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مقدمه
اياالت متحده آمريكا و روسيه دو بازيگر عمده در نظام بين الملل هستند .جغرافياي منااف ملاي آنهاا باه
ترتيب جهاني و فرامنطقه اي است و لذا كيفيت روابط ميان آنها در امنيت زا بودن يا امنيت زدا بودن سيستم
نقش مهمي دارد .اگرچه بعد از فروپاشي شوروي تا كنون تعامالتي در روايط طرفين ديده مي شود ،اماا در
سالهاي اخير روابط دو كشور رو به تيرگي نهاده است.
روابط روسيه و آمريكا بعد از فروپاشي شوروي وارد دوره جديدي شد .ظهور حاواد

تروريساتي ياازده

سپتامبر  1002روابط ميان آنها را بيش از پيش به سوي همكاري پيش برد .در طاي بحاران اشاغار عارا
روابط دو ط رف رو به سردي گراييد ولي بعد از اشغار دوباره بهبود يافت .كمكهاي مالي آمريكا به روسيه،
پذيرش روسيه در گروه هفت كشور صنعتي و تبديل شدن آن به گروه هشت ،بازگذاشتن دست روس هاا
براي مقابله با جدايي طلبان چچن  ،افزايش سطح تبادالت تجاري و  ....از جمله همكاري هاي آمريكاا باا
روسيه بود .از سوي ديگر حمايت روسيه از اقدامات امريكا در برخورد با طالبان و عدم مخالفت با همكاري
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نظامي كشورهاي آسياي مركزي با آمريكا ،تمرينها و مانورهاي نظامي با آمريكا ،موافقت باا قطعناماه هااي
شوراي امنيت كه به وسيله آمريكا در مورد عرا  -بعد از اشغار اين كشور -ارائه شد ،هماهنگي نسابي باا
غرب در مورد پرونده اتمي ايران و  ...را ميتوان از جمله اقدامات روسها براي نزديكي به آمريكا است.
هدف پژوهش بررسي روابط آمريكا و روسيه است ،مخصوصاً اخيراً به واسطه اقدامات آمريكا در اروپااي
شرقي اين روابط رو به تيرگي نهاده است .سؤار پژوهش اين است كه كدام يك از رفتارهاي اياالت متحده
موجب تهديد و رنجش روسيه شده و روسيه چه واكنشي از خود نشان داده است.

چارچوب نظري
ژوزف ناي از نظريه پردازان بنام روابط بين الملل در تشريح كيفيت روابط ميان دور معتقد اسات كاه ماي
توان طيفي از روابط را از رئاليسم (رقابت و نزاع) تا وابستگي متقابل (همكاري و تعامل) ماورد شناساايي
قرار داد .از نظر وي رئاليسم و وابستگي متقابل نمونه هاي اعلي 1از مدلهاي ساده هستند .روابط ميان دولتها
در برداري كشيده شده كه يك سوي آن به رئاليسم و سوي ديگر به وابستگي متقابل ختم مي شود.
آمريكا و روسيه

رئاليسم

سوريه و اسرائيل

آمريكا و كانادا

وابستگي متقابل

از ديدگاه ژوزف ناي كشورهاي حوزه خاورميانه به رئاليسم نزديكترند و روابط ميان كشاورهاي آمريكاا و
كانادا به وابستگي متقابل .روسيه و آمريكا در ميانه اين بردار قرار دارند .به عبارت ديگر سطوحي از رقابت
و تنازع و همكاري و تعامل را ميتوان در روابط روسيه و آمريكاپيگيري نمود.
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) Ideal Type
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در سالهاي اخير رقابت در روابط روسيه و آمريكا برجسته شده ،بطوريكه طرفين را باه موضاعگيري علياه
ديگري وادشته است .اگرچه مواردي متعددي از سالها قبل بر روابط دو كشور ساايه انداختاه باود ،اماا در
نهايت با مطرح شدن استقرار سپر دفاع موشكي آمريكا در اروپاي شرقي اين روابط شاديداً رو باه تيرگاي
گراييد .بر اين اساس روابط دو كشور به سمت رئاليسم سو پيدا كرد .ذيالً به فشارهاي آمريكا به روسايه
اشاره خواهد شد و ادامه به واكنشهاي روسيه به اين فشارها پرداخته مي شود.

