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 و چشم انداز آن امدهایشرق: پ یگسترش ناتو به سو

 
 ابراهیم معراجی 1

 چکیده:

ناتو با  خود را از دست داد؛ اما یضرورت وجود ورشو مانیپ 1991سال  در یشورو یبا فروپاش

خود ملحق هز ببا یدرها استیرا با س ادینوبن یداد و کشورها اهداف خود، به گسترش ادامه فیبازتعر

 اپرداخت. مسلم ایآس و غرب یشرقی اروپا قا،یدر شمال آفر یمتعدد یهااتیانجام عمل نمود و به

بار  یهمزمان دارا ،یشرق یاروپا یکشورها وستنیاهداف و استقبال از پ فیناتو در بازتعر لیدال

است  تیاهمبا یقدرهب هیمانند روس ییکشورها زیاست و توجه به نگاه انتقادآم یو هنجار یتیامن

 .میاقرار داده یرا هدف پژوهش کنون ه پرداختن به آنک

ال است که علل و سو نیپاسخ به ا یپ در "کیثبات هژمون" هیاز نظر یریگبهرهمقاله با  نیا

 میاانداز آن چگونه است؟ پاسخ آوردهو چشم دهاامیپ ست؟یسمت شرق چناتو در گسترش بهاهداف 

 نیشده و ا کینزد هیروس یبه مرزها شتریداشته هرچه ب یغرب سع یهاناتو باهدف استقرار ارزش"

امکان کنترل و محدود  عمده را تا حد یقدرت نظامغرب و مستظهر به یهابا ارزش رهمسویغ قدرت

از  یارهیوضوع باعث زنجم نیدر ناتو ا هیروس گانیهمسا تیعضو شیانداز افزاکند. با توجه به چشم

 ."ناتو شده استدر قبال  هیروس یونظام یتیامن ،یاسیس یهاواکنش

 کیثبات هژمون ه،یگسترش ناتو، روس ،یشمال کیآتالنت مانیپ :یدیکل واژگان

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                           
JNIS-2211-1087 

 ، تهران، ایرانیدانشگاه آزاد اسالم ، واحد تهران مرکزی،یاسیالملل، مدرس دانشکده علوم سنیروابط ب یدکترا -1

 .ایمطالعات غرب آس یرانیانجمن ا کایگروه مطالعات آمر ریمد
ebrahim.meraji@gmail.com  

 30/06/1400تاریخ پذیرش: -1/06/1400: تاریخ دریافت



 

 

صلنامه 
ف

ت و هفتم، بهار 
ی، سال هفتم، شماره بیس

ت منافع مل
مطالعا

1401
 

32 

 مقدمه

 انجه تقسیم به نازی بر آلمان پیروزی سرمست متفقین دوم، جهانی جنگ پایان از پس

 شوروی تناعام. دکردن ترسیم را جهان آینده متعددی هایکنفرانس و طی پرداختند خود میان

 عمده درتق دو آن از و پس گذارد را متفقین میان اختالف نطفه شاید ایران، شمال از خروج برای

 تشکیالت ود،خ متحدان همراه به و شده دور از یکدیگر تدریج به شوروی اتحاد و متحدهایاالت

 آتالنتیک پیمان خود حدانمت همراه به متحدهایاالت. نهادند بنا یکدیگر علیه خود را امنیتی-نظامی

 را ورشوپیمان  اتحاد شوروی بعد چندسال و کردند تاسیس میالدی 1949 سال را در( ناتو)شمالی

 که ودندب اتمی تسلیحات داشتن به مستظهر کشور هر دو. نهاد بنا آن به پاسخ در 1955  سال در

. پرداختند یکدیگر اب مقابله به پیرامونی مناطق در و لذا کرد منتفی را ابرقدرت دو میان مستقیم رویارویی

ورشو، موضوع چالش برانگیزی از فروپاشی شوروی و متعاقب آن انحالل پیمان  گسترش ناتو پس

 سترشگ از بود که واکنش فدراسیون روسیه بعنوان جانشین شوروی را برانگیخت. روسیه همواره

 هاینگرانی آمریکا رانس با دیدار در ویژه به و ماتیکدیپل محافل و در کرده انتقاد پیرامونی مناطق به ناتو

 کسب خود امنیتی هایبایسته و الزامات به غرب توجه جهت تا تضمینی داشته بیان را خود امنیتی

 در و داد ادامه یهروس مرزهای به ناتو خزنده گسترش به ها،نگرانی این به توجه بدون غرب اما. کند

 خود امنیت اعاده برای راه ناگزیرترین و ترینمنطقی را اوکراین علیه نظامی اقدام روسیه، نهایت

اهداف  آنچه حائز کمال اهمیت است، رویکرد و منطق دو طرف پیرامون این موضوع است. .دانست

کند می کشورهای عضو ناتو درغرب به جهت گسترش چیست و چه ضروریتی را در قبال آن احساس

 طرف کشورهایی مانند روسیه چیست.  و همچنین دالیل احساس خطر از

-توصیفی وشر از در مقاله حاضر سعی داریم دالیل و اهداف ناتو در گسترش به شرق را با استفاده

ظریه ثبات ناز  تبیینی مورد بررسی قرار داده و منطق کنش دو طرف را تحلیل کنیم و در این مسیر

 بویژه و در جهان نویننظم ایجاد از منظر تحدهمهژمونیک بهره گیریم. بر مبنای این نظریه، ایاالت

 است نهادهایی از جمله ناتو .کندمی استفاده ابزاری کارآمد عنوان به ناتوپیمان از همواره اروپا در

  دهد.می جلوه مشروع شرقی اروپای و اروپا در را آمریکا نفوذ و دخالت که

 رهیافت نظری

 (هژمونیک ثبات) سیطره بر مبتنی ثبات

 و نظامی توان به مستظهر متحده ایاالت دوقطبی در اواخر قرن بیستم، نظام فروپاشی ر پید

 فروپاشی از پس تحوالت. گرفت قرار قدرت هرم باالی در قطبی، تک نظام استقرار پرتو در و اقتصادی

. داد رقرا المللیبین عرصه در فعاالنه حضور برای متحده ایاالت اختیار در را مناسب شرایط شوروی،

 به توجه با .نبود مستثنی حکم این از پویا و قدرتمند امنیتی رژیم یک و آن بازوی عنوان به ناتو
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 گسترش دالیل از یکی توانمی نظامی - امنیتی نهاد این تداوم و دهیشکل در متحده ایاالت نقش

 . کرد بیان " 1 سیطره بر مبتنی ثبات" نظریه بر تکیه با را ناتو

 این. گیردمی قرار مدنظر 3 موجود وضع حفظ به جهت تداوم و 2 ثبات نظریه، نای مبنای بر

 دهنده ثبات یک به بدون شک دنیا او، منظر از. شد مطرح 4 کیندلبرگر چارز سوی از بار اولین نظریه

 منابع بتواند که هایی باشدویژگی دارای بایستمی دهنده نیروی ثبات کیندلبرگر نظر از. دارد نیاز

 براین مضاف. باشد داشته تسلط سرمایه منابع بر و کند کنترل را انرژی جهانی و به ویژه یعیطب

 نظام بر که بازیگری یا مسلط یا هژمون قدرت ،5 کوهن منظر از. باشد شده نهادیه بازار، بر او سلطه

 ایستایی و ثبات هرگاه که باشد داشته رهبری اراده و توانمندی بایستمی استیال دارد المللیبین

 . باشد داشته را تهدید آن مقابله قابلیت شد، مواجه تهدید با نظام

الملل به وجود نیروی هژمون ثبات نظام بین که است این هژمونیک ثبات نظریه اصلی فرضیه

 طریق از آنها عملکرد بر سپس و نموده مقرراتی و هنجارها ایجاد به مبادرت که بستگی دارد

