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 سيدموسی صميمیداکتر  

 ۲۰۲۲جنوری    ۲۶

 

 لفدرا  روسيهو     های تنش زا بين ایاالت متحده امریکاآزمایی  رزو

  اتو، سازمان دفاعی آتالنتيک شمالیطبل جنگ افروزی ن

 

 تفاوت با اتحادیه اروپا و تکيه بر ناتو   رموضع گيری آمریکا د

در    ،واشنگتنجنوری) در    ۲۵یک کنفرانس مطبوعاتی (جو بایدن، ریيس جمهور ایاالت متحده امریکا در  

آن  بر اوکراین،    هبه آدرس روسيه فدرال گفت: در صورت تهاجم نظامی روسي"  ناوکرایرابطه با "بحران  

در حالی که معضل  سنگين مواجه خواهد گردید.  گزاف و  توام با هزینه    امریکا    با بازتاب شدید  کشور  

به گوش    نيز  ، از طرف رهبران کشور های عضو اتحادیه اروپاعليه روسيه  اقتصادیبستن تحریم های بزرگ  

  :ولی  با یک تفاوت بنيادی؛ ميرسد

از یک سو    با   در نظر داشت تجارب تلخ ار زمان تک روی های دونالد ترامپ، ریيس جمهور  پيشين امریکا

اتحادیه اروپا  از سوی دیگر، اتحادیه    و همچنان نظر به تفاوت های نظری در قبال مواضع کشور های عضو 

بيشتر بر معضل سياسی/اقتصادی عليه روسيه    در راستای تالش هویت نيم مستقل اروپایی    –اروپا  

البته در قبال مواضع اتحادیه   فدرال تکيه زده  و از تهدید های نظامی گری در حدود معين فاصله ميگيرد.

اروپا جيو پولی تيک قاره اروپا نيز نقشی به سزایی دارد، چون با بروز احتمالی تعامالت " قوای سخت"، 

 در این راستا شيوه فکری تنش زدایی به مثابه ميراث تاریخی سو  این قاره بيشتر آسيب پذیر ميباشد.

چنانچه جمهوری اتحادی آلمان، با پيروی از نده ميشود.  در اروپا نيز حایز اهميت خوادموکراسی    لسيا

درخواست اوکراین مبنی بر فرستادن  در گير،  اصل خودداری از فرستادن تسليحات مرگ بار به مناطق  

حمهور فرانسه در این ميان خواهان گفتگو با روسيه  یيس  ، رامانوئل مکرون و  را رد کرده     نظامیتسليحات  

سيه کاسته  واز تنش با ر ن  یاوکرا نشست سران کشور های آلمان، فرانسه، روسيه و شده تا از طریق 

الت متحده امریکا سر و سامان داده شده  این نشست در چارچوب "قالب نورماندی" بدون حضور ایا  شود.  

 است.
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ش را  آتالنتيک شمالی نقش ویژه ای خودپيمان   ناتو، سازمان  ،در این مسير رویارویی با روسيه فدرال 

در رابطه به بحران اوکراین از یک سو    ،عضو ناتوو در سمفونی سياسی/نظامی کشور های  بازی کرده،  

 صحه ميگذارد.   عليه روسيه  بر تدابير پيش گيرانه نظامی و از سوی دیگر بر بازتاب شدید سياسی/نظامی

  روسيه فدرال برخورد غير دیپلماتيک آمریکا در قبال  

  منازع امریکا"  "استراتژی سلطه بالبرگشت  به    "کاذبتوهم  " "پریشان پنداری" بخوان  جو بایدن، نظر به  

 ۲۰۲۰مارچ/اپریل  شماره    "   Foreign Affairsسياست خارجی آن کشور " بر جهان، که در جریده معتبر  

قبال رویداد های جهان  ،  پخش گردیده است امپریالدر  و  تقویت نقش هژمونی  آن کشور که تحت   بر 

ده جنگ را در حالت آماده باش انيروی آم  ۸۵۰۰در این ميان واشنگتن    سخت تاکيد ميکند.  ،فتهر  پرسش

، ولی پنتاگون، وزارت دفاع آن کشور ميگوید که این نيرو در صورتی اعزام خواهد شد که "ناتو  هنگاه داشت

نود تن تسليحات  واشنگتن همچنان ميگوید که    تصميم بگيرد، نيروهای واکنش سریع را وارد عمل کند."