فشارهاي آمريكا بر روسيه
در طي دهه  00قرن گذشته روسيه به واسطه ضعف ف زاينده خود نمي توانست در برابار فشاارهاي غارب
مقاومت كند و لذا بيشتر موضوعات و چالشها در روابط آنها متناسب با تمايالت آمريكا به پايان رسيد .ذيالً
به آنها پرداخته مي شود:
الف) بحران بوسني :شايد مهمترين نمود فشار غرب بر روسيه در دهه گذشته بحران بوسني باشد .علي رغم
ميل كرملين ،واشنگتن به همراه متحدان خود در ناتو در بحران مذكور بوسني دخالت كرد و عليه صربستان
وارد جنگ شد و توانست بر آنها مستولي گردد .روسيه مخالف هرگونه اقدامي عليه صربها بودند .لذا آنچه
روسها در بالكان باخته بودند كاراكتر و اعتبار بين المللي آنها بود.
ب) گسترش ناتو به سمت شر  :پس از فروپاشي شوروي و پيمان ورشو بسياري از پژوهشاگران مساائل
امنيتي معتقد بودند كه كه تاريخ مصرف ناتو به سر آمده و اين سازمان نيز فروخواهاد پاشايد .اماا نااتو باا
تعريف نو از تهديدات و تجديد ساختار نه تنها بقاء خود را حفظ كرد بلكه بر حوزه مسئوليت و جغرافياي
خود را توسعه داده است .ناتو تمايل خود را براي پذيرش اعضا جديد در اروپاي شرقي اعالم داشت .لذا
ابتدا لهستان ،مجارستان و جمهوري چك در سار  2000و كشورهاي بلغارستان ،استوني ،التوياا ،ليتاواني،
روماني  ،اسلوني و اسلواكي نيز در سار  1002باه ايان اتحادياه امنيتاي پيوساتند .اخياراً گفتاه شاده كاه
كشورهاي آذربايجان ،گرجستان و حتي اسرائيل نيز تمايلشان را براي پيوستن به اين سازمان نشاان دادناد.
روسيه بارها مخالفت خود را با گسترش ناتو به سمت شر ابراز داشت و مخصوصاً روسها نگراني خود را
در مورد هممرز شدن نا تو و روسيه به اطالع غرب رسانده و آنها را از اين كار بر حذر داشتند.
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پ) تجديد نظر و نقض قراردادهاي خل سالح :در آمريكا پس از فروپاشي شوروي برخي از گروهها كاه
عمدتاً به جمهوريخواهان نزديك بودند از متابعت واشنگتن به قراردادهاي خل ساالح كاه در دوره جناگ
سرد به ام ضا رسيدند و يا چنين موافقتنامه هايي كه در دهه  00مطرح شدند استقبار نكردند .روي كار آمدن
بوش پسر اين رويه وارد مرحله جديدي شد .بر اين اساس اين كشور معاهدات منا گساترش ساالحهاي
هسته اي(ان .پي  .تي) ، 1منا جاام آزمايشاهاي اتماي ،2كنوانسايون ساالحهاي شايميايي - 3كنوانسايون
سالحهاي ميكروبي، 4كنوانسيون ملل متحد براي تغييرات آب و هوايي 5و معاهده ضد مين را نقض كرد ،از
پيمان موشكاهي ضد بالستيك 6خارج شد و نه تنها وارد اساسنامه رم ديوان كيفري دادگستري  7نشد ،بلكه
تمامي توان خود را به كار برد تا اين تشكل قضايي ناكارامد گردد.
ب راي روسها نگرش آمريكا به قراردادهاي خل سالح مخصوصاً(ان .پي .تي) و (ان.بي.ام) اهميت وياژه اي
داشته و دارد .زيرا روسها تنها كشوري هستند كه در وضعيت بازدارندگي هستهاي نسبت باه آمريكاا قارار
دارند ،بطوريكه اين مورد براي آنها موجب اعتبار بين الملل است .طبق مفاد (ان.پي.تاي) اعضاا باياد كلياه
اقداماتي را كه در راستاي توسعه سالحهاي هسته اي و انتشار آنها است اجتناب كنند .اما كاخ سفيد تحات
تأثير ديدگاه هاي البرت وهلستتر 8توليد نسل جديد سالحهاي هسته اي با قابليت تااكتيكي را آغااز كارده
