه            70ها در مركز نظامي در        مكان نصب اين سيستم   

كردند كـه در ايـن قـضيه          ها احساس مي    روس. ساخته بودند مشخص شده بود آن را علني       
 . اند شده اند و به راحتي از سوي آمريكا ناديده گرفته فريب خورده

 را در  ارديبهشت نخستين دور مـذاكرات رسـمي خـود           24حال آمريكا و لهستان      با اين 
 آمريكـا در    جان رود، معاون وزير امور خارجـه      .  سيستم پيشنهادي آمريكا آغاز كردند     ةزمين

امور امنيت و خلع سالح كه به ورشو سـفر كـرده بـود در زمينـه چگـونگي تـأثير مـستقيم                
استقرار سيستم ياد شده بر امنيت لهستان با ويتولـد وازچكوفـسكي معـاون وزيـر خارجـه                  

ـ .  ماحصل اين مذاكرات موافقت لهستان با طـرح آمريكـا بـود            2.لهستان وارد مذاكره شد    ه ب
، نخست وزير لهـستان بـا درخواسـت آمريكـا، ميـرك             »روسالوكاژينسكييا«دنبال موافقت   

 توپوالنك، نخست وزير چك، نيز استقرار سيستم موشكي را گامي بـراي امنيـت كـشورش               
 3.خواند و با آن موافقت كرد

                                                 
 ) 2/12/85(، »هشدار روسيه درباره دفاع موشكي آمريكا«.1

)        http://www.bbc.co.uk/persian/iran story/2007/01/22  (  

 )3/3/86(خبرگزاري جمهوري اسالمي . »كنند اع موشكي مذاكره ميآمريكا و لهستان درباره سيستم دف«. 2
)http://www1.irna.ir/fa/news/view/line-7/8603047240.html(  

 )4/3/86(خبرگزاري جمهوري اسالمي . »هاي آمريكا براي امنيت اروپا حياتي است استقرار موشك«. 3
)http://www1.irna.ir/fa/news/view/line-7/86030472402.html( 
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هاي تعيين شده از سوي آمريكا بـه مرزهـاي روسـيه ايـن                اظهار نظرها و نزديكي محل    
بـراي   هـا را      خ كرملين ايجاد كرد كه اياالت متحده ايـن سيـستم          نگراني را براي مسئولين كا    

هاي استراتژيك روسيه و بر هم زدن موازنـه قـدرت اسـتراتژيك بـا روسـيه                  مقابله با سالح  
. هـا را دو چنـدان كـرد         نظرات كارشناسان امور نظامي نيـز ايـن نگرانـي         . مستقر كرده است  

موشك در روسيه بود كه در اين بـاره         هاي ضد     والديمير بلوس  از جمله متخصصين سالح      
گذارد   شرايط جغرافيايي استقرار سپر دفاع موشكي، هيچ جاي شكي باقي نمي          «: اظهارداشت

  (Harding,2007).» چين و روسيه است، هدف اصليكه
هاي رنگين در منطقه تحت نفوذ سنتي خود و كشورهاي     ها كه شاهد انقالب     براي روس 

هاي آمريكا در دو كشور ديگـر         استقرار موشك و  اينك مشاهده   اوكراين و گرجستان بودند،     
هـاي    تحت نفوذ سابق اين كشور در دوران جنگ سرد و نزديكي بـيش از پـيش جمهـوري                 

هـاي   گسترش ناتو به شرق طي سـال      . تحت اختيارش به آمريكا به هيچ وجه پذيرفتني نبود        
 گرجستان، تاجيكـستان،    گذشته و به عضويت درآمدن كشورهاي چك، لهستان، آذربايجان،        

قزاقستان و ازبكستان در آن، شروع مذاكرات براي پيوستن آلباني، كروواسي و مقدونيـه بـه                
اسـتقرار   كه،  احساس اين  ةدر نتيج . اين سازمان نقش مهمي در ايجاد اين بدبيني بازي كرد         

ها را به واكنش شـديد         روس ،سيستم دفاع موشكي مكمل طرح گسترش ناتو به شرق است         
  . الملل رقم زد  بينة آمريكا واداشت و بحراني جديد براي جامع عليه اين تصميم

   ها اهداف طرح سيستم دفاع ضد موشكي آمريكا از ديد روس
استقرار سپر دفاع موشكي در اروپاي شرقي اظهار نظرهاي         براي  اهداف آمريكا   مورد  در  

هـا و اظهـار        مجمـوع گفتـه    تـوان از    آنچه را كه مي   . مختلفي در روسيه صورت گرفته است     
 : گردد كه عبارتند از دست آورد در سه مورد خالصه ميه نظرهاي مقامات روسي ب

  ايجاد مسابقه تسليحاتي جديد -1

  تحليل بردن قدرت بازدارندگي روسيه-2

  تثبيت هژموني آمريكا-3

د كـه آنچـه     رك اما بايد اشاره     ،توان به ليست باال موارد بيشتري را اضافه كرد          اگر چه مي  
دهد تحليل بردن قدرت بازدارنـدگي روسـيه و           محور اظهارات مقامات كرملين را شكل مي      

  . باشد تالش آمريكا براي تبديل شدن به قدرت انحصاري جهان مي
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 تسليحاتي ميـان روسـيه و       ةاز پايان گرفتن آخرين مسابق     .  تسليحاتي جديد  ة ايجاد مسابق  .1
رقابتي كه بسياري از نـاظران آن را مـسبب          . گذرد  سال مي  20 آمريكا نزديك    ةاياالت متحد 

اگر چه گورباچف تالش نمود تا با پرهيز از جنگ طلبـي            . اصلي فروپاشي شوروي دانستند   
ـ           يو انجام اصالحات داخل    دليـل درگيـر شـدن در       ه   بار ديگر اقتصاد بيمار روسـيه را كـه ب

 ة داروي پيشنهادي وي كه در نـسخ        اما ، نجات دهد  ، تسليحاتي رو به افول نهاده بود      ةمسابق
پيچيده شده بود بسيار ديـر بـه دسـت ايـن            » پروستاريكا«و  » گالسنوست«طرح اصالحات   

حاكمان بعدي كاخ كرملين كه اين احتضار را بـه  . بيمار محتضر رسيد و در نتيجه ناكام ماند 
 فـراهم   المللي براي حضور مجـدد آنهـا        رغم آنكه شرايط بين     بودند علي  چشم خويش ديده  
گر وقـايع      خود را از تمامي حوادث كنار كشيدند و تنها از بيرون نظاره            90بود در طول دهه     

حتي پوتين كه نـسبت بـه   . بودند و بيشتر از خارج، توجه خود را به داخل معطوف ساختند        
سياست خارجي يلتسين انتقاد داشت حاضر نشد در برابر حمالت آمريكـا بـه افغانـستان و             

 آمريكـا بـه     ة  بايستد و تنها به مخالفت لفظـي بـا حملـ            _ين سابق اين كشور    متحد _عراق  
دليل ضعيف بودن اين كشور جهـت حـضور در          ه  ها، نه ب   كليه اين سياست  . عراق اكتفا كرد  

 دليل دورانديشي و جلوگيري از افتادن به مـسير دشـمني بـا            ه   بلكه ب  ،المللي  هاي بين  بحران
رسـد شـرايط اكنـون بـراي روسـيه انـدكي              نظـر مـي   ه  ببا اين همه    . آمريكا صورت گرفتند  

.  چرا كه اين بار خـود روسـيه در معـرض تهديـد قـرار گرفتـه اسـت                   ،استدگرگون شده   
 تسليحاتي آغـاز شـده و جنـگ         ةكنند كه اين طرح به منظور ايجاد مسابق         ها تصور مي    روس

ـ             . سردي جديد است   گ سـرد   اين در حالي است كه مقامات آمريكـا صـراحتاً پيـدايش جن
» اسـاس   بـي «هـايي را     كنند و چنين برداشـت      رد مي ريكا و روسيه     آم  در روابط بين  را  جديد  

 1.دانند مي

. دهنـد    كارشناسـان روسـي از آغـاز جنـگ سـرد جديـد خبـر مـي                 ، رغم اين انكارها   به
فشار نظامي آمريكا بـر     «: گويد   مي -هاي موثر روسيه    رئيس بنياد سياست  -پاولوفسكي،   گلب

آمريكا .  است  از سوي واشنگتن   اي  حال افزايش است و اين سياست حساب شده       روسيه در   
هـاي دفـاع ضـد موشـكي از جزايـر             ترين رادار دريايي خود را براي تقويت سيـستم         بزرگ

                                                 
 )30/2/86(آميز تر از سفر گيتس نخواهد بود، خبرگزاري فارس  سفر رايس به مسكو موفقيت «. 1

)http://www.farsnews.ir/news/view.html(  
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هاوايي در اقيانوس آرام به جزاير الوت در درياي برينگ در حوالي كامچاتكا منتقـل كـرده                 
همچنين سرگئي ماركوف،   » . تسليحاتي است  اي  است و اين موضوع بدون شك آغاز مسابقه       

ـ    «كارشناس سياسي روسيه، بر اين نظر است كه          عنـوان دشـمن اصـلي      ه  آمريكا روسيه را ب
) 13 ش   ،50، ص   1386موسوي،  ( ظر دارند روسيه را تضعيف كنند     بيند و آنها در ن      مي خود
ها بايد دانست كه به      هاي مبتني بر رئاليسم تدافعي روس       اينگونه تفكرات را در تحليل     ةريش

 .مي سازدملزمشان واكنش و برقراري موازنه 

 تسليحاتي  ةكه به راه افتادن مسابق    كنند    اشاره مي ها به تأثيراتي     در اين ميان برخي ديدگاه    
همانگونـه كـه جنـگ سـتارگان ريگـان توانـست            باورند  تواند بر جاي بگذارد و بر اين          مي

هاي دفاعي شكل    تحاد جماهير شوروي را بر سر هزينه       تسليحاتي ميان اين كشور و ا      ةمسابق
ـ   كـا نيـز همـين هـدف را دنبـال مـي             طرح جديـد آمري    ،دهد و آن را از درون فروپاشد       د كن

 . بايست از افتادن در اين دام خودداري كرد و لذا مي) 49جانسون، پيشين، ص (

تأكيد مناً ضهاست كه  سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه از جمله اين شخصيت
ايـاالت  «دارد    اظهـار مـي   و  كند روسيه جلوي هر سيستم دفاعي آمريكا را خواهد گرفت             مي

  1.»متحده  و روسيه بايد از مسابقه تسليحاتي پرهيز كنند
آمريكـا گـامي در     «دارد     اگر چه شخص پوتين نيز موافق اين ديدگاه است و اذعان مـي            

 اما ناخواسـته وارد جنـگ تـسليحاتي         ،  2»ه است يحاتي آغاز كرده كه بيهود     تسل ةمسير مسابق 
هـاي    آزمايش موشكي اخير روسيه و تالش براي توليد نسل جديدي از موشك           . شده است 

هـا    اي از ايـن تـالش        كه قادر به عبور از سيستم ضد موشكي هستند نمونه          X51فوق مدرن   
  .توانند باشند مي

 

ر احساسي مشترك در روسيه وجـود       در حال حاض  .  تحليل بردن قدرت بازدارندگي روسيه     .2
هـاي خـود بـراي كنـار          اينكه آمريكا بعد از فروپاشـي شـوروي از توافقنامـه          بر  دارد حاكي   

