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 چکیده

ویژه در دوره اوباما و ترامپ، نقش پیچیده و مبهمی در روابط امنیتی اتحادیه ایاالت متحده پس از پایان جنگ سرد، به
ــمنیتی اتحادیه اروپااروابط ای ناملموس در گونهاروپا و روسیه داشته است. آمریکا، به کند و تنش روسیه دخالت میـ

های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا بسیار تأثیرگذار است. پرسش اصلی و همکاری میان این کشور و روسیه، بر چالش
های امنیتی ایاالت متحده، در دو دهۀ اخیر، چگونه و با چه ســـازوکاری بر چالش»رو این اســـت که پژوهش پیش

رکیبی است ایاالت متحده با روسیه درگیر جنگی ت»پاسخ، این است که « وسیه و اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟ر
با ابزارهای جنگ ترکیبی بر تداوم و تعمیق چالش پا حبحران اکراین، گســتر  و  های امنیتی روســیه و اتحادیه ارو
ها و ها از مقالهژوهش حاضــر، اســنادی اســت و دادهرو  پ«. اتحادیه اروپا، و گســتر  ناتوت تأثیر گذاشــته اســت

شدهکتاب ضوع، گردآوری  سیه و اتحادیه اروپا را اند و نقش ایاالت متحده در چالشهای مرتبط با مو های امنیتی رو
های کولین و جننیرود.ای، بررســی و تحلیک کرده اســت. یا تهنیز با اســتداده از چارچوب نیری جنگ ترکیبی جی.

منیور مهار روســیه، از ابزارهای جنگ ترکیبی حاعاتاتی، اصتدــادی، دهد که ایاالت متحده، بهشــان میپژوهش ن
های امنیتی روســیه و اتحادیه اروپا حبحران اکراین، گســتر  ســیاســی، نیامی، و مدنیت برای تداوم و تعمیق چالش

ــت. مه  ــتداده کرده اس ــتر  ناتوت اس ــیه، ابزار الت متحده در جنترین ابزار ایااتحادیه اروپا و گس گ ترکیبی با روس
 اعاتاتی، سیاسی، و اصتدادی است.
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Abstract 
The United States has played a complex and ambiguous role in European Union -Russia 

security relations since the end of the Cold War, especially under Obama and Trump. The 

United States is implicitly interfering in European Union -Russia security relations. Tensions 

and cooperation between the United States and Russia have had a significant impact on the 

European Union -Russia Security Challenges. The main question of the forthcoming research 

is how and by what mechanism has the United States influenced the European Union -Russia 

Security Challenges in the last two decades? The answer is that the United States is engaged 

in a Hybrid wafare with Russia, and has used the tools of Hybrid wafarefare to perpetuate 

and deepen the European Union -Russia Security Challenges (Ukraine crisis, EU 

enlargement and NATO enlargement). The method of the present study is documentary and 

data has been collected from related articles and books and has examined and analyzed the 

role of the United States in the European Union -Russia Security Challenges using the 

Theoretical framework of hybrid warfare Cullen & Kjennerud. The findings of the study 

suggest that the United States is continuing to contain Russia, using the tools of Hybrid 

wafarefare (intelligence, economic, political, military, and civilian) in the European Union -

Russia Security Challenges (Ukraine crisis, EU enlargement, and NATO expansion) and the 

deepening of these challenges has had an impact. The most important US tools in the Hybrid 

wafare with Russia are intelligence, political and economic tools. 
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 مقدمه
رصیب در جهان ایدای نقش تنوان هژمون و ابرصدرتی بیپس از  روپاشــی شــوروی، ایاالت متحده به

شرصی کرده و ندوذ خود را در حوزه سیه در اروپای  شین رو ستر  های ندوذ پی و نقاط دیگر جهان گ
نگ یه، ج حده در کشــورهای پیرامونی روســ یاالت مت ـــت. ا بهداده اس ته، راه های ترکیبی  نداخ ا

ستداده از  نون های متمایک به خود را تقویت کرده، و حکومتحکومت سیه را با ا های متمایک به رو
اهده است. روسیه در واکنش مشخوبی صابکجنگ ترکیبی تغییر داده است؛ سیاستی که در اکراین به

پا، اصدام به حمایت از جنبش های به اصدامات ایاالت متحده، ازجمله گســتر  ناتو و اتحادیه ارو
شبهجدایی شی از خاک اکراین، یعنی  درف بخ سک و ت ست. این علب دونت جزیره کریمه، کرده ا

س شور ،  ست جنگ ترکیبی ایاالت متحده در پیرامون ک سیا سیه به  شتر واکنش رو بب تخریب بی
ــته  ــیه در دو دهۀ گذش ــد. روابط امنیتی اتحادیه اروپا و روس ــیه ش رابطۀ امنیتی اتحادیه اروپا و روس

سدۀ  ست  شته و از همکاری راهبردی در دهه نخ ، تا تقابک راهبردی پس 21 رازو رودهای زیادی دا
به یادی در  از جنگ گرجســتان و بحران اکراین را  رازو رود این روابط خود دیده اســـت. توامک ز

ها، مداخلۀ ایاالت متحده بوده است. ایاالت متحده در جنگ ترکیبی، اند که یکی از آنتأثیرگذار بوده
کار برده برای دخالت در روابط امنیتی میان روســیه و اتحادیه اروپا، ترکیبی از ابزارهای متداوت را به

ست. این ابزارهای جنگ ترکیبی، برپایۀ نوع چالش و اند. تحلیک و بررسی نقش تهدید متداوت بوده ا
سیه در تعمیق چالش ضوع جنگ ترکیبی ایاالت متحده با رو سیه، مو های امنیتی اتحادیه اروپا و رو

ست که شمار میمهمی به ضر این ا صلی پژوهش حا سش ا ایاالت متحده در دو دهۀ اخیر »آید. پر
پاسخ، « یه و اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟های امنیتی روسچگونه و با چه سازوکاری بر چالش

های جنگ ترکیبی بر تداوم ایاالت متحده با روسیه درگیر جنگی ترکیبی است و با شیوه»این است که 
های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا حبحران اکراین، گستر  اتحادیه اروپا، و گستر  و تعمیق چالش

 ناتوت تأثیر گذاشته است.
 
 نه پژوهش. پیشی1

های امنیتی اتحادیه اروپا و روســیه، دربارۀ جنگ ترکیبی و رصابت ایاالت متحده و روســیه و چالش
 ها را به سه دستۀ کلی تقسی  کرد:توان آنهای پرشماری اندام شده است که میپژوهش
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 ــی هایی که چالشپژوهش های امنیتی و  رازو رودهای روابط روســیه و اتحادیه اروپا را بررس
اند آویره در پژوهشی با تنوانحمناصشه اوکراین: چالش روسیه برای حکمرانی امنیتی اروپات تاکید کرده

سخت و نرم به دنبال حدظ یا بازآ  سیعی از ابزارهای  ستکاری عیف و سیه با د رینی حوزه دارد که رو
ت و کانیت در پژوهشی با تنوانحچالش روسیه برای محیط Averre, D, 2016: 699ح ندوذ سنتی است

امنیتی اروپات به این نتیده رســیده اســت که عی دهه گذشــته روابط روســیه با ایاالت متحده و اروپا  
ستتیره سیا شیدن  سیه از نیروی نیامی برای به چالش ک شده، تا جایی که رو ستداده ای هتر  غربی ا

ستند، تقویت  سیه ه  مرز ه شورهایی که با رو ضور نیامی خود را در ک شد تا ح نمود و ناتو متعهد 
رود نیز در پژوهشــی با تنوانحجنگ هیبریدی روســیه در ثمودی پیله .ت(Kanet, R. E, 2017:1 کند

پایی؛ چرایی و چگونگیت بر این نیر اســـت که هدف روســیه از جنگ ترکیبی با  کشــورهای ارو
ســود خود در مناســبات با غرب کشــورهای اروپایی، بازگشــت به جایگاه ابرصدرتی و تغییر موازنه به 

 .(Samoudi, 2021: 173) است
 ها، ادبیات نیری دسته از پژوهشاند. اینهایی که موضوع جنگ ترکیبی را بررسی کردهپژوهش

اند ای نوین درنیر گر تهها را تحلیک کرده و آن را پدیدهگونه جنگهای اینجنگ ترکیبی و مدــدا 
ته  نگ ترکیبی پرداخ به مدهوم ج هات  چالش  یدی و  نگ هیبر با تنوان حج ها من در پژوهشــی 

ت. جنینرود و کولین در پژوهشــی با تنوانحپرو ه مقابله با جنگ F.G Hoffman, 2007:p.8حاســـت
شیوه مقابله با  سی نموده و  شناخت جنگ هیبریدیت تعاریف متعدد جنگ ترکیبی را برر هیبریدی: 

 ت.Cullen, P. J., & Reichborn-Kjennerud, E, 2017:pp. 3, 8ح انداین نوع جنگ را تدوین نموده

 ای روســیه و ایاالت متحده و ابعاد جدید این هایی که موضــوع رصابت جهانی و منطقهژوهشپ
شمنان آمریکا از عریق تحری  رصابت را بررسی کرده اند نیستات در پژوهشی با تنوانحصانون مقابله با د

ست سیه از جانب آمریکا پرداخته ا سا و تحری  رو اورلوا در  .(Neistat, O, 2019: 24)ها ت به صانون کات
براین نیر اســت که ایاالت   ســال گذشــتهت 30پژوهشــی با تنوانحروابط ایاالت متحده و روســیه در 

ای هستند. روسیه برتری آمریکایی و سیاست یکدانبه ایاالت متحده و روسیه درگیر رویارویی پیچیده
کار می حده را ان صدرت جمت یک  به تنوان  یه  پذیر  روســ حده از  یاالت مت ند. ا هانی خودداری ک

ا  سرزنش های  ئوپلیتیکیعلبیکند و روسیه را بخاعر جاهنماید، وضعیت روسیه را تضعیف میمی
 ت نیز در پژوهشــی با تنوان2020ت. روحی دهبنه و همکارانح.Orlova, V. V, 2020:p.118 pکندح می
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ــورو ــا ش ــیه و آمریکا در مدموته امنیتی پس ی: الگوها و روندهات حروابط امنیتی دو صدرت بزرگ روس
برپایۀ نتایج این پژوهش، این دو صدرت بزرگ، از هر شــش نوع نی  امنیتی موردنیر مورگان، لیک، و 

