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 نکات برجسته 
 

 

 تمایل به همکاری راهبردی میان اتحادیه اروپا و روسیهـ 

 آمریکای ترامپ و بروز خالء امنیتی در اروپابی اعتمادی اتحادیه اروپا به ـ 

 نیاز اتحادیه اروپا به منابع انرژی روسیه و احداث خطوط لوله انتقال گاز طبیعی نورداستریم از روسیه تا آلمانـ 

 تهدیدات خارجیضرورت ایجاد ساختار امنیتی مستقل اروپایی در قبال ـ 
 

 

 مقدمه 

در مقاطعي مسکو توانسته  طول تاريخ روابطي پيچيده با فراز و فرودهاي زيادي بوده است.روابط کشورهاي اروپايي و روسيه در 

پيوندهاي سياسي و استراتژيک برقرار کند و در مقاطعي ديگر به دشمن شماره يک کشورهاي هاي بزرگ اروپايي با پايتخت

 به و مسکو اروپـا اتحاديه شدن نزديک بموج سرد جنگ پايان و شوروي اتحادجماهير فروپاشي اروپايي تبديل شده است.

 شراکت موافقتنامه امضاي حتي و و انرژي تجـارت حـوزه ويـژه بـه مختلـف هـاي حوزه در آنها ميان تعامالت افزايش و يکديگر

 دولت روسيه، يجمهورميالدي و انتخاب وي به رياست 2000در سال  «والدیمیر پوتین»با روي کار آمدن  گرديد. راهبردي

هايي مستقر در مسکو به دنبال احياي امپراطوري تزاري و قدرت نظامي اتحادجماهير شوروي رفت که در اين راه البته موفقيت

 درصـد 50 و شـودمـي محـسوب روسـيه تجـاري شريک ترينمهم اروپا ها اتحاديهدر اين سال نسبي نيز کسب کرده است.

 روسيه به کريمه جزيره شبه الحاق بحران اکراين و از پس صورت گرفت. اتحاديه اين عضو هايدولت با روسيه تجـارت خارجي

 گوناگوني هاي تحريم مسکو، از شديد انتقاد با اروپا اتحاديه روابط مسکو و کشورهاي اروپايي تيره شد و ،20۱۴ سال مارس در

داند که شراکت راهبردي با مسکو يک ضرورت انکارناپذير با اين حال اروپا مي کرد که تاکنون نيز ادامه دارد. روسيه وضع عليه

شود و با روي کار آمدن ترامپ مشخص شده ديگر اروپا نمي تواند براي کننده اصلي انرژي اروپا محسوب مي روسيه تامين است.

هن بسياري از پژوهشگران اکنون اين سوال ذ مانند گذشته متکي به نيروهاي نظامي و امنيتي آمريکا باشد. تامين امنيت مرزهايش،

هاي سياسي توانند روي حمايتحوزه اروپا را به خود مشغول کرده که با توجه به اينکه کشورهاي اروپايي ديگر مانند گذشته نمي

 چگونه خواهد بود و آيا اين فرصت در اختيار روسيه قرار خواهددر آينده و امنيتي آمريکا حساب کنند روابط آنها با کشور روسيه 

 ؟اقتصادي و امنيتي اروپا تبديل شود گرفت که به بازيگري بزرگ در عرصه سياسي،

 همگرايي در اروپا رويکرد 

 همگرايي و وحدت ايجاد دنبال به ديگر هايملت از بيش اين يک واقعيت است که در چند دهه اخير کشورهاي اروپايي

 اين کشورها بوده است. تاريخي تجربيات ميل به همگرايي و همکاريترين دليل براي رسد مهمبه نظر مي .اندبوده ايمنطقه

هاي سياسي و هاي گسترده بوده که ريشه آن به رقابتهاي خونين و ناامنيهاي متوالي عرصه جنگاروپا در طول قرن

 جنگپايان  از پس اماويران کرد  وقوع دو جنگ جهاني در اروپا اين قاره را کامال گردد.ميهاي اروپايي بازاقتصادي دولت
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 و سياسي وحدت ،کشورهاي اروپايي تالش کردند تا براي تکرار نشدن تجربيات دردناک گذشته ميان خود دوم جهاني