 خيص ميگردد، به اوکراین فرستاده است. و مهمات، که با اسم "کمک مهلک" تش

اوکراین یکی از اقمار امپراتوری پيشينه اتحاد جماهير شوروی بوده، که امروز با روسيه فدرال  و اتحادیه 

"یک کشور شریک"   نميباشد، ولی  ناتو  لو که عضو  و  اروپا،  این کشور شرق  باشد.  اروپا هم مرز می 

عضویت پيمان آتالنتيک    بهدر آینده  کشور این    ، و از این نگاه محتمل به نظر ميرسد که  محسوب ميگردد

در همجوار با   شمالی پذیرفته شود. والدیمير  پوتين، ریيس جمهور روسيه تاکيد دارد بر اینکه اوکراین

در این راستا ریيس جمهور روسيه استدالل کرده است که    ناتو نه پيوندد.به مثابه یک عضو  به  روسيه  

ری شوروی تضمين داده است، که ناتو به سمت  پس از فرو پاشی امپراتو  یعنی،    ۱۹۹۰آمریکا در سال  

ورشو در پيمان ناتو، پيمان  اروپای شرقی گسترش نيابد. ولی با عضویت چندین عضو سازمان گذشته ای  

به   تمسکواشنگتن با    هکشور های عضو ناتو تحت  دیکتشکسته است. در حين حال  و قرار    این قول

در مورد خودداری از پذیرش اوکراین در سازمان ناتو، مين دادن تض ای اصل "حاکميت ملی اوکراین" آماده

 خودبحران حوزه بالکان تا عراق و ليبی  به این سو از    ی دورسازمان  از گذشته هااین  يستند؛ و لو که  ن

 سازمان ملل متحد اصالً وقعِ نگذاشته است.   به این اصل مندرج در منشور 

جو بایدن با آدرس روسيه حتی از تحریم های شخصی عليه پوتين یاد کرده است؛ این نکته اگر از یک 

سياسی و نازک خيالی  طرف گویای فراز قله تنش خوانده ميشود، از سوی دیگر بيانگر  فقدان احساس 

که   امپریال  قدرت  یک  پود  و  تار  از  ميگردد  ناشی  اخير  در  و  بوده؛  دیپلماتيک  گرایی  بدون  های  آرمان 

یک کشور "پشت   ندبا یک کشور خودمدار نوظهور مانکراسی و همزیستی با کشور های دیگر، حتی  دمو

البته که این نکته نيز پيشينه چندین ساله دارد؛ چنانچه بارک اوباما،  حيات" امریکای التين برخورد ميکند. 

ل، روسيه را به سطح یک "قدرت منطقه  امپریابا تکبر یک قدرت    ۲۰۱۲دز سال  ریيس جمهور سابقه آمریکا  

عاری از این آگاهی بوده که روسيه فدرال نيز ولی مانند بارک اوباما، ادراه جو بایدن  ای" ردیف کرده بود. 

مشی "نو ليبراليسم" مشاورین    و  امروز دیگر از آن کابوس فرو پاشيدگی اواخر قرن بيستم بيدار گردیده

است.  روسيه امروز تحت رهبری پوتين در "نظام انوکراسی" در   رانده  مکتب شيکاگو امریکایی را بيرون

هند قد    چين و   دکشور های ماننقطار  به مثابه یک قدرت خودمدار نوظهور در    ليگارشی تازه دم  اپيوند با  

امریکا امروز با دو پدیده ای متضاد  مواجه    ،در رابطه با برخورد با رویداد های جهان  راست کرده است.  

دیده ميشود: از یک سو به مثابه یک قدرت امپریال رو به فرود در پوشش ناتو، قوی ترین نهاد نظامی 



3 

 

جوالنگاه تعرضی آن در قبال کشور جهان عمل کرده و از سوی دیگر با در نظر داشت اصل " تناقض اتمی"  

نگاه بيشتر به جنگ های نيابتی پناه ميبرد. بحران اوکراین ميتواند به     های "همتا" محدود ميگردد. از این

 مثابه نمادی از همين نوع جنگ افروزی های امریکایی تلقی گردد.  

 تکيه آمریکا بر ناتو، بزرگترین نهاد نظامی بی پيشينه تاریخ

مرز با اوکراین مستقر نموده سيه در حدود یک صد هزار نيروی نظامی در  وکارزار تنش زا، چون راین  در  

ناتو در این تجمع نظامی  خطرات یورش ،  در این منطقه ادامه ميدهدو به رزمایش های چشمگير    است

روسيه بر اوکراین را محتمل ميپندارد، پس با رجز خوانی آغاز کرده و طبل جنگ گرم را به صدا در آورده  

 است. 