ته یت دســ یانو، یعنی هژمونی، توازن صوا، کنســرت صوا، امن پا عۀ امنیتی تکثرگرا و پا جام جمعی، و 
ست کتناوب بهره بردههمگرایی، به شده ا سرت و اند. بحران اکراین موجب  ست کن سیا شور به  ه این ک

ای با دهی محیط امنیتی منطقهای ســخت و نرم روی آورد و به شــککگونهای و توازن، بههژمونی منطقه
 جمعی تکیه کند.استداده از الگوهای همگرایی و مدیریت امنیت دسته

ــته ــوع جنگ ترکیبی ایاالتتوان دریا ت که این پژوهشبندی منابع میاز دس متحده با  ها، موض
اند. نوآوری پژوهش حاضر روسیه و تأثیر آن بر چالش امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا را بررسی نکرده

ست که ابزارهای پنج سیه و تأثیر آن بر تعمیق و بدتر این ا گانۀ ایاالت متحده را در جنگ ترکیبی با رو
 ست.شدن روابط امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا، مشخص و تحلیک کرده ا

 
 . چارچوب نظری پژوهش2

های سیاسی و سازمانای در مورد مدهوم جنگ ترکیبی وجود ندارد، ولی المللیگونه اجماع بینهیچ
ــت. المللی، ازجمله ناتو و اتحادیه اروپا، پذیر تهامنیتی بین ــکلی جدی اس اند که جنگ ترکیبی، مش

ست؛ بهتعریف شده ا گر ها من، تحلیکتنوان نمونه،  رانک جیهای پرشماری برای این مدهوم ارائه 
ـــال  نگ ترکیبی، در س تۀ مدهوم ج نگ ترکیبی را این2007برجســ ـــت: گو، ج نه تعریف کرده اس

که عیف گســترده» هایی  هدید یتای از شــیوهت صابل له  نگ، ازجم عارف، های گوناگون ج های مت
ها و انواع بازیگران شـده توسـط دولتاندام های نامنی ، و اصدامات تروریسـتیها و تشـککتاکتیک

 .(F.G Hoffman, 2007: 8)« گیردغیردولتی را دربر می
ه جنگ مســتقی  که الگوی حاک  بر نبردها در گذشــته بود، با شــاخص کوریبکو معتقد اســت ک

شخص میها و تانکا کنبمب سط آمریکا، شد، اما الگوی اتمالها م سوریه و اکراین تو شده در 
شان می شیان، بهن شور ضان و  شاخص معتر ستقی  با  الگوی حاک  بر  دهد که در آینده، جنگ غیرم

سارصابت شد. ر ساحنهها تبدیک خواهد  شد. های اجتماتی، جایگزین  های هدایت دصیق خواهند 
های رنگی و جنگ نامتعارف، دو مؤلدۀ اصلی نیریۀ جنگ ترکیبی را تشکیک نیر کوریبکو، انقاببه

 .(Korybko, A, 2015: 10)کند دهند و آمریکا، این رو  جدید جنگ غیرمستقی  را اجرا میمی
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وم من دربارۀ جنگ ترکیبی بر این نیرند که جنگ ترکیبی، مدهاندرو داوز و ســـاشـــا دومینیک باچ
ــت که در پژوهش ــتداده از های جنگ، بهنوظهوری اس ــت. این مدهوم، به اس ــده اس ــتی تعریف نش درس

شاره دارد. هدف از بهمتعارف بههای نارو  شی از یک رویکرد جنگی چندجانبه ا کارگیری این تنوان بخ
ی و خدومت آشکار است. این کارآمد کردن اصدامات دشمن، بدون رویارویها، ایداد اختال و نارو 

شود، زیرا کشورها در نوع جنگ، بیشتر با تنوان منطقۀ خاکستری و روابط بین صلح و جنگ توصیف می
ــتند  ــروع جنگ متعارف هس ــتانۀ ش ــتیابی به اهداف خود، بدون تبور از آس  Bachmann and)پی دس

Gunneriusson, 2015). ــی وا هلیکتح ــک جدید جنگ»های گران روس را برای « جنگ غیرخطی»یا « نس
به نگ ترکیبی  ــیف ج ند کار میتوص ــتین(Bērziņš and Perry, 2015: 201)بر بار  نرال والری . نخس

سیه، در  وریه  سلح رو ستاد کک نیروهای م سیموف، رئیس  کار های ترکیبی را به، مدهوم جنگ2013گرا
سیه در مورد جنگ ترکیبی را بهدلیکهمینبرد و به شتباه با تنوان ، گاهی رویکرد رو سیموف»ا «  دکترین گرا

استدادۀ گسترده از »کند: گونه توصیف میها را اینکنند.گراسیموف نسک جدید جنگمعر ی حمطرحت می
شوب م ستانه، و ابزارهای غیرنیامی دیگر که با آ شردو دادی، اعاتاتی، ب سی، اصت سیا ی در دنابزارهای 

 .(M Galeotti, 2014: 3)« بین مردم محلی و پنهان کردن نیروهای مسلح تکمیک شده است
یک جی. نگ ترکیبی را اینکولین و ریچبورن کیپاتر نه تعریف کردهجننیرود نیز ج ند: گو ا

ستدادۀ ه » سترده بها ستیابی به اهداف زمان از چندین ابزار صدرت؛ با پیامدهای اجتماتی گ منیور د
دهد که چگونه ت نشــان می1نمودار شــماره ح«. جانبه و با حمله به نقاط ضــعف دشــمن اســتمهه

تواند ابزارهای صدرت حنیامی، ســیاســی، اصتدـــادی، مدنی و اعاتاتی بازیگر جنگ ترکیبی می
)MPECI(

به1 تأثیرگذاری بر مدموتهت را  های خاص، ای از  عالیتصــورت تمودی و ا قی برای 
ند. ه نگ ک ماه نگ ترکیبی، چگونه میمچنین، این نمودار نشـــان میه بازیگر ج که  با دهد  ند  توا

به یت یک یا چند ابزار صدرت خود،  یا ا قی، بر شـــدت تأثیر ابزارها بیدزاید تقو صــورت تمودی 
(Cullen & Reichborn-Kjennerud, 2017: 3, 8) نگ گاه کولین و جننیرود، ج ید نابراین، از د ؛ ب

پذیری ای ترکیبی و متناســب با بســتر و آســیبگونهحابزار و بعدت دارد که بهترکیبی، پنج شــاخص 
 بندی متداوتی خواهند داشت.دشمن، اولویت

________________________________________________________________ 

1 Military, Political,Economic, Civilian, Informational (MPECI) 



     35  (2008-2019) روسیهـروابط امنیتی اتحادیۀ اروپا آمریکا وـبی روسیهیجنگ ترک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ها آورده شده است.ها درون پیکاننکته: مخدف شاخص  

 
 ها و ابعاد قدرت در جنگ ترکیبی. شاخص1 نمودار

Source: Cullen, P. J., & Reichborn-Kjennerud, E, 2017: 9 

 
ست که در ایننکتۀ مه  دربارۀ جنگ ها از ابزارهای گوناگون صدرت در گونه جنگهای ترکیبی این ا

ــطح به ــتداده میای ه گونهابعاد مختلف و در چندین س ــود. این کار به بازیگر زمان و هماهنگ اس ش
که دراختیار دارد، برای حملۀ هماهنگ و  MPECIت دهد که از ابزارهای متداوجنگ ترکیبی اجازه می

های بازیگر جنگ پذیر هدف استداده کند. ابزار صدرت مورداستداده، به تواناییجانبه به نقاط آسیبهمه
سیب سی بازیگر، و نوع برنامههای درکپذیریترکیبی، آ سیا شمن، اهداف  ریزی بازیگر برای شده از د

ها، ها و جنگبراین، ماهیت جنگ ترکیبی، مانند همه درگیریدارد. ا زوندستیابی به آن اهداف بستگی 
 .(Cullen, & Reichborn-Kjennerud, 2017: 9)به بستر آن وابسته است 

ستداده از تعریف جی شد، در این پژوهش برآنی  که با ا ساس آنچه مطرح  کولین و جننیرود از برا
کنی . های امنیتی اتحادیه اروپا و روســیه بررســی میجنگ ترکیبی، نقش ایاالت متحده را در چالش
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ــتا، ابتدا چالشدراین ــچس، چالشراس ــیه و س ــیه و های امنیتی اتحادیه اروپا و روس های امنیتی روس
ایاالت متحده را بررســی خواهی  کرد و در پایان، به موضــوع ابزارهای جنگ ترکیبی ایاالت متحده 

 تی اتحادیه اروپا و روسیه خواهی  پرداخت.های امنیبرای تأثیرگذاری بر چالش
 
 های امنیتی اتحادیه اروپا و روسیه. چالش3

سترده سیه و اتحادیۀ اروپا، عیف گ ضوعروابط رو سطح، ها را دربر میای از مو گیرد که در چندین 
شان ست. مباحث دهندۀ رابطهتعامک وجود دارد که ن سایه ا شرده بین این دو هم امنیتی، ای بالغ و  

دهندۀ درک متحول دربارۀ رو بوده و بازتابهای بیشتری روبههایی است که با چالشیکی از موضوع
ست. در این بخش، چالش شت جداگانۀ هر دو بازیگر ا سر سائک امنیتی و همچنین،  های امنیتی م

پا و روســیه و واکنش صدرت پا به این چالشمیان اتحادیه ارو را بررســی  هاهای بزرگ اتحادیه ارو
 خواهی  کرد.