 اقدامات از قدرت برتر هک است آن مستلزم قدرت، از گیریبهره. نظارت کند  خویش ییتوانا از گیریبهره

 استفاده قدرت راتبم سلسله سطح ترینپایین تا مزایا و هاانگیزه از ساختاری ایجاد به جهت مثبت

 طرهبتنی بر سیم ثبات نظریه اصلی موضوع را ملزم به رعایت آن قواعد کند. اعضاء ترتیب بدین و نموده

 قرراتم اجرای و ایجاد مسلط و دارای توانمندی ویژه به جهت بازیگر یک به جهان که است این

 احراز منظور به ر عمده،این بدان معناست که این بازیگ. است نیازمند نظام بازیگران میان المللیبین

 راستای در نظامی تاتعهد و مقررات اجرای برای کافی اراده و توانایی از بایستمی هژمونیک، موقعیت

 در تسلط: از عبارتند مزبور هایتوانمندی. باشد برخوردار المللعمده نظام بین هایدولت منافع

 نیروی با سیاسی درتق پشتیبانی در نهایت و رشد به رو اقتصادی از مندیبهره برتر، اقتصاد یا فناوری

 (54-53: 1388 جاللی،. )نظامی

 مستلزم ژمونیه تداوم و ایجاد که مدعی بود توانمی هژمونیک تثبا تئوری تحول سیر مبنای بر

 ایدئولوژی بر مبتنی ؛3 و رهبری برای هژمون تصمیم و اراده ؛2 مادی، توانمندی ؛1 شرط سه برقراری

: 1388 جاللی،. )یابدمی تداوم و ایجاد هژمونی که است شرایطی چنین در. است بخش مشروعیت

57) 

 حمایت آنها از و ایجاد را فراگیر نهادهای و المللیبین هایرژیم بایستمی دهنده ثبات نیروی

 عمومی منافع شکل به نهایت در هارژیم این. کنند حفظ را قادر باشند ثبات هارژیم متعاقبا تا کند
                                                           

1 -Hegemonic stability theory (HST) 
2- Stability 
3- Status quo 
4- Charles Kindleberger 
5 -Robert Keohane 
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 ایجاد اتباعش و خود منافع برای هژمون دولت ابتدا در را منافع اینگونه. شد خواهند تلقی جمعی و

برای مثال نهادهایی . شودمی حاصل هارژیم از همگانی نفع آن گسترش با سرانجام ولی ،کندمی

 دوره در جهانی دوم جنگ از پس ،3 وودزبرتن نظام و 2 پول المللیبین صندوق ،1 جهانی بانک مانند

  برد.می آنها بهره از جهانی جامعه هم هنوز و گشتند ایجاد متحده ایاالت سیطره

 متحدهاالتای منافع حفظ برای امنیتی رژیم یک عنوانهب ابتدا در نیز شمالی نتیکآتال پیمان

با  و ومد جهانی جنگ از پس هایسال در سازمان این. گرفت شکل شوروی خطر و تهاجم درمقابل

  .گرفت شکل غربیاروپای کشورهای خصوص به اعضا امنیت حفظ با هدف شوروی خطر فرض

 دوران در که است ایوظیفه همان متحدهایاالت وظیفه امروزه: بود تهگف 1950 در 4 ترومن هری

بایست در راستای ترویج دموکراسی و حفظ آن از خطر دشمن می نیز ما. اندداشته واشنگتن جورج

سرنوشتشان و باال بردن  یین نوع حکومت و تعیینبما کمک به دیگران برای ت کوشا باشیم. وظیفه

  سطح زندگی است. 

 جهان ناپذیر اجتناب دموکراسی و رهبر ترینقوی عنوانهب ما: گفت 1990 در 5 (پدر) بوش رججو 

 دموکراسی مسول تضمین، بقا، ثبات و تعادل دنیا هستیم. گسترش پیمان کشورهای دموکراتیک،و هم

 رازی ناتو مدنظر قرار دارد؛ در اصل این. است ایمنطقه صلح کننده تضمین ترین عواملعمده از

 مرادی،. )کنندنمی تروریستی عملیات به مبادرت و نپرداخته با یکدیگر جنگ به هادموکراسی

1381 :138) 

 با هدف متحده وایاالت هدایت و بامدیریت منظوره، چند نهادی یک عنوان به تاسیس آغاز از ناتو

 و یافته تداوم آن تظارن ذیل و متحدهایاالت گذاریسرمایه با و کشور بنا گشت این منافع تامین

بر  با تاثیر نهاد فعالیت کرده است. این در اروپا آن هایسیاست اعمال برای مناسبی ابزار همواره

 دهه پایان با. تاس کرده جلوگیری اروپا در جوسلطه هایقدرت ظهور از اروپایی، کشورهای سیاست

 ترینمهم از است و ناتو المللیبین نظام در متحدهایاالت یکجانبه سیاست شاهد قطبی،جهان تک نود،

 اوج ووکوز و بوسنی بحران. آمریکا را موجب گشته است رهبری گسترش و تثبیت که است نهادهایی

 که رحالید 1999 مارس در کوزوو بحران در. بود بر اروپا آن هژمونی تثبیت و آمریکا قدرت نمایش

 نیز خصوص این در. بود درصد 25 تنها اروپا سهم داشت عهده به آمریکا را نظامی عملیات درصد 75

 برعهده را اساسی نقش متحدهایاالت نظامی، نیروهای کارگیری در به اروپائیان ضعف دلیلهب

 (Bandow,1999). گرفت
                                                           

1 -World Bank 
2 -International Monetary Fund (IMF) 
3- Bertton Woods System 
4- Harry Truman 
5 - George Herbert Walker Bush 
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 ناتو .کندمی استفاده ارابز عنوانهب ناتو از همواره جهان در جدید نظم ایجاد ازمنظر متحدهایاالت

 هنری و دهدمی جلوه مشروع شرقی اروپای و اروپا در را آمریکا نفوذ و دخالت که است نهادی تنها

 ( 283: 1398 مهر، ادیب ترک،کشاورز . )داندمی سرد جنگ پیروزی جایزه را آن کیسینجر

را  فدر ادامه به بحث گسترش ناتو پس از جنگ سرد پرداخته و مبانی و استدالالت دو طر

 خواهیم آورد. 

 سرد جنگ از پس . گسترش1

 چک،هوریجم سرد، جنگ از پس در دوره ناتو هایفعالیت ادامه و باز درهای سیاست براساس

 شورک سه این. شدند دعوت (1997) مادرید نشست در الحاق مذاکرات برای لهستان و مجارستان

 اشنگتنو انسر در اجالس .پیوستند ناتو به 1999 سال در که بودند ورشو پیمان سابق اعضای اولین

در  و .دکن کمک بودند پیوستن خواستار که کشورهایی عضویت به ترتیباتی اتخاذ شد تا (،1999)

 نشست در الحاق اتمذاکر برای اسلوونی و اسلواکی رومانی، لیتوانی، لتونی، استونی، بلغارستان، ادامه

 . پیوستند ناتو به 2004 سال در که شدند دعوت (2002) پراگ

. برداشتند تحادا آینده گسترش با در رابطه را هاییگام ناتو اعضا (،2008) بخارست اجالس در

 ادغام ،آنها. شد اتخاذ غربی بالکان کشورهای عضویت جهتهب مهمی تصمیمات نشست این پیرامون

 منطقه منیتا برای بلندمدت و ثبات با تضمینی یوروآتالنتیک نهادهای در را غربی بالکان کشورهای

 و ناتو ودب درونی منازعات درگیر شدیدا 1990 دهه در اواسط منطقه این. دانستند ریضرو را آن و

 در و تندپیوس اتحاد به 2009 آوریل در کرواسی و آلبانی لذا. است داشته را صلح حافظ نقش