اروپائيان  اما را از اروپا گرفت فرصت سرد اين جنگايدئولوژيک نظام دوقطبي و سپس آغاز  فضايالبته  ايجاد کنند. اقتصادي

اي برداشتند. جامعه اقتصادي اروپا در سال عملي را براي دستيابي به يک اتحاد سياسي و منطقههاي به تدريج اولين گام

 آلمان و هلند لوکزامبورگ، ايتاليا، فرانسه، بلژيک،) شامل مؤسس عضو ششميان  «توافقنامه رم»ميالدي براساس ۱957

 صورت به آنرا و بخشيد سرد جنگ دوران در غربي اروپاي منطقه به بسزايي رونق اروپا اقتصادي جامعه بوجود آمد. (غربي

 الملل مطرح کرد.در نظام بين اقتصادي قدرت يک

بوجود آمد و  «ماستريخت توافق» بر اساس ۱99۳ سال دربعد از پايان جنگ سرد و فروپاشي نظام دوقطبي اتحاديه اروپا 

به تدريج اتحاديه اروپا قدرت  اين اتحاديه درآمدند.کشورهاي اروپاي شرقي که از دام کمونيسم رها شده بودند به عضويت 

هاي منطقه اي جهان تبديل شد و اين طبيعي بود که رد و به يکي از موفق ترين سازمانسياسي و اقتصادي بيشتري پيدا ک

مسائل ترين هم در دستورکار قرار گيرد.يکي از حساس اروپا اتحاديه سوي از مشترک امنيتي و خارجي سياست گرفتن بکار

 500در  اروپا اتحاديه کشورهاي و روسيهبايد توجه داشت  در سياست خارجي و امنيتي اروپا نحوه تعامل با روسيه بود.

اند بوده برخوردار غني فرهنگي ميراث و جغرافيايي مرزهاي علمي، دستاوردهاي زمينه در فراواني پيوندهاي از سال گذشته

 دو اين ميان وابستگي حقيقت «شدن جهاني» موضوع گسترش و کمونيسم سقوط با پوشي کرد.توان از آن چشمکه نمي

و ابراز عالقه نسبت به همکاري ميان روسيه و اروپا از سوي دولتمردان دو طرف بارها تکرار  شده آشکار پيش از بيش قطب

 پذيرش و پيوستن امابرانگيز نبود به سوي شرق چالش اروپا اتحاديه سريع گسترش برابر در روسيه برخورد گرچه شد.

 شدن ترپيچيده موجب امر همين و بود همراه روس هايمقام ترديد و سوءظن با اروپا اتحاديه به مرکزي اروپاي هايدولت

 . شد هاي بعددر سال اروپا اتحاديه و روسيه ميان روابط

شرق اروپا را به عضويت اين سازمان درآورد بتواند اتحاديه اروپا اميدوار است همانطور که توانست بسياري از کشورهاي 

 ميان مسکو و بروکسل قوت بگيرد.« گفتگوهای راهبردی»را نيز بيش از گذشته فراهم کند و هاي همگرايي با روسيه زمينه

 تحوالت در هاروس الملل را مورد تهديد قرار داده است.با اين حال متغيير اکراين روابط اين دو بازيگر بزرگ نظام بين

غرب )ناتو و اتحاديه اروپا( در مرزهاي خود نيستند و  تهاجمي رويکرد پذيرش به حاضرديگر  که دادند نشان اوکراين

 پاسخ نخواهند گذاشت.رفتارهاي اروپاي غربي و آمريکا در حوزه نفوذ خود را بي

 هاي قالب در روابط روسيه و اتحاديه اروپاگفتمان 

 

ـ گفتمان متنوع سازی3ـ گفتمان آزادسازی2ـ گفتمان ادغام1
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 گفتمان ادغام-1

 متفاوت طرف دو هر ميان در ايـن گفتمان فهـم نـوع البتـه دارد تاکيـد اروپا اتحاديه  روسيه روابط در متقابل سود و مزايا بر اين گفتمان

 د،دان مي پيشرو بازار ادغام همچنين و همگرايي تجربه لحاظ به را خود چون د ودان مي تري پيشرفته شريک را خود اروپا اتحاديه.  است

 زمان مرور به بايد مسکو د است،معتق اروپا هاتحادي رو، اين از. دهد وفق اروپا اتحاديه قوانين با را خود بايد روسيه که اوراستب ناي بـر