سمت شر  اروپا، و روسیه اتحادیه اروپا، در پی گستر  یک جامعۀ امنیتی پسامدرن اروپایی به
ـ ـ ـ در پی حدظ یا بازآ رینی حوزۀ ندوذ ای از ابزارهای سخت و نرمکارگیری عیف گستردهبهنیز با  ـ

، نشان داد که روسیه 2008ال . رخداد جنگ گرجستان در س(Averre, D, 2009: 1690)سنتی است 
ــنتیتواند در برابر چالشمی ــده در حوزۀ ندوذ س ــان دهد. های ایدادش ــونت واکنش نش ا ، با خش

ــیه در مارس  ــرف کریمه و الحا  آن به روس ــر  و حمایت 2014تد ــیان ش ــورش های بعدی از ش
 چالش کشید.اکراین، یکچارچگی مرزهای سرزمینی اروپا را به

شدت تغییر کرد و ن اوکراین، تدویر روسیه نزد کشورهای تضو اتحادیه اروپا بهدر پی بروز بحرا
ــورها،  ــای ناتوبهاین کش ــیه را یک تهدید نیامی در نزدیکی مرزهای خود بهویژه اتض ــمار ، روس ش

شور روبهمی سیه دارند و با احتمال حملۀ این ک شترکی با رو شورهای اروپایی که مرز م رو آورند. ک
کنند که با ویژه کشورهای حوزۀ بالتیک و لهستان و تا حدودی  ناند و نرو ت احساس میحبه اندشده

توانند این تهدید را برعرف کنند. همســایگان اســتقرار نیروهای آمریکایی و ناتو در صلمرو خود، می
سیار کوچک سی و نیروهای ب سیه، از تدم تعادل نیامی بین نیروهای رو ان این تر خود و لزوم جبررو

گاه هستند. این ضعف و ترس کشورهای همسایۀ روسیه، بستر مناسبی را  تدم تعادل با حمایت ناتو آ
دسته از کشورهای برای حضور  عال ایاالت متحده در اروپای شرصی  راه  کرده است. در مقابک، آن



     37  (2008-2019) روسیهـروابط امنیتی اتحادیۀ اروپا آمریکا وـبی روسیهیجنگ ترک

سیه ندارند، تهدید  وری شترکی با رو ضو ناتو که مرز م سات سیه اح سوی رو کنند و س نمیای را از 
ترین اتضــای حناظر و نگران این هســتند که اســتقرار دائ  نیروهای آمریکایی و ناتو در خاک شــرصی

شود  سیه  شمنی و اصدامات متقابک رو سبب د ترین . یکی از مه (Pezard, 2018: x- xi)دائ ت ناتو، 
 .های روسیه برای اتحادیۀ اروپا، تهدید صلمرو اتضای این اتحادیه استچالش

شور در ابتدا مخالدتی با ا زایش برخاف واکنش ستر  ناتو، این ک سیه به گ های مندی  علی رو
های همکاری کشــورهای پســاکمونیســتی در صالب اتحادیه اروپا نداشــت. پس از پذیر  دولت

ــازمان ناتو و وصوع انقاب ــتی بالتیک و اروپای مرکزی در س ــور، کمونیس های رنگی در چندین کش
که کشورهای پیرو شوروی سابق، شروع به تدارت با غرب حایاالت سیه تغییر کرد. هنگامیدیدگاه رو

های ای گســترده از جنبشگونهمتحده و اتحادیه اروپات کردند، اتحادیۀ اروپا و ایاالت متحده نیز به
هایی مانند گرجســتان، اکراین، و صرصیزســتان حمایت کردند و گرا در ســرزمیندموکراتیک غرب

-De Bardeleben 2009; Larivé)نتیده، مسکو به رصابت و حتی درگیری با اتحادیه اروپا روی آورد در

Kanet, 2013). 
که تر شــده اســت؛ تاجاییدر عول یک دهۀ گذشــته، روابط روســیه با ایاالت متحده و اروپا تیره

ناتو نیز متعهد شده  غرب، از نیروی نیامی استداده کرده وهای چالش کشیدن سیاستروسیه برای به
 ,Kanet)مرز هســتند، تقویت کند اســت که حضــور نیامی خود را در کشــورهایی که با روســیه ه 

ایاالت متحده استت، یکی از « مهار روسیه». گستر  ناتو حکه بیشتر تحت تأثیر سیاست (1 :2017
صلی سیه و اتحادیه اروپا بهترین حوزها سیهشمار میهای اختاف رو ست که  آید. رو بر این نیر ا

کند؛ حتی اگر غرب گستر  ناتو، روابط این کشور با کشورهای همسایه و امنیت روسیه را تهدید می
 تر، دیگر تهدیدی برای اینرهبری ایاالت متحدهت به روســیه اعمینان دهد که یک ناتوی بزرگحبه

 کشور نخواهد بود.
اند که کشورهای اروپایی و ن، متقاتد شدهجمهوری پوتیرهبران سیاسی روسیه با شروع ریاست

ــ در حوزۀ ندوذ سازیاز عریق گستر  ناتو و اتحادیۀ اروپا و حمایت از دموکراتیکایاالت متحده ــ
شرصیت دخالت می شورهای اروپای  سیه حک ستان و اکراین و الحا  کریمه، کنند. جنگرو های گرج

سینمونه سلط این دیدگاه حرو شکاری از ت شانهای آ سیه از نی  هت و ن دهندۀ مخالدت و نارضایتی رو
 رهبری ایاالت متحده هستند.امنیتی اروپا پس از جنگ سرد به
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شمالی حناتوت در  سازمان پیمان آتانتیک  ستر   شرصی با گ ستر  اتحادیه اروپا در اروپای  گ
سطح ب ست. در  ضایتی آمریکا از ر ی  پوتین پیوند خورده ا شوروی و نار سا ضای پ المللی، بین ین 

ستر  ناتو و حوزه سر گ سیه و غرب بر  ستان، نوتی رصابت  ئوپلیتیکی رو ضاد در گرج های ندوذ مت
شکک ست. صدرتدرحال  سیه، اولویتگیری ا شته از تهاج  و تحقیر کردن رو های های غربی، گذ

ست سلیحات ه شکی، کنترل ت ساوی، کوزوو، د اع مو ستر  ناتو، یوگ شور در مورد گ ای، و هاین ک
ای بر اوضــاع امنیت ملی روســیه گذاشــته گیرند. چنین اصداماتی، تأثیر مندیموارد دیگر را نادیده می

سیه تبدیک  سابقۀ  ئوپلیتیکی را به نقطۀ جو  رو ستان و اکراین در ناتو، این م ضویت گرج ست. ت ا
های ی تواناییمعنای تضــعیف چشــمگیرکند. دادن تضــویت احتمالی آینده ناتو به اکراین، بهمی

و شــکاف  زاینده در اکراین نیز نتیدۀ جنگ  ئوپلیتیکی خشــن و  (Hahn, 2017: 50)د اتی روســیه 
 رهبری ایاالت متحدهت است.مخدیانه بر سر اکراین بین روسیه و غرب حبه

ــ ـــ  ضاهای مشترک، مشارکت راهبردی، و همۀ مداهی  مربوط به روابط اتحادیه اروپا با روسیه ـ
اند. اتحادیه اروپا ــــــــ در ایداد درک مشترک دربارۀ امنیت، ناتوان بودهاری برای نوسازیحتی همک

ــــــ در جبهۀ کندکه در آن مسکو با  رانسه و آلمان معامله مینامه مینسک ــــــبرای پشتیبانی از توا ق
ضور ندارد  شان(Averre, 2016: 712)نرماندی ح شرایط، ن سیه،. این  ست که رو اتحادیه  دهندۀ این ا

داند و بیشــتر، این نهاد را ویژه اکراین، مرجع و معتبر نمیاروپا را در تأمین امنیت اروپای شــرصی و به
سو با ایاالت متحده به ستر  اتحادیه اروپا که نتیدۀ آن، بحران شمار میهم ستر  ناتو و گ آورد. گ

ست، ازجمله چالش ستان ا ستند که های امنیتی میان اتحااکراین و بحران گرج سیه ه دیه اروپا و رو
ای داشــته اســـت. در ها نقش جدیایاالت متحده با ابزارهای جنگ ترکیبی، در ایداد و تعمیق آن

سیه را پس از بحران اکراین  سهت با رو شور مه  اتحادیه اروپا حایتالیا، آلمان، و  ران سه ک ادامه، روابط 
 بررسی خواهی  کرد.

 
 بهترین شرکای روسیه . ایتالیا، آلمان، و فرانسه؛4

ـــ2014در اوت  ــــ سیه واردات برخی مواد غذایی خاص را ـ ویژه از ایاالت متحده، اتحادیه به، رو
سترالیا و نرو  حبعدًا به آلبانی، مونته سلند، لیختناروپا، کانادا، ا ستر  نگرو، ای شتاین، و اکراین گ ا

تحادیه اروپا مه  باشد حزیرا روسیه دومین ــــــ ممنوع کرد. تحری  روسیه بیشتر از اینکه برای ایا تت
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پا،  پا اســـتت برای خود روســیه مه  اســـت، زیرا اتحادیه ارو بازار مه  محدــوالت غذایی ارو
ست. بااینتأمین سیه ا شاورزی رو دوالت ک صلی مح  ای  زایندهگونهحال، در دنیایی که بهکنندۀ ا

رسد. نیر مییاسی و اصتدادی، ضروری بههای سبستانه  پیوسته است، حدظ بدهجهانی شده و به
های دوجانبه نامهها، کشورهای تضو، به روابط باز با روسیه و انعقاد موا قتدرواصع، با وجود تحری 

سیه را بهادامه داده سه و رو سیه، و  ران سیه، آلمان و رو تنوان اند. در ادامه، روابط دوجانبۀ ایتالیا و رو
شتهسه کشوری که حتی پس از ال سیه دا سیه، روابط بسیار خوبی با رو سوی رو اند را حا  کریمه از 

 ای مختدر بررسی خواهی  کرد.گونهبه
ایتالیا، همیشه با مسکو روابط مؤثری داشته و روسیه، با وجود رخدادهای اکراین، برای ایتالیا، یک 

کرده و منا عشان را در  شریک مه  باصی مانده است. دو کشور، روابط اصتدادی و انر ی خود را حدظ
کنند. برپایۀ اتام ، همگرا میویژه در شــمال آ ریقابهموارد مهمی، مانند امنیت در مناعق بحرانی، 

سال  دادی ایتالیا، در  سعه اصت شور تأمین2018وزارت تو شمین ک ش سیه ، ایتالیا،  کنندۀ کاال برای رو
میلیارد یورو در سال کاهش یا ت، اما در ه سه، صادرات ایتالیا به روسی2013بوده است. پس از سال 