 ملحق تونا به شمالی مقدونیه جمهوری و نگرومونته 2020 و 2017 هایسال در و ادامه

 (Emmott,2019گشتند. )

 و تانگرجس آینده در که شد امیدواری ابزار و یافت ادامه نیز بخارست نشست در روند این

-کمیسیون تونا اعضا خارجه وزرای 2008 دسامبر در جهت همین به. بپیوندند اتحاد به نیز اوکراین

 برای هاآن به کمک برای بستری و زمینه تا دادند تشکیل کشور دو این عضویت برای را هایی

 . گردد فراهم ضویتع

 مشترک طور به و کردند اعالم ناتو به پیوستن برای را خود قصد 2022 مه ماه در سوئد و فنالند

 دنبالبه اقدام این. کردند ارائه 1 استولتنبرگینس دبیرکل به را خود درخواست رسمی هاینامه

 (Amaro,2022). گرفت صورت 2022 فوریه در اوکراین به روسیه تهاجم

 گسترش برای ناتو استدالالت و . مبانی2

 کنترل باید و است بوده امنیتی مرزهای همواره روسیه و شرقی اروپای مرزهای غرب، نگاه از
                                                           

1 -Jens Stoltenberg 
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 استدالل .است روسیه مرزهای حد نزدیکترین به رسیدن مرزها این کنترل برای راه ترینمنطقی. شوند

 ضرورت وی .کرد مشاهده کلینتون لتدو سیاست در توانمی را روسیه مرزهای درکنترل غرب

 تازه ویژههب و مرکزیاروپای کشورهای رهبران تمایل اول؛. داشت بیان محور سه در را ناتو گسترش

 امنیت تضمین دوم؛. غرب با نزدیکتر روابط داشتن برای ورشو پیمان سابق اعضاء و یافته استقالل

 و دهد توسعه غربی هایارزش مبنای بر را خود داشت سعی و بود رسیده یکپارچگی به که آلمان

  (Haass,1997) .غرب تعریف برمبنای دموکراسی و لیبرالی هایارزش از حفاظت و گسترش سوم؛

 و قیشر اروپای بیستم، قرن در طی که است اساس این بر ناتو گسترش برای غرب دیگر منطق

 کندمی ستداللا غرب. است گشته بزرگ هایجنگ به منجر و بوده ثباتیبی منبع دو بار مرکزی

 و داده شگستر را امنیت شده، امنیتی مخاطرات کاهشبه منجر مناطق این به ناتو گسترش که

 . بردمی بین از را جهانی منازعات احتمال

 استقالل تازه هایدموکراسی برای بخش اطمینان لنگرگاه یک ناتو که است معتقد غرب همچنین

 امنیت زیربنای رشگست با که داشت بیان چنین کنگره به ایطی نامه ینتونکل. کندمی فراهم یافته

 ناتو. کند تقویت اروپا تمام ایبر را آزاد و بازار دموکراتیک اصالحات تواندمی ناتو سرد،جنگ از فراتر

 یکشورها دایره و دهکر محدود را اروپا در کننده ثباتبی بالقوه قدرت خالء جدید، کشورهای با پذیرش

 و ارزشی مشترک بارهای و هامسئولیت خواهندمی و دارند مشترک هایارزش که را همفکری

 (Clinton, 1997). دهدمی گسترش بکشند، دوش به را امنیتی

 ناتو شگستر است؛ شده اشاره آن به کمتر که دارد وجود غرب جانب از دیگر مرتبط توجیه یک

 اجراجوییم مستعد و مستبد کشور یک عنوانهب روسیه ددمج ظهور احتمال در برابر پوششی عنوان به

 ناتو یک است هترب بر این اساس،. کندمی عمل آن نظامی نیروی از استفاده و خود مرزهای از فراتر

تمایل  .  باشیم همسوغیر و قدرتمند ایروسیه ظهور شاهد اینکه تا باشد داشته وجود ترقوی و بزرگتر

 زمان و از تاریخ طول در که است اساس بر این برای عضویت در ناتو فتهیا استقالل تازه کشورهای

 سیاست تئوری براساس زیرا اند؛برده یورش هاسرزمین این به هاروس مکررا 1882 در باستان روس

( ستانقزاق و بالروس اوکراین، مانند روس نژاد دارای کشورهای) "روس دنیای" روسیه، خارجی

 استقرار (Goble, 2018) .دارد وجود آنها به تهاجم خطر و شده تلقی سیهرو نفوذ حریم همواره

 سهم پرداخت و ترقوی واکنش منظور به غربی کشورهای جانب از شرقی اروپای در ناتو نیروهای

 جدید عضاءا ویژههب مختلف کشورهای از ناتو نیروهای کردن درگیر لذا. است جنگ درصورت بیشتر

 برای کافی زمان تا کندمی کمک و وجود آورد به غربی عمده کشورهای برای امنی حاشیه تواندمی

 محاسبات رد محدودیت این به آگاهی با بنابراین روسیه. آورد فراهم را مناسب پاسخ و نیرو تجمیع

 (Carnegie, 2018) .کندمی جلوگیری روسیه اقدامات تشدید از و کرد خواهد بازنگری خود آتی
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 شرق به ناتو گسترش به روسیه . نگاه3

 در وجودی هایجنبه تمام و دارد متنوع و عمیق هاییریشه ناتو گسترش به روسیه اعتراض

 سیاسی، نهادهای تمام طتوس تقریباً امر این. دهدمی قرار تأثیر تحت راآن جهانی و داخلی هایعرصه

 مخالف هایاستدالل کلی، ورطبه. گیردمی بر در را روسیه اقتصادی و دانشگاهی نظامی، اطالعاتی،

 انزوا از ترس ثبات، و یتامن: کرد بندیطبقه کلی دسته سه به توانمی را روسیه منظر از ناتو توسعه

 .داخلی سیاست و

 ثبات و امنیت -1-3

 حوزه نوانعهب را مرکزی و شرقی اروپای همچنان کشور این روسیه، محور امنیت نگاه بر مبنای

 ها،توتون توسط روسیه ختاری دالیل تاریخی دارد زیرا در بستر عمدتاً استدالل ینا داند،می خود نفوذ

 بود اروپا منطقه همین از. ستا گرفته قرار تهاجم مورد هاآلمانی و هافرانسوی ها،سوئدی ها،لهستانی

 وسیهر گذشته سال 300 و از پترکبیر سلطنت زمان از. شد آغاز سرد جنگ و جهانی جنگ دو که

 لذا .کند امینت خود اطراف در ایمنطقه حاشیه ایجاد با را خود امنیت تا است کرده تالش وارههم

 .  است شده واقع روسیه مخالفت مورد منطقه این به هر نیرویی استقرار و تجاوز

 گرجستان بالروس، بنابراین،. است مرکزیآسیای و مرکزی و شرقی اروپای شامل حائل سرزمین

 نظامی تهدید یک ظهور خود، در خاک غربی نیروهای به دادن اجازه یا ناتو به یوستنپ با اوکراین و

 و کشور این درغرب که روسیه سرزمین پنجم یک حدود. آورندمی را بوجود روسیه برای مستقیم

 صنایع مهم، شهرهای و مراکز ارتباطی، هایراه جمعیت، درصد 75 تقریبا است، شده واقع اروپا شرق

 موثر منطقه" را سرزمینی مهم تمرکز این سیاسی، جغرافیدانان. گیردمی بر در را آموزشی مراکز و

 . نامندمی " 1 ملی

 همچنین .کندمی ایجاد روسیه در برابر هاغربی برای را مناسبی ژئواستراتژیک موقعیت ناتو، گسترش

 دشمن یک با مقابله آن هدف که دانندمی گرابرون نظامی اتحاد یک را ناتو روس، هایناسیونالیست