 توسعه به تواندمي طريق اين از تنها روسيه که چرا شود، تبديل شـريک مطمئني بـه بتواند و دهد وفق اتحاديه ايهدرخواست با را خود

 چند هر دارد، تاکيد طرف دو همگرايي عميقتر ضرورت بـر ادغام گفتمان بـه روسيه يابد.اما رويکرد دست و اقتصادي اجتماعي سياسي،

 باشد، داشته وجود طرف دو ميان طرفه يک تقارن عدم نوعي نبايد که بايد بپذيرند روسيه هم و اروپا اتحاديه هم که است باور اين بر

 متقابل ايجاد شود.يک وابستگي  بايـد بلکه

 گفتمان آزادسازی -2

 گفتمان اين البته. دارد اشاره سياسي - امنيتي ابعاد نه و و روسيه اروپا اتحاديه روابط اقتصادي ابعاد به ادغام گفتمان همانند گفتمان اين

 تعادل و برابري البته اين. است برابـر روابط اين که است باور اين بر و داندنمي نامتقارن را طرف دو ميان روابط ادغـام، گفتمان خالف بـر

 سياست يعرصه در کنشگران ميان اقتصادي روابط که باشدمي اين گفتمان اين اساسي اصل. شودمي تبيين اقتصادي شرايط حسب بر

 فضاهاي افـزايش کارآيي و سـازيشـفاف بـراي تـالش بر آزادسازي گفتمان موارد، از بسياري در .باشد ها مصوندولت مداخالت از بايـد

 اتحاديـه اروپا کـه حالي در است. متفاوت گفتمان اين مـسکو از و اروپـا اتحاديه تفسير نيز حوزه اين در. دارد تاکيد مشترک اقتصادي

 روسي هايشرکت محدود دسترسي بر دارد، غربي انتقاد گذارانسرمايه روي بـه خود انرژي بازار کردن باز براي روسيه مخالفت به نسبت

اما  اسـت، کـافي آنها اقتصادي آزادسازي سطح که هستند باور اين بر کنشگر دو هر چند هر .کندمي تاکيد اروپا اتحاديه انرژي بازار به

 .معترض هستند همديگر بـه نـسبت بازارهايـشان هايدروازه بودن باز ميزان به نسبت آنها دوي هر

 گفتمان متنوع سازی -3

 اقتصادي روابط داشتن اولويت بر آزادسازي و ان ادغامگفتم دو کـه اليحدر .تاس متفاوت بسيار ديگر گفتمان دو از سازي متنوع گفتمان

 کند.يم زتمرک يهروس هب اروپا اتحاديه وابستگي امنيتي پيامدهاي ويژه به و سياسي ر پيامدهايب شتربي ازيسوعمتن انگفتم دارد، تاکيد

 گفتمان. کندمي پنهان را شريک دو اي ميانهاوتتف اام د،کن يم استفاده ديگر گفتمان دو مشابه واژگان از چند هر سازيمتنوع گفتمان

 اههيچگ اتقريب نيـز يهروس. ددان يم اکخطرن را توليدکننده کشورهاي داد محدودتع بـه حد از بيش اتکاي اروپا، اتحاديه سازيمتنوع

 متفاوت تفسيرهاي پيامد .آورد مـي انمي بـه حبتص تترانزي کشورهاي ساختن متنوع خصوص در مقابل در و را نمي پذيرد تفسير ايـن

 ، است معتقد و شود مي محسوب غرب براي مطمئن شورشريکيک اين روسيه هايمقام ديد از اگرچه است مختلف نيز بازيگر دو اين

 اهالشت اين اروپا اتحاديه سازي متنوع گفتمان اما بگيرد، قرار استقبال مورد اروپا اتحاديه ازسوي دباي رژيان لنق و حمل هايطرح

 ۱روسيه است. بـه وابستگي کـاهش اتحاديـه لياص دفه کـه راچ د،شناسينم ميترس به راچندان

                                                           

 قفقاز، و مرکزي آسياي فصلنامه ،«روسيه و اروپا اتحاديه ميان رقابت و اختالف حوزه هاي» عليرضا، ثمودي، سيدداوود، آقايي،ـ  1

 ۱۳92 تابستان ، 82 شماره
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 امنيت انرژي 

 انرژي به اروپا اتحاديه روزافزون نياز له انرژي بوده است.وابط کشورهاي اروپايي و روسيه مسئله در رترين مسئدر دو دهه گذشته مهم

بروکسل از حساسيت ويژه روابط مسکوـ  که است موجب شده جهان طبيعي گاز منابع دارنده بزرگترين عنوان به روسيه گاز خصوصا

رو به زوال تغيير  نظامي ابرقدرت از يک را وجهه خود توانسته هاي اخير نشان داده استدولت کرملين در سال اقتصادي برخوردار شود.