ها از گذاری٪+ و سرمایه19.3، یک نقطۀ تطف وجود داشت؛ صادرات ایتالیا به روسیه 2017سال 
ــیاری از (www.iai.it)میلیارد یورو ا زایش یا ت  36به  27 ــت که بس . این روند مثبت به این دلیک اس

ها، شروع به صادرات به کشورهایی مانند صربستان یا م تحری های ایتالیایی، با هماهنگی با نیاشرکت
ــیه می ــوالت ایتالیا را به روس ــند. بنگاهباروس کردند و در آندا، محد ــادی دیگر با  روش های اصتد

عور مستقی  در روسیه استداده از معا یت مالیاتی برای حمایت از صنایع محلی، محدوالت خود را به
سال کنند. ا زونتولید می سن2016براین، در  هایی را به ارز  نامهپترزبورگ، توا ق، ایتالیا در مدمع 

های مهمی در بخش انر ی، نامه، توا ق2018. در سال 1بیش از یک میلیارد یورو با روسیه امضا کرد
، در 2018براین، در سچتامبر های انر ی بادی، و تحقیق و توسعۀ  ناوری منعقد شد. ا زونزیرساخت

نامه به ارز  حدود موا قت 13وزیر ایتالیا، جوزپه کونته، به مســکو، نخســتین ســدر رســمی نخســت
ست  1.5 شده ا ضا  سیه و ایتالیا، زیاد از . براین(www.iai.it)میلیارد یورو ام ساس، روابط تداری رو ا

 رخدادهای اکراین تأثیر نچذیر ته است.
________________________________________________________________ 

ــال  نیهمچن 1 ــبببر   نهیدر زم یهمکار ،2017در س ــ نیب ییهاتوا قایداد  س  یهاحکدر مورد راه (Enel , Rosseti)ی تیانک و روس
 شد. شر تهیشبکه بر  صدرت پ یانه برارنوآو
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دویب کرد. آنگا محدودکننده آلمان، الحا  کریمه را تأیید نکرد و اصدامات سیه ت ای را تلیه رو
شد  سکو در اکراین  ست م سیا ستار مقابله با  حال، . بااین(www.carnegie.ru)مرکک، از ابتدا، خوا

ترین ، عوالنی2، وضعیت در آلمان بسیار دشوار است. نورد استری  21دلیک خط لولۀ نورداستری به
کیلومتری، از  1230که گاز عبیعی حمتانت را در مســیری  خط لولۀ گاز دریایی جهان خواهد بود

سوالد سیه تا گرید ستری  ، در آلمان حجایی نه2سواحک بالتیک رو ت 1چندان دورتر از خروجی نوردا
ــچس از حمک می ــد و س ــک خواهد ش ــبکۀ توزیع گاز اتحادیه اروپا متد کند. در آندا خط لوله به ش

سیدریای بالتیک در آب سرزمینی رو سوئد، دانمارک، و آلمان تبور خواهد کرد. در های  ه،  ناند، 
 E.ONــ ، سه شرکت انر ی اروپا2015پترزبورگ، در  وئن المللی اصتدادی سنعول کندرانس بین

ترین شرکت انر ی ــــــ با بزرگهلندیتـــحاتریشیت، و رویال هلندی شک حانگلیس OMVحآلمانیت، 
ند تا این خط لوله را بســازند. کشــورهای شــرصی اتحادیه اروپا، توا ق رســیدروســی یعنی گازپروم به

های ها، این عرح از تاکتیکهای آنهمواره با ســاخت این خط لوله مخالف بودند، زیرا برپایۀ گدته
ــروسیه برای مدازات اکراین بود. این همکاری آلمانی گذارد، بلکه تنها بر اکراین تأثیر میروسی، نهـ

ستری ین را نیز ارتقا میصدرت مالی کرمل شد. نوردا سکو کمک می 2بخ کند تا موصعیت خود را به م
ضر، تنوان تأمینبه صلی گاز در اروپا تثبیت کند حدر حال حا شده به  41کنندۀ ا صد از گاز وارد در

میلیارد یورو  25.8های آلمانی، کاالهایی به ارز  ، شرکت2017اروپا از روسیه استت. در سال 
ت صادر کردند، اما هنوز،  اصلۀ زیادی با نقطه اوج پیش از 2016سیه حرصمی بیشتر از سال را به رو
ــتهتحری  ــروع به ترک تدریدی انر ی هس ــمی از اکنون، بهای کرده و ه ها دارند. آلمان، ش عور رس

ــساخت این خط لولۀ گازی  ـــ ــ حمایت که برای تأمین نیازهای انر ی این کشور ضروری استـ ـــ ـ
سیه، (www.ft.com)ند کمی شدید آلمان به گاز رو سیه و آلمان و نیاز  . این عرح بزرگ گازی میان رو

کند. آلمان، حاضر نیست برای شکاف تمیقی را بین آلمان و ایاالت متحده در برابر روسیه ایداد می
 هد.دمهار روسیه دست از این عرح بکشد و پایان این عرح به روسیه، کارت بازی صدرتمندی می

شت. بااین سه دا شدیدی بر  ران سیار  سی ب سیا شور، الحا  کریمه، تأثیر  حال، مقامات این ک
ــــگدت ــیه ـ ــیار منیمی را با روس ــــ اندام میویژه برای حک بحران اکراینبهوگوهای بس ـــــ دهند ـ

________________________________________________________________ 

1. Nord stream  
2. Greifswald 
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(www.diplomatie.gouv.fr) سدر امانوئک مکرون، رئیس2018. در مه سه، به ، در عول  جمهور  ران
ــ ــد که مه توا ق 50کو، مس ــا ش ــرمایهآنترین نامه و صرارداد، امض گذاری دو میلیارد یورویی ها، س

درصــدی در عرح جدید تیی  گاز عبیعی مایع در صطب شــمال روســیه  10شــرکت توتال با ســه  
تواند ششمین شرکتی باشد که در عرح روسی خط لوله گاز است. همچنین، این شرکت  رانسوی می

ستر سامبر (www.francais.rt.com)کند شرکت می 2ی نوردا ، برونو لومایر، وزیر امور 2018. در د
اصتدادی و دارایی  رانسه، در جلسۀ شورای اصتدادی، مالی، صنعتی، و تداری در پاریس با ماکسی  

سه، دربارۀ زمینه1اورشکین سیه دیدار کرد. در عول جل دادی رو صلی روابط ، وزیر توسعۀ اصت های ا
سیه بحثاص شد و چندین توا قتدادی دوجانبۀ  رانسه و رو نامه همکاری بین دو دولت، هایی اندام 

شرکت ضا کردند که دربردارندۀ همچنین، بین  شد. دو وزیر، چندین صرارداد ام ضا  عرح  30ها، ام
 .(www.tresor.economie.gouv.fr)اساسی برای تقویت روابط اصتدادی بود 

رسد، در سطح سیاسی، اصتدادی، و امنیتی، اتحادیه اروپا نیر میشده، بهرحبا توجه به موارد مط
ماهنگی و کشورهای تضو آن در دو خط موازی صرار دارند. روابط با روسیه، یکی از دالیک اصلی ناه

ست. هنگامی شورای اتحادیه اروپا اهداف اروپایی و منا ع ملی ا ضو در چارچوب  شورهای ت که ک
کنند. اگرچه با منا ع متداوت، همۀ کشورها مشی منسد  پیروی میها از یک خطکنند، آنتمک می

ویژه بهحال، هر کشــوری، کنند. درتینها تلیه روســیه اتام میموا قت خود را با تمدید تحری 
سه ست ، با توجه به رابطۀ تاریخیایتالیا،آلمان، و  ران سیا سیه،  های همکاری دوجانبه را خود با رو

ــ ــه، آلمان، و ایتالیا در روابط دوجانبه با عه میتوس ــور  رانس ــه کش دهد. این دو نوع ر تار متداوت س
شان سیه، ن سیه و در صالب اتحادیه اروپا با رو ستردۀ هژمونی ایاالت متحده رو دهندۀ ندوذ و صدرت گ

ستان، به سائک اکراین و گرج ست. م سیۀ ایاالدر اتحادیه اروپا ا ت متحده شدت در برنامۀ مهار رو
سیه باید اتحادیه اروپا و ناتو را در کنار خو شد. اهمیت دارد. ایاالت متحده، برای مهار رو شته با د دا

 های امنیتی میان ایاالت متحده و روسیه را بررسی خواهی  کرد.در بخش بعدی چالش
 
 

________________________________________________________________ 

1 Maxim Oreshkin 



 1400پاییز و زمستان ، 1 ، شماره10، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش                                         42

 های امنیتی ایاالت متحده و روسیه. چالش5
ای هستند. روسیه، برتری آمریکا و سیاست یکدانبۀ ی پیچیدهایاالت متحده و روسیه، درگیر رویاروی

کار می بهاین کشــور را ان یه  پذیر  روســ حده نیز از  یاالت مت ند و ا هانی، ک صدرت ج یک  تنوان 
یه را تضــعیف میخودداری می یت روســ بهکن، وضــع یه را  ند، و روســ جاهک یک  های علبیدل

ند ا  ســرزنش می ئوپلیتیکی که (Orlova, 2020: 118)ک ند  کارانش بر این نیر یت و هم . آدوم
ـــــ تنوان دشمن  ئوپلیتیکی شماره یک ایاالت متحدهبهوضعیت روسیه در گدتمان آمریکایی ــــــــ

ســختی کنند، بهآن را توصــیف می 1گونه که ســیاســتمداران ایاالت متحده ازجمله میت رامنیآن
روســیه و تهدیدی که این کشــور برای منا ع  هایباور اســت. این ســیاســتمداران دربارۀ تواناییصابک

یاالت متحده ایداد می صدرت روســیه، یعنی ســاحکند، اغرا  میا عد از  یک ُب ها  ند. تن های کن
سته ست. ظهور  ناوریای، تهدید وجودی واصعیه ساحای برای ایاالت متحده ا های جدید، ها و 

ای جدید و بالقوه بســیار خطرناک روســیه را ای از تهدیده، عیف گســتردهویژه در  ضــای مدازیبه
های نوین در ماهیت جنگ و ، اما دگرگونی(Adomeit, 2019, 245)کند برای ایاالت متحده ایداد می

چالش کشــیدن هژمونی ایاالت متحده تهدیدها و پیدایش جنگ هیبریدی، توانایی روســیه را برای به
 ا زایش داده است.