گذاشتن سياست جنگ سرد سرپيچي كرده و به تعهدات خود در ايـن زمينـه عمـل نكـرده                   

                                                 
1.  '' Moscow perplexes u.s over Missile Defense in Europe'',  
(http:///www.iht.com/articlees/2007/02/21/news/view/policy.html)  

 .، پيشين»هاي آمريكا براي امنيت اروپا حياتي است استقرار موشك«. 2
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ها معتقدند كه تفكر جنگ سرد هنوز در ميان رهبران كاخ سفيد حاكم اسـت و                  روس. است
هاي بازدارنده موشكي روسـيه        قابليت ، دفاعي جديد  ةكوشند تا با استقرار اين سامان       نان مي آ

 1.دي بر ضد روسيه شكل دهند تهديدي راهبر،دار را خدشه

اما خانم رايس در نشست اسلو كه با وزيران امور خارجه ناتو انجام شد اين استدالل را                 
د و منطقاً نبايد استدالل كنـد كـه اسـتقرار           روسيه هزاران كالهك اتمي دار    «: رد كرد و گفت   

 موشك ضدبالستيك آمريكا در لهستان و جمهوري چك و چند رادار در اروپاي شـرقي                10
 2.»اي روسيه شود از قدرت هستهتواند مانع  مي

 حس ناامني و ترس و بي اعتمادي ميـان          ،همانگونه كه در نظريه رئاليسم تدافعي ديديم      
 ، نه تنها آنها اقدامات يكديگر را تهديدي عليه خود ارزيابي كننـد            گردد تا   كشورها باعث مي  

سخنان والديمير پوتين در مجمع فدراسـيون       . بلكه همواره درصدد انتقام و پاسخ نيز برآيند       
اي كه در ايـن مجمـع ايـراد           وي در آخرين گزارش ساالنه    . روسيه درست بر همين مبنا بود     

مريكا اظهار داشت كه مسكو از اين پـس خـود را            كرد ضمن اشاره به اهداف نظامي طرح آ       
 توسط  1990كه در سال    تواند    نميملزم به رعايت قرارداد بين دو پيمان نظامي ناتو و ورشو            

پيمـان ورشـو ديگـر       در شرايطي كـه   «: او گفت . كشورهاي عضو در پاريس به امضاء رسيد      
هـاي نظـامي و دفـاع        وجود خارجي ندارد، ناتو حتي در نزديكـي مرزهـاي روسـيه پايگـاه             

ـ                و ضدموشكي مستقر كرده است    جـايي   ه اين در حالي اسـت كـه روسـيه حتـي بـراي جاب
دانـم تـا      به همين دليل صالح مـي     . نيروهاي مسلح در داخل خاك خود نيز محدوديت دارد        

هاي متعـارف را امـضاء         كشورهاي عضو ناتو قرارداد محدوديت توليد سالح       ةكه هم  زماني
 3». فسخ آن را از سـوي روسـيه اعـالم كـنم            ،روسيه دقيقاً آن را اجرا نكنند     نكرده و به مانند     

مشابه همين اظهارات را پوتين در مالقات واسالوكالوس ، رييس جمهور چك، نيز تكـرار               
 كـه   80اروپا در دهه     هاي پرشينگ در     او با تشبيه اقدام فعلي آمريكا به استقرار موشك         .كرد

                                                 
 :،در وب سايت» كنند روسيه و آمريكا در مورد سامانه دفاع موشكي واشنگتن مذاكره مي«.1

)http://www.hamshahrionline.com/fa/news/view/html( 
 : به نقل از) 6/2/86(، »هشدار دفاعي روسيه به آمريكا«. 2

)        http://www.bbc.co.uk/persian/iran story/2007/02/26  ( 
 )7/2/86(، سايت همشهري آنالين، »كنند بيگانگان در امور داخلي روسيه دخالت مي: پوتين  «.3

)http://www.hamshahrionline.com/fa/news/view/html( 
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توانيم نسبت به برنامـه       ما نمي «:  بيان داشت  ،آمدند  ب مي تهديدي عليه خاك روسيه به حسا     
هيچ سالح سـنگيني در     . ما در حال انجام تعهداتمان هستيم     . هاي نظامي اروپا نگران نباشيم    

خواهـد دو پايگـاه جديـد در          حال نـاتو مـي     با اين . بخش اروپايي روسيه باقي نمانده است     
.  لهستان و جمهوري چك تأسـيس كنـد        بلغارستان و روماني و دو سيستم دفاع موشكي در        

روسيه خودش را خلع سالح كرده در حاليكه شركايش منطقه را پر از سـالح هـاي جديـد                   
   .»داند را براي خود محفوظ ميكرده اند و روسيه در اين زمينه حق دفاع 

 در ايـن  زيـرا    ، استراتژيك در جهـان اسـت      ةشدت نگران برهم خوردن موازن    ه  روسيه ب 
خواهند داد و اين بـه معنـاي        دست  ي خنثي شده كارايي خود را از          ا   هسته صورت نيروهاي 

 دائم روسيه در ةويتالي چوركين، نمايند. باشد  ميدشمنانشبرابر پذيري اين كشور در  آسيب
روسيه به اجراي برنامه استقرار سپر موشكي آمريكا بـه          «: گويد  سازمان ملل در اين مورد مي     

 هـم  كند و اين برنامه موازنه استراتژيك در جهان را بر           ي نگاه نمي  عنوان تدبيري مطلقاً دفاع   
 )51 موسـوي، پيـشين، ص       ( »شود   اول براي آمريكا مي    ةزده و منجر به ايجاد پتانسيل ضرب       

رهگيـر آمريكـا در      هـاي   دارند كـه موشـك      اما با اين وجود برخي از پژوهشگران اظهار مي        
د كـرد و ايـن دو       نـ هيچ كشوري را تهديد نخواه    اروپاي شرقي هرگز بازدارندگي روسيه يا       

جاي آنكه توانشان را براي حمله به يكديگر افزايش دهنـد بايـد از خـود بپرسـند               ه  كشور ب 
تواننـد از ايـن       دهند و چگونه آنهـا مـي         ادامه مي  1شان  اي  چرا آنها به حفظ بازدارندگي هسته     

-http://www.thebulletin.org/columns/pavel( (Poutin, May 2007) .بندوضعيت رهايي يا

podvig/2007/05/24/html  (  
خود عليه طـرح سـپر دفـاع موشـكي          را  روسيه شديدترين حمله    . آمريكا  تثبيت هژموني    .3

 1385 بهمـن    28در روز اول ايـن كنفـرانس كـه در           . آمريكا در كنفرانس مـونيخ انجـام داد       
» بسيار خطرناك «مريكا در جهان آن را      هاي آ    والديمير پوتين با انتقاد از سياست      ،دشبرگزار  

                                                 
ايـن اسـتراتژي كـه      . باشد  يد به مجازات و تالفي مي     بازدارندگي تالش براي نفوذگذاري برديگران از طريق تهد        .1

گيرد با ابـداع    اي به قدمت ديپلماسي دارد و در نهادهاي داخلي همچون حقوق جزا نيز مورد استفاده قرار مي                  سابقه
 11هـر چنـد بـاوقوع حـوادث         . هاي پاياني جنگ جهاني دوم وارد عصر جديدي شـد           اي در سال    هاي هسته   سالح

اند، اما همچنان از      ها در خصوص كارايي آن براي مقابله با تهديدات تشكيك كرده            از استراتژيست سپتامبر بسياري   
شـود در حـال حاضـر         اي دنبال مـي     ترين استراتژي براي مقابله با تهديدات هسته        سوي اكثر كشورها به عنوان مهم     

  .يار دارنداي را در اخت هاي هسته ترين سالح روسيه و اياالت متحده بيشترين و پيچيده
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خواند و ايـاالت متحـده را بـه اعمـال و اجـراي قـوانين داخلـي خـود در وراي مرزهـاي                        
كس  هيچ ؛اين سياست آمريكا بسيار خطرناك است     «: پوتين گفت . جغرافيائي اش متهم كرد   

لمللـي قـرار    ا  تواند خود را در پناه قوانين بـين          نمي ي زيرا كس  ،كند  ديگر احساس امنيت نمي   
خواهـد بـه      قطبي است و مـي      دنبال جهان تك  ه  وي در ادامه آمريكا را متهم كرد كه ب        » .دهد

 1.تصميم گيرنده باشد تنهايي

 بيـانگر آن بـود كـه روسـيه          ،اين سخنان كه واكنش شديدي در جهان به همراه داشـت          
. دخواهـد چنـين امـري را بپـذير          نسبت بـه نقـش آمريكـا در جهـان نگـران اسـت و نمـي                

واكنش توأم «: گويد الكساندرگلتس، كارشناس نظامي روسيه در تفسير اين سخنان پوتين مي      
 آنچه روسيه   ةهاي امنيتي روسيه باشد دربار      با عصبانيت روسيه بيش از آنكه ناشي از نگراني        

سيستم دفـاع ضـد     . كند است   اش بر جهان تلقي مي      آن را تالش واشنگتن براي تحميل اراده      
كند كـه آنچـه در    مسكو مالحظه مي. كند اي روسيه را تهديد نمي ا توان هسته موشكي آمريك 

ـ  وا   موجب از بين رفتن موجوديـت      ،حال اتفاق افتادن است    اي   هـسته  عنـوان ابرقـدرت   ه   ب
ــي   ــه همــ ــود بــ ــي شــ ــزرگ مــ ــد  بــ ــي كنــ ــت مــ ــا آن مخالفــ ــاطر بــ  .»ن خــ

 (RFE/RL, February 20,2007) )http://www.rferl.org/features-artivcle/2007/02/3( 

دفـاع  «: گويـد   كـار نـوين مـي       نظران محافظه   همانگونه كه الورنس اف كاپالن از صاحب      
ـ    موشكي تنها در جهت حمايت از آمريكا ايجاد نشده، بلكه وسيله           راي بدسـت گـرفتن     اي ب

. حقيقت آن است كه حق با روسيه اسـت        ) 139جانسون، پيشين، ص     (.سلطه جهاني است  
ايـن سـپر دفـاعي،      .  بلكه سپري تهـاجمي اسـت      ، دفاع ساخته نشده   سپر دفاع موشكي براي   

اي جهاني طبق الگوي رئاليسم تدافعي ايجاد         انگيزه كافي براي رقابت در ايجاد سالح هسته       
جـيم  . تر خواهـد سـاخت       امنيت آمريكا شود آن را ناامن      ةكند و بيش از آنكه تأمين كنند        مي

 :گويد ل و علوم دانشگاه هاروارد در اين رابطه ميالمل والش از همكاران تحقيقاتي امور بين

بـه هـر   . جاي آنكه اقدامي دفاعي باشد، بيشتر حمالت موشكي اسـت به  دفاع موشكي   «
كـه نتوانـست از     (نيز با مشكالت مشابه ديـوار چـين         ) BMD(حال دفاع موشكي بالستيك     

هـا جلـوگيري     آلمـان ها و مانچوها و خط ماژينو  فرانسه كه نتوانست از حمله              تهاجم مغول 
                                                 

 )21/12/85(» گردد جنگ سرد باز مي  «.1
)        http://www.bbc.co.uk/persian/iran story/2007/05/10( 
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 مواجه بوده و نخواهد توانست از ما در مقابل حمالت موشـكي بـه خـوبي محافظـت             )كند
  .)به نقل از جانسون، همان(كند 

   آمريكا از استقرار سپر دفاع موشكي در اروپا آشكاراهداف
از استقرار سپر دفاع موشكي در اروپاي       را  توان اهداف آمريكا       مي اي  بندي ساده  جمعدر  

