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 بسمه تعالي
 

 مقدمه 

از دوران خصمانه و جنگبوده است. اسبات بین روسیه و ناتو ء الينفک منهمواره جز نوسانات چشمگیرفراز  و فرودها و 

های مشترک. پس از فروپاشی شوروی جويانه تا همکاریطلبانه تا تمايل روسیه برای عضويت در ناتو؛ از روابط سرد و تالفی

رفت، اما چنین اتفاقی حادث ر میپايان کمونیسم، بازنگری و باز تعريف در فلسفه وجودی اتحاديه ناتو انتظادر نتیجه و 

المللی و مسائل مربوط به تروريسم، حقوق بشر و های بینتری نظیر چالشنگرديد. اگرچه سیاست ناتو به موضوعات کالن

ای همچنان از اهداف و المللی و منطقه... تغییر پیدا کرد، اما کنترل، محصور و محدود کردن قدرت روسیه در ابعاد بین

 رود.نفک ناتو به شمار میاصول الي

تابد. لذا مینروسیه نیز گسترش ناتو به شرق و هم چنین پیشروی اين ائتالف بین المللی تا همسايگی خود را بر طبیعتا  

اند، به وضعیت طبیعی خود بازگشته و بار ديگر های ناتو بودهمقامات مسکو که بسیار امیدوار به تجديدنظر در سیاست

 اند: سیس ناتو را در دستور کار خود قرار دادهأهای خود از همان بدو تها و برنامه کاست تمام ماموريتکم و پیگیری بی

 
هايی و با هدف جلوگیری از نفوذ و گسترش ناتو در مناطق پیرامونی روسیه، نهادها و ها در چارچوب چنین برنامهروس

های، اتحاديه اقتصادی اورآسیا، سازمان پیمان امنیت جمعی ی شانگالمللی نظیر سازمان همکارای و بینهای منطقهسازمان

اند، تصمیم گرفتند وارد فاز بعدی مواجهه و ای در اين مهم موفق بودهمقامات مسکو که تا اندازهو  ندو ... را ايجاد نمود

 .استمقابله با ناتو شوند و آن تضعیف و ايجاد شکاف بین اعضای آن 

  به ترکیه معامله ای کم نظیر 400فروش سامانه اس 

است.  ناتو ترين اقدامات روسیه در خصوص شکاف بین اعضایبه ترکیه يکی از تازه ترين و کاربردی 400فروش سامانه اس

چرا که برای کنند، ساله ناتو قلمداد می 70اکثر کارشناسان اين معامله را يکی از موارد کم سابقه و چالش برانگیز در تاريخ 

 400توان کتمان کرد که اسنمی  کند.اولین بار يکی از اعضای ناتو سیستم دفاع موشکی از يک کشور غیر عضو دريافت می

شود و با توجه به افزايش مشتريان اين سامانه، زنگ يک چالش نظامی، تکنولوژيکی و استراتژيکی برای آمريکا محسوب می

. واکنش عصبی مقامات ناتو به اين اتفاق در شکل اظهارنظرهای ه استی به صدا درآمدخطر برای آمريکا در عرصه موشک

رجزگونه و نیز تصمیم آنی مقامات آمريکا برای تحريم ترکیه به وضوح بیانگر آن است که اتفاقی بزرگ و غیرمتعارف رخ 

 گويند. داده است. به طوری که برخی حتی از خروج آنکارا از ناتو نیز سخن می

های کافی برای اين اقدام از سوی دو کشور وجود داشت. روسیه از قصد آنکارا برای خريد سامانه موشکی داليل و زمینه

و بخاطر مسائل مربوط به کريمه، يک اجماع جهانی علیه روسیه شکل  2014روسی به شدت استقبال کرد، چون از سال 

ـ تضعيف رقيب و اقدامات متقابل ـ برنامه های افزایش متحدین
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های سنگین آمريکا و توان در تحريمکنندگی اين اجماع را میتعیینکننده و تاثیرگذار بوده است. گرفت که بسیار تعیین

بنابراين اين اجماع ضد روسی به همراه  است، مشاهده نمود. در اقتصاد روسیه موثرکشورهای اروپايی علیه روسیه که 

های ستقرار سامانههای مختلف در نزديکی مرزهای روسیه، اگسترش گستاخانه ناتو به سمت مرزهای روسیه، انجام رزمايش

انجام یک عمل خالقانه، کاربردی و انتقامی از سوی مسکو عليه نه تنها موشکی آمريکا در شرق اروپا و اقدامات مشابه، 

با هدف شکاف بين را مصمم کرد تا روسيه ، در همين چارچوببلکه  اتحادیه ناتو را به امری حياتی و ضروری بدل نمود

 چنان خود را بههم است  درصددروسيه چرا که  خود را با شرایط ویژه ای به ترکيه بفروشد.اعضای ناتو، سامانه موشکی 

عنوان یک ابر قدرت نظامی نشان دهد و در این راستا، فروش سامانه موشکی با کيفيت تر و مناسب تر نسبت به مشابه 

 آمریکایی آن یک پيروزی بزرگ برای کرملين محسوب می شود.