سیه، در  شرصی و خاورمیانه، با یکدیگر چالش دو مدموتۀ منطقهایاالت متحده و رو ای اروپای 
سه س ستر  مؤ شرصی، با گ های امنیتی غرب حناتو و اتحادیه امنیتی دارند: ایاالت متحده در اروپای 

کند. در اروپای شرصی، یک مدموتۀ اروپات در همسایگی روسیه، با تددید حیات روسیه مقابله می
ــت که  ئوپلیتیکی حیعنی  اصد معماری امنیتی توا ق ای دوصطبیامنیتی منطقه ــده اس ــدهت ایداد ش ش

کند. بحران اکراین، نمونۀ آشکاری از دیوید لیک، آن را ناپایدارترین نوع مدموتۀ امنیتی توصیف می
ست گونه رصابتاین صلی (Smith, 2020: 34-35)ها ا صحنۀ ا شرصی به  شورهای اروپای  ؛ بنابراین، ک

ــده رصابت ایاالت ــیه تبدیک ش ــتداده آمریکا از ابزارهای متحده و روس اند. در بخش بعدی، نحوۀ اس
ــی پنج ــرصی را بررس ــیه در اروپای ش گانۀ جنگ ترکیبی حموردنیر کولین و جننیرودت برای مهار روس

 ای .کرده
________________________________________________________________ 

1 Willard Mitt Romney 
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 روسیههای امنیتی اتحادیه اروپا و . ابزارهای جنگ ترکیبی آمریکا برای تأثیرگذاری بر چالش6
یک جی. نگ ترکیبی را اینکولین و ریچبورن کیپاتر ند: گونه تعریف کردهجننیرود، ج داده »ا اســت

سترده بهه  ستیابی به اهداف همهزمان از چندین ابزار صدرت با پیامدهای اجتماتی گ جانبه منیور د
نیامی،  تواند ابزارهای صدرتو با حمله به نقاط ضــعف دشــمن اســـت. بازیگر جنگ ترکیبی می

به یاســی، اصتدـــادی، مدنی، و اعاتاتی خود را  تأثیرگذاری بر گونهســ ای تمودی و ا قی برای 
شدت یک یا سازی کند. همچنین، میهای خاص، هماهنگای از  عالیتمدموته تواند با ا زایش 

سیبچند ابزار صدرت، به شودصورت تمودی یا ا قی تمک کند و موجب آ شمن  شتر د «  پذیری بی
(Cullen, & Reichborn-Kjennerud, 2017: 3, 8) ــی با ابزارهای . ایاالت متحده در دورۀ موردبررس

ــادی، مدنی، و اعاتاتی حابزارهای جنگ ترکیبیت،  ــی، اصتد ــیاس ویژه پس از بهگوناگون نیامی، س
سال  شدید چالشاکراین 2014بحران  سیه و اتحادیه اروپا نقش د، در تداوم و ت شته های امنیتی رو ا

 ای .است که در ادامه این ابزارهای صدرت را بررسی کرده
مقایســـه : اگرچه توان نیامی روســـیه با صدرت نیامی ایاالت متحده صابکابزار قدرت نظامی

ای برای ایاالت متحده باشد. ایاالت لحاظ نیامی، تهدید جدیتواند بهنیست، اما روسیه هنوز می
ــیه  ــتداده میمتحده در جنگ ترکیبی با روس کند؛ هرچند تاکنون از درگیری از توان نیامی خود اس

ــت؛  ــیه در برابر ایاالت متحده از چندین ویژگی مه  برخوردار اس ــت. روس نیامی پرهیز کرده اس
ــال به ــازمان2015تنوان نمونه، در س ــیه را به، س تنوان منبع های اعاتاتی ایاالت متحده، روس

اند که در جنگ الکترونیکی، مو ق شــده اســت عر ی کردهاصــلی تهدیدهای ســایبری در جهان م
سوریه را مختک کند. همچنین، بهسامانه ستقر در  سربازان آمریکایی م رسد، نیر میهای ارتباعی 

شــده توســط والدیمیر پوتین در مارس ایاالت متحده صادر به مهار نســک جدید ســاح رونمایی
ــد. در اوت  2018 ــی این گمان را ایداد کرد که ، ر تار غیرمعمول 2018نباش یک ماهوارۀ روس

سیه می ضایی برای از بین بردن ماهوارهتواند از آن بهرو ساح   های دیگر حایاالت متحدهت تنوان 
 .(Russell, 2018: 9)استداده کند 

لحاظ کیدیت و کمیت نســبت به در ســطح راهبردی، نیروهای متعارف ایاالت متحده و ناتو به
ــیه برتری د ــیه تلیه ناتو بعید بههمینارند؛ بهروس ــبب، حمله و جنگ متعارف روس ــد. نیر میس رس

ــت و بااین ــرصی ناتو از برتری نیامی برخوردار اس ــطح موازنۀ محلی در جبهۀ ش ــیه در س حال، روس
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، ایاالت متحده و ناتو برای ا زایش نیروهای نیامی 1های روسیه در کالینینگرادسبب استقرار پایگاهبه
رســد در حالت بحرانی، نیروهای روســی نیر میرو هســتند. بهدر این منطقه، با بحران روبهخود 

شورهای بالتیک غلبه کنند  شکنندگی نیروی (Da Shlapak, 2016: 8)بتوانند عی چند روز بر ک . این 
. شدت کشورهای حوزۀ بالتیک را نگران کرده استایاالت متحده در اروپای شرصی در ُبعد نیامی، به

و الحا   2008اندعال نیامی ایاالت متحده و متحدانش در برابر حملۀ روسیه به گرجستان در سال 
دهندۀ ضعف ابزار نیامی ایاالت متحده در اروپای شرصی در ، نشان2014کریمه به روسیه در سال 

 برابر روسیه است.
 تحده و متحدانش،برپایۀ برآوردهای هایکس و همکارانش از صدرت نیامی روســیه و ایاالت م

ناتو در  حده و  یاالت مت مااًل ا هد، احت یک درگیری و جنگی رد د بالت ز رو 90اگر در کشــورهای 
شوند. نیروهای آمریکایی مستقر در روز دوم، تقریبًا پیروز می 90بازند، اما در نخست، جنگ را می

کارگیری این حال، بهایندهند. بااروپا، تنها بخش کوچکی از کک ارتش ایاالت متحده را تشـکیک می
شاخص صدرت نیامی حضربۀ دصیق؛  9برد. هایکس و همکارانش با محاسبۀ نیروها، زمان زیادی می

شکی یکچارچه؛ نیروی دریایی و صابلیت های دریایی؛ نیروی زمینی و برتری هوایی؛ د اع هوایی و مو
شناسایی؛ جنگ الکترونیکی؛  ی تملیات ویژه؛ جاسوسی، نیارت، وا زارهای ترکیبی؛ نیروهاجنگ

اند که ابزارهای سیاسی و اصتدادی و جنگ سایبریت ایاالت متحده و متحدانش به این نتیده رسیده
ــترده ــیار صدرتمندتر و گس ــترس ایاالت متحده، بس ــت. باایندردس حال، این تر از ابزار نیامی آن اس

سابزارهای صدرت، هنوز به سیه ا شدهتدادعور کامک برای مهار رو سیه، ابزارهای جدید خود ه ن اند. رو
ست و بهرا برای بهره سازی کرده ا ضعف احتمالی ایاالت متحده باز ، ای  زایندهگونهبرداری از نقاط 

 ,Hicks)ست مایک و صادر به اندام اصدامات صهرآمیز حازجمله نیروی نیامیت برای پیشبرد منا ع خود ا

& Samp, 2017: 104, 135)سیه برتری دارد. هرچند ابز ، ار صدرت نیامی ایاالت متحده بر صدرت رو
 کند.رنگی ایدا میولی در جنگ ترکیبی ایاالت متحده در اروپای شرصی، نقش ک 

 :سی سیا سی و دیچلماتیک، مه  ابزار قدرت  سیا ترین اهرم تأثیرگذار بر مدیریت روابط ابزار 
تنوان یک تضــو دائ  شــورای امنیت ســازمان ملک کلی ایاالت متحده با روســیه اســت. روســیه، به

________________________________________________________________ 

به اروپا و  یکی اصله دارد. نزد هیبا روس لومتریک 300جدا است و حدود  هیروس یو لهستان که از خاک اصل یتوانیل کشور نیب یامنطقه 1
 .دهدیم هیبه روس یتوجهمانور صابک ترصد ،در آن هیروس یهاگاهیوجود پا
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کنند، وتو کند. ابزارهایی هایی را که ایاالت متحده و متحدانش ارائه میمتحد، صادر اســت صطعنامه
شــمار یچلماتیک و ســیاســت تدم شــناســایی، بخشــی از ابزار صدرت ســیاســی بههای دمانند تحری 

ــیه برای بیان آیند. تحری می ــت که ه  ایاالت متحده و ه  روس های دیچلماتیک، ابزاری متداول اس
ها، تبادالت، توانند دربردارندۀ لغو جلســهها میکنند. این تحری ها اســتداده میمخالدت خود از آن

یا  را ماتاخراج  مات دیگر ها، صطع راهخوان دیچل صدا یک، و ا مات کاهش روابط دیچل باعی،  های ارت
شیر دولبه شم ست  شند؛ بنابراین، تحری  دیچلماتیک ممکن ا سنتی برای با سازوکارهای  شد که  ای با

 .(Hicks, & Samp, 2017: 91)ها را تضعیف کند.ها و درگیریوگو دربارۀ اختافبحث و گدت
های دیچلماتیکی را تلیه روســیه وضــع، و در پی تداوز روســیه به اکراین، ایاالت متحده، تحری 

جمهوری ها، حتی کمیسیون دوجانبۀ ریاستارتباط مقامات باالی حکومتی را تعلیق کرد. این تحری 
ــ ـــ ای تنوان سازوکار دوجانبۀ رسمیبه 2009که اوباما و مدودف در سال روسیه و ایاالت متحده ـ