منظور از اهداف آشكار آن دسته      . بندي كرد    اهداف آشكار و پنهان دسته     ةشرقي در دو مقول   
جوينـد و بـالتبع        در توجيه عمل خود به آن توسل مي        يياز اهدافي است كه مقامات آمريكا     

اي كه از آن حاصل خواهد        كنند يا نتيجه    آنچه را كه ديگران از اين اقدام آمريكا برداشت مي         
  . نهان را شكل خواهد داد اهداف پ،شد

خاستگاه قانوني سپر دفاع موشكي آمريكا      .  دفاع از اياالت متحده در برابر خطرات احتمالي          .1
استراتژي امنيـت ملـي آمريكـا كـه         . را بايد در استراتژي امنيت ملي اين كشور سراغ گرفت         

ع دفاع در خصوص سيستم جاماست هاي نظامي     گيري  اصول راهنماي كاخ سفيد در تصميم     
اياالت متحده آمريكا بايد سيستم جـامع دفـاع موشـكي نيمـه             «دارد كه     موشكي تصريح مي  

استقرار سيستم دفـاع موشـكي بـراي دفـاع در مقابـل حمـالت               . استراتژيك خود را بنا نهد    
 اين سـند بـا اشـاره بـه گـسترش فنـاوري              1.»رسد  نظر مي ه  هاي بالستيك ضروري ب    موشك
سـازد تـا      هاي پيشرفته، دولـت ايـن كـشور را ملـزم مـي              كهاي كروز و ديگر موش      موشك

به ابعاد فني، مـالي و سياسـي        نيز  .  كند تهديدات فراهم  اين را در برابر     امكانات دفاعي الزم  
خواهـد تـا در ايـن زمينـه           طرح سپر دفاع موشكي اشاره كرده و از دولت ايـن كـشور مـي              

در مورد   لهستان و چك     ي جمهور سايؤبا ر را  گفتگوهاي بوش   . اقدامات الزم مبذول دارد   
او توان با توجه به الزامـات ايـن سـند بـراي دولـت                 استقرار اين سامانه در اين كشورها مي      

 گفتگوهاي آمريكا با ژاپـن، اسـتراليا، و كانـادا نيـز در      ، به موازات اين طرح    چنانكه. دانست
توسط را  ع موشكي   علت تأكيد استراتژي امنيت ملي آمريكا بر داشتن سپر دفا         .  است جريان

حمالت  تواند به شكل    آمريكا بايد در ترس از تهديدات موشكي عليه آمريكا دانست كه مي           
بخـاطر فقـدان سيـستم موشـك ضـد      «ها حاكي از آن است كه  برخي تحليل. اي باشد   هسته

بالستيك و تداركات دفاعي شهري، حمالت موشكي به آمريكا باعث نابودي گـسترده و از               

                                                 
، ترجمه جالل دهمـشگي  21كميسيون تدوين استراتژي امنيت ملي آمريكا، استراتژي امنيت ملي آمريكا در قرن  . 1

  277، ص )1383 ابرار معاصر تهران،: تهران(و ديگران، چاپ چهارم، 
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ها در صـورت عـدم وجـود سيـستم دفـاع              طبق اين تحليل  » .ت خواهد شد  دست رفتن حيا  
 ميليـون قربـاني بخـاطر تـأثير مـستقيم           67اي روسيه به اياالت متحده        موشكي، حمله هسته  

ظرف دو سال پـس     . انفجار و قرار گرفتن در معرض راديواكتيو باال به همراه خواهد داشت           
كه در مجموع تعداد قربانيـان را بـه         . ند شد  ميليون آمريكايي دچار مرگ خواه     5/121از آن   

دفـاع    وجود  در صورتيكه، . رساند   درصد جمعيت آمريكا مي    70 ميليون يا تقريباً     188حدود  
 نفر كـاهش    7000 ممكن يعني    هاي آمريكا را به حداقل      تواند كشته   استراتژيك و شهري مي   

 )Fetch-msg.tcl?msg)http://www.greenspun.com/bbard/q-and-a (.دهد

امـا خطـر    . باشـد   اي ميان آمريكا و روسـيه ضـعيف مـي           اگرچه امكان بروز جنگ هسته    
. تـوان صـفر درصـد دانـست         اي از سوي بازيگران غيردولتي را هيچگاه نمـي          حمالت هسته 

الورنس جي كورب در خصوص ضرورت داشـتن سـپر دفـاع موشـكي از سـوي آمريكـا                   
 11هاي مرتبط با آن حادثـه         وشكي و پيمان  هاي م   رغم معاهدات كاهش سالح     علي«:گويد  مي

بايستي   لذا بوش مي  . دهنده ناتواني آمريكا در دفاع كامل از سرزمين خود است          سپتامبر نشان 
  & J.Korb).» را مـدنظر داشـته باشـد   موشـكي  دفـاع  زمينه افزايش بودجـه برنامـه   در اين

L.Tiersky,2001) )(http://www. cfr. org / publication / 40856 / end -of- unilateralism-

aerms-control-after-september-11.html) ( 

را آنچه ستون اصلي استدالل آمريكـا         . دفاع از متحدين اروپايي آمريكا در برابر خطرات احتمالي         .2
دهد به گفتـه      براي استقرار سيستم سپر دفاع موشكي در لهستان و جمهوري چك شكل مي            

از اين كشورها در برابـر حمـالت احتمـالي از سـوي ايـران و كـره                   دفاع   ييمقامات آمريكا 
 برنامه موشكي ايـران و كـره        ، از ديد مقامات كاخ سفيد     Harding,Op.Cit). (باشد  مالي مي ش

 لـذا ايـن     ،باشـد   نش مي اشمالي تهديدي جدي براي صلح و امنيت جهاني و آمريكا و متحد           
 كاندوليزا رايـس، وزيـر      1.الي دفاع نمايد   برابر حمالت احتم   از متحدين خود در   بايد  كشور  

تهديد موشـكي ايـران روز بـه        «: گويد  امور خارجه آمريكا در مورد برنامه موشكي ايران مي        
وي بر همين اساس    . »مقابله با آن آماده باشد     روز در حال افزايش است و آمريكا بايد براي        

عامـل ثبـات    «وري چـك را     هاي رهگير در لهستان و ايستگاه رادار در جمه          استقرار موشك 

                                                 
 :، در وب سايت»سپر موشكي آمريكا براي مقابله با تهديد ايران«. 1

)        http://www.bbc.co.uk/persian/iran story/2007/05/10( 
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 احتمـالي محافظـت     ةكه اين كـشورها را در برابـر هرگونـه حملـ           » نامد  بخش در منطقه مي   
    (Rice Defends European Interceptors Plan,April 12,2007).خواهد كرد

(http://www.missilethreat.com./2007/05/13.html) 

سند استراتژي امنيت ملي آمريكا نيز       حفظ تماميت ارضي و دفاع از متحدين آمريكا در          
روابط با روسيه بايد متناسب با اهميت اين        «: در اين سند آمده   . مورد تأكيد قرار گرفته است    

اياالت متحده آمريكـا بايـد از منـافع خـود دفـاع             ... عنوان يك قدرت بزرگ باشد    ه  كشور ب 
همچنـين  ... شـود   ع مـي  هاي نامطلوب روسيه واق     نمايد؛ بويژه هنگاميكه تحت تأثير سياست     

پيمانان اين كـشور بايـد از اسـتقالل سياسـي و تماميـت ارضـي        آمريكا و هم  اياالت متحده 
 1.»ماهير شوروي پشتيباني كنندهاي سابق اتحاد ج جمهوري

 آمريكا نيـز    ة امور اروپايي و اوراسيايي وزارت امور خارج       ةهاي ادار   در سر فصل برنامه   
بطه و همكاري با كشورهاي اروپايي از سوي آمريكـا آمـده            در مورد سپر دفاع موشكي و را      

استقرار دفاع موشكي آمريكا در اروپا تنها به امنيت آمريكـا و متحـدين نـاتو كمـك                  «است  
هـاي بالـستيك دوربـرد عليـه كـل اروپـا               بلكه همچنين دفـاعي در برابـر موشـك         ،كند  نمي
 : گويد اين سند در خصوص همكاري با اروپا مي» .باشد مي

اي بايد باشـد      هاي آمريكا براي كمك به تكميل سپر دفاع موشكي اروپا به گونه              برنامه -
 . كه آنها بتوانند در آينده سيستم دفاع موشكي بالستيك ناتو را تكميل سازند

 سيستم پيشنهادي آمريكا به اروپا براي مقابله با تهديدات دوربرد طراحي شده است و -
 . كند ر برابر تهديدات موشكي دوربرد خاورميانه محافظت مي كشورهاي عضو ناتو را دةهم

خاطر مجاورتشان با خاورميانه با تهديدات موشكي       ه   برخي كشورهاي جنوبي اروپا ب     -
اين كشورها در برابـر خطـرات محافظـت         در صورتي     نيستند، دوربرد از سوي ايران مواجه    

 . تاه برد دارندهاي دفاع موشكي ميان برد و كو  احتياج به سيستم،شوند

 . برد متمركز ساخته است اش را بر مقابله با تهديدات كوتاه  ناتو توسعه اقدامات دفاعي-

توانند با يكديگر كار كننـد تـا          هاي اياالت متحده و ناتو مكمل هم هستند و مي            تالش -
 . وجود آورنده دفاعي موثرتر براي اروپا ب

                                                 
  280كميسيون تدوين استراتژي امنيت ملي آمريكا، پيشين، ص . 1
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فاع موشكي اروپا در اختيار آمريكا خواهد هاي فني به سيستم د  هدايت و كنترل كمك -
ين ترتيب سيستم دفاع موشكي اروپا در آينده مكمل نـاتو خواهـد شـد و عملـي                  ه ا بود و ب  

 U.S Missile Defense: Cooperation)" .شـود  مـي  كوتاه برد آن تضمين بودن سيستم هاي

with NATO and Russia", Bureau of European and European and Eurasian Affairs", 

April 16, 2007.06.17) (http://www.state.gov/p/eur/rls/fs/83123.htm)  
المللـي    با وجـود آنكـه آژانـس بـين         .   اي  هاي هسته   ايران از ادامه فعاليت   ساختن   منصرف   .3

اي ايـران از      اي كه حـاكي از انحـراف برنامـه هـسته            دارد هيچ نشانه    انرژي اتمي تصريح مي   
المللـي    هـاي بـين     آميز باشد در ايران پيدا نكرده و ايران ضمن پايبندي به پيمان            مقاصد صلح 

 مقامـات واشـنگتن     ، نظارت و بازرسي با آژانس داشته اسـت        ةبيشترين همكاري را در زمين    
 پژوهـشگر    هـادلي، استفان  . كنند  اي مي    هسته  ايران را متهم به تالش براي دستيابي به سالح        

اي و موشكي ايـران       هاي هسته   ييد ديدگاه آمريكا در خصوص برنامه      با تأ  مسائل استراتژيك 
 استراتژيك براي تحت فشار قـرار دادن و متقاعـد           يسيستم دفاع موشكي عنصر   «: گويد  مي

 Moscow Perplexes U.S) (».ه اين قابليت به نفعش نيستايران است تا بفهمد توسع كردن

over Missile Defense in Europe", Op.Cit 

هـا   پندارنـد هـيچ يـك از ايـن طـرح       بر خالف آنچه كه كشورهاي غربي مي      همه اين   با
مقامـات جمهـوري اسـالمي هـم        . تواند ايران را از پيگيري حقوق قانوني خود بازدارد          نمي