است .معاهده(ان .بي.ام) كه در سار  2091آمريكا و شوروي را از بهرهگيري يك سيستم دفاع موشاكي-
بطوريكه قدرت طرف مقابل را به چالش بكشد بر حذر مي داشت به بهاناه مقابلاه باا تروريسام باوش در
دسامبر  1002با توسل به يكي از مفاد معاهده ،قصد خود را مبني بر خروج از اين پيمان به اطالع مساكو
رساند و متعاقباً  6ماه بعد از آن خارج شد .سالحهاي هسته اي روسيه و توانايي وسايل پرتاب آن مهمترين
ابزار قدرت و امنيت روسها در محيط بين المللي خصوصاً در برابر آمريكا است و در صورتي آمريكا بتواند
اين سامانه را عملياتي سازد ديگر بازدارندگي اتمي محلي از اعراب نخواهد داشت.
ت) تمايل آمريكا به حضور طوالني مدت در آسياي مركزي :روسيه سالها پيش با طرح گفتمان ژئوپليتيكي
"خارج نزديك"- 9كه محيط جغرافيايي شوروي سابق است -تمايلي ندارد كه قدرتهاي فرامنطقه اي وارد
)1 ) Non Proliferation Treaty (NPT
)2 ) Comprehensive Test ban Treaty (CTBT
)3 ) Chemical Weapon Council (CWC
)4 ) Biologic Weapon Council (BWC
)5 ) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC
)6 ) Anti-Ballistic Missile (ABM
)7 ) International Criminal Court (ICC
8 ) Albert Vohlstetter
9 ) Near Abroad
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چنين حوزه اي گردند و آنها محدود كرده يا كنار بزنند .در طي جنگ افغانستان كه منجر به تصارف ايان
كشور توسط اياالت متحده در نوامبر 1002شد ،اين كشور توانست نيروهاي خود را در پايگاه هاي نظامي
خان آباد ازبكستان و مناس قرقيزستان مستقر سازد .روسها به صراحت گفتاه اناد كاه تماايلي ندارناد كاه
نيروهاي آمريكايي براي مدت طوالني در اين پايگاه ها بمانند و بايد منطقه را ترك كنند اما واشنگتن قصد
خود را براي حضور طوالني در آسياي مركزي به اطالع آنها رساند.
) حمله به عرا  :آمريكا به بهانه تالش صدام براي كسب سالحهاي كشتار جمعي ،همكاري با شبكه هاي
تروريستي و نقص گسترده حقو بشر تصميم خود را براي حمله به عرا به اطالع ديگر كشورها رسااند.
روسها در زمان حكومت صدام قراردادهاي هنگفتي را در زمينه نفت و انرژي با بغداد امضا كارده بودناد و
لذا شديداً نگران بودند كه مبادا با تصرف اين كشور توسط آمريكا از اين مناف بي بهره گردند بر اين اساس
با حمله آمريكا به عرا شديداً مخالف بودند .اما آمريكا به همراه مؤتلفين خوددر  10مارچ  1002به عرا
حمله برد .بعد از اشغار عرا نگراني مسكو واقعيت يافت و آمريكاا و انگلايس بار صانعت نفات عارا
مستولي شدند .برخي از قراردادها بدون مناقصه به شركتهاي آمريكايي واگذار شده بود .شركتهاي روسي( به
همراه شركتهاي فران سوي و آلماني كه مخالف حمله به عرا بودند) تنها اجازه يافتند تاا در مناقصاه هااي
كوچك شركت كنند.
ج) ظهور انقالبهاي رنگي در حوزه خارج نزديك :در سالهاي آغازين هزاره جديد ميالدي جهانيان شااهد
ظهور جنبشهاي دموكراتيك در اروپاي شرقي ،قفقاز و آسياي مركزي بودندكه به انقالبهاي رنگي موسومند.
اين جنبشهاي دموكراتيك عمدتاً توسط سازمانهاي غير دولتي تحت حمايت مالي بنيادهااي دموكراساي در
آمريكا و غرب روي داد .برخي از آگاهان به مسائل منطقه ظهور حواد