 

 

تالنتيک شمالی، نه تنها بزرگترین نهاد نظامی در عصر حاضر بوده،  از آنجایی که ناتو، این سازمان پيمان آ

تاریخ از امپراتوری های باستان تا امپراتوری های استوار بر شيوه توليد   های  بلکه در البالی ورق پاره

سرمایه داری، و به شمول امپراتوری اتحاد جماهير شوروی سابق و امپراتوری "آسمانی خلق چين"  
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توانایی های نظامی و گستره نفوذ، طوری که نویسنده با پيشکش آمار دقيق  راست آزمایی   امروز از نگاه

"فرگشت  ن جانب  یکرده است،  بدون پيشينه می باشد، نویسنده در این جا نوشتاری ویژه ای از اثر ا

، چاپ انتشارات شاهمامه / هلند صفحه       جهانی شدن در پرتو اقتصاد سياسی   – جهانی شدن"  

 . نماید، اکنون پيشکش مي۹۰ا ت ۸۳

پرسش نموده با استفاده از این فرصت، کسانی که باز هم در مورد دسترسی به این کتاب 

و همچنان     636 75 413 316+: فن ارتباط با آنها شریک ساخته ميشوداینک شماره تلاند، 

 ) در مسنجر در مورد تماس گرفت.   Manizha Naderiميتوان با آدرس خانم منيژه نادری (

 

 

 ، سازمان پيمان آتالنتيک شمالی ناتو

 ایاالت متحده امریکادر خدمت استراتژی 

 

 نطفه گذاری ناتو  پيشينه ای تاریخی

 

قوای نظامی خویش را از یونان فراخواند. این امر منجر  رفت تا  گبریتانيای کبير تصميم    ۱۹۴۷نخست از همه در سال  

گردید به جنگ داخلی، که در آن کمونيست ها گویا با پشتيبانی شوروی نيز تقش فعال داشتند. در عين زمان سر  

نيز مداخله ميکند.  همان بود که در    و صدا ها نيز بلند گردیدند که اتحاد جماهير شوروی دارد در امور داخلی ترکيه 

" به "کمک یونان و ترکيه  دکترین ترومن" بر اساس  تصميم گرفت تا  ریيس جمهور امریکا  ،  هری ترومن  ۱۹۴۷مارچ  

شتافته" و کنگره آن کشور نيز بزودی چهار صد ميليون دالر برای "جلوگيری از گسترش نفوذ اتحاد جماهير شوروی"  

تقابل با Duignan, Peter, 2000: 10تخصيص داد. [  یا دست کم  و  ناتو در  بدو امر با  تعرض   ترتيب نطفه  ] به این 

شوروی بسته گردید. این تدبير نخستين گامی بود در جهت "مهار کردن نفوذ شوروی". با پيروی از همين سياست،  

  وپای غربی و امریکای شمالی توسط دوازده کشور ار ۱۹۴۹  پيمان آتالنتيک شمالی (ناتو) در اپریل سالپس از آن  

 : ندگردید   گذاری گردید. اهداف اصلی این پيمان در همان زمان به سه نکته خالصه می تهداب 

) از فاشيسم(دوباره نظامی گری های ملت گرا  شدن از بروز    جلوگيری از پيشروی اتحاد جماهير شوروی، مانع 

 ] ۲۳[  اخير تقویت نمودن همزیستی سياسی در اروپا.متحده امریکا و در   طریق حضور قدرتمند ایاالت

"بمب اتمی" را آزمایش کرد و همچنان به تعقيب آن  يروزی  پبا    ۱۹۴۹پس ار آنکه اتحاد جماهير شوروی در اگست  

نی" جمهوری خلق چين را اعالم نمود، طرح پياده  ميدان صلح آسما"  حزب کمونيست چين در ۱۹۴۹در اخير سال  

 گيری از گسترش نفوذ شوروی" شدت پيدا کرد. کردن "جلو 

نظر به گذشت زمان و دگرگونی های بنيادی در ساختار روابط جهان، اهداف پيمان آتالنتيک شمالی امروز بيشتر با  

کاربرد واژگان از قبيل "تضمين آزادی، صلح و دموکراسی"  افاده ميگردد. چنانچه در سایت این نهاد نظامی چنين  