اي و    هاي هـسته    اند كه برنامه    اند و حتي مشخصاً تصريح داشته       اين نكته تأكيد كرده   بر  بارها  
ايران تنها كشوري است    .  نيست  و جهان   منطقهي در   كشوره هيچ   موشكي ايران تهديدي علي   

انـد و     اش بازديد داشـته     اي  هاي هسته    نفر ساعت از سايت    1500كه بازرسان آژانس بيش از      
آميـز بـودن      هاي مقامـات ايـران در صـلح         تواند تأييدي بر گفته     اين شفافيت در عملكرد مي    

 . اش باشد اي هاي هسته برنامه

ترين اهداف آشكار آمريكا را شكل       در برابر سه توجيه فوق كه مهم       آمريكااهداف پنهان   
والديمير پوتين در بيان يكـي از داليـل         . هاي مختلفي صورت گرفته است       استدالل ،دهد  مي

سيـستم پدافنـد موشـكي كـه        «: مخالفت خود با اين طرح در اجالس مونيخ اظهـار داشـت           
ده كامالً غيرضروري است و داليل واشنگتن براي ريزي كر آمريكا براي اروپاي شرقي برنامه    

ايران هـيچ موشـكي كـه    «او گفت . »باشد ايجاد اين سيستم پدافندي معقول و پذيرفتني نمي 
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نگران اين هستيد كـه     ] كشورهاي اروپايي [چنانچه شما   . اروپا را تهديد كند در اختيار ندارد      
بـرد   هـايي بـا     ايران موشـك  . كنيد  هايي است بايد گفت اشتباه مي       ايران داراي چنين موشك   

 كـه هرگـز     )13، ش   52، ص   1386 گر كالجي،   كوزه(.» كيلومتر در اختيار دارد    1700-1600
يوري باليوفسكي ، رييس كل ستاد ارتش روسيه        . قادر به هدف قرار دادن خاك اروپا نيست       

 وجـود   مشخص نيست چه نوع تهديدي براي منطقـه بـا         «هم با انتقاد از اقدام آمريكا گفت        
رغم تمايـل موجـود نـسبت بـه           علي. دفاع ضد موشكي در لهستان ممكن است خنثي شود        

هاي موشكي در جهان تنها تعداد محدودي از كـشورها قـادر بـه توليـد                  گسترش تكنولوژي 
ـ . هاي اروپايي آسيب برسـاند      هاي دوربرد هستند كه بتواند به دولت        موشك عـالوه هـيچ    ه  ب

تنهـا تعـداد محـدودي از       . زمين آمريكا در جهان وجود ندارد     اي عليه سر     هسته ةامكان ضرب 
بنـابراين  . فرانـسه، انگلـستان، روسـيه و چـين        : هستند هاي مهم   كشورها داراي اين موشك   

تصور هرگونه حمله هسته اي از سوي اين كشورها به يكديگر با توجـه بـه سـطح روابـط                    
 Russian General Warns USA Developing) .»باشد ريكا و روسيه مشكل ميميان اروپا، آم

)Antimissile System in Europe RIA_ Novesti, (http://www.cdi.org/russia/johnson/ 

2006-280-34.cfm) 

 كـره   ،شـود   اش تهديدي بـراي غـرب دانـسته مـي           هاي موشكي   كشور ديگري كه برنامه   
موشـك  . اسـت  2  و تائوپودونـگ      1 موشك تائوپودونگ    2اين كشور داراي    . شمالي است 
 كيلـومتر   2500اي را بـراي حـدود         تواند تنها هزار كيلوگرم بمـب هـسته          مي 1تائوپودونگ  

هـاي    تواند سالح   اين موشك همچنين مي   . حمل كند كه براي رسيدن به آمريكا كافي نيست        
 كيلـومتر از    400 كيلومتر حمل كند كه باز حدود        4100بيولوژيكي و شيميايي بيشتري براي      

نقطه آمريكا در شمالي ترين قسمت آن يعني آالسكا و جزايـر هـاوايي فاصـله                ترين   نزديك
كـره   البتـه . تواند فقط به سختي به آالسكا برسـد          مي 2حال موشك تائوپودونگ   با اين . دارد

 ولـي بـاز سيـستم       ،برد را از روي كشتي شليك كنـد         اي كوتاه   تواند موشك هسته    شمالي مي 
اي از روي     عالوه اگر يك بمب هسته    ه  ب.  برابر آن نيست   دفاع موشكي فعلي قادر به دفاع در      

   .تر خواهد بود  رديابي اينكه اين بمب از كجا آمده مشكل،كشتي شليك شود
(Why Missile Defense Wont Work: A Technical Analysis) 

http://www.area51zone.com/abm/index.shtm1)( 
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در خـصوص سـپر     را  دن ادعاهاي آمريكا    اساس بو    اين مطلب بي   .اهداف پنهان آمريكا  
 برخـي از    ، امـا در برابـر ايـن اهـداف آشـكار ذكـر شـده               ،سـازد   دفاع موشكي مشخص مي   

 : كنند عنوان اهداف پنهاني طرح آمريكا ياد ميه گران از موارد زير ب تحليل

هاي روسـيه و آمريكـا در پـانزده           رغم همكاري   علي. اعتمادي به تحوالت داخل روسيه       بي .1
 چـرا   ،عنوان متحدي قابل اطمينان نگاه نكرده اسـت       ه  ال اخير، آمريكا هيچگاه به روسيه ب      س

 بـسته و  ،از ديد آمريكا نظام حاكم بـر روسـيه    . كه به تحوالت داخلي روسيه اعتمادي ندارد      
بـراي گـسترش    را  ديكتاتوري است و اين كشور فضاهاي شكل گرفتـه پـس از فروپاشـي               

 حقـوق بـشر، نبـود آزادي بيـان و سـاير             ةمسأل. ن برده است  دموكراسي و حقوق بشر از بي     
ها و به تأخير افتادن اصالحات باعث گرديده تا كـشورهاي اروپـايي و آمريكـا سـير                    آزادي

كاندوليزا رايس، وزير   . در دوران پوتين را رو به قهقرا بخوانند       ة به ويژه    دموكراسي در روسي  
در روسـيه و تمركـز قـدرت در ايـن كـشور      آمريكا بارها از نقض حقوق بشر      امور خارجه 

اي كه     اين انتقادات به متحدين اروپايي روسيه نيز تسري پيدا كرده بگونه           1.انتقاد كرده است  
 نظير الكساندرگراف المسدورف عضو حـزب دموكراتيـك         -برخي از سياستمداران اروپايي   

» تيـك در روسـيه    وكرابـست رسـيدن توسـعه دم        به بن « امروزه بدون هيچ پروايي از       -آلمان
سـازد     آنچه كه در حال حاضر مقامات آمريكا را بيش از پيش نگـران مـي               2.گويند  سخن مي 

 وزيـر   -آمريكا اعتمادي به جانشين پوتين احتماالً ايوانف      .  است انتخابات سال آينده روسيه   
و تـضعيف     ندارد و بر آن است تا با اجراي طـرح سـپر دفـاع موشـكي                -دفاع فعلي روسيه  

 U.S to Ignore Russia)"(.  كنـد را بر اين كـشور تحميـل  سيه خواسته هاي خود نظامي رو

Missile Fears. "(http://www.flametree.blog.city.com/ us-to-ignore-russia-missile-

fears.html)( 

 

اگر چه روابط سرد اروپا و آمريكا پـس         .  جلوگيري از نزديكي ميان اروپاي قديم و روسيه          .2
عراق رو به گرمي نهاد و اين كشورها در بازسازي و تأمين امنيت عراق مـشاركت         از اشغال   

                                                 
 )21/2/86(، خبرگزاري ايسنا، »تمركز قدرت در كرملين موجب نگراني است  «.1

)http://www.isna.ir/fa/news/view/2007/05/11(  
، روزنامـه   »مسكو دفاع موشكي آمريكـا را بخـشي از توطئـه محاصـره روسـيه خوانـد                «. 2

 )30/2/86(اطالعات، 
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هـاي آمريكـا هنـوز در ذهـن            تلـخ مخالفـت ايـن كـشورها بـا سياسـت            ة اما خاطر  ،كردند
دهند تـا     كاران آمريكا اكنون بيشتر ترجيح مي       نومحافظه. گيران كاخ سفيد مانده است      تصميم

 - اروپـاي جديـد    -تري با كشورهاي اروپاي شـرقي       يروابط اقتصادي، سياسي و نظامي قو     
داشته باشند تا با اروپاي پير، اما آنها همچنان همراهي كشورهاي بزرگ اروپا، آلمان، فرانسه      

در پيـشبرد  تواننـد   مـي و انگليس، را با خـود دارنـد و از نقـش مـوثري كـه ايـن كـشورها                 
هـايي كـه در    رغم اين روابط، يكي از حدس به . اند غافل نشده هاي آمريكا ايفا كنند    سياست

شود اين است كـه ايـاالت متحـده از            مورد هدف آمريكا از طرح سپر دفاع موشكي زده مي         
نزديكي ميان كشورهاي اروپاي شرقي و غربي مخصوصاً شكل گيري ائتالف ضد آمريكايي             

نـرژي اروپـا و     پيماني رو به رشد مبتنـي بـر ا           هم  نيست، زيرا     روسيه چندان خشنود   -اروپا
اسـتقرار سـپر دفـاع موشـكي در لهـستان و            . تواند تهديدي عليـه آمريكـا باشـد         روسيه مي 

 بلكـه از    ، را به امنيت آمريكا گره بزنـد       تواند امنيت اين دو كشور      نها مي جمهوري چك نه ت   
 مـضافاً اينكـه نظـامي شـدن اروپـا بـستر           . نزديكي آنها به روسيه نيز جلوگيري خواهد كرد       

 U.s & Missile defense) . اين قاره فراهم خواهد ساختراي مداخالت آمريكا درمناسبي ب

RIA_Novest, May6,2007) )http://www.cdi.org /Russia/johnson/2007/05/06( 

  

هاي گذشته سيستم دفاع موشكي      طي سال . تأمين اعتبار مالي طرح سيستم دفاع موشكي        .  3
شـود    بـه لحـاظ سياسـي گفتـه مـي         . اجهه بوده است   مو يآمريكا با سه دسته مخالفت داخل     

هاي ضد بالستيك      موشك 1972پيگيري اين سيستم دفاعي كه مستلزم كنار گذاشتن معاهده          
دار و     تا نظام كنترل تسليحات خدشـه      ، موجب شد   بود 2001 دسامبر   13از سوي آمريكا در     

هـاي    زي بـراي پـروژه    تواند آغـا    اين خروج مي  . زمينه براي خروج روسيه از آن فراهم شود       
همچنين برخـي بـه آزمـايش موشـكي اخيـر      . نظامي روسيه و شروع جنگ تسليحاتي باشد  

هاي غلـط كـاخ سـفيد در ايـن زمينـه و                سياست ةكنند و آن را نتيج       فضا اشاره مي   چين در 
 بـه   ) 137جانسون، پيـشين، ص      (.دانند  مي احساس خطر چين از سپر دفاع موشكي آمريكا       

كـه  را متوقـف سـازد      ين اعتقادند كه اياالت متحده بايد اين برنامـه نظـامي            همين دليل بر ا   
 .تر ساختن جهان ندارد  ز ناامناي ج  نتيجه
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آميـز     قطعي از آزمايش اين سيستم و موفقيت       اي  به لحاظ فني نيز از آنجا كه هنوز نتيجه        
  در مـاه مـي    . خواننـد   حاصل مـي    دست نيامده گروهي در داخل آمريكا آن را بي        ه  بودن آن ب  