مشابهي را در مولاداوي ،روسايه

سفيد و ديگر جمهوريهاي شر روسيه پيش بيني مي كردند .در طي اين حواد

جنگ لفظي تنادي مياان

آمريكا و روسيه در گرفت.
چ) فشار بر كرملين به واسطه نقض حقو بشر :روسيه به واسطه آنچه نقض حقو بشر خوانده مي شود از
سوي غرب باالخص آمريكا مورد فشار بوده و هست .از جمله بحران چچن در اين كشور حواد

امنيتي

حادي آفريد .آمري كاييها رفتار روسيه با استقالر طلبان چچني را نقض حقو بشار خواندناد و بار اسااس
اينگونه اقداماتي مدعي بودند كه روسيه تا يك دموكراسي تمام عيار فاصله دارد.
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ح) استقرار طرح سپر دفاع موشكي در اروپاي شرقي :واشنگتن مدعي است سامانه دفاع موشكي در اروپاي
غربي در جهت مقابله با موشكهاي ميانبرد كشورهاي به زعم وي (مثل كره شمالي) در اين كشورها مستقر
مي كند .استقرار اين سامانه در چك و لهستان موجب خواهاد شاد تاا روساها بخشاي از قابليات و تاوان
تهاجمي خود را مخصوصاً در برابر اروپا از دست بدهند .از ديد مسكو ،بر خالف آنچه واشنگتن ادعا دارد
اين سامانه براي مقابله با موشكهاي بين قاره اي آنها مسقر خواهد گرديد و لذا موض تندي عليه آن اتخااذ
نمود .روسيه پيشنهاد داد تا بجاي اروپاي شرقي اين طرح در پايگاه گاباله در جمهوري آذربايجان(پايگاهي
كه در اجاره آنها بود) مستقر شود) .(B.B.Cاين پيشنهاد به ناوعي آزماايش نياات واشانگتن باود .ردّ ايان
پيشتنهاد از سوي كاخ سفيد ديگر جاي هيچ شبهه اي را نگذاشت كاه آمريكائيهاا از اجاراي ايان طارح در
صددند تا توانايي آفندي روسيه رامحدود كنند.
اگرچه اختالفات روسيه و آمريكا صرفاً محدود به موارد مطرحه نيست اما موارد فاو از جملاه مهمتارين
عواملي بودند كه موجب شده تا امنيت ،مناف ملي و پرستيژ بين المللي روسيه از سوي آمريكاا باه چاالش
كشيده شود.