 فردي هاي ديدگاه الملل،بين مسائل تحليلگران از بسياري نظر از در حوزه انرژي مطرح شود. جديد به عنوان ابرقدرتروسيه دهد و 

 پوتين اين است که منابع اصلي استدالل کشور داشته است. اين انرژي سياست بر مستقيم تأثيري روسيه، طبيعي منابع در زمينه پوتين

 پوتين خواهد. تضمين نيز را کشورش الملليبين موقعيت تحکيم بلکه دارد، پي در را اقتصادي کشور توسعه تنها نه روسيه يعيطب

 موجود هايپتانسيل توسعه، مؤلفه ترين مهم و اولين گيرد. انجام دولتي ريزيبرنامه بايد با روسيه منابع همچنين معتقد است مديريت

 تواندنمي روسيه که کنداستدالل مي سپس اينگونه. شودمي محسوب روسيه اقتصادي امنيت براي تضميني که است منابع طبيعي در

 هايقدرت از يکي به کشور اين تبديل ابزار ترينمهم داخلي توليدي صنايع توسعه بلکه باشد، خام صادرکننده مواد طوالني مدت براي

 :۱شمارداينگونه برمي را طبيعي برمنابع نظارت و مديريت براي دولت راهبردي وظيفه شش پوتين بود. خواهد جهان اقتصادي بزرگ

  
که به  لوله خط اين سيبري به اتحاديه اروپا )آلمان(را به سرانجام رسانده است. طبيعي قبال روسيه در توافق با اروپا خط لوله انتقال گاز

 از عبور بدون روسيه گاز بار اولين براي که شده سبب کندمي عبور بالتيک درياي بستر از يا جريان شمال معروف است« نورداستريم»

 و شده آغاز روسيه کشور در ،«ويبورگ» شهر از که امتداد دارد، کيلومتر ۱222  استريم نورد .برسد غربي اروپاي به لهستان و اوکراين

 معادل روزانه لوله خط اين طبيعي گاز انتقال ظرفيت. يابدمي پايان آلمان ،«گرايفسوالد» شهر در بالتيک، درياي بستر از عبور از پس

 2.باشدمي مکعب متر ميليون ۱50

                                                           
 چهارم، سال امنيت، آفاق فصلنامه ،«اروپا اتحاديه قبال در روسيه انرژي امنيت راهبرد شاخصه هاي» سيدرحمان، موسوي، سيدجالل، ـ دهقاني فيروزآبادي، ۱

 ۱۳90دوازدهم، پاييز شماره

 ويکيپدياـ  2

 

افزايش نظارت دولت بر صادرات و واردات منابع طبيعي. 1

نظارت دولت بر منابع طبيعي( منظور ابزارهای بازاراست)تغيير تركيب منطقي ابزارهای اداری و اقتصادی. 2

كاری های آنها خلق سيستمي كارا از ارگانهای دولتي مرتبط با مديريت در حوزه منابع طبيعي كه شامل وضع وظايف و مبنای هم. 3
.شود

پايه گذاری يك مرجع قانوني برای ترغيب نوآوری و سرمايه گذاری در زمينه بهره برداری از منابع طبيعي. 4

بهينه سازی بهره برداری و افزايش تنوع منابع سرمايه گذاری در توليد، مصرف و حفاظت از منابع طبيعي. 5

1يعياطمينان بخشي از طريق تشريح كامل و واضح حقوق و وظايف ارگان های فدرال و فدراسيون روسيه در حوزه منابع طب. 6
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 در پروژه اين است.« 2استريم دنور» دي در اروپا پروژه انتقال گازاز اقدامات روسيه براي افزايش نفوذ اقتصا ديگر يکي