اي كـه      صـفحه  76 دانشمندان مرتبط بـا تحقيقـات سـپر دفـاع موشـكي در گـزارش                 2004
هـيچ مبنـايي بـراي      «هاي فني      تحليل : اعالم داشتند  ،  نامگذاري شده بود  » هاي فني   واقعيت«

اعتقاد به اينكه سيستم دفاع موشكي ظرفيت دفاع در برابر حمالت واقعي را خواهد داشـت                
ن نظر با اظهارات گروهي از انديشمندان دانشگاه كمبـريج و ماساچوسـت نيـز               اي. »اند  نيافته

توجيـه چنـين فرضـي       اي براي   هيچ داده «دانشمندان اخير نيز تأكيد داشتند كه       . تأييد گرديد 
حال آژانس دفاع موشـكي پنتـاگون در اقـدامي تعجـب برانگيـز ايـن                 با اين » .وجود ندارد 

-Wolf,Reuters 04/0513) ي خود را توسعه بخشيده اسـت ها را رد كرده، برنامه ها  گزارش

02-.htmml)                 اين در حالي است كه نتايج آزمايشات انجام شده نيز چنـدان رضـايت بخـش
 مـي   5در آخرين آزمايش انجام شده توسط آژانس دفاع موشكي آمريكا كه در             . نبوده است 

 ةهاي رهگير زمين پاي     وشك از م  ، شماري  در پايگاه نيروي هوايي واندنبرگ انجام شد       2007
مورد استفاده در اين آزمايش از رسيدن به ارتفاع الزم بازماندند و باعث بروز خطـاي فنـي                  

ر تابـستان امـسال انجـام    آژانس دفاع موشكي قرار است آزمـايش بعـدي خـود را د       (شدند
 J.Hunt ,Report, May 25, 2007 (http://www.interceptorshield.com). )دهد

 در خـصوص سيـستم دفـاع موشـكي          2006شته نيز در آزمايشي كه در دسامبر        سال گذ 
 مـورد بـا موفقيـت عمـل         7 موشك رهگير شليك شده تنها       9رديابي صورت گرفته بود از      

 ,Us Aborts Aegis Test) .هاي اقيانوس سقوط كرده بودند كرده و دو موشك ديگر در آب

December 8,2006) (http://www.missilethreat.com.archives / id.4132/ detailes 

/2007/05/13.html( 

كه به لحاظ سياسي و فني با سيستم دفـاع            تا عالوه بر كساني    شدها منجر      اين شكست 
 سومي هم شكل بگيرد كه معتقدند اياالت متحده در حال هدر دادن             ة دست ،موشكي مخالفند 

شود كه ايـن سيـستم از سـال           ميبه لحاظ مالي گفته     . پول ماليات دهندگان آمريكايي است    
 ميليارد دالر را به خود اختصاص داده اسـت و بـراي عمليـاتي               60اي نزديك      بودجه 2001

 ,Czech Republic). ميليارد دالر احتيـاج دارد 4به  در لهستان حداقل2013شدن آن تا سال 
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Us Start talks on Missile Defense, May10,2007) )http://www.en.iran.ru/world/ 

2007/05/02/64741957.html 

كوشد با استقرار سيستم دفاع موشكي در اروپاي شرقي          برخي بر اين نظرند كه بوش مي      
د بلكـه بـا مهـم جلـوه دادن          نـ كيق اروپا تأمين    هاي مربوطه را از طر      نه تنها بخشي از هزينه    

 الزم  ةهاي مخالف در كنگره را نسبت بـه اختـصاص بودجـ             سيستم دفاع موشكي دموكرات   
 چرا كه ،سازد نفوذپذير بودن طرح است     ر مي ت   آنچه كار بوش را سخت     1.دسازبراي آن قانع    

 درصـد مخـارجي كـه آمريكـا بـراي طـرح             10به گفته آناتولي دابرنين  تنها با هزينه كردن          
 ).50 پيشين، ص  جانسون،(توان آن را از كار انداخت يماست، پرداخته 

 روسي در مورد سيستم ابتكار دفاع استراتژيك گفته بود          تر نيز ساخاروف، دانشمند     پيش
 اين سيستم تا حدودي ممكـن       ؛دشمن سر تا پا مسلح، موثر نيست        هرگز عليه  SDIسيستم  «

پـذير در مقابـل اقـدامات         طرحي پر هزينه و آسـيب     . (است نوعي خط ماژينو در فضا باشد      
عنوان سپر محافظ در مقابل     ه   ب عنوان يك دفاع مردمي يا    ه  تواند ب    نمي SDIسيستم  ) تهاجمي

  ).51همان، ص  ( »را به سادگي قابل شكست است زي، اول عمل كندةضرب

  

 سـپتامبر   11همانگونه كه پيشتر گفتيم اياالت متحده پـس از          .  نفوذ آمريكا  ة گسترش حوز  .4
 اي را براي پيشبرد اهداف خود در جهان و تثبيت هژموني آمريكا در              جانبه گرايانه  روند يك 

يكي از مناطقي كه براي مقامات كاخ سفيد در ايـن زمينـه حـائز اهميـت      . پيش گرفته است  
.  تحت نفوذ كمونيسم در دوران جنگ سـرد اسـت          ة يعني حوز  ، اروپاي شرقي  ة منطق است،

اياالت متحده طي چند سال گذشته تالش بسياري براي به عضويت در آوردن اين كشورها               
شدن تدريجي آنها از روسـيه       اين كشورها در ناتو و دور        عضويت. در ناتو انجام داده است    

مخالفـت  . د تا مقامات مسكو قدرت خود را در اين منـاطق از دسـت رفتـه ببيننـد                 شباعث  
 نفـوذ   ةطرح سپر دفاع موشكي آخرين تالش اين كشور براي جلوگيري از توسـع             روسيه با 

مـسكو  . باشـد   وسـيه مـي   آمريكا در منطقه و بازگرداندن اين كشورها بـه كمـپ متحـدين ر             
دانـد كـه بـه هـر شـكل            در منطقه مي  » بازي دومينو «اقدامات آمريكا را شروع جنگ سرد و        

                                                 
 )30/2/86(، سايت همشهري آنالين، »كنند روسيه و آمريكا در مورد سامانه دفاع موشكي واشنگتن مذاكره مي«. 1
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جانبه آمريكا كه بر اسـاس       هاي يك   از ديد مقامات كرملين سياست    . دشوبايست متوقف     مي
 وة خطري بـراي جهـان و در پـيش گـرفتن شـي             ،الگوي رئاليسم تهاجمي صورت مي گيرد     

روزنامـه   (اسـت   المللي     قوانين بين   هنجارهاي جامعه جهاني و     است كه خالف  امپرياليستي  
 ).12/3/86(شرق، 

  
مشاجرات لفظي اوليه بين مقامات كاخ سفيد و كـرملين          . تالش آمريكا براي كاهش بحران    

توانـست عواقـب      اين امـر كـه تـداوم آن مـي         . نقش بسزايي در شدت گرفتن بحران داشت      
ها را پيشقدم ساخت تـا بـراي كـاهش بحـران               آمريكايي ،ار آورد خطرناكي براي جهان به ب    

نخستين گام در اين راه سفر رابرتس گيتس وزيـر دفـاع آمريكـا و               . دست به اقداماتي بزنند   
اگـر چـه ايـن      . ها و كاستن از اختالفـات بـود         خانم رايس به روسيه جهت مذاكره با روس       

ا از طرح سپر دفـاع موشـكي اقنـاع          سفرها نتوانست طرف روسي را نسبت به اهداف آمريك        
اما حداقل اين نتيجه را در بر داشت كه هر دو طرف پذيرفتند بيش از اين با يكـديگر                   . دكن

پـوتين ريـيس جمهـور      . (محترمانه برخورد كننـد   هم  نسبت به    به تعرض كالمي نپردازند و    
  .)تشبيه كرده بود» رايش سوم«روسيه پيشتر بوش را به 

ها براي حل  ام دوم، دو طرف موافقت كردند بعنوان بخشي از تالشهمچنين به عنوان گ
. هايي در سطح وزيران دفاع و امـور خارجـه برگـزار كننـد               مناقشه فزاينده بين خود نشست    

هـاي    دعوت از روسيه براي مشاركت در طرح سيـستم دفـاع موشـكي و بازديـد از سـايت                  
بيه مدل پيشنهادي براي لهستان و چك        كه قابليتي ش   -موشكي آمريكا در آالسكا و فيالدلفيا     

 اما ظاهراً هر دو     ،هاي روسيه پيشنهاد شد      در همين مرحله و براي كاستن از نگراني        -داشتند
ـ  درخواست ب  Us Missile Defense: Cooperation with).رو گرديـد ه ا مخالفت روسـيه روب

NATO and Russia, Op.Cit) 

. گفتگوهـاي حـضوري بـا يكـديگر بـود         گام سوم، ورود روساي جمهور دو كشور بـه          
هـاي    اجالس گروه هشت در كشور آلمان فرصتي را فراهم كـرد تـا روسـاي دو كـشور راه                  

سـخنان جـورج بـوش، ريـيس جمهـور آمريكـا در           . نـد كنبرون رفت از بحران را بررسـي        
 نقش مهمي در تعديل بحران و ايجـاد عالقـه در طـرف              ،روزهاي پيش از آغاز اين نشست     

اي  جورج بوش در جريـان سـفر دوره  .  حل بحران از طريق ديپلماتيك ايفا كرد    روسي براي 
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هـم  . جنگ سرد به پايان رسيده و جنگ سرد ديگري رخ نخواهـد داد            «: خود به اروپا گفت   
 كـه ايـن     ؛ هستيم، جايي كه بايـد بـا تهديـدات واقعـي برخـورد كنـيم               21اكنون ما در قرن     

اي صـورت     هـاي هـسته     چنين تهديد تكثير سـالح    راديكال و هم   تهديدها از سوي افراطيون   
كند كه    روسيه نگران سيستم سپر دفاع موشكي است و فكر مي         «وي اظهار داشت    » .گيرد  مي

هايي اسـت كـه از        هدف آن رژيم  . اين سيستم كشورش را هدف قرار داده، نه اينطور نيست         
  1.»هند كردايجاد آشوب استفاده خوا موشك براي رسيدن به اهداف سياسي و ةسامان

  
 ،در مقابل پيشنهادات آمريكا براي كـاهش بحـران        . اقدامات متقابل روسيه در برابر آمريكا     

هـا نـه تنهـا از لحـن تنـد خـود              روس.  روسيه بسيار تند و نااميدكننده بود      ةهاي اولي   واكنش
در .  بلكه دو كشور لهستان و جمهوري چك را نيز تهديد به حمله نظـامي كردنـد                ،نكاستند

ايـم كـه    ما هنوز متقاعد نـشده « روسيه، دميتري پسكوف، گفت      ة رابطه وزير امور خارج    اين
از جانب ايران يـا     كه   تهديدات احتمالي ممكن است       تنها هدف اين سپردفاع موشكي صرفاً     

 لـذا روسـيه     ،نظر ما تنها هدف واقعي روسيه اسـت       ه    ب  .هاي ديگر مطرح شود     برخي دولت 
 ,Us Senators Back Missile Defense Plan) .»دانـد   مـي فاع را بـراي خـود محفـوظ   حق د