واكنشهاي روسيه در برابر آمريكا
روسيه با مالحظه به موارد فو تالش داشته تا با بهره گيري از مجموعه اي از امكانات و لاوازم در مقابال
فشارها از خود واكنش نشان دهد .رشد سرشار درآمدهاي نفتي  ،مناب مالي الزمه را در اختيار مسكو قارار
داده تا طرحهاي جاه طلبانه خود را به اجرا در آورد .بر اساس يك رويكرد تطبيقي مي توان واكنشاها را در
موارد زير دسته بندي نمود.
الف) افزايش قدرت نظامي :در واق مهمترين نمودها در واكنش روسيه در افزايش توان نظامي اين كشاور
جستجو مي شود .مطرح شدن استقرار سپر دفاع موشكي در اروپاي غربي بيش از هر عامل ديگري در اتخاذ
اين استرتژي نقشي تعيين كننده داشت .در بهمن  2231سرگئي ايوانف ،وزير دفاع ساابق روسايه در ياك
سخنراني در شوراي فدراسيون روسيه از برنامه  230ميليارد دالري اين كشور باراي تجدياد تاوان نظاامي
روسيه خبر داد كه بر اساس آن تا سار  1021بايش از نيماي از ساالحهاي قاديمي باا ساالحهاي جدياد
جايگزين خواهند شد .در سالهاي اخير بودجه دفاعي روسيه روسيه رشد قابل مالحظه اي داشته است و در
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سار  1009با رشدي 20درصدي نسبت به ساار قبال باه رقام  21/2ميلياارد دالري رسايده كاه بعاد از
فروپاشي شوروي بي سابقه است(نوري.)2236،
چندي بعد از خروج آمريكا از پيمان (ا  .بي  .ام ) و آغاز تالشها براي دستيابي باه سيساتم دفااع موشاكي
توسط آمريكا ،روسها نيز تالش خود را در جهت حفظ مزيت بازدارندگي آغاز كردند .ماحصا اين تالشاها
توليد موشك بالستيك بوده كه بنا به گفته مقام هاي روسي توانايي نفوذ در سيستمهاي ضد موشكي را دارد
و لذا از اين نظر روسها توانستند قبل از اينكه آمريكاييها طرح خود را عملياتي سازند به ابزار مناسب براي
بي اثر سازي آن دست يابند.
توليد اين موشك خشم مقامات پنتاگون را در پي داشته است و در عين حار نقطه قوتي براي مسكو تلقي
مي شود كه توانسته است قابليت بازدارنادگي خاود را همچناان حفاظ كناد .موشاكهاي بالساتيك جدياد
 Topol-mروسيه ويژگيهايي دارند كه اين امكان را به آنها مي دهند كه از سپر دفاع موشكي آمريكا عباور
كنند.
مقامات روسيه اعالم كردند كه پرقدرت ترين بمب موجود در جهان به نامك «پدر همه بمبها» را كه قدرتي
بيش از بمبهاي هسته اي استراتژيك دارد به وسيله بمب افكن استراتژيك مافو صوت خاود يعنايTU-
 160ازمايش كرد .روسها اين بمب را در نقطه مورد نظر رها كردند .به گفته مقامات روسي بمب روسي از
مادر همه بمبها كه آمريكا در اختيار دارد كوچكتر است ولي بهره گيري از فناوري نانو چهار برابر از بماب
مذكور قويتر است .روسيه همچنين ماهواره نظامي خود را از طريق پايگاه بايكنور قزاقستان به فضا فرستاد.
البته سياست نظامي روسيه صرفاً به مواردفو محدود نمي شود.
ب) تجديد نظر در قراردادهاي خل سالح :پوتين در پاسخ به طرح سپر دفاع موشكي در اروپاي شارقي و
اقدامات كشورهاي غربي در گسترش ناتو مشاركت روسيه را در پي مان نيروهاي متعاارف باه حاار تعلياق
درآورد .پيمان نيروهاي متعارف در  20نوامبر سار  2000در پاريس بين كشورهاي عضو ناتو و ورشاو –
يك سار قبل از فروپاشي شوروي به امضا رسيد .پيمان مذكور در سار  2000با اصاالحاتي تجدياد شاد،
ولي كشورهاي غربي عضو ناتو اين پيمان را به تصويب نرساندند  .آنها مدعي هستند كاه چاون نيروهااي
روسي در برخي از مناطق جدايي طلب در گرجستان و مولداوي مستقر هستند ،لذا آنهاا نماي توانناد ايان
پيمان را بصورت عملي به اجرا بگذارند .روسيه تهديد كرد كه از پيمان ميانبرد هسته اي خارج خواهد شد.
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پيمان مزبور در هشتم دسامبر  2039امضاء شد و از مه  2033باه اجارا درآماد .ايان پيماان باراي مادت
نامحدود نابودي و ممنوعيت دائمي موشكهاي بالستيك آمريكاايي و روساي باا بارد باين  100تاا 1100
كيلومتر را پيش بيني ميكند.
پ) افزايش پيوندهاي استراتژيك با چين :روسيه به خاوبي ماي داناد كاه مقادورات داخلاي ايان كشاور
جوابگوي مقابله با محذورات غرب نيست و لذا تالش دارد تا با افزايش پيوندهاي چندجانبه با كشورهاي
جهان باالخص با چين بر قدرت خود بيفزايد .روابط روسيه و چين در سالهاي اخير چاه در قالاب پيماان
شانگاي و چه در قالب روابط دوجانبه بيش از پيش افزايش يافتاه اسات .از دياد بساياري از پژوهشاگران