 جمعی پیمان یک عنوان به ناتو به روسیه ذاتی اعتمادیبی دهندهنشان دیدگاه این. است مشترک

 در اتون نیروهای استقرار و شرق به ناتو گسترش درصورت که است معتقد مسکو. است روسیه علیه

 .  کرد خواهد تغییر روسیه ضرر به نیروها تقارن و توازن اروپا،

 انزوا از ترس -2-3

 و است کشور این انزوای احتمالی از ناشی تا حدودی ناتو گسترش نتیجه در روسیه نگرانی

 که شد آغاز زمانی فریب این. اندداده فریب را روسیه غربی هایقدرت که است اعتقاد این از برگرفته

 فدرال جمهوری سابق یمرزها از درخارج ناتو نیروهای حضور عدم بر مبنی که قولی برخالف غرب

                                                           
1-National effective area 
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 عالوه گورباچف میخائیل گفته به. کردند رفتار ،بودند داده مجدد اتحاد از پس( غربی آلمان) آلمان

 خارجه وزیر 1 بیکر جیمز متحده، ایاالت وقت جمهور رئیس بوش جورج توسط هاییتضمین بر این

 گرفته نظر در روسیه هایگرانین و امنیتی الزامات رعایت منظور به آلمان صدراعظم 2 کهلهلموت و

 تهدید را روسیه امنیتی منافع تنها نه ناتو لذا گسترش. کردند استنکاف آنها اعمال از که بود شده

 در ناتو گسترش ایده بنابراین. اندازدمی خطر به را روسیه نوظهور المللیبین هویت بلکه کندمی

 . شودمی تلقی غرب جانب از روسیه جایگاه به تحقیری و توهین اصل

 جداکننده خطوط زیرا داندمی اروپا منطقه از شدن گذاشته کنار معنای به را ناتو گسترش روسیه

 را ناتو روسیه لذا .است نشده گرفته درنظر روسیه نقش درآن که کندمی ایجاد اروپا در را جدیدی

 معیاری حال عین در و کندمی تقویت را اقتصاد بازار و دموکراسی توسعه که امنیتی اتحادی عنوانهب

 برای پوششی را کندمی فراهم مرکزی و شرقی اروپای یافته استقالل تازه کشورهای برای امنیت از

  (Pushkov,1997.58-59) .داندمی مسکو راندن انزوا به

  داخلی سیاست -3-3

 توسعه الگوی زا مستقل را "روسیه عظمت" احیای هدف دارند نظر در گراهاملی داخلی، منظر از

 ژانویه در یهروس که را "صلح برای مشارکت" مانند هاییطرح در مشارکت لذا. کنند دنبال غربی

 حیثیت به وهینرا ت ناتو گسترش آنها. دانندمی کشور ملی منافع به پیوست، خیانت آن به 1995

  .دانندشدن می تسلیم را معادل ناتو با نزدیک روابط ایجاد و دانسته خود ملی

 منافع با اروپا مرکز و شرق در خود منافع میان باید روسیه که معتقدند روسیه در هاگروه برخی

 روسیه پذیرش بدون یا با ناتو گسترش میانه، دیدگاه این بر اساس .کند ایجاد تعادل غرب و ناتو

 چندان نه جایگاه به باتوجه. گرفت در نظر معامله یک را ناتو با همکاری است بهتر لذا شد خواهد انجام

 ازای در غرب با سازگاری و ناتو با بیشتر همکاری و مشارکت اقتصادی، حوزه در روسیه توجه قابل

از . کند تامین را کرملین منافع تواندمی اروپا اتحادیه مانند اقتصادی و سیاسی منافع سایر در همکاری

 حائز نکته. شود توجیه کشور تصادیاق منافع پیگیری با بایستمی ناتو گسترش به نگاه منظر این

 ناسیونالیسم افزایش به منجر بازار اقتصاد به شده ریزیبرنامه اقتصاد از گذار که است این اهمیت

 خود زندگی عمومی کیفیت از مردم عموم هرچه دیگر، عبارتبه. شودمی کشور سیاسی نهادهای

 امر این که شودمی شدیدتر ضد غربی یجهنت در و گرایانهملی احساسات باشند، داشته رضایت کمتر

 اقتصادی هایچالش .گذاردمی مستقیم تأثیر ناتو گسترش مانند غرب ابتکارات عمومی پذیرش بر

 تقویت و ناامیدی حس تخلیه برای مناسب بستری نباشند، موفق آنها بر در غلبه سیاستمداران که

                                                           
1 -James Addison Baker 
2- Helmut Josef Michael Kohl 
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 مرزهای تا( ناتو) جهان نظامی بلوک بزرگترین شدن نزدیک همچنین،. آوردمی فراهم را ناسیونالیسم

 نصب کشور، این مسلح نیروهای ساختار روسیه، دفاعی مفاهیم تمامی در بازنگری مستلزم روسیه

 این لذا. است آموزش و عملیاتی هایبرنامه در تغییر و نیروها مجدد استقرار اضافی، هایزیرساخت

 ترگرایانهملی تفکر با و کندمی تصور محض دفاعی اتحاد کی نه و تهدید یک عنوانبه را ناتو دیدگاه،

 از حداقل) ابرقدرت یک عنوانبه را خود هنوز روسیه که آنجا از (Milano,1998: 21). است سازگار

 در خود موقعیت تضعیف راستای در را ناتو گسترش و داندمی المللبین عرصه در( نظامی نظر

 مهمترین که است مخالف شرق سوی به ناتو گسترش با دالیلی به بنا داندمی المللبین عرصه

 :از عبارتند دالیل این

 روسیه؛ امنیت علیه تهدیدی مفهوم به گسترش از روسیه تلقی -1

 اقتدار اهشک راستای در را آن و دانسته خود ملی امنیت علیه خطر نوعی را ناتو گسترش روسیه،

 .داندمی بزرگ کشور این به توجهیبی و روسیه حائل مناطق بردن بین از الملل،بین نظام در روسیه

 الملل؛بین نظام در روسیه اقتدار کاهش راستای در ناتو گسترش -2

 روسیه، هک با وجودی. است شوروی جماهیر اتحاد متعارف و اتمی تسلیحات دارمیراث روسیه

 شده ضعیف کشور اما آید،ینم شمار به نظامی و اقتصادی زمینه در المللیبین اول درجه قدرت

 روسیه یسو به و شرق سوی به( ناتو) گسترش هرگونه که باورند این بر روسها. نیست نیز نظامی

 (15-14: 1390 شناس، حق. )است کشور این زیان به

 حائل مناطق رفتن بین از -3

 رزها،م به متخاصم و همسو غیر نیروهای شدن نزدیک امنیت، از روسیه امنیتی تعریف بر بنا

 حفظ برای روسیه هایاستراتژی جمله از لذا. داشت خواهد کشور امنیت کاهش بر مستقیمی تاثیر

 برای ریمیح و امن حاشیه آن واسطه به که است مرزهایش فرای ایمنطقه ایجاد بقا، و موجودیت

 .گردد ایجاد کشور از حفاظت

 ربغ و روسیه میان روابط بر شرق به ناتو گسترش . پیامدهای4

 وروی،ش فروپاشی از پس که است درحالی این. است روسیه متوجه ناتو گسترش تاثیر مهمترین

 طرفی از و بود آمده وجود به روسیه با حسنه روابط برقراری منظور به غرب طرف از هاییبینیخوش

 با ابطرو گسترش به متمایل بسیار لیبرال و گراغرب دید با روسیه، فدراسیون اولیه رهبران دیگر،

 دامنه سپس و پرداخت خواهیم ناتو و روسیه روابط به ابتدا موضوع این پیرامون. داشتند غرب