(http://www.examiner.com/a-754142-us-senators-back-missile-defense-plane.html)  
 : باشد ها در سه بخش قابل بررسي مي واكنش روس

 تهديدات متقابل روسيه) الف

 اقدامات عملي صورت گرفته) ب

 اقدامات احتمالي) ج

  
تهديدات متقابل روسيه نسبت به استقرار سپر دفاع موشكي         . دات متقابل روسيه  تهدي) الف

 توسـط   ،نخستين تهديـد در ايـن زمينـه       . آمريكا در لهستان و چك در سه مرحله انجام شد         
كه پس از سخنان تند وي عليـه  مطرح شد هاي خبري  شخص پوتين و در مصاحبه با رسانه     

پوتين صريحاً اعالم داشت كـه روسـيه        . راغ او آمدند  آمريكا در كنفرانس امنيتي مونيخ به س      

                                                 
 )13/3/86(، روزنامه ايران، »فاهم بوش براي كرملينپيام ت«.1
  



 
 

 

 1386 بهار و تابستان 22 شماره نهمسال / پژوهش حقوق و سياست/ 126

تواند دو راه را در پاسخ به استقرار سيـستم ضـد موشـكي آمريكـا برگزينـد، اول آنكـه                       مي
هاي دفاع    تواند سيستم دفاع ضد موشكي بسازد و دوم آنكه موشكي بسازد كه از سيستم               مي

  به نقل از موسـوي، پيـشين،       (م روسيه انتخاب راه دوم است     او گفت تصمي  . موشكي بگذرد 
 ).51ص 

 عنـوان   تهديد دوم روسيه در جريان سخنراني بعدي پوتين در مجمع فدراسيون روسـيه            
همانطور كه پيشتر اشاره كرديم پوتين در اين سخنراني خواستار تعليق پايبندي روسيه             . شد

 اي  الهالعجلـي يكـس     شد و ضـرب   ) CEF(به پيمان كاهش نيروهاي نظامي متعارف در اروپا         
انـد تـا ايـن كـار را           كه هنوز اين پيمان را تصويب نكرده      تعيين كر   براي كشورهاي اروپايي    

 آمريكـا بـراي      پوتين دليل اين اقدام روسيه را، عالوه بـر مـسائل ديگـر، طـرح              . انجام دهند 
 1.ي در اروپاي شرقي اعالم كرداستقرار سپر موشك

ـ      ستاد مشترك روسيه نيز    ةدر همين راستا فرماند    كـارگيري سـپر دفـاع      ه   اعالم كرد كه ب
را فراهم آورد   )  INF(اي ميان برد      پيمان نيروهاي هسته  كنار گذاردن    ةتواند زمين   موشكي مي 

 ,Cited By: Pavel Podvig) . امـضاء كردنـد  1987كه ايـاالت متحـده و شـوروي آن را در    

"Missile Defense: The Russian Reaction", Febriary 26, 2007) 

(http"//www.thebulletin.org/columns/pavel-podvig /2007/02/26.html(  
  در صورت عملي شدن چنين تهديداتي كل معادالت امنيتي در اروپـاي پـس از جنـگ          

ـ        . شود  رو مي ه  سرد با تهديد جدي روب      اروپـا بـه تكـاپوي       ةبه همـين دليـل رهبـران اتحادي
 از طريق مشاركت با روسيه در طرح سپر دفاع          تري افتاده اند تا آمريكا را متقاعد كنند         جدي

گويند روسيه اين تهديد را       تحليلگران نظامي مي  . دست آورد ه  موشكي، همكاري مسكو را ب    
قـادر بـه خـروج از       آن كشور   اياالت متحده نشان دهد همانطور كه        عملي خواهد كرد تا به    

 طور يك ه  تواند ب    مي روسيه نيز است،  هاي نظامي همچون پيمان موشك ضد بالستيك          پيمان
 . هايي كه تمايلي نسبت به آنها ندارد رها سازد جانبه خود را از پيمان

                                                 
.  ميان روسيه و اعضاء ناتو امضاء شـد        1990پيمان كاهش نيروهاي نظامي متعارف در اروپا نخستين بار در سال            . 1

.  به تصويب رسـاند    2004روسيه اين پيمان را در سال       .  مورد بازنگري اعضاء قرار گرفت     1999اين پيمان در سال     
هاي سابق اتحاد جماهير شوروي و اعـضاء جديـد            حاضر كشورهاي ايسلند، ليتلند و ليتواني بعنوان بخش       در حال   

كشورهاي عضو ناتو تصويب اين پيمان را منوط به خروج نيروهاي رسمي از             . اند    ناتو اين پيمان را تصويب نكرده     
 .اند هاي سابق اتحاد جماهير شوروي كرده  جمهوري مولداوي و گرجستان،
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 تهديد به هـدف قـرار دادن دو         شود ترين آنها نيز تلقي مي     اما آخرين تهديد كه خطرناك    
.  اسـت   رفتن موشـكهاي روسـيه بـه سـمت آنهـا              كشور جمهوري چك و لهستان و نشانه      

 نيروهاي موشكي استراتژيك روسيه اين تهديد را اينگونـه بيـان            ةدنيكالي سلفتسف، فرمان  
هـاي دفـاع موشـكي آمريكـا در           در صورتي كه لهستان و چك بـا احـداث پايگـاه           «: كند  مي

او » كشورشان موافقت كنند، با خطر هدف قرار گرفتن از سوي روسيه مواجه خواهند شـد              
ـ        « :مي گويد  هـاي روسـي      ن كـار را دهنـد موشـك       اگر رهبران سياسي به او دستور انجام اي

 در لهستان و جمهوري چك هدف قـرار       را  توانند تأسيسات دفاع موشكي اياالت متحده         مي
  .(Podvig,Op.Cit) »دهند

دولت روسيه در نخستين واكنش جدي به طـرح سـپر           . اقدامات عملي صورت گرفته   ) ب
ك جديـدي بـا قابليـت       اقدام به آزمايش موشك بالـستي     ،  دفاع موشكي آمريكا در خرداد ماه     

هاي   هاي توليد موشك    تالش دارد تا برنامه    شود روسيه   گفته مي .  تركيبي نمود  حمل كالهك 
بالستيك و ضد بالستيك را با جديت بيشتري دنبال كند و حتي برخـي علـت واكـنش آرام                   

بازتر شـدن دسـت ايـن       ،   2002ه خروج از پيمان موشك ضد بالستيك در سال          را ب روسيه  
 با موفقيـت سيـستم      2004كرملين در سال    . كنند  اش ذكر مي     ارتقاء سپر موشكي   دولت براي 

 6000كـه داراي بـردي حـدود        ارتقاء موشـك    . ك را آزمايش كرد   مدرن ضد موشك بالستي   
توانـد     مي ،ها را دارد    نابودي سايرموشك  عنوان موشكي كه قابليت رهگيري و     ه  مايل است ب  

   Russian Missile Defense). دور جديدي كنوارد دبا آمريكا را هاي نظامي روسيه  رقابت

System Test Successful, News Max Wires) Nov.29, 2004 

http://www.newsmax.com/ archives / articles/2004  /11/29.html  
كه پيشتر نـسبت    ) CEF(خروج روسيه از پيمان كاهش نيروهاي نظامي متعارف در اروپا         

 نظارت بر نقل و انتقال واحدهاي نظـامي در          ةاجازساختن   و متوقف    به آن هشدار داده بود    
 اقدام ديگـر    ،گرفت  خاك اين كشور توسط بازرسان خارجي كه طبق اين پيمان صورت مي           

 ).1386، ايوانف(ه شمار آيد بايد ب مورد ر اينروسيه د

هاي   برنامه ةبا توجه به اينكه كرملين هنوز به صراحت هم        . بيني اقدامات احتمالي    پيش) ج
هاي مختلفي را در اين رابطـه         كارشناسان دفاعي گزينه  ، اين مورد    خود را اعالم نكرده است    

 :برخي از مهمترين اين موارد عبارتند از. كنند بيني مي پيش
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 هاي سيار  هاي روسي بر پرتاب كننده  قرار دادن موشك-1

 (Harding,Op.Cit) دريايي روسيه به سمت قطب شمال حركت ناوگان دريايي و زير-2

 تحكيم روابط با رژيم هاي مخالف اياالت متحده و حمايـت از جنـبش هـاي ضـد                   -3
 آمريكايي

اگرچـه ايـن ابـزار       صدور گاز به اروپـا    تحميد   فشار بر كشورهاي اروپايي از طريق        -4
 اما فشار زيـادي بـر متحـدين آمريكـا در اروپـا وارد               ،روسيه تاثير مستقيمي برآمريكا ندارد    

 زيرا روسيه از نظر تأمين گاز اروپا در مكان نخست و از نظر تأمين نفـت در مكـان                    ،كند مي
 درصد نفت و گـاز مـصرفي كـشورهاي اروپـايي را روسـيه               30در مجموع   . دوم قرار دارد  

انـدازي خطـوط لولـه جديـد از           هاي آينده با راه    كند و قرار است اين رقم در سال         تأمين مي 
  .كه نفت روسيه را به آلمان انتقال خواهددادافزايش يابد  شمالي جمله خط لوله گاز اروپاي

  
هـا و   در حال حاضر ميان اعضاء نـاتو ديـدگاه  . ديدگاه اعضاء ناتو نسبت به تشديد بحران     

 آنها را نسبت به استقرار سيستم دفاعي موشـكي در           ،مواضع مختلفي شكل گرفته و اين امر      
ي قديمي نـاتو در اروپـا بـه سـپر دفـاع موشـكي               اعضا. كرده است دچار ترديد   شرق اروپا   

خواهند به نزاع و كشمكش با آمريكا ادامه دهند و از سوي ديگر از                 اما نمي  ،اي ندارند   عالقه
هاي اروپا   خواهند كه سياست    آنها نمي . قدرت به سرعت در حال رشد روسيه هم بيم دارند         

ا حـدي   زند و موضع آمريكا و ت        مي  چون اين كار به منافع اروپا لطمه       ،بار ديگر نظامي شود   
 U.s and Missile defense" RIA _ Novest, May 6,2007)"( .كند روسيه را تقويت مي

)http://www.cdi.org /Russia/johnson/2007/05/06( 

اعتمادي ميان آمريكا و روسـيه        اي از بي    از ديد مقامات آلمان آنچه كه بروز كرده چرخه        
ـ   . رفتـه شـود   است كه بايد جلـوي آن گ       شـدت مخـالف ايجـاد دودسـتگي ميـان          ه  آلمـان ب

 كشورهاي اروپا همانند زمان شروع جنگ عراق و تقسيم اروپا بـه اروپـاي قـديم و جديـد                  
 .است

او مطمـئن اسـت كـه       « : وزير دفاع آلمان فرانس ژوزف هونگ  در اين باره مـي گويـد             
موضـوع كـه منـافع مـشتركي بـه          هاي روسيه را با تبيين اين         تواند نگراني   اياالت متحده مي  

او ضـمن تاييـد     . »هاي سركش وجود دارد رفع كند       هاي دولت   لحاظ امنيتي در برابر موشك    
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كاركردي «سپر دفاع موشكي بعنوان     « :كند  تاكيد مي  ،تلويحي طرح سپر دفاع موشكي آمريكا     
 10 توانـد   در نظر گرفته شده كه هدفش مقابله با تهديدي است كـه مـي             » دفاعي براي مردم  

 (Poland Willing to Host Interceptor Missile Race)» .سال ديگر باشد

 http://www.doctorbulldog.wordpress.com/2007/04/25  
هاي بدبينانه نسبت به اقدامات آمريكا همچنين در اين كـشور وجـود                با اين وجود نگاه   

آمريكـا و روسـيه در      داد،   ها چندي پيش هـشدار     كورت بك رهبر سوسيال دموكرات    . دارد
جلوي ايـن امـر را      بايد   رقابت تسليحاتي ديگر بر سر خاك اروپا هستند و كشورش            ةآستان

: ،در وب ســــايت»روســــيه در فكــــر تالفــــي موشــــكي عليــــه آمريكــــا (بگيــــرد
http://www.hamshahrionline.com/fa/news/view/html 

 و همچنـين كـارايي سيـستم         اروپا ةهايي در مورد آيند     فرانسه نيز همچون آلمان نگراني    
هاي روسيه مبني بر اينكه اين اقدام        ديدگاه. سپر دفاع موشكي آمريكا در اروپاي شرقي دارد       

 سـازد   سبت به آينـده نگـران مـي        فرانسويان را ن   ،در اروپا خواهد زد   را   نا امني    ةآمريكا جرق 
(Rice Defends European Interceptors Plan, April 12,2007,Op.Cit).  