ه قرار دارد. اين کشور با علم به تبعات و پیامدهای معامله اين چنینی با روسیه، به امضاء و اجرای آن در سوی ديگر، ترکی

اقدام ورزيد، زيرا فاکتورهايی همچون کودتای نافرجام در اين کشور که به عقیده برخی محافل کارشناسی و رسمی آن، 

ر، تش آن از سوی آمريکا و از همه مهممريکا و نیز تعلل در فروآمريکا پشت آن قرار دارد، قیمت باالی سامانه دفاع موشکی آ

 دهشاختالف اساسی با واشنگتن بر سر کردهای سوريه، به يک بی اعتمادی نسبت به آمريکا در هیئت حاکمه ترکیه منجر 

 دهنداين معامله را انجام میريکا و کشورهای اروپايی است. لذا مقامات ترکیه با هدف جلب توجه آم

 اقدامات تالفي جويانه واشنگتن علیه آنکارا

آمريکا  ،با سیستم دفاع موشکی ناتو ندارد 400ای برای ادغام استو اعالم کرد که ناتو هیچ برنامهدبیرکل نادر حالی که 

حريم شد. گزينه های ت اين کشوررا لغو و کنگره آمريکا خواستار تحريم های شديدتری علیه به ترکیه  35فروش جنگنده اف

 یتوان از ديگر اقدامات تالفه تجهیزات دفاعی از آمريکا را میاقتصادی، محدوديت در صدور رواديد، ممنوعیت خريد هرگون

را نگرانی بابت افشای اطالعات اين جنگنده به روسیه عنوان  35جويانه آمريکا نام برد. اگرچه آمريکا دلیل لغو فروش اف

هايی از سوی ديگر اعضای ناتو و همچنین اقدامات خودسرانه ترکیه در دلیل باب شدن چنین معاملهه گرانی بکرد، اما ن

 ديگر داليل اقدامات تنبیهی واشنگتن علیه آنکارا است. پس از خريد اين سامانه نیز از  غرب آسی

 آمريکا و کشورهای اروپايي در مقابل اقدام نامتعارف ترکیه  خويشتنداری جبر بر

ری در مقابل اقدام نامتعارف ترکیه هستند، زيرا هرچه تحريم ها علیه ترکیه آمريکا و کشورهای اروپايی مجبور به خويشتندا

بیشتر گردد، نفوذ روسیه نیز در اين کشور بیشتر خواهد شد و اين به اصطالح يک گل به خودی است. به عنوان نمونه با 

چیزی براز نمود. اين همان روسی را ا 500و سامانه اس 57، سوخو35، ترکیه تمايل خود به خريد سوخو35لغو فروش اف 

. بنابراين، بحث اخراج ترکیه از ناتو بیشتر جنبه روانی دارد تا «فروش تسلیحات و نفوذ در ناتو: »خواهداست که روسیه می

اده تواند در صورت زينه هايی دارد که در زمان مقرر مینبايد از اين موضوع نیز غافل ماند که ترکیه هم گزي عملیاتی. ضمنا 

هایی نظير ممنوعيت استفاده آمریکاییگزینه .مريکا در مناسبات با آنکارا، آنها را اجرايی کندو زياده خواهی غرب و آ روی

های هسته ای خود را نيز در آن جا قرار داده است؛ جایی که آمریکا تعدادی از کالهک ها از پایگاه نظامی اینجرليک،

واند تا در سوریه و یا این که ترکيه میهای مورد حمایت آمریکمواجهه با گروهر در سوریه و نيز های بيشتتنشافزایش 
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 تماال  احهای ديگر. با اين توصیفات، گزينه نیز وتوافق بر سر ممنوعيت ورود مهاجران و پناهجویان به اروپا را لغو نماید 

، چرا که در صورت اجرايی شدن تهديدات خواهد بودتنها راه حل اين مسئله  «سازش و مصالحه» غرب و  آمريکا در نگاه