 .کرد خواهیم واکاوی را آن امروزی

  ناتو و روسیه روابط -1-4

 پیوستن با 1994 در همکاری این. شد آغاز ناتو و روسیه همکاری تدریج به شوروی فروپاشی ازپس
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 به ناتو با بوسنی در برنامه صلح در اجرای روسیه. یافت گسترش صلح برای تمشارک برنامه به روسیه

. شدمی محسوب المللیبین نظامی عملیات در دوطرف همکاری نمونه اولین که پرداخت همکاری

 روسیه و ناتو امنیتی و همکاری دوجانبه روابط ایجاد موافقتنامه امضا با دوطرف 1997 سال در

 . کردند نهنهادی را همکاری این

 دهد کاهش را آن های امنیتیحساسیت جدید، نهادهای در روسیه کردن درگیر با کرد تالش ناتو

 که شد باعث ناتو و روسیه گسترده همکاری. ببرد پیش تنشبی روندی صورت به را ناتو گسترش و

 تاسیس مسکو در ناتو اطالعات دفتر 2001 سال در مسکو به ناتو دبیرکل 1 رابرتسون لرد سفر متعاقب

 یادداشت 1996 سال در. یافت توسعه نیز غیرنظامی هایعرصه در ناتو و روسیه هایهمکاری. شود

 اضطراری مسائل طراحی و بالیا و فجایع برابر در آمادگی درمورد روسیه دفاع وزیر و ناتو میان تفاهمی

 -اروپا بالیای و فجایع به پاسخ هماهنگی مرکز روسیه پیشنهاد به 1998 سال در و رسید امضا به

 ( 140-139: 1381 مرادی،. )گردید ایجاد آتالنتیک

 گسترش هروسی-ناتو مشورتی شورای تشکیل با را روسیه با خود جدید روابط ناتو 2002 سال در

 حضور نای به موجب. داشت فعال مشارکت همکار عضو عنوان به روسیه توافق، این موجبهب. داد

 .کند مطرح ناتو هاینشست در را خود عالقه مورد ائلمس توانستمی روسیه

 تیز تیغ پوتین، والدیمیر چون عملگرایی و گرایانهملی گرایشات با افرادی کارآمدن روی با

 ترجدی و ترعلنی موسکو، امنیتی مالحظات به توجه عدم دلیل به غرب و ناتو از روسیه انتقادات

 و 2014 در مهکری جزیره شبه الحاق در روسیه اقدام با ناتو و روسیه میان شده ایجاد توافقات. شد

 . درآمد تعلیق حالت به کلی به 2022 در اوکراین به روسیه تهاجم با درنهایت

 سیهرو. است غرب و روسیه میان روابط تیرگی ناتو، گسترش ملموس پیامد مهمترین آشکارا

 روسیه پذیرش از نیز متحدهایاالت و بردمی سوال زیر را کشور این یکجانبه سیاست و آمریکا هژمونی

 یکی جهانی، بعد از. کشدمی چالش به را کشوراین قدرت و کرده خودداری جهانی، قدرتی عنوانبه

 جمله از روسیه که ستا غرب و آمریکا هژمونی با تقابل الملل،بین روابط امروزه مسائل مهمترین از

 زیادی التمشک شوروی فروپاشی از پس که درحالی. رددا قرار مسیر این در که است هاییقدرت

 در اما ندارد، المللیبین عرصه در توجهی قابل جایگاه اقتصادی نظر از و است بوده مسکو متوجه

 امکان ،(ایتههس توانمندی از برخورداری و وتوحق بودن دارا) استراتژیک و سیاسی نظامی، حوزه

 . دارد را غرب علیه محدود جبهه یک به دهیشکل

  حوزۀ بازآفرینی یا حفظ پی در نرم و سخت ابزارهای از ایگسترده طیف کارگیریبه با روسیه

  سرد، جنگ پایان و شوروی از پس روسیه قدرت از مهمی بخش ماندنباقی. است خود سنتی نفوذ

                                                           
1 - George Robertson 
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رود،  پیله )ثمودی. کرد تبدیل هویتی ایمساله به کرملین رهبران برای را سنتی نفوذ حوزه حفظ

1399 :174-176) 

 این روابط در تعارض خارجی،سیاست به کرملین توجه افزایش و سیاست عرصه به پوتین ورود با

 کریمه لحاقا و اوکراین بحران در تنش این اوج. برآورد سر خاکستر زیر از آتشی چون غرب با کشور

 .است شده نمایان دراوکراین 2022 روسیه جنگ و 2014 سال در روسیه خاک به

 شرق به ناتو گسترش ایمنطقه پیامدهای -2-4

 حوزه ترینحساس. است شرقی اروپای در ناتو گسترش پیامد مهمترین ایمنطقه منظر از

 با روسیه تمخالف از دالیل. دارد قرار روسیه نفوذ سنتی درحوزه و اروپا شرق در ناتو گسترش

کشور اکثر. ستا ناتو با بزرگ کشور این مرزیهم و حائل مناطق رفتن بین از شرق به ناتو گسترش

 :کرد تقسیم دسته سه به توانمی را هستند ناتو در عضویت خواستار که هایی

 . نزدیک خارج هایمهوریج -3 بالتیک هایجمهوری -2( دور خارج)شرقی اروپایی کشورهای -1

 باالی اهمیت از نزدیک، خارج و بالتیک هایجمهوری نامبرده کشورهای دسته سه میان در

 کشورها ینا که است آن نیز اصلی علت. هستند برخوردار روسیه برای ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی

 (88 :1375 کوالیی،. )آیندمی شمار به روسیه حائل منطقه بعنوان شرق به ناتو گسترش برابر در

-کشور سوی به سازمان این گسترش ساززمینه را شرقی اروپایی کشورهای به ناتو گسترش روسیه

 مخالفت ناتو گسترش با شدت به لذا داندمی نزدیک خارج هایجمهوری سپس و بالتیک های

 برخوردار واالتری اهمیت از روسیه برای که نزدیک خارج و بالتیک هایجمهوری میان در. کندمی

 اهمیت علت .برد نام انارمنست و آذربایجان گرجستان، اوکراین، سفید، روسیه از توانمی هستند،

 یکی ترکیه کشور نزدیکی در کشورها این که است آن ارمنستان، و آذربایجان گرجستان، کشور سه

 همسایه دیگر کشورهای همه ارمنستان جز به شده ذکر کشورهای میان در و دارند قرار ناتو اعضای از

-کشور کرملین، دیدگاه از. خوردارندبر مسکو برای وافری اهمیت از رو،این از و آمده شمار به روسیه

 شمار به روسیه دفاعی سپر آخرین و بوده ناتو و مسکو بین حائلی منطقه عنوانبه شده یاد های

 و مجارستان چک، کشور سه جز به که بود روسیه باالی حساسیت همین دلیل به شاید. آیندمی

 آنکه دلیل به ناتو اعضای. است شدهن موافقت ناتو در عضویت متقاضیان دیگر درخواست با لهستان،

 هاسال از پس و محتاطانه بسیار داشتند، روسیه با بیشتری فاصلة شرقی، اروپای شدۀ یاد کشور سه

 جزء که آن دلیلبه شده، یاد کشور سه گزینش. درآورند سازمان این عضویت به را آنها انتظار،

 که رسدمی نظر به و انگیختمی بر را مسکو خشم کمتر نبودند، روسیه امنیتی هایاولویت نخستین

 خرج به بیشتری احتیاط روسیه پیرامونی کشورهای گزینش در خود گسترش بعدی مراحل در ناتو

 بلغارستان و اسلونی رومانی، همچون کشورهایی روی بر شده، ملحق کشورهای حفظ برای و دهد
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 (NATO, 2022). آمدنددر ناتو عضویت به 2004 در کشورهای یاد شده. شود متمرکز