بر اين نظر    -ديگر كشور اروپايي كه در همسايگي لهستان و چك قرار دارد             -سلواكي  ا
 ةانـد كـه بـا روسـيه دربـار           شده» خطايي استراتژيك « اروپا دچار    ةاست كه آمريكا و اتحادي    

روبـرت فيكـو، ريـيس جمهـور اسـلواكي          . انـد   استقرار سپر دفاع موشكي مـشورت نكـرده       
به آمريكا و اتحاديـه اروپـا اسـتقرار سـپر دفـاع موشـكي را                رغم وارد كردن اين انتقاد        علي

، در سـايت    »اي روسيه عليـه آمريكـا         تهديد هسته  (»داند    اقدامي براي امنيت بيشتر اروپا مي     «
 )http://www.hamshahrionline.com/fa/news/view/html :اينترنتي

 ي، لهـستان و   تـر موضـع دو كـشور ميزبـان سـپر دفـاع موشـك               در اين ميان از همه مهم     
 اقـدامات   ،انـد   اين دو كشور كه به تازگي بـه عـضويت نـاتو درآمـده             .  است جمهوري چك 

 15وزيـر جمهـوري چـك در نشـست      نخـست . دانند آمريكا را براي امنيت اروپا حياتي مي 
هـا گـامي      ها و سـازمان     هاي برخي دولت    دفاع از اروپا در برابر موشك     «رهبر اروپايي گفت    

انمان را افـزايش    كل قابل توجهي امنيت متحدين اروپايي و همسايگ       ضروري است كه به ش    
 ,Czech Premier: US Missile Defense Plan Necessary", Associated Press) ».خواهد داد

http://www.jpost.com/servlet/satellite?cid=11787086.show) 
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شـد  مـشخص    Ipsos-Tamborتوسـط   صورت گرفته   ين در حالي است كه در بررسي        ا
در اين نظرسنجي . (اكثر مردم چك مخالف نصب سيستم سپر دفاع موشكي در چك هستند

ــخ  8/55 ــد پاسـ ــالف و   درصـ ــدگان مخـ ــا دهنـ ــد 2/28تنهـ ــق بودنـ ــد موافـ   .) درصـ
 (Czech Republic U.S Start talks on Missile Defense may 10", Op.Cit)   

وان محلي كه قـرار اسـت سيـستم         عنه  باز مردم شهر توركاوك      همچنين در راي گيري     
 واجد شرايط   ة رأي دهند  90عمل آمد از    ه  رادار آمريكا در پايگاهي نزديك آن نصب شود ب        

 نفر با اين طرح مخالف بودند و اعالم كردند كه شوراي شهر بايد از هـر اقـدامي بـراي                     72
ـ               . جلوگيري از انجام اين كار استفاده كنـد        ر بـا ايـن وجـود معـاون نخـست وزيـر چـك ب

رساني بيشتر به مردم كشورش در اجراي اين طرح تأكيد دارد و معتقد است كـه ايـن                    اطالع
آنـدره ليـسكا    . باشـد   اروپا خوب اسـت و اروپـا نيازمنـد آن مـي    -طرح براي روابط آمريكا   

پارلمان چك هم در ايـن بـاره بـر ايـن نظـر اسـت كـه اگـر آمريكـا                        اروپايي ةرييس كميت 
ا با دفاع موشكي محافظت كند بايد رضـايت آشـكار و جمعـي              خواهد كشورهاي ناتو ر     مي

ـ     آمريكا كه خود عضو ناتو است اذعان مي       . دست آورد ه  اعضاء ناتو را ب     ارشـد   ةدارد كه بدن
هـا و تحقيقـات ده هـزار     رغـم ايـن گفتـه   بـه  امـا  . انـد   ناتو كامالً توجيه شده    ةگيرند  يممتص

دانند    اين كشورها هنوز دقيقاً نمي     اي ناتو در خصوص ساخت سيستم دفاع موشكي،         صفحه
كنـد تـا ايـن موضـوع از           آنجال مركل، صدراعظم آلمان، تالش بسياري مـي       . چه بايد بكنند  

ــاتو و  ــق نــ ــ طريــ ــه بــ ــود  ه  نــ ــديريت شــ ــه مــ ــورت دوجانبــ  ,(Harris) صــ

(http://www.npr.org/templates/story/php)  
ند كه اگر نخبگان اروپـايي عزمـي     المللي بر اين نظر     بين حال برخي از ناظران    ني اما با ا  

 مهم در عرصه جهاني دارند بايـد بـا          اي اروپا به يك بازيگر    ةراسخ براي بازگرداندن اتحادي   
آمريكا به هيچ وجه مايل به درگير كـردن نـاتو در            . (جديت بيشتري با روسيه برخورد كنند     
ر نـاتو را وارد     بـار ديگـ     سال پيش يك   4تواند همانند     بحث نيست و تطويل در اين كار مي       

طرفداران رويكرد برخورد با روسيه، غالباً به رفتارهاي اين كشور در طول دهه             ) چالش كند 
كننـد كـه در       هاي آن با روند گسترش ناتو به شرق اشاره و تاكيد مي            ، دشمني و مخالفت   90

ند كرد  ها در برخورد با روسيه دچار ترديد بودند و دو پهلو صحبت مي              آن زمان هم اروپايي   
حاليكه واشنگتن بسيار خونسردانه تهديدات روسيه را ناديده گرفت و حاصل اين رفتار              در
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، پژوهـشگر   سوارن كرن . تر است   آميز و ايمن    حآمريكا امروز وجود اروپايي دموكراتيك، صل     
هاي امنيتي فـراهم شـده توسـط           اروپا را حاصل تضمين    ة اتحادي ةالملل، كه توسع    روابط بين 

روسيه كه اياالت متحده    «: گويد  او مي . داند از جمله اين پژوهشگران است       گسترش ناتو مي  
 كمكي به ايجاد اعتماد در ميان اروپائيـان نكـرده           ،كند  خطر انداختن جهان مي   ه  را متهم به، ب   

 كه جـزء    – اسلحه به سوريه و ونزوئال       ةترين صادر كنند    بزرگ 2006روسيه در سال    . است
ميليـارد دالر بـه ايـران        700 و سيـستم دفـاعي بـه ارزش           بوده -هاي سركش هستند    دولت

ـ          هاي ملـي    همچنين سياست . فروخته است   گـاز و انـرژي در       ةگرايانـه ايـن كـشور در زمين
بـه هـر    »  امنيت اروپا بوده اسـت     ةهاي گذشته بيش از دفاع موشكي آمريكا بر هم زنند           سال

مايي روسـيه دليـل مثبتـي بـراي     ن ها در برابر قدرت    اين وضعيت و ترديد اروپايي     ةحال ادام 
ها هنـوز فاقـد       ها و جمهوري خواهان واشنگتن خواهد شد كه اروپايي         بسياري از دموكرات  

تـداوم ثبـات    بنـابراين   . نقش رهبري جدي در امور جهـان هـستند        پذيرفتن  بلوغ الزم براي    
ش در  ا  حتي اگر روسيه و دوسـتان حـامي       . المللي به رهبري آمريكا بستگي دارد       سيستم بين 

  (Kern,2007,28)باشـــــــند اروپـــــــا آرزوهـــــــايي غيـــــــر از آن داشـــــــته
(http://www.eng.gees.org/english.pdf.187)     

اگر چه در حال حاضر روسيه فاقد جايگاه و          . پيامدهاي بحران جاري براي ايران و جهان      
 در  اما در اين نكته كه هنوز قدرتي بزرگ و تأثيرگـذار          است،  قدرت پيش از فروپاشي خود      

مسائل بسياري در جهان وجـود دارد كـه         . توان ترديد داشت    الملل است كمتر مي     روابط بين 
به وضع  و حضور اين كشور پيوند خورده اسـت و برخـورداري از حـق وتـو در شـوراي                      

اي كره شمالي و مذاكرات شـش         در شرق آسيا بحران هسته    . كند  امنيت نيز آن را تشديد مي     
 در آفريقا بحران     و اي ايران   ان عراق، لبنان، فلسطين و پرونده هسته      جانبه، در خاورميانه بحر   

جملگـي   انـرژي،    ةسودان و سومالي و همچنين در خود اروپا مسأله استقالل كوزوو و آيند            
  . استتصميمات مسكو  به نوعي متأثر از

اي ايـران و سرنوشـت آن از جايگـاهي خـاص برخـوردار                 هسته ةاما در اين ميان مسأل    
 ةبراي به نتيجه رسيدن پروند    را   اروپا مذاكرات خود     ةر عين حال كه ايران و اتحادي      د. است
 جديدي عليه ايـران     ةنويس قطعنام    پيش ة اياالت متحده در حال تهي     ،دهند  اي ادامه مي    هسته

نـشيني از     ايران اعالم نموده است كه به هيچ وجه حاضر بـه عقـب            .  است در شوراي امنيت  
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ايـاالت  . اي نيـست    يابي به انرژي هـسته    تاش در دس    رفتن حق قانوني  گ  ناديدهمواضع خود و    
در حـال تنگتـر   هـستيم  متحده نيز همچنان كه در مورد طرح سپر دفاع موشـكي شـاهد آن        

هـا حـاكي از آن        زني  گمانه. باشد  احتمالي ايران مي   كردن حلقه محاصره و مقابله با اقدامات      
كنـد و    احتمالي به ايـران در آينـده آمـاده مـي           اي  است كه اياالت متحده خود را براي حمله       

استقرار طرح سپر دفاع موشـكي در عـين حـال كـه هـدف تـضعيف تـوان اسـتراتژيك و                      
بازدارندگي روسيه و چين را مدنظر دارد گامي براي متقاعـد سـاختن كـشورهاي اروپـايي                 

الي بـه    احتمـ  ةشان در حملـ       براي محفوظ ماندن در برابر خطرات ايران در صورت همراهي         
 . ايران است

هـاي    اي كه آمريكا در سراسر جهان براي تحقق خواسته          جانبه در حال حاضر روند يك    
گشوده . است كشورهاي جهان    ة بلكه به ضرر هم    ،ايرانزيان  خود در پيش گرفته نه تنها به        

تواند فرصـت مناسـبي بـراي ايـران           اقدامات آمريكا از سوي روسيه مي       مخالف ةشدن جبه 
اش در شـوراي امنيـت       اي  هـسته  ،زد تا از شكل گيري اجماع مجدد بر سر پرونده         فراهم سا 