مسائل امنيتي و استراتژيك ،پيمان شانگهاي نماياننده تالش روسيه و چين در برابر فشارهاي غرب و آمريكا
است.
پيمان شانگهاي  6عضو اصلي ( روسيه ،چين ،قزاقستان ،قرقيزستان ،تاجيكستان و ازبكستان) و چهار عضاو
ناظر (ايران،هند،پاكستان و مغولستان) داشته و بزرگترين تشكل اوراسيا است .روسيه و چين در اين پيماان
دست برتر را دارند .راهبرد روسيه در اين پيمان كامالً امنيتي است .گرچه پيمان شانگهاي در حاار حاضار
توجه خود را معطوف به تهديدات منطقه اي چون تجزيه طلبي ،بنيادگرايي اسالمي ،مواد مخدر و داروهاي
روانگردان نموده است ،اما به باور بسياري از محققان اين سازمان در آينده با تارميم سااختار و باازتعريف
تهديدات در برابر غرب و ناتو خواهد ايستاد.
عالوه بر پيمان شانگهاي و چين ،روسها اقدامات در خور توجهي براي افزايش حضور خود در عرصه هاي
بين الملي انجام داده اند .گسترش رواب ط با آلمان و هند ،افزايش سطح روابط با ج.ا.اياران و اتخااذ موضا
مستقل در مورد پرونده اتمي ايران ،تمايل به ورود به بحران خاورميانه با دعوت از حماس و  ...از آن جمله
اند.
ت) مقابله با ظهور انقالبهاي رنگي در خارج نزديك :انقالبهاي رنگي موجب سردي در رواباط دو كشاور
شد ،تاجائيكه جنگ لفظي تندي ميان مسكو و واشنگتن در گرفت .روسها براي مقابله با آن راهكارهايي را
برگزيدند .يكي از اين راهكارها تحت فشار قرار دادن دولتهاي انقالبي در اوكراين و گرجستان بود .با توجه
به اينكه اين كشورها عمده انرژي خود را از روسيه دريافت مي كردند ،لذا مسكو با اين ابزار سعي كرد تاا
آنها را تحت فشار قرار دهد.
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اما راهكار ديگر كرملين اينست تا با افزايش پيوندها و همكاريها با كشورهاي حوزه خارج نزديك احتمار
ظهور اين چنين جنبشهاي دموكراتيكي را محدود سازد كه نتيجه امكان بهره گيري واشنگتن فراهم خواهاد
شد .الب ته اينچنين طرحهايي نيز مورد موافقت رهبران اقتدارگراي اين جمهوريها قرار مي گيرد .زيرا آنها نيز
تمايلي ندارند تا موقعيت خود را در رأس قدرت سياسي كشورهايشان از دست بدهند
) بكارگيري لختي تند و خصمانه عليه اياالت متحده :پوتين و بوش در پي وقوع حمالت يازده ساپتامبر
 1002روابط حسنه اي با هم برقرار كردند و مواض آنها درقبار هم مثبت باود .اماا باه ابتاداً باه واساطه
انقالبهاي رنگي و در نهايت به واسطه استقرار سپر دفاع موشكي در اروپاي شرقي مواض روسيه نسبت به
آمريكا تند و خصمانه شد.
پوتين در سار  1006در يك سخنراني امريكا را به گرگي گرسنه تشبيه كرد كه مي داند چه چيزي رابخورد
و بدون توجه به ديگران طعمه هايش را ببلعد .وي در كنفرانس امنيتي مونيخ كه مقامات عالي رتبه بسياري
از كشورها در آن حضور داشتند از لختي عليه آمريكا بهره برد كه از ديد برخي يادآور عصر جنگ سرد بود.
نقطه تمركز پوتين يكجانبه گرايي آمريكا بود .وي گفت كه  :اقدامات يكجانبه و اغلاب نامشاروع آمريكاا
فاجعه هاي جديدي را به بار آورده است و كانونهاي جديد تنش ايجاد كرده است .آمريكا مرزهاي ملي را
درهم شكسته و هر روز بيشتر و بيشتر از قوانين دور مي شود.پوتين در نقد ساختار تك قطبي آنرا با نظاام
ارباب-رعيتي تشبيه كرد و گفت نظام تك قطبي غير دموكراتيك ماي باشاد .وي گفات واشانگتن اجاراي
قوانين خود را به نحوي كه موجب بي اعتباري قوانين بين المللي مي شود به فراتر از مرزهاي خود گسترش
مي دهد و اين سياست آمريكا بسيار خطرناك است .هيچ كس احساس امنيت نمي كند ،زيارا نماي تواناد
خود را در پناه قانون قرار دهد.
 .بنابراين مي توان به درستي دريافت كه روابط دو كشور در وضعيت جنگ نرم قارار دارد .پاوتين در ياك
اظهار نظر جنجالي در مورد طرح سپر دفاع موشكي آمريكاا آنارا باا بحاران كوباا ( )2061مقايساه كارد.
"ايوانف ،وزير دفا ع سابق روسيه نيز اين طرح را به ديوار برلن تشبيه كرد".
عالوه بر اين انتقادات صريح و بي پرده ،مسكو چك و لهستان را به اقدامي تالفي جويانه تهدياد كارد .وي
همچنين اعالم كرد كه آرايش نيروهاي نظامي ناتو را در نزديكي مرزهاي خود تحمال نخواهاد كارد و در
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صورت لزوم از خود واكنش نشان خواهد داد .اين چنين تهديداتي موجب شده كه واكالو كالوس 1رئايس
جمهور چك از بوش ضمانتهايي براي ايجاد هماهنگي با روسيه در ماورد اساتقرار ساپر دفااع موشاكي و
حمايت از كشورش در برابر واكنشهاي مسكو در يافت كند ).(Loven, 2007