 و صنعتی ایکشوره میان که است ایمنطقه شرقی اروپای ای،منطقه حوزه در دیگر در تحلیلی

 بطور هک سرزمین این. است شده محصور دیگر از سوی روسیه پهناور کشور و یکسو از اروپا غربی

-حکومت لذی در اعموم دوم جهانی جنگ از پس شد،می محسوب روسیه امپراطوری نفوذ منطقه سنتی

 آمریکا بربرا در را قدرتمندی بلوک جماهیرشوروی اتحاد با که بود اروپا در سابق کمونیستی های

 معنی به رقیب فروپاشی اینکه تصور به غرب ورشو، پیمان و فروپاشی شوروی از پس. آوردند بوجود

 آتالنتیک یمانپ گسترش است، قطبی تک جهان پیدایش و غرب جهان بالمنازع قدرت و صالبت

 تحکیم راسیااو در را خود جهانی سیطره مستقیم، حضور با تا داد قرار خود کار دستور در را شمالی

 چندان روسیه ونفدراسی اقتصادی، بحران و فروپاشی بعداز هایآشفتگی به باتوجه زمان، درآن. بخشد

 تبدیل منفعل ربازیگ یک به رکشو این و کند نقش ایفای ایمنطقه و جهانی مسائل در که نبود قادر

 عرصه رد مسکو ساله چند غیبت. ساکت ماند شرقی اروپای به ناتو پیشروی مقابل در که بود شده

 زمان گذشت با اما. ندک نزدیک روسیه مرزهای به خود را ناتو ابزار با آمریکا تا شد موجب المللبین

 بیشتری جسارت اب و کرده احیا را خود نظامی قدرت توانست روسیه نفت، قیمت سابقهبی افزایش و

 و است هبردیرا روسیه برای داد نشان اوکراین تحوالت که ایمنطقه. شود اروپا شرق تحوالت وارد

 اروپای التتحو در امروزه آنچه. کرد نخواهند تحمل را مرزهایشان به ناتو پیشروی دیگر هاروس

 نفوذ خواهان کشور هر دو و است منطقه این در روسیه و آمریکا تالش بیانگر شودمی مشاهده شرقی

 (1396 ظریف،. )هستند آنجا در معنایی و نظامی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی،

 شرق به ناتو گسترش المللیبین پیامدهای -3-4

 پیامدهای دارای داماق این روسیه، با غرب روابط در ناتو گسترش تاثیر و ایمنطقه نتایج از غیر به

. دهد قرار تاثیر تحت مختلف بعادا از را المللیبین امنیت تواندمی که است المللیینب توجه قابل

 کشورهای هایاولویت تواندمی المللی،بین درسطح امنیتی و اقتصادی سیاسی، ابعاد که است واضح

 . کند تحول دچار را ایمنطقه فرا

  :کرد صهخال زیر موارد در توانمی را ناتو گسترش المللیبین ابعاد

 اروپا در تسلیحاتی رقابت و تنش گسترش .1

 ایهسته درگیری خطر افزایش .2

 هایسازمان و دوجانبه روابط در المللیبین مسائل در غرب و روسیه میان همگرایی کاهش .3

 المللیبین

 نظامی و امنیتی نوین های بندیبلوک ایجاد .4

 از بازتعریفی توانست و رسید الزم ثبات به و شد دور شوروی فروپاشی زمان از روسیه هرچه
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 به تحوالت این. شد ترحساس خود پیرامونی مناطق امنیت به نسبت دهد، ارائه خود ملی منافع

 هایهزینه افزایش به منجر اروپا در امنیت عدم حس. داد قرار تحت تاثیر را اروپا قاره امنیت وضوح

 در را آن از فراتر و اروپایی شهروندان دامن که شد اقتصادی معضالت نهایت در و قاره نظامی

 . است برگرفته

 موشکی و ایهسته تسلیحات عمده توانمندی پیرامون غرب و روسیه گیهمپایه دیگر، طرف از

 تسلیحات. اردد سیاسی وجود حوزه در مللسازمان امنیت شورای در وتوحق و راهبردی حوزه در

 کشور گرایان،اقعو نظر بر مبنای که شوندمی محسوب ارندگیبازد هایقابلیت گونه از ایهسته

 اشتباه یک در ربغ و روسیه که درصورتی لذا. کند تضمین را خود بقاء سازد،می قادر را برخوردار

. باشد بارفاجعه تواندمی ایهسته تهدیدات گیرند، قرار یکدیگر نیات درک عدم و استراتژیک

 کارگیری به ناپذیرجبران آثار از آگاهی دلیل به بیستم قرن در متخاصم بزرگ هایقدرت هرچند

 اما اندداشته ریکدیگ علیه تسلیحات گونه این از استفاده عدم در موفقی تجربه ای،هسته تسلیحات

 همچنین، .کندمی جدی ار تهدیدات گونه این همواره متقابل، امنیتی هایبایسته و اهداف به توجهعدم

 و مالی هایبحران افغانستان، و عراق وضعیت تروریسم، با مبارزه مانند المللیبین مهم مسائل

 که هستند عاتیموضو جمله از زیستی محیط تهدیدات مسئله و انرژی مسئله المللی،بین اقتصادی

 نقش آن در عمده کشورهای که دارد المللیبین هایهمکاری به نیاز آنها برای جوییچاره و بررسی

 آن، با وسیهر مقابله و شرق به ناتو گسترش پیرامون آمده وجود به بحران. دارند دهکنن تعیین

 کرده رنگکم پیرامون آنها را بزرگ هایقدرت میان همکاری امکان که آورده وجود به را وضعیتی

 بررسی مورد امنیت شورای و ملل سازمان در بایستمی و توانندمی توافقات اینگونه از بسیاری. است

 پیرامون هایهمکاری و موفقیت امکان و نهاده برآن را سنگینی سایه موجود بحران که گیرند رارق

 . است کرده ضعیف را آن

 به منجر که کندیم ایجاد امنیتی درحوزه را جدیدی هایبندیبلوک ناتو گسترش در نهایت،

 نیروهای که بود جدی و قوی هایبندیبلوک شاهد بیستم قرن. شودمی المللیبین ثبات تضعیف

 به را قاره امنیت سطح آشکارا قطبی دو جهان دوران وضعیت. ساختمی جدا یکدیگر از را متخاصم

 بازگشت احتمال .شدمی نگریسته شک و تردید دید با طرفین از تالش هرگونه و بود انداخته مخاطره

 . نماید جدی چالش دچار را اروپا اقتصادی و امنیتی ثبات تواندمی نوین هایبندیبلوک به

 ناتو گسترش بر اوکراین جنگ احتمالی . پیامدهای5

 را جنگ این واقع در. است اوکراین جنگ ناتو، گسترش درخصوص تحول ترینجدی و بارزترین

 تقسیم آن از پس و پیش دوران به را شرق سوی به ناتو گسترش که دانست عطفی نقطه توانمی

 احتماالت بر مستقیم بستگی شرق سوی به ناتو گسترش بر یناوکرا جنگ پیامدهای. کندمی
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 :داشت در نظر را روپیش سناریو سه توانمی میان در این. دارد جنگ سرانجام درباره روپیش

 روسیه؛ اهداف محوریت با آن یافتن خاتمه و اوکراین بر روسیه پیروزی .1

 فرسایشی؛ جنگ سویبه معادالت رفتن و جنگ بودن دارادامه احتمال .2

 غرب؛ خواست تقدم و روسیه شکست احتمال درآخر و .3

 ت؛ گسترشبا دو جریان غربی مواجه گش روسیه1991 در اتحاد شوروی فروپاشی دوم دهه آغاز از

 بود کرده راضاعت مسئله این به بارها روسیه دوران، همان در. ناتو گسترش دیگری و اروپا اتحادیه