اگر هدف واقعي آمريكا از طرح سپر دفاع موشكي، ايران و كـاهش تـوان               . جلوگيري نمايد 
تواند اين نكته را بـه مقامـات           ايران مي  ،الوقوع در آينده باشد     اي قريب   نظامي آن براي حمله   

منطقه آسياي ميانـه      بروز و آشوب در    ةير رژيم ايران نه تنها زمين     كرملين يادآور شود كه تغي    
 نظام سياسي موافق غرب در ايران بـر         ، بلكه در صورت موفقيت    ،سازد  و قفقاز را فراهم مي    

 ، روسيه نخواهد بـود    ة محاصر ةسر كار خواهد آورد كه معنايش چيزي جز تنگتر شدن حلق          
عمـل بـه تعهـدات از سـوي         .  داشـته باشـند    همكاري بيشتري با يكديگر   بايد  لذا دو طرف    

هاي آمريكـا بـه تـأخير        دليل مخالفت ه  روسيه در تحويل سوخت اتمي نيروگاه بوشهر كه ب        
حتي اين امكان براي ايـران وجـود        . تواند باشد   هاي جديد مي     نخست همكاري  ة حلق ،افتاده

ا نسبت به عواقب     كشور ر  تر سازد و اين     با كشور چين نيز مستحكم     ،دارد تا پيوندهاي خود   
ظاهري و پنهاني / و بلند مدت توانند اهدافي كوتاه مدت   كه مي  ي آگاه سازد  مشابههاي   طرح

 . داشته باشند

 قراردادهاي نفتي و پيگيري خط لوله انتقال گاز به اروپا مسأله ديگري است كـه                ةتوسع
. يگيـري شـود   توانـد پ    اعتمادي شكل گرفته ميان روسيه و اروپا به خـوبي مـي             در فضاي بي  

توانـد    هاي خارجي در ايـران را مـي         گذاري  موفقيت در اين كار عالوه بر آنكه حجم سرمايه        
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و ايـن امـر     كنـد     مـي ها را نيز در كااليي استراتژيك به ايـران وابـسته              اروپايي ،افزايش دهد 
ان اي ايـر    هـاي هـسته      اروپا و كاهش مخالفت آنها با برنامـه        -تواند بر آينده روابط ايران        مي

 .موثر باشد

 ةاما به همان ميزان كه بحران فعلي در روابط روسيه و آمريكا، ايران و سرنوشت پرونـد                
بـيش از هـر     . ها را نيز متاثر مـي سـازد         اي آن را تحت تاثير قرار مي دهد ساير بحران           هسته

واسطه اوج گرفتن رقابت تسليحاتي ميان كشورهاي       ه  اين تاثير در خاورميانه و ب     جاي ديگر   
در محيطي همچون خاورميانه و آسـيا كـه هنـوز مـسأله امنيـت و                . منطقه احساس مي شود   

هاي نظامي جديد تـأثير        آغاز برنامه  ،مرزهاي جغرافيايي براي كشورهاي آن حل نشده است       
هـاي نظـامي     عنوان مثال بـا شـروع فعاليـت       ه  ب. دومينويي بر ساير كشورها خواهد گذاشت     

ها خـود     برنامه اين. ا در فضا سرعت بيشتري خواهد بخشيد      هاي خود ر    روسيه، چين برنامه  
ــي ــك  مـ ــد تحريـ ــد توانـ ــو    ةكننـ ــرائيل شـ ــستان و اسـ ــع آن پاكـ ــه تبـ ــد و بـ   .د هنـ

(Analysis of the National Missile Defense System, November 16,2006.) 

(http://www. echeat.com/essay.php?t=31810)  
آور نظـامي     هاي سرسام   ازمند جنگي جديد و هزينه    جهان بيش از آنكه در مقطع فعلي ني       

خطرات .  است  محتاج صلح و آرامش و كمك به توسعه پايدار در كشورهاي ضعيف            ،باشد
. طلبد  هاي بزرگ را مي     بسياري در جهان وجود دارد كه مشاركت كشورها مخصوصاً قدرت         

 مهـاجرت،   هاي كشتار جمعي، منازعـات قـومي و مـذهبي، آلـودگي هـوا،               تروريسم، سالح 
 لذا   هستند، بخشي از اين خطرات و مشكالت     ... هاي مسري، گرم شدن كره زمين و          بيماري

عنوان مشكلي جديد به    ه   پيش از آنكه ب    - روسيه و آمريكا   -اختالف دو قدرت بزرگ جهان    
ـ   هـاي ديپلماتيـك،     حـل   بايست با مـذاكره مـداوم و راه         اين ليست افزوده گردد مي     جـاي  ه  ب

ـ   مـورد  ها در اين    نقش ساير دولت  . ن خشونت رفع شود   استفاده از زبا   ويـژه كـشورهاي    ه  ، ب
هرچند اجالس گروه هشت    . تواند بسيار موثر باشد     آلمان، فرانسه، انگليس، ژاپن و چين مي      

انديـشي در ايـن       فرصت مناسبي براي اين كشورها فراهم ساخت تا گرد هم آيند و به چاره             
 ةشنهادي والديمير پوتين مبني بر انتقال محل نصب سامان         اما هنوز راه حل پي     ،زمينه بپردازند 

دفاع موشكي از لهستان و جمهوري چك به عراق يا تركيه يا اسـتفاده از پايگـاه رادار قبلـه                    
 . كندنظر مقامات آمريكا را جلباست روسيه در آذربايجان نتوانسته 
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  نتيجه گيري

ستان و جمهوري چـك يـك       موضوع استقرار سپر دفاع موشكي آمريكا در دو كشور له         

هرچنـد سـخن گفـتن از    . بار ديگر دو ابرقدرت سابق را در مواجهه با هم قـرار داده اسـت        

 امـا بـا     ؛ مختصات و مولفه هاي آن دشوار است       ةدليل فراهم نبودن كلي   ه  شروع جنگ سرد ب   

. هستندورود به قرن بيست و يكم دو كشور روسيه و آمريكا در حال تجربه جهان جديدي                 

ي كه در آن اياالت متحده مي كوشد با پيگيري الگوي رئاليسم تهاجمي هرچـه بيـشتر                 جهان

 بيفزايد و خود را به سطح هژمون جهاني ارتقاء دهد و در مقابل روسـيه نيـز بـا                    شبر قدرت 

  قدرت زده از   ة رئاليسم تدافعي مي كوشد دست به موازن       ةطبق نظري درك اين خطر و عمل      

بـدين  . يك در منطقه و جهان بـه ضـرر خـود جلـوگيري كنـد               استراتژ ةبرهم خوردن موازن  

 : مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه،ترتيب و بر اساس آنچه كه گفته شد

 امـا   ؛شـود   استقرار سيستم دفاع موشكي آمريكا تهديدي عليه ايران نيز محسوب مي           -1

 ؛روسيه اسـت  ن   زيا هدف اصلي آن كنترل روسيه و برهم زدن موازنه استراتژيك نظامي به             

 بلكه اين كشور را در معرض       ، نه تنها اروپا را از تيررس موشك هاي روسي دور سازد           زيرا

كـارگيري سـالح    ه  اين رفتار آمريكا مي تواند خطر كاهش ب       . شناسايي راداري نيز قرار دهد    

 .از سوي روسيه به همراه داشته باشدرا هاي هسته اي 

ا در لهستان و جمهوري چك روسيه عمالً يگانه          با استقرار سپر دفاع موشكي آمريك      -2

در چانه زني با غرب از دست مي دهد و ديگر قادر به باج خـواهي                را  ابزاراستراتژيك خود   

ـ     . و تهديد منافع غرب نخواهد بود       ياز قـدرت  را   نـزول ايـن كـشور        ةاين امر مي تواند زمين

 .متوسط فراهم آوردي قدرتبزرگ به جايگاه 

ريـشه   گذشته در مماشات غرب با افزايش اقتدار و نفوذ شوروي             هر دو جنگ سرد    -3

 اما در شرايط كنوني كـه ايـدئولوژي در مالحظـات سياسـت خـارجي دولـت هـا                    ،داشتند

تنظـيم مـي    » صـلح دموكراتيـك   «ها تنها براساس الگـوي     جايگاهي ندارد و مناسبات قدرت    



          
 

 

135 

 
./..موشكي آمريكا بحران استقرار سپر دفاع   /1386 بهار و تابستان 22 شماره نهمسال             

 

رسـد تـنش در       مـي   به نظر  ، پس ديگر نيازي به مماشات از سوي آمريكا وجود ندارد        ،  گردد

 .مناسبات اين دو ابرقدرت دوران جنگ سرد، ادامه يابد

مقاومت « سياست روسيه در برابر غرب در سال هاي گذشته مبتني برالگوي رفتاري              -4

دنبـال حفـظ موقعيـت و قـدرت         ه   آنكه ب  ةواسطه   كشور ب  ، بنابراين بوده است » و مشاركت 

وارد رقابت تسليحاتي به ضـرر تحليـل رفـتن           حاضر نيست    استخود در معادالت جهاني     

بنابراين در گام نخست مي كوشد تا با مقاومت در برابر آمريكـا             . قدرت اقتصادي خود شود   

باج خواهي كند و در نهايت از آنجا كه خود نيز منافعي مشترك با غرب در تضعيف ايـران                   

 .دارد به همراهي و مشاركت با آمريكا روي خواهد آورد

طرح سپر دفاع موشكي در لهستان و چك نه تنها مي تواند به تثبيت هژموني        اجراي   -5

آمريكا، تهيه اعتبار مالي طرح سپر دفاع موشـكي، تـضعيف روسـيه، جلـوگيري از نزديـك                  

يـاري  شدن روسيه به اروپا، دفاع از اياالت متحده و متحدينش در برابر خطـرات احتمـالي                 

وپاي جديد در برابر اروپاي قـديم و افـزايش نقـش             بلكه منجر به تقويت جايگاه ار      رساند،

 .سياسي آنها نيز خواهد شد

 دفاع موشكي آمريكـا در خـاك        ة موافقت لهستان و جمهوري چك با استقرار سامان        -6

هـاي   دولـت « اروپا را تا حدي در برابر تهديدات موشكي روسيه يا آنچه آمريكا              ،كشورشان

 نظامي شدن خاك اروپا از يك       ة اين اقدام زمين    اما ؛تلقي مي كند محافظت مي كند     » سركش

از سوي ديگر   را  پارچگي آن     اروپا و كاهش انسجام و يك      ةطرف و ايجاد شكاف در اتحادي     

 .نيز فراهم مي سازد

ن جاري در روابط روسيه و آمريكا در عين حال كه فرصت خوبي براي ايـران                 بحرا -7

 هاي نفتي خود، ايجـاد شـكاف در         جهت جلب مشاركت اروپا در سرمايه گذاري در بخش        

تواند يك بار ديگـر       مي ،اجماع جهاني عليه ايران و نزديكي بيشتر به روسيه فراهم مي سازد           
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 تعويق عمليـاتي  ءآمريكا مي تواند در ازا(ايران را وجه المصالحه آمريكا و روسيه قرار دهد  

يم هـا عليـه ايـران       كردن سپر دفاع موشكي خود همكاري بيشتر روسيه را در افزايش تحـر            

لذا مي طلبد كه دستگاه سياست خارجي ايران با هوشـياري بيـشتري عمـل                )خواستار شود 
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