نتيجه گيري
ضعف روسيه پس از فروپاشي شوروي موجب گرديد كه مسكو در روابط باا غارب تاا حادود زياادي از
ادعاهاي خود دست بشويد .با افزايش قيمت نفت و روي كار آمدن پوتين و اتخاذ سياست عملگراياناه در
اوايل هزاره جديد ،اين كشور بار ديگر تالش داشته تا موقعيت و اعتبار خود را بازيابد .واشنگتن در سالهاي
اخير با اقداماتي موجب رنجش مسكو شده بود .روسها نيز متناسباً با اقاداماتي تاالش داشاتند تاا در برابار
آمريكا بايستند.
رقابت آمريكا و شوروي در سه حوزه ايدئولوژي ،تسليحات و نفوذ در كشورهاي مربوط باه جنابش عادم
تعهد تمركز يافته بود .به نظر مي رسد ميان روسيه باه عناوان بزرگتارين وار

شاوروي ساابق و آمريكاا

رقابتهاي تسليحاتي و تالش براي گسترش دايره ي نفوذ در محيط بين المللي براي يارگيري بار ديگر احياء
گرديد .نزديكي به چين ،آلمان ،هند و ايران ،نزديكي به اعراب ،همكاريهاي راهبردي با ايران و اتخاذ موض
مستقل در قبار برنامه اتمي ايران ،افزايش فروش تسليحات به كشورهاي جهاان ساوم و  ...بياانگر تاالش
روسيه براي مقابله با تالشهاي آمريكا عليه روسيه است.
علي رغم اينكه روسيه و آمريكا در حوزه تسليحاتي و نفوذ بين المللي رقابت فشرده اي را آغاز كرده اناد،
اما فقدان نقش ايدئولوژي در اين رقابت و همكاريهاي امنيتاي دو كشاور رواباط دو كشاور را از وضاعيت
جنگ سرد دور مي سازد .بر اين اساس مي توان گفت كه روابط روسيه و آمريكا در وضعيت همكااري و
رقابت قرار دارد؛ اما با اين توضيح كه تحوالت جديد موجب برتري رقابتي بر وجه همكاري آن شده است.

1 ) Vaclav Klaus
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