گر ت. ــــــــــ را نیز دربر میهای گوناگون روابط دو کشــور تأســیس کرده بودندبرای مدیریت جنبه
، 2016دتوت نشد. در اواخر دسامبر  G-8همچنین، روسیه، در راستای تحری  دیچلماتیک، به گروه 

باما در واکنش به دخالت روســیه در انتخابات ریاســـت دیچلمات  35جمهوری ایاالت متحده، او
 .(Sanger, 2016: 1)وسی و مأمور اعاتاتی روس را از آمریکا اخراج کرد ر

سیه درپیش ا زون سایی را در برابر الحا  کریمه به رو شنا ست تدم  سیا براین، ایاالت متحده، 
سر باز زده گر ته و همچنین از به ستیای جنوبی و آبخازیا در گرجستان  ستقال او شناختن ا رسمیت 

ــت. این  ــع، اس ــانهمواض ــتای پرهیز از نش ــت بلندمدت آمریکا در راس ــیاس های صدرتمندی را از س
کند. در این زمینه بر اتمال زور، به روســیه مخابره میشــناختن تغییرات ســرزمینی مبتنی رســمیتبه

ست اوباما، محدودیت  :Hicks, & Samp 2017)هایی را برای تعامک با مقامات کریمه اتمال کرده ا

خوبی پذیر است و ایاالت متحده نیز بهبرابر ابزار صدرت سیاسی ایاالت متحده آسیب. روسیه در (92
 برد.از این ابزار بهره می

 صادی شرکای ابزار قدرت اقت سه با ایاالت متحده و متحدان و  سیه در مقای دادی رو : صدرت اصت
جای اروپا، ؤثر بههای اصتدــادی ما  بســیار ناچیز اســت. ناکامی روســیه در یا تن گزینهاروپایی

ــی به بازارهای اینبه ــترس ــت که پوتین، دیر یا زود، نیازمند برصراری دوبارۀ روابط تداری و دس معنا اس
دادی ایاالت متحده ــــــــ ست ازجمله تحری سرمایۀ غرب خواهد بود. ابزار اصت سیا دادی،  های اصت
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و اهرمی است که همچنان در مزیت نامتقارن  ــــــگذاِری، و سیاست انر یتداری، سیاست سرمایه
 .(Hicks & Samp, 2017: 94)شود کار گر ته میرویکرد راهبردی ایاالت متحده در برابر روسیه به

های اصتدادی، از زمان آغاز بحران اکراین، نقش مهمی در سیاست ایاالت متحده در صبال تحری 
شته سیه دا شار اصرو سبب ا زایش   سیهاند و  شکننده به رو دادی  شده ت سکو  اند و ا زایش تنش با م

(Weiss & Nephew, 2016: 86)شــده، ســازوکار تحری  را از ابزار . چند دهه تحری  دصیق و حســاب
ها، و ها، گروهتوان از آن تلیه شـرکتصهری اصتدـادی به ابزار بسـیار دصیقی تبدیک کرده اسـت که می

ست سیا ستداده کرد.  های تحری  ای از گزینهتحده، مدموتهگذاران ایاالت ما راد خاص خارجی ا
توانند ای که میهای گستردههای هوشمند تلیه ا راد و نهادهای خاص تا تحری اصتدادی حاز تحری 

 .(Hicks & Samp, 2017: 95)ت را دراختیار دارند های اصتدادی را محدود کنندهمۀ  عالیت
پای شــرصی، در اواســط مارس  باما در پاســخ به تدــرف کریمه در ارو ، برای 2014دولت او

های هوشمندی را تلیه روسیه وضع کرد و با گستر  تداوز مسکو به شر  اکراین، بار، تحری نخستین
، های  علی ایاالت متحده حدر برابر بحران اکراینتها ا زود. تحری بر سطح، دامنه، و شدت این تحری 

ت مسدود کردن دارایی و ممنوتیت سدر نزدیکان و مقامات نزدیک به پوتین که 1تلیه روسیه تبارتند از: 
شته شاغک خاص 2اند؛ در جنگ اکراین نقش دا سازی معامات با م سدود کردن دارایی و محدود ت م

ر ی، و های مالی، انت ممنوتیت معامات مالی با برخی شــرکت3دارای روابط نزدیک با کرملین؛ 
سیه؛  سیه؛ 4د اتی رو صنعت ندت رو صادرات  ناوری، کاالها، و خدمات به بخش  ت 5ت ممنوتیت 

سیه؛ و  ستدادۀ دوگانه به رو صادرات کاالهای دارای ا ت ممنوتیت کامک 6محدودیت در زمینه د اتی و 
سیه  شغال رو سیه،  های ایاالت متحده تلیه. تحری (Rebecca 2016: 6)معامات با کریمه تحت ا رو

شی از ر ی  تحری  سخ شمار میهای ایاالت متحده بهدر رابطه با بحران اکراین، بخ آیند. اوباما، در پا
های ، تحری 2016جمهوری ایاالت متحده در سال گرانۀ روسیه در انتخابات ریاستبه ر تار مداخله

دادی جدیدی را تلیه  GRUاصت
FSBو  1

سی، و چن2 شرکت  ناوری این ، چهار مقام اعاتاتی رو دین 
 .(www.obamawhitehouse.archives.gov)کشور وضع کرد 
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2 Federal Security Service (FSB) 
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های مربوط به اکراین، ایاالت متحده و روســیه، تدارت دوجانبۀ خود را با با وجود تأثیر تحری 
، حدظ کردند. ایاالت متحده، ششمین شریک تداری 2015میلیارد دالر در سال  23ارز  حدود 

گذاری خارجی برای روسیه است. سیاست تدارت صلی تأمین اتتبار و سرمایهبزرگ روسیه و منبع ا
سرمایه سالو  سیه، در  شده گذاری ایاالت متحده در صبال رو ستخو  تغییرات بنیادینی  های اخیر، د

های ، دولت اوباما و کنگره با یکدیگر همکاری کردند تا به آخرین محدودیت2012است. در سال 
س سونتداری دوران جنگ  دوبات جک وانیکت پایان داده و روابط تداری تادی را با ــــرد حبرپایۀ م

ــتر  دهند. ــکو گس ــیه، تحری با ا زایش تنش مس ــبب های  ئوپلیتیکی ایاالت متحده و روس ها س
سال 40کاهش تدارت دوجانبه حتقریبًا  صد بین  سیه به 2015تا  2013های در داد رو شد. اصت ت 

های دسترسی به که همۀ راهاتتبار کشورهای غربی وابسته است. درحالی دسترسی به سرمایه و تأمین
های جدید، بر اند، خطر اتمال تحری های جاری صرار نگر تهســرمایه و اتتبار، تحت تأثیر تحری 

ــرمایه ــرمایهگذاری بینبازارهای س ــیه را المللی تأثیرگذار بوده و س ــورهای غربی در روس گذاری کش
 .(Hicks & Samp, 2017: 101)گیر، کاهش داده است ای چشمگونهبه

ترین صــادرکنندۀ انر ی جهان و دارای ذخایر تیی  ندت و گاز عبیعی اســت. این روســیه، بزرگ
ندت ها ــشدت به صادرات هیدروکربنکشور برای ا زایش رشد اصتدادی و پر کردن خزانۀ دولتی، به

ــ وابسته است. همچنین، خام و گاز عبیعی ـــ بستگی همسایگان خود به انر ی کرملین همواره از واـ
سیه به ستداده میرو سی ا سیا ست کند. بااینتنوان اهرمی  سیا داد و  حال، اهمیت انر ی برای اصت

دهد. ایاالت متحده، هایی را دراختیار ایاالت متحده و متحدانش نیز صرار میخارجی روســیه، اهرم
ــاب زغال ترین تولیدکنندۀ انر ی در جهانبزرگ ــلی بازارهای جهانی حبا احتس ــنگت و بازیگر اص س

های گوناگونی را دراختیار دارند که گذاران ایاالت متحده آمریکا، گزینهانر ی اســـت. ســیاســـت
 ها برای  شار یا همکاری با روسیه استداده کنند.توانند از آنمی

ترین چالش امنیتی تنوان اصلیهبایاالت متحده و اتحادیه اروپا، در پاسخ به بحران اکراین ــــــــ
های هد مندی را بر چهار شرکت بزرگ انر ی روسیه، یعنی ــــــ تحری میان روسیه و اتحادیه اروپا

عه گازپرومت، اتمال کرده 1نواتک، روس ندت، ترانس ندت، و گازپروم ندت تاب ند. این حشــرکت  ا
________________________________________________________________ 

1 Novatek, Rosneft, Transneft, and Gazprom Neft 
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ها های پیشر ته، دسترسی این شرکتبر ممنوتیت صادرات برخی خدمات و  ناوریها، ا زونتحری 
تنوان نمونه، معامات گذاری ایاالت متحده را نیز محدود کرده اسـت؛ بهبه بازار سـرمایه و سـرمایه

های بزرگ ندتی غرب را متوصف کرده موبایک و دیگر شــرکتها با اکســونبزرگ مشــترک این شــرکت
های ندتی زیر دریا در صطب وسعۀ میدانکه درحال تهای ندتی دولتی روسیه ــــــــاست تا از شرکت

ستند سیاه، و جاهای دیگر ه شود شمال، دریای  ـــ حمایت ن ــــ . ابزار صدرت (www.politico.com)ـ
شــدت تضــعیف کرده اســت و این کشــور، اصتدــادی ایاالت متحده در جنگ ترکیبی، روســیه را به

 ر خواهد شد.تدرصورت هماهنگی آمریکا با اتحادیه اروپا در این زمینه، ضعیف
 سیه، در ابزار قدرت مدنی ست که رو سی تمومی، ابزار دیگری ا : ابزار صدرت مدنی یا دیچلما

ضعف سه با ایاالت متحده، در آن  سانهمقای سرکوب ر سط ها و روزنامههایی دارد.  ستقک تو نگاران م
ضای اعاع سلطۀ رسانهحکومت پوتین،   ضایی زیر  سته و   سته به کرسانی ب اد کرملین را های واب