 المللی تبديل خواهد شد.طرفین، اين اتفاق به يک بحران بین

 مبارزه ای نامتقارن سیاسي ؛فروش سامانه موشکي به ترکیه

 رژيم اشغالگر قدسدر حال حاضر روسیه بیش از آن که از مناسبات نزديک با کشورهايی همچون ترکیه، چین، عربستان و 

تواند اند که نمیدکرده است. روسیه به خوبی می تمرکزنفع اقتصادی ببرد، به مزايای سیاسی مناسبات با بازيگران فوق الذکر 

تجاری تمام عیار و مستقیم با آمريکا شود. میل فزاينده روسیه به انباشت  -همچون متحد خود چین وارد مقابله اقتصادی

و غرب، حتی در انتظار روزهای لیتیکی با آمريکا اين کشور در چارچوب مبارزه ژئوپ که و ذخیره ارز و طال حاکی از آن است

ا تای نامتقارن سیاسی در تمام نقاط دنیا متمرکز ساخته است لذا تمام تالش خود را بر مبارزه تر اقتصادی نیز است.سخت

 10، اقتصاد چین بنابر برخی گزارشات. مسکو نيز چون واشنگتن گسترش به نقاط ممنوعه را پيگيری کندبدین ترتيب 

برابر اقتصاد روسیه است. بنابراين روسیه توانايی رويارويی مستقیم اقتصادی با آمريکا همچون  6برابر و بنابر برخی ديگر، 

 چین را ندارد. 

 میل ترکیه به نشستن روی دو صندلي

لی ماهرانه بین خی -اسرائیل و عربستان  -ود در منطقه ژئوپلیتیکی خ -رقبای ايدئولوژيکینیز چون ترکیه به نظر می رسد 

اند اختیار عمل در ض و تل آويو پس از آن که دريافتهريا  است. توجه ديگریداده و در صدد جلب روسیه و آمريکا مانور 

از دست آمريکا خارج شده است، بالفاصله تصمیم گرفتند ضمن حفظ  غرب آسیاسوريه و حتی به نوعی در کل منطقه 

ای در منطقه بدون روزها به نظر می رسد هیچ منازعه مناسبات حداکثری با واشنگتن، مناسبات خود با روسیه را که اين

ه شدت از سوی بها که آن ها مطمئن بوده و هستند که روسحضور اين کشور حل و فصل نخواهد شد، تقويت سازند، زيرا 

ی ای مناسبات با خود به شکل فزايندهها به برقرارصادی هستند، از میل آنها تحت فشارهای سنگین اقتها و غربیآمريکايی

استقبال خواهند کرد. بنابراين نبايد در توهم چرخش ترکیه به سمت روسیه ماند، زيرا روسیه و ترکیه نه تنها دارای 

ی تعارضات منافع در موضوعاتی همچون کريمه هستند. در مجموع بايد گفت که مسکو و آنکارا اختالفات منافع، بلکه دارا

توانند به صورت موقعیتی و تاکتیکی کنند تا مدت زمانی نامعلوم میراری اتحادی استراتژيک، احساس میبدون توهم برق

 اقتصادی خود پاسخ بدهند.-به برخی از نیازهای سیاسی

 جمع بندی

بینی یشپ توانمی ،جلب توجه ديگریويژه ترکیه برای ه و با توجه به شگرد برخی از کشورهای منطقه بدی نهايی در جمع بن

پس از مدتی چه بسا حد و میزان باقی خواهند ماند و همین های چنین اتفاقی در قدرت، دامنه و مانايی پس لرزه کرد که 

بر  ها نه تنهات با تبديل کردن تهديدات به فرصتاست که مسکو قادر است اين ی. اما نکته حائز اهمنیز آرام خواهند شد

ند ای سخت تر کند و آن چیزی نیست که خوشايمتحدين منطقه اکثر فشارهای واشنگتن فائق آيد بلکه شرايط آمريکا را با

  مقامات کاخ سفید باشد. 
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 -عبارتی روسیه گوشه سیاسیبه حال وقوع است و  نظامی علیه آمريکا در ـ  رويارويی اقتصادیآنچه مسلم است اينکه 

اند، چون دريافته اند بدون تشريک آمريکای ترامپ را بر عهده گرفته کار مواجهه باتجاری  -نظامی و چین گوشه اقتصادی

يا  قومان اما همزهای تهاجمی آمريکا کار آسانی نخواهد بود. منابع شان، برآمدن از عهده سیاستمساعی و به کارگیری تمام 

 مريکا شکسته است. آکه تابوی قدرت بال منازع  بر اين باورند

 

 

 