 به یهروس ناتو، در اوکراین عضویت جدی شدن از پس روی هر به. شتندا آن به توجهی غرب اما

 کرد. حمله کشور این

 کرملین اتمقام محاسبات بر که بود وقایعی داد، سوق اوکراین با جنگ به را روسیه که موضوعی

 و سوریه گرجستان، هایدرجنگ روسیه حضور داشت؛ مستقیم تاثیر آن هایاستراتژی اتخاذ و

 خاتمه ردهانب دراین پیروزی با روسیه نظامی حضور. شد منجر کریمه الحاق به که رایناوک اول جنگ

 سریع و برنامه بدون خروج برآن، هعالو. های مسکو موثر بوددر ارزیابی غرب موثر واکنش نبود و یافت

 اردد قرار ضعف ضعدر مو غرب که کرد تقویت روسیه برای را تصور این افغانستان، از متحدهایاالت

 . شد نخواهد مواجه شدیدی واکنش با اوکراین علیه روسیه نظامی اقدام احتماال و

 ت. درنرف پیش روسیه خواست بر اساس اوکراین در جنگ روسیه، مقامات محاسبات رغمعلی

 .شد اوکراین نهروا زیادی تسلیحات و بود غرب جانبههمه حمایت به مستظهر اوکراین تقابل، این

 ماه سه در کشور این هایخواست براساس توانمی را اوکراین علیه نظامی ر اقدامد روسیه اهداف

 به را خود هایخواسته غرب با مذاکره دور در چند با روسیه: کرد بررسی نظامی تهاجم از قبل

 از پیش به تمعادال بازگشت اوکراین، شدن غیرنظامی و طرفیبی. کرد بیان آشکار و صریح صورت

 .چین و روسیه غرب، میان گراییچندجانبه به بودن قائل و ناتو گسترش

 حمالت شروع با که داشت ز شد. روسیه تصورهای روسیه جنگ آغابا عدم موافقت با خواسته

 و کرده تصرف را اوکراین حساس مراکز روسیه طرفداران و شد خواهد منحل اوکراین دولت نظامی،

 روسیه ولیه،ا اهداف در ناکامی ازپس اما. گشت واهدخ باز خود مرزهای به روسیه ارتش در نهایت

 . داشتند حضور مسکو طرفدار تبارهای روس درآن که شد متمرکز اوکراین شرق بر

 کرملین از جدی پیامی که داشت انتظار توانمی باشیم، متصور را روسیه پیروزی که صورتی در حال

 برنامه تردیدبی. کند نظر تجدید خود ارزشی و نظامی هایبلندپروازی در غرب و شود ارسال غرب به

 ر مناطقد خود نفوذ و حضور فراگیرکردن درپی و شد نخواهد ختم اوکراین به ناتو گسترش در غرب

 نفع به نگج میان معادالت که درصورتی لذا. نمود خواهد اقدام خود جایگاه تثبیت برای پیرامونی

 . ردک خواهند بازبینی خود آتی هایامهبرن در ناتو عضو کشورهای گردد، ختم روسیه
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 هاییتوانمند و متحدان پشتوانه رسدمی نظر به سناریوی جنگ فرسایشی، تحقق صورت در

 که است واضح. داشت خواهد محتمل نهایی منافع در مستقیمی تاثیر دوطرف اقتصادی و نظامی

 که زیاد سعتبا و کشوری. نیست مواجهه با این سناریو برخوردار برای الزم توان از روسیه اقتصاد

 با گردی طرف از. داشت نخواهد را در بلندمدت نظامی درگیری تاب و دارد استخراجی اقتصادی

. است دهش کوچک درصد 40 حدود در روسیه اقتصاد اوکراین، جنگ در پی غرب هایتحریم اعمال

 بسیار جنگ روعش با که بود الرد میلیارد 30 درحدود آمریکا ویژه به با غرب روسیه ساالنه تبادالت

همچنین هجوم قدرت خارجی و حضور طوالنی   (Kumagai and Others, 2022). است یافته کاهش

 این است معتقد نگارنده شود. لذاگرایی میبرانگیختن حس ناسیونالیسم و ملی در آن کشور منجر به

 بایستمی اتون برگسترش احتمال این رتاثی درباره اما. بود نخواهد روسیه منافع راستای در احتمال

 واهدخ ناتو محتاطانه تشویق به منجر فرسایشی، جنگ در پی روسیه تضعیف که، کرد خاطرنشان

 اوکراین که نمود دخواه را خود سعی نهایت روسیه احتماال. بیفزاید خود هایفعالیت دامنه بر تا شد

 بین ائلح نوار ایجاد. کند بسنده کشور این شرقی هایقسمت اشغال و بر نشود ملحق ناتو به

. بود واهدخ روسیه امنیتی الزامات کننده تامین حدودی تا روسیه مرزهای و اوکراین اصلی سرزمین

 غرب استخو قوی احتمال به دهیم، قرار مدنظر را سوم مبنی بر شکست روسیه سناریو صورتیکه در

. دش خواهد محقق روسیه تضعیف نهایت در و مرزهایش پشت در روسیه نمودن کوبمیخ بر مبنی

 این حققت درصورت. پرداخت خواهد روسیه سرحدات تا گسترش به بازدست با ناتو که است واضح

 نقشی رکشو آینده در و شده تضعیف پوتین والدیمیر رهبری که داشت خواهد انتظار غرب سناریو،

  د. شکل گیر غرب خواست یمبنا بر شده ایجاد ثبات و پایداری نهایت در و باشد نداشته

 شرق به ناتو گسترش ای حاکم بررسانه . رویکرد6

 تا هستند توانمندی نای دارای آنها. هستند المللبین روابط در قدرتمندی بسیار عنصر هارسانه

 و است درست یچیز چه که بنمایانند اینگونه و کرده هدایت را سازانتصمیم و نخبگان تصمیمات

 .کند نگاه داستان یک به باید چگونه جهان و نادرست چیزی چه

 توسط کنونی جهانی نظم شد،می رهبری دو بلوک توسط جهان که سرد جنگ دوران برخالف

 جریان در بزرگی مبارزه معاصر جهان نظم در. شودمی هدایت مختلف گروهی و فردی نهادهای

در  داستان یک مشاهده برای را لفیمخت هایراه رسانه. دارند آن در ایعمده نقش هارسانه و است

 کیست، قربانی و متجاوز اینکه مانند سؤاالتی به تا کندمی کمک مردم به و دهدمی قرار جهان اختیار

 با انتشار یا رادیکال هایدیدگاه با توانمی را خبری رویدادهای از هارسانه بینیپیش. بگیرند تصمیم

 متفاوتی هایایدئولوژی به مختلف خبری هایرسانه همچنین. کرد دستکاری نادرست اطالعات

 خبری رویداد یک از متفاوت تصویر. هستند دولتی نظارت و کنترل تحت برخی که دارند گرایش



 

 

صلنامه 
ف

ت و هفتم، بهار 
ی، سال هفتم، شماره بیس

ت منافع مل
مطالعا

1401
 

46 

 کنند.  عمل خاص ایشیوه به هادولت و مردم شودمی باعث

 مورد کسیچه یا است متجاوز کسیچه اینکه پیرامون قضاوت برای اوکراین و روسیه بحران

 شر یک عاًواق روسیه توسط شده انجام اقدامات آیا که استدالل این و یااست  گرفته قرار تجاوز

 مانند یردولتیغ بازیگران سایر درکنار هارسانه کنونی بحران در. دارد بحث جای است، بوده ضروری

 (Paul, 2022). اندکرده ایفا مهمی نقش اسلحه دالالن فکر و هایاتاق

 کندمی بیان نگونهای اوکراین در خود را اقدامات دلیل ریانوستی مانند هاییرسانه سیرو طرف در