شور می ست که این ک سی تمومی ایاالت متحده، ابزار مهمی ا ست. دیچلما تواند برای ایداد کرده ا
ستداده کند.  ست خارجی خود از آن ا سیا شبرد اهداف  سیه و پی رساندن اعاتات واصعی به مردم رو

اهیر شوروی سابق کارگیری دیچلماسی تمومی، بخشی از رویکرد ایاالت متحده در برابر اتحاد جمبه
شتر از عریق آ انس اعاتاتی ایاالت متحده  سرد بود، که بی USIA(در عول جنگ 

1
شد. اندام می )

BBG(امروز، بنگاه دولتی خبرپراکنی 
2

صدای آمریکا، رادیو اروپای ) ست که  ستقلی ا ، نهاد  درال م
سیه و ک شورهای دیگر، ازجمله در رو شوروی، آزاد، و رادیو آزادی را برای مردم ک سا شورهای دیگر پ

های دیگری مانند آموز  و تبادل  رهنگی و دیچلماســی کند. دیچلماســی تمومی، بخشپخش می
عه بین مان توســ ـــاز جه و س خار حده را نیز دربر می ردی در وزارت امور  یاالت مت گیرد المللی ا

(Matthew, 2016: 15). 
ائۀ اعاتات به مخاعبان روســی و رســـانی، در اردیچلماســی تمومی و ابزارهای دیگر اعاع

اند. اتتبار کردن تبلیغات و اعاتات نادرســت کرملین، مو ق بودهکشــورهای دیگر، در راســتای بی
ستقی  و زنده در رویارویی با موجی از منابع اعاع ستقی ، ضبط م ستقی  و غیرم ست م سانی نادر ر

 & Paul)به د اع از ادتاهایش کند  توانســت در موارد خاصــی با ا شــای اعاتات، روســیه را وادار

________________________________________________________________ 

1 United States Information Agency 
2 Broadcasting Board of Governors 
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Matthews, 2016: 9)ای ایاالت متحده و ناتو که نشــان های ماهوارهتنوان مثال، انتشــار تکس؛ به
ــی در داخک اکراین میمی ــانهداد، نیروهای نیامی روس ــواهد انکارناپذیری را به رس های جنگند، ش

ــخص می ــاد  جهانی ارائه داد که مش ــیه در مورد تدم دخالت خود در درگیری اکراین ص کرد، روس
ــت  رســانی تمومی، ابزار مدنی صدرتمندی دراختیار ایاالت ها و اعاع. رســانه(www.nato.int)نیس

گیری ا کار جهانی تلیه این کشــور و یکچارچگی متحده هســتند که ســبب تضــعیف روســیه و جبهه
 اند.ها تلیه روسیه شدهاتحادیه اروپا برای تمدید تحری 

 اتی تبارتند از: توانایی جاســوســی، های ابزار صدرت اعات: زیرشــاخهابزار قدرت اطالعاتی
 ؛ جنگ الکترونیکی؛ و جنگ سایبری.1نیارت، و شناسایی

ـــ  سایی:ـ شنا سی، نظارت، و  سو صلی ابزار صدرت اعاتاتی را می توان جا توان در بخش ا
سایی خاصه کرد. صابلیت شنا سوسی، نیارت، و  سایی، توانایی جا شنا سوسی، نیارت، و  های جا

سالشمار مینگ جدید بهپایه و بنیان رو  ج های های اخیر، از دیدگاه تموم مردم، صابلیتآیند. در 
ــایی ایاالت متحده، به ــناس ــی، نیارت، و ش ــوس های نبرد معنای تهیۀ ویدیوهای زنده از میدانجاس

ها بوده است. صدرت جاسوسی، نیارت، سرنشین به تروریستدوردست و حملۀ هواپیماهای بدون
آوری اعاتات حازجمله ها، ابزارهای گردها و صابلیتای از ســامانهســتردهو شــناســایی، عیف گ

های شناسایی و ابزارهای هوایی، زمینی، دریایی، و سرنشین، ماهوارههواپیماهای باسرنشین و بدون
های ای که دادههای تحلیلیدهندۀ داده، نیروهای انسانی و صابلیتسایبری دیگرت، حسگرها، اتدال

گیرد. جاســوســی، نیارت، و میکند، را دربر به اعاتات تملی برای ســربازان تبدیک میخام را 
های گوناگونی تنها برای نیارت آمریکا و متحدانش بسیار مه  است، بلکه منابع و رو شناسایی، نه

سیگنال سانی،  شککازجمله منابع ان دویرها، و  های دیگر اعاتات را با ه  ها، موصعیت مکانی، ت
ــککت ــویر واصعی رویدادهای جهانی و نیروهای ش ــتدهندۀ آنرکیب، و تد ــیاس گذاران ها را برای س

ــی  می ــتترس ــیاس ــده در مدیریت و د اع از منا ع ها و راهبردهای اتمالکند. این توانایی، بر س ش
 .(Hicks, & Samp, 2017: 127)گذارد ایاالت متحده تأثیر می
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اســوســی، نیارت، و شــناســـایی و همچنین،  عال کردن ایاالت متحده و متحدانش برای ج
های ضــد ضــایی هایی که در برابر صابلیتاند؛ ســامانهها وابســتهارتباعات نیامی جهانی به ماهواره

های متراک  ای مانند سامانههای ضد ضایی و ضدحرکتیپذیر هستند. روسیه، صابلیتروسیه آسیب
عال کردن حســگرهای  بهماهوارهزمینی را برای غیر  داد اختال در اینای و لیزر  نه منیور ای گو

. همچنین، اتتقاد بر این است که روسیه، (www.defense-update.com)حسگرها توسعه داده است 
ــاح ــدماهوارهدرحال تولید س ــت های ض ــاح جدید (Hicks & Samp, 2017: 127)ای اس . این س

 و شناسایی ایاالت متحده شود.تواند سبب تخریب صابلیت جاسوسی، نیارت، می
در حوزۀ جاســوســی، نیارت، و شــناســایی، ارتش ایاالت متحده دارای ناوگان صدرتمندی از 

دار و همچنین، امکانات  ضـایی سـرنشـین و تعداد کمتری هواپیماهای سـرنشـینهواپیماهای بدون
شناسایی را دراختیار هواپیمای جاسوسی، نیارت، و  450است. نیروی هوایی ایاالت متحده تقریبًا 

سرنشین است. همچنین، گزار  شده است مورد، هواپیمای بدون 360دارد که از این تعداد، حدود 
نیز در راستای جاسوسی، نیارت، و شناسایی  "RQ-170 Sentinel"ای مانند که هواپیماهای راهبردی

ملیاتی، مواردی مانند کنند. هواپیماهای جاســوســی، نیارت، و شــناســایی تاکتیکی و ت عالیت می
"MQ-1 Predator"  و"MQ-9 Reaper" ندت، انواع دیگر ها میحهردوی این باشــ ند مســلح  توان

ست  شینهای بدونسی سرن شین و   RQ-4 Global"ای مانند هواپیماهای دار، و هوایی راهبردیسرن

Hawk" های ســرنشــین ما ند انواع و هواپی مان را دربر  "E-8 JSTARS"و  "U-2" ،"RC-135"داری 
براین، ایاالت متحده تعداد محدودی اند. ا زونگیرند که تمدتًا در عول جنگ ســرد توســعه یا تهمی

سایی حبیشتر برای گردآوری هواپیمای خاص را برای اندام مأموریت شنا سوسی، نیارت، و  های جا
ــعه دادن آناعاتات راهبردیت از محیط ــاخته و درحال توس ــت. هواپیمای ها اهای غیرمداز، س س

ــ میدان آمده استکه توسط ایاالت متحده و چندین متحد ناتو بهــ F-35جنگندۀ نسک پند ، مانند 
سایی دصیق و هد مند را در دارای صابلیت شنا سی، نیارت، و  سو ست که توان جا شمگیری ا های چ

ا کن آینده یمای بمبکند. هواپویژه در اروپای شــرصیت تقویت میمناعق موردمناصشــه با روســیه حبه
ــت از این لحاظ دارای صابلیت "B-21 Raider"ایاالت متحده، یعنی  ــمگیری نیز ممکن اس های چش

. توان جنگ اعاتاتی ایاالت متحده در برابر روسیه بسیار باال است (Wood, 2016: 248-249)باشد 
 شدت زیر نیر دارد.و تحرک نیروهای روسی را به
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ــ  به نیروهای ایاالت متحده و  )EMS( 1تداده از عیف الکترومغناعیسیاس جنگ الکترونیکی:ـ
ــرمایهناتو اجازه می ــرتت و دصت تمک کنند. س ــتای گذاریدهد که با س ــیه در راس های جدید روس

های مه  ایاالت متحده حازجمله ارتباعات یکچارچه، های جنگ الکترونیکی، تواناییا زایش صابلیت
ســرنشــینت، را که به عیف الکترومغناعیســی متکی هســتند، های بدونهای دصیق، و ســامانهســاح

های جنگ الکترونیکی دوبرابر شــده که توانایی روســیه در حوزۀ صابلیتاندازد. درحالیخطر میبه
های ویژۀ جنگ الکترونیک در ایاالت متحده و نیروهای ناتو برای جنگ ها و تخدصاست، توانایی

برا کی در  ی ن ترو ک ل یی ا ها بهن یه،  ـــ نهبر روس ته اســـت گو یا  هش  کا یر  گ م ـــ ای چش
(WWW.breakingdefense.com) نگ ترکیبی در این حوزه حده در ج یاالت مت ده، تملکرد ا ؛ درنتی

 پذیر نیست.نسبت به روسیه ضعیف است و روسیه در مقابک این ابزار ایاالت متحده چندان آسیب
ـــ  سایبریـ وســیه و ایاالت متحده در آن درحال : صلمروی اســت که تنش و رصابت بین رحوزه 

شکاف و  ا سایبری، ارتباعی به  شواری مقابله با چالش  ست. برای ایاالت متحده، د صلۀ ا زایش ا
سترده سایبری و صابلیتصدرت  ناورانه ندارد. ایاالت متحده از توانایی گ سی  سو های ای در حوزۀ جا

ی مهار حوزه، بیشتر به تدوین راهبردی برا تهاج  سایبری برخوردار است و چالش این کشور در این
شــود. چنین راهبردی، ترکیبی از های صهرآمیز روســیه در  ضـــای مدازی مربوط میمؤثر  عالیت

ــبکه عالیت ــخهای رایانههایی مانند د اع از ش ــی؛ پاس ــوص گویی به انواع ای دولتی، نیامی و خد
شبکۀ رایانه ست تگوناگون تملیات  شخیص در سی؛ ت سایبری  ندامامک حمات؛ اای رو تملیات 

سایبری؛ و ایداد مقاومت متحد در برابر حمله سب با حملۀ  شابه را دربر میمتنا گیرد. در این های م
ه اســت زمینه، ایاالت متحده، بیشــترین اصدامات را برای اندام تملیات ســایبری تهاجمی اندام داد

(Mark, 2016: 1). 