 نورد" و "استريم نورد" مجموع در که کند ارسال اروپا به را گاز مترمکعب ميليارد 55 ساالنه تواندمي تکميل صورت

 از گاز صادرات به اروپا وابستگي درباره آمريکا دولت .کندمي صادر اروپا به را گاز مترمکعب ميليارد ۱۱0 ساالنه "2استريم

 از را روسيه برابر در خود مهم مانور قدرت اروپا شود آماده لوله خط اين اينکه محض به هکرد تاکيد و داده هشدار روسيه

 ۱خواهدداد. دست

 
 

                                                           
 7/۱۱/۱۳97تسنيم،خبرگزاري ـ  ۱
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 : 1است راهبردی و امنیتی آماج اقتصادی دارای اهداف كنار در اروپا اتحادیه قبال در روسیه انرژی راهبردباید توجه داشت 

 
 

 است برآمده درصدد آن از ناشي امنيتي تهديدهاي پيامدها و و روسيه انرژي به نامتقارن وابستگي از آگاهي با نيز اروپا مقابل در 

 گاز است قرار که است «نابوکو » لوله يکي از اقدامات اروپا خط انرژي از قدرت چانه زني روسيه بکاهد. منابع متنوع سازي با

 .کند منتقل اتريش و مجارستان روماني، بلغارستان، ترکيه، گرجستان، آذربايجان، طريق از اروپا به خزر درياي منابع از را طبيعي

 

                                                           
 چهارم، سال امنيت، آفاق فصلنامه ،«اروپا اتحاديه قبال در روسيه انرژي امنيت راهبرد هاي شاخصه» سيدرحمان، موسوي، سيدجالل، فيروزآبادي، دهقانيـ  1

 ۱۳90پاييز دوازدهم، شماره

 

حتيوحفظباندمي كتالشپيوسته،همبهامنيتدكترينومتقابلوابستگينظريهچارچوبدرروسيهـ1
گرودراروپاامنيتچوندهد،افزايشرااشمليامنيتضريبخودانرژیبهاروپاوابستگيافزايش
.بودخواهدروسيهامنيتتأمين

پيرامونيایفضدراروپابهانرژیانتقالخطوطوهاشبكهگسترشوحفظ،ايجادبااستدرصددروسيهـ2
.كندايجادنزديكخارجدرويژهبهامنایمنطقهامنيتيمحيطخود،

وجودبهوناتوروسيهبينحائليمنطقهمختلفكشورهایازاروپابهانرژیانتقالخطوطحفظواحداثـ3
افزايشارناتوواروپاآمريكا،باكشوراينزنيچانهقدرتروسيهمليامنيتتضمينضمنكهآوردمي

.مي دهد

منافعریپيگيامكانكهمي شودبين المللنظامدرروسيهنقش آفرينيوجايگاهارتقایباعثانرژیـ4

1.دهدميافزايشرااروپافرامنطقه ایسطحدرآنامنيتي



 

7 
 

 امنيت اروپا 

بعد از جنگ جهاني دوم اتحادجماهيرشوروي بزرگترين تهديد امنيتي براي اروپا محسوب مي شد که کشورهاي اروپايي 

له زمينه ساز انعقاد پيماني شد که امنيت اروپاي غربي را در سايه نيروي نظامي مقابله با آن را نداشتند.همين مسئتوان 

 نزاع از ممانعت جمعي، امنيت حفظ ( نظمي جديد با هدفناتودفاعي آتالنتيک شمالي)پيمان  آمريکا تعريف مي کرد.

و تاکنون نيز به حيات خود ادامه  شد تشکيل اعضا امنيت حفظ به آمريکا داشتن نگه متعهد و يکديگر با عضو کشورهاي

 ۱داده است.

 
بسياري از ها از يک ثبات امنيتي قابل اتکا برخوردار بودند اما دو سال است شرايط عوض شده است و اروپائيان در اين سال

امنيتي  وابستگيکنند اروپا بايد از و پيشنهاد مي باره قابل اتکا بودن آمريکا دارندکارشناسان امروز اروپا ترديدهاي جدي در

 دفاعي مسائل سر بر بويژه ، اروپا اتحاديه و آمريکا بين اي گسترده فاتاختال ترامپ، آمدن کار رويبا خود به آمريکا بکاهد. 