 را نازی آلمان کشینسل مشابه اقدامی 2014 سال در شرق در نظامی اقدامات انجام با اوکراین که

 ملت-دولت مفهوم نتوانسته شوروی از پس خود تاریخ درطول اوکراین همچنین. است داده صورت

 "نازیسم" به منجر کشور، درآن ملت -دولت یک ساختن برای تالشی هر لذا و کند دینهنها را

 اوکراین، از اطقیمن گرفتن برای ابزاری عنوان به را روسیه از طرف جنگی اقدامات بنابراین. شد خواهد

 برای غرب اقدام (Sergeytsev, 2022). کندمی توجیه کنند،می حمایت نازی ایدئولوژی از ظاهراً  که

 متحدهایاالت هایهمراه داشت. رسانه را جدی و قوی ایرسانه پشتیبانی همزمان طور به ناتو، گسترش

 در روسیه تروای مطبوعشان، کشورهای اهداف با و همسو شده ریزیبرنامه صورت به انگلستان و

 شدند یدعم و برده سوال زیر را ناتو گسترش عدم برمبنی غرب و شوروی رهبران میان توافق

 طلبفردی جاه را پوتین ها،رسانه این میان این در. است نگرفته صورت آنها میان توافقی گونههیچ که

 دنبال بحران به ایرسانه جنگ این شوروی است. امپراتوری احیای رویای در که کردند معرفی

 سازیروایت در را موفق و قوی کارزاری غربی هایرسانه و گرفت خود به ایسابقهبی شدت اوکراین

 که کردند لقاا اینگونه خود مخاطبان به هارسانه این. دادند شکل دیگران و غربی شهروندان برای

 ستردهگ و وسیع روسیه در گسترش سرزمینی بوده است. حجم برای ایبهانه صرفا ناتو گسترش

-نیرو هجوم مورد انهبیرحم بصورت که کرده معرفی کشوری را اوکراین ای،رسانه تولیدی هایداده

 از دور اروپا نقاط دیگر به روسیه تهاجم اوکراین، حمایت از عدم در صورت و گرفته قرار روسیه های

 با مقابله برای کردهزینه در آمریکایی و اروپایی شهروندان همسویی به توجیهات این. نیست ذهن

 هایارزش که کنندمی تصور اینگونه غربی شهروندان. است انجامیده ناتو از حمایت و روسیه

 نیازهای همترینم از آن با مقابله و گرفته قرار هجمه مورد روسیه از جانب غرب رهبری به آزاد دنیای

 . است امنیتی

 والدیمیر اوکراین جمهور رئیس به که هستیم این شاهد ای،رسانه سازیروایت این با همسو

 زلنسکی. کند تقویت را آنها روایت تا است شده هداد جهان سطح در ایگسترده هایریبونت زلنسکی

 سخنرانی نقاط و دیگر انگلیس عوام مجلس آمریکا، کنگره مانند غربی نهادهای در متناوب بصورت

 صدراعظم انگلستان، وزیر نخست آمریکا، اول بانوی مانند غربی مقامات دیگر طرف و از است داشته
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و  شده وارد اوکراین به اقتصادی و تسلیحاتی هایکمک دهوع و همدردی ابزار برای دیگران و آلمان

 از کیف به غربی مقامات سفرهای و هاسخنرانی این. اندداشته مالقات کشور این جمهور رئیس با

 . است بخشیده قوت غربی هایروایت بر و است شده داده پوشش گسترده بصورت هارسانه طرف

 طرفی چه نظر نقطه از که دارد بستگی این به شودمی پیروز اوکراین جنگ در کسی چه اینکه

 کارزار این برنده ریزیبرنامه طبق است، مدعی روسیه که است بینیپیش قابل. کرد نگاه موضوع به

 یک غرب، حمایت و استوار مقاومت لطف به مدعی است اوکراین متحدهایاالت که درحالی شود،می

 .خواهد رسید غافلگیرکننده پیروزی

 تزو سون که همانطور اما،. اوکراینی داده است طرف روایت به را بیشتری فرصت و امکان غرب
-روایت از یک هیچ به. «است فریب بر مبتنی هاجنگ همه» گوید،می چینی نظامی استراتژیست ،1

 جنگ درگیر کامل طور به هردو زیرا کرد، اعتماد کامل صورت به نباید یا تواننمی طرفین های

  (Bishara, 2022) .کرد جستجو ایرسانه القائات فرای باید در را پیروزی کلید و هستند روانی

-رسانه رشگست دیجیتال و عصر در. هستند امروزی جامعه در قدرتمند بسیار عنصر یک هارسانه

 گوناگون هایسازیروایت و هاپژواک قربانی که است آسان بسیار شهروندی هر برای اجتماعی، های

 توانندمی مردم ،جهان رویدادهای انتقال در ایرسانه سوگیری و سیاسی مختلف هایروایت با. شود

 و روسیه نونیک بحران. شوند سردرگمی دچار بحران به واکنش و نظرات دهیشکل در راحتیبه

ا باوره بر توانندمی هارسانه چگونه ابزار که است بوده جهان رهبران و مردم برای درسی اوکراین

 مختلف هایدولت یا هاوکبل که آنگونه را المللیبین رویداد یک که کنند وادار مخاطب را و موثر بوده

 .ببینیم خواهندمی

 گیرینتیجه

 شرق به گسترش در ناتو اهداف و در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال بودیم که علل

خ به این سوال ابتدا با ذکر نظریه ثبات است؟ برای پاس چگونه آن اندازچشم و پیامدها چیست و

ادامه سناریوهای  هژمونیک به فرآیند گسترش ناتو پرداختیم و منطق دو طرف بیان گردید. در

محتمل پیرامون گسترش ناتو، بویژه پس از وقوع جنگ اوکراین را برشمردیم. واضح است که پس 

و ایستایی  جنگ سرد دید و برای تحکیماز فروپاشی شوروی، غرب با رهبری آمریکا، خود را پیروز 

 سیاست این پیگیری که گویدمی ما موقعیت خود، از ابزار ناتو بهره جست. نظریه ثبات هژمونیک به

 تصمیم و اراده ؛2 مادی، توانمندی ؛1 شرط سه برقراری و شدن فراهم به منوط توسعه طلبانه

در این مسیر، ایجاد نهادهای  .است بخش عیتورمش ایدئولوژی بر مبتنی ؛3 و رهبری برای هژمون

 موجود وضع حفظ مشروعیت بخش به اقدامات هژمون، دارای اهمیت باالیی است. بنابراین سیاست
                                                           

1- Sun Tzu 
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لذا گسترش ناتو از این . است بوده کشور این غایی هدف متحده،ایاالت هژمونیک برتری براساس

ای در عمده ی شوروی همچنان نیرویمنظر قابل تحلیل است. از طرف دیگر، روسیه پس از فروپاش

ناتو  گر توسعههای غرب، توجیهالمللی است و کنترل این نیروی غیر همسو با ارزشمعادالت بین

 است. 

های عمده در راستای محکومیت اقدام روسیه قرار دارند و سعی در همراهی آشکارا رویکرد رسانه

 روسیه فعال گسترش ناتو و محکومیت مخاطبان خود به جهت حمایت از قرائت غرب نسبت به

گسترده  پوشش هستند. استفاده موثر رئیس جمهور اوکراین از نهادهای غربی برای بیان دیدگاه خود و

موضوع  این آن منجر گشته تا روایت غرب با مقبولیت بیشتری مواجه گردد. روایت غرب پیرامون

این  و هستند المللبین روابط در قدرتمندی سیارب عنصر هانمایاند که رسانهاین واقعیت را به ما می

 ونهچگ جهان و نادرست چیزی چه و است درست چیزی چه به ما بگویند که دارند را توانمندی

 .کند نگاه داستان یک به باید
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