شان دادن صابلیت سایبری بهن شی از یک راهبرد بازدارندۀ مؤثر، خطرهایی را برای های  تنوان بخ
های ســـایبری در کند. هیچ راهکاری وجود ندارد که بتواند از تمام حملهها ایداد میدوام صابلیت

اشــت و هایی خواهد دناچار نقصا زاری بههای گوناگون آن، د اع یا جلوگیری کند. هر نرمشــکک
سیببازیگر پیشر ته و مدم  دولتی سیه، همیشه آ سال پذیریای مانند رو ها را پیدا خواهد کرد. در 
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که در پی شــداف2015 یت، وزارت د اع ایاالت متحده، بیان کرد  ها، اهداف، و ســـازی مأمور
سه مأموریت های خود در  ضای سایبری بود. راهبرد سایبری وزارت د اع آمریکا، دربردارندۀ توانایی

ست که تبارتند از:  سایبری ا ضای  شبکه1راهبردی در   سامانهت د اع از  ها، و اعاتات وزارت ها، 
شور ت د اع و مقابله با حمله2د اع؛  سایبری مهمی که تلیه ایاالت متحده و منا ع حیاتی این ک های 

ــتیبانیکارگیری تواناییت به3دهد؛ رد می ــایبری برای پش از تملیات نیامی جهانی  های یکچارچۀ س
 .(www.archive.defense.gov)های احتمالی آن ایاالت متحده و برنامه

ــایبری تهاجمیایاالت متحده، توانایی ــتردۀ س ــتیبانی ای دارد که میهای گس تواند از آن برای پش
ستداده کند. همچنین، این صابلیت شور ا ستقی  از تملیات نیامی این ک وزۀ های تهاجمی در حغیرم

ــمنان ایاالت متحده، به ــایبری، در برابر دش ــیه، میس ــترده تواند پیامدهای راهبردیویژه روس ای گس
شد. ایاالت متحده، تعداد زیادی از بدا زارهای صابک شته با سی در دا سو شتر برای جا شت را که بی کا

تنوان تواند از آن بهیشود، دراختیار دارد، که درصورت لزوم مای دشمنان استداده میهای رایانهشبکه
ــک پند   ــتداده کند. هواپیماهای نس ــایبری به ایاالت متحده اس راهی برای مدازات متداوز حملۀ س
آمریکایی و همچنین، ســکوهای جنگ الکترونیکی، صابلیت مخابرۀ ســایبری کدهای ویرانگری را به 

سامانۀ د اع هوایی و م شمن دارد و با انتقال این کدها به  شمن میرادارهای د شکی د سبب و تواند 
 .(Hicks & Samp, 2017: 133)ها شود اختال و حتی غیر عال کردن تملکرد آن

از میان سه شاخص جاسوسی، نیارت، و شناسایی؛ جنگ الکترونیک؛ و جنگ سایبری، روسیه 
چالش کشــیدن ایاالت متحده دارد، و در در زمینۀ جنگ الکترونیک، توانایی چشــمگیری برای به

ــایی، و جنگ ســایبری، برتری مقا ــناس ــوســی، نیارت و ش بک، ایاالت متحده در دو شــاخص جاس
 چشمگیری نسبت به روسیه دارد.

شدید چالش سیه ــــهای امنیتی اتحادیه اروپاایاالت متحده با هر پنج ابزار جنگ ترکیبی، برای ت رو
دخالت کرده اســت. ابزار حگســتر  ناتو، گســتر  اتحادیه اروپا، بحران گرجســتان، و بحران اکراینت 

های روســیه در اروپای ترین ابزار صدرت ایاالت متحده اســت که با کمک آن، تحرکاعاتاتی، مه 
ها را در تمدید تحری  روسیه، گذارد و آنا  میکند و دراختیار متحدان اروپایوضبط میشرصی را ثبت

ــادی، بهیکچارچه نگه می ــی و اصتد ــیاس ابزارهای صدرتمند دیگر ایاالت متحده در ترتیب، دارد. ابزار س
ستند و ابزار نیامی و مدنی، در ردیف ابزارهای ک  سیه ه تر جای دارند. با اهمیتجنگ ترکیبی تلیه رو
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تأثیرگذاری بر چالش یاالت متحده برای  صدرت ا بارۀ ابزارهای  به آنچه در های امنیتی اتحادیه توجه 
ــاروپا گونه که کارگیری این ابزارهای ترکیبی را ترسی  کرد. همانار از بهتوان نمودروسیه مطرح شد، میـ
این بیان شــد، در جنگ ترکیبی ایاالت متحده تلیه روســیه، ایاالت متحده از پنج ابزار صدرت ازپیش

سی از مه برد که از میان آنجنگ ترکیبی بهره می سیا دادی، و  ترین ابزارهای ها، ابزار اعاتاتی، اصت
 آیند.شمار میروسیه بهـهای امنیتی اتحادیه اروپامتحده برای تأثیرگذاری بر چالشایاالت 

 

 
 نکته: حروف اختداری درون هر پیکان، مخدف ابزارهای صدرت جنگ ترکیبی هستند.

 
 روسیهـهای امنیتی اتحادیه اروپا. ابزارهای قدرت ایاالت متحده برای تأثیرگذاری بر چالش2نمودار 

 

 گیرینتیجه
سطح منطقه سیه در  سیه و جلوگیری از ظهور صدرت رو ای و جهانی، با ایاالت متحده برای مهار رو

 های درگیری، حوزۀ اروپای شــرصی اســت. ایاالتاین کشــور درگیر شــده اســت و یکی از این حوزه
یه متحده با اتکا به ابزارهای صدرت ویژۀ جنگ ترکیبی تلیه روسیه در اروپای شرصی درحال مهار روس

و بحران  2008براین، روسیه و اتحادیه اروپا، پس از حملۀ روسیه به گرجستان در سال است. ا زون
سال  شدهای روبههای امنیتی، با چالش2014اکراین در  سیه که پیش از بحران، بهرو  تنوان اند. رو

نامۀ مهار روسیه، که درنتیدۀ برــــــــشریک راهبردی اتحادیه اروپا مطرح بود، پس از بحران اکراین 
ــــــ میان روسیه و اتحادیه اروپا وجود آمدتوسط ایاالت متحده برای گستر  ناتو و اتحادیه اروپا به
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پا حمانند ایتالیا،  رانســـه، و آلمانت که مرز  رصابت و درگیری رد داد. کشــورهای بزرگ اتحادیه ارو
د سیه ندارند، پس از بحران اکراین نیز روابط اصت شترکی با رو سیه را بهبود و م ادی دوجانبه خود با رو

ویژه تحت تأثیر جنگ هیبریدی ایاالت متحده تلیه گســتر  دادند، اما در صالب اتحادیۀ اروپا و به
 های اتحادیه اروپا تلیه روسیه پایبند ماندند.روسیه در اروپای شرصی، به تحری 

توجه ابزار صدرت دو عرف، نوع  متحده و روسیه، چالشی ترکیبی است و باچالش امنیتی ایاالت 
سیه با بهای که یکی از دو عرف برای رصیب ایداد میچالش امنیتی ست. رو کارگیری کند، متداوت ا

ابزار صدرت نیامی و اعاتاتی حجنگ الکترونیکت صادر به ایداد چالش و تهدید برای ایاالت متحده 
درت اعاتاتی، ســیاســی، اصتدــادی، توان و متحدان این کشــور اســت، اما ایاالت متحده با ابزار ص

ــخ ــککایداد چالش و پاس ــلی ش ــیه را دارد. یکی از دالیک اص گیری و تعمیق و تداوم گویی به روس
ستر  چالش شرصی و گ ضور ایاالت متحده در اروپای  سیه و اتحادیه اروپا، ح های امنیتی میان رو
تحده برای جلوگیری از ا زایش صدرت روسیه تنوان ابزاری برای مهار روسیهت است. ایاالت مناتو حبه

در اروپای شــرصی، در این منطقه حضــور دارد. ابزارهای مورداســتدادۀ ایاالت متحده برای تعمیق 
های امنیتی میان روسیه و اتحادیه اروپا تبارتند از: ابزار نیامی، اصتدادی، سیاسی، مدنی، و چالش

ترین و مؤثرترین ابزارهای ایاالت و ســیاســی، مه  اعاتاتی، که ابزارهای اعاتاتی، اصتدــادی،
 آیند.شمار میهای امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا بهمتحده برای تشدید و تداوم چالش

سی، مدنی، و  سیا دادی،  شان داد که ایاالت متحده از ابزارهای اعاتاتی، اصت ضر ن پژوهش حا
ــیه و تعمیق چالش ــیه و اتحادیه اروپا بهره هها و تعارضنیامی، برای مهار روس ای امنیتی میان روس

ویژه در حوزۀ اروپای شرصی و همچنین، در سطح مناعق گر ته است. جنگ ترکیبی ایاالت متحده، به
ست و به ستر  ا سد، ابزارهای پنجنیر میراهبردی دیگری مانند خاورمیانه، درحال گ گانۀ جنگ ر

ای تمیق و گسترده، گونهو مناعق راهبردی دیگر جهان را بهترکیبی بتوانند موازنۀ صوا در اروپای شرصی 
رو، بهتر اســت که کشــورهای رصیب ایاالت متحده، خود را برای این شــیوۀ نوین دگرگون کنند؛ ازاین

 جنگ ایاالت متحده با رصبایش آماده کنند.
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