 را اروپايي مستقل کارهاي سازو و تدابير تقويت ،پاارو اتحاديه کشورهاي تا شده باعث و آمده وجود به ناتو اهميت و نقش و

( اف ان آي) ميانبرد ايهسته نيروهاي پيمان از آمريکا خروج همچنين اعالم .دهند قرار نظر مد امنيتي و دفاعي زمينه در

 اروپا، مستقل نظامي نيروي ايجاد براي هاتالش و است آورده فراهم را اروپا دفاعي استقالل براي هاتالش افزايش زمينه

 فرانسه .است گرفته خود به فزاينده روندي اروپايي امنيتي نظامي، نهادهاي ايجاد نيز و اروپا اتحاديه جهاني راهبرد تدوين

 سريعتر چه هر کسب خواهان و کنندمي ايفا را پيشرو نقش روند اين در اروپا اتحاديه کشورهاي ترينمهم عنوان به آلمان و

 اي هسته نيروهاي پيمان از آمريکا خروج رئيس جمهور فرانسه معتقد است .هستند اروپايي مستقل دفاعي هاي توانمندي

                                                           
 ۱2/7/۱۳96راهبردي تبيين،،انديشکده «آمريکا متحده اياالت به امنيتي وابستگي مدار بر همچنان اروپا»اکرمي،طه، ـ  1

 

1.هستندطرف هاهمهرضايتجلبدنبالبهكهآلمانچونطرفیبیکشورهای-۳

نظاميتعهداتاهشكمانعبايدوباشدناتوعهدهبراروپاامنيتاستمعتقدكهانگليسچونكشورهايي:گرایانآتالنتیکـ2
.شداروپابهآمريكا

:در اين سال ها سه ديدگاه نسبت به ناتو وجود داشت

دنبالبهمچنينهدستهاين.دارندتأكيداروپاييمستقلارتشونظاميتوانتقويتلزومبرفرانسهچونكشورهايي:اروپاگرایانـ1
موجودش هایتندرمي توانراامرايننمود.باشندميسازمانايندرشرقياروپایكشورهایعضويتوناتودراروپااتحاديهنقشافزايش
طبيعتا  كهاروپاظامينتوانتقويتصورتدررااروپاامنيتي–دفاعيسياستآمريكا).كردمشاهدهاروپاامنيتيودفاعيسياستوناتوميان
(.بماندباقيآنوپيرونشدهآمريكاسطحهماروپااتحاديهكهپذيردميراامراينصورتيدرصرفاامامي پذيرد،شود،ناتوتقويتبهمنجر
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 برابر در اروپا حمايت براي اروپايي کامالً ارتش يک تشکيل لذا دهد،مي قرار خطر معرض در را اروپا امنيت ميانبرد،

 .دارد ضرورت خارجي تهديدهاي

 وزير خارجه روسيه گفت:  «سرگئي الوروف»از سوي ديگر روسيه عالقمندي خود را به همکاري با اتحاديه اروپا ابراز کرده و 

 با وي.هستيم اتحاديه اين عضو هايکشور با مشارکت خواستار و کرده تلقي مستقل و راهبردي شريکي عنوان به را اروپا

 هراسي روسيه گسترش منظور به اهتمام راستاي در را زمينه اين در هاتالش کشورش، عليه هاتحريم برخي اعمال از انتقاد

 کشور اين براي راهبردي شريک اروپا ،است شده گرفته گروگان به آمريکا توسط هااروپايي امنيت و افزود: دانست جهان در

 ۱.کنيممي تالش نيز راستا اين در و معتقديم هاعرصه همه در جانبه دو هايهمکاري گسترش به لذا و بوده

 اتحاد از هاآمريکائي: معتقد استهم  مسکو اقتصاد آکادمي دانشگاه اروپا مطالعات گروه مدير ،«کوفنر کريستوفر يوري»

 و نظامي اقتصادي، هايپتانسيل با تواند مي اروپا اتحاديه زيرا دارند؛ واهمه( اوراسيايي اتحاديه) روسيه و اروپا اتحاديه ميان

 صنعتي و نظامي مالي، گرانالبي منافع موضوع اين و بگيرد جهان در آمريکا از را اولويتي نقش دارد، خود در که فرهنگي

. است آنها با برابر پتانسيلي و قدرت ظهور از جلوگيري گروه اين اصلي وظيفه رو اين از. اندازدمي خطر به سفيد کاخ در را

 و لهستان بريتانيا،) بخش يک: کرد تقسيم بخش دو به را آن بايد و گرفت نظر در واحد بازيگر يک توان نمي را اروپا

 سياست بر مبتني و باشندمي اوراسيا در آمريکا هاي سياست پيرو تاريخي، داليل به گذشته از که هستند (بالتيک کشورهاي

 کشورهاي نخبگان از توجهي قابل بخش اما .پردازندمي منطقه اين در سياسي قدرت و اقتصادي منابع کسب به روسيه ضد

 تمايل اروپا اتحاديه و روسيه ميان اقتصادي و سياسي نزديک روابط و همکاري به (اتريش حتي و ايتاليا و آلمان فرانسه،)

 تحت اروپايي کشورهاي دوم، جهاني جنگ از پس که چرا دهد؛نمي آنها به را اجازه اين متحده اياالت هرحال به اما. دارند

 2.گرفتند قرار آمريکا فرهنگي و اقتصادي نظامي،ـ   سياسي فشار

 گيرينتيجه 

 کشورهاي اروپايي و روسيه ميان روابطدهد ميل به بهبود از جمله بحران اکراين شواهد نشان مي برخي اختالفات وجود با

خصوصا  اروپاکشورهاي  با خود تعامالت بيشتر چه هر گسترش بر رملينک ،روسيه خارجي سياست دکترين در .دارد وجود

 اتحاديه کشورهاي و روسيه ميان تجاري مبادالت حجم بر آن تاثير و انرژي نقش شک بدون ودر حوزه انرژي تاکيد کرده 

و  انحصارگرايانه هايسياست برخي به نسبت اروپايي هايدولت چند هـر .است کرده چندان دو را تعامل اين اروپا

 خـود داخلي تحوالت دليل به هم مسکو آينده در رسد مي نظر بهاما  هستند نگـران)الحاق کريمه(  روسـيه طلبانهتوسعه

 خود هايداشته از دارد تالش بيشتر روسـيهزيرا  بـود نخواهد اروپا براي امنيتي تهديدي خارجي، سياستدکترين  هم و

 ديگر، سوي از و دارند يکديگر به نسبت استراتژيک هاينگراني سو يک از بازيگر دو اين .کند حفاظت «نزديک خارج» در

 کند.مي آنها را مجاب به همکاري يکديگر به و امنيت انرژي حوزه در ويژه به استراتژيک نيازهاي

                                                           
 2/۱2/۱۳97فردانيوز، ـ ۱

 20۱8/26/۱2ـ يورو نيوز، 2

 



 

9 
 

هاي تامين کننده بدون چشم داشت امنيت اروپا نيست و از اروپا خواسته تا هزينهاروپا دريافته که ديگر آمريکا تضمين

 دفاعي مستقل ساختارهاي ايجاد مسير در توجهي قابل هايگام هااروپاييامنيت در اروپا را به واشنگتن پرداخت نمايد لذا 

 مداخله براي واشنگتن ظرفيت کاهش معناي به امر اين .بود خواهد آمريکا نفوذ و تاثير کاهش مفهوم به اين و اندبرداشته

اروپا همچنين دريافته راه مناسب براي مقابله با تهديدات احتمالي  .بود خواهد اروپا امنيتي هايبحران در آفرينينقش و

 برقراري معتقد است آلمان اسبق خارجه امور وزير «گابريل زيگمار» روسيه نه تقابل بلکه گفتگوهاي راهبردي مشترک است.

 فقط مدت بلند در اروپا در ثبات و وي با تاکيد بر اينکه  امنيت .است ممکن غير روسيه حضور بدون اروپا در پايدار امنيت

 طريق از تنها شويم مواجه ايهسته هاي سالح بحران با روزي اگر افزود: روسيه بدون نه است پذير امکان روسيه حضور با

 ۱.کنيم مقابله آن با توانيممي چين و آمريکا روسيه، با همکاري

  

  

                                                           
 ۱۴/9/۱۳96خبرگزاري مهر،ـ  ۱

 