." پس از آن اهداف این  است   یو نظام  یاس يس  قیخود از طر  یاعضا  تيو امن  یآزاد  نيهدف ناتو تضم "تذکر ميرود:  

 نهاد چنين  خالصه ميگردند:   

سازد تا در مورد مسائل   یآن را قادر م  ی کند و اعضا ی م  جیرا ترو ک يدموکرات  ی ناتو ارزش ها،  ) هدف سياسی۱

 ، و مشورت کنند  یر يجلوگ   یر يمدت، از درگ  یاعتماد و در طوالن  جادی حل مشکالت، ا  یبرا یت يو امن یدفاع

د،  نشکست بخور  کي پلماتی د  یاختالفات است. اگر تالش ها  زي ناتو متعهد به حل مسالمت آم  ی،نظام) هدف  ۲

  س يتأس  مانيپ   یموارد تحت بند دفاع جمع  نی . ابر عهده ميگيردبحران را    تیر یمد   ،اتيانجام عمل  یبرا   یقدرت نظام
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  ی کشورها و سازمان ها  ریسا  یاربا همک  ای  ییتحت دستور سازمان ملل متحد، به تنها  ا) و یمانپنجم پيماده  (ناتو  

 شود.  یانجام م یالملل ن يب

این نهاد    ولی در تضاد کلی با اظهارات و تعهدات لفظی خود ناتو، در اهداف، تعداد اعضا و گستره فعاليت های 

 دگرگونی های اساسی دیده ميشود.   

پيمان  پيمان آتالنتيک شمالی، پس از تاسيس و به مثابه فراورده جنگ و خواست ایاالت متحده امریکا، بزودی با "

شوروی هشت کشور اروپای شرقی عضویت داشتند، قرار گرفت. پس  جماهير رهبری اتحاد تحت که در آن   "رشو و

یکی پی دیگری نيز فرو پاشيدند. در  امپراتوری اتحاد جماهير شوروی، کشورهای اقمار این امپراتوری  ریزیدرهماز 

شهور  ، دانشمند م که فوکویاما  ، بزرگ سده بيستمرویداد  این    از  پس   منحل گردید.  ۱۹۹۱نتيجه پيمان ورشو در سال  

زودی گسترش    مثابه "پایان تاریخ" خواند، پيمان ناتو به  شوروی" را به  ان "پساعلوم اجتماعی امریکا به غلط دور

و کشور های اروپای شرق که اکثراً عضو پيمان ورشو بودند، هنوز هم بر بقایای وابستگی های سياسی،    یافت

ند، حلقه وابستگی نظامی را به پيمان ناتو پذیرفتند، که در نظامی و اقتصادی با امپراتوری شوروی غلبه نکرده بود

همکاری صلح"،   نامه  توافقدر چارچوب "     ]۲۴[  کشور ميرسد. ۳۰نتيجه تعداد اعضای این پيمان نظامی امروز به 

  ند) برخوردار میو فنال  سویز  ، مالتا، اتریش، سوئد پيمان ناتو از همکاری گسترده شش کشور دیگر اروپایی (ایرلند، 

پيمان ناتو    در ایاالت  و البی اسرایيل  های فشار مشخص   باشد. گروه  متحده امریکا خواهان عضویت اسرایيل در 

  هنوز زده نشده است. ولی در این مورد آخرین حرف  ميباشند؛

هم،   آن  وجود  با  با  ناتو  (  ۲۲  اکنون  آتالنتيک  و  اروپا  مشارکت  "شورای  چارچوب  در  دیگر    Euro-Atlanticکشور 

Partnership Councilوی فتگکشور کنار مدیترانه در سازمان گ  ) همکاری نزدیک دارد. عالوه بر آن این پيمان یا هفت  

باشد. ناگفته   ) از روابط خوب همکاری برخوردار می NATO’s Mediterranean Dialogue(  کشورهای مدیترانه و ناتو

نباید گذاشت که چهار کشور خليج فارس (کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عربی) در چارچوب ابتکار همکاری  

اخير باید اضافه نمود که ناتو   اند. در  ) در زیر چتر حمایتی ناتو خسبيدهIstanbul Cooperation Initiativeاستانبول ( 

در سرتاسر    پيمانان  جدید به نام "هم  زالند عالوه بر آن، با هشت کشور دیگر جنوب و جنوب شرق آسيا تا استراليا و  

 ناتو را از نگاه تعداد  ، ًنتيجه ميتوان در  ) در تعهدات جداگانه و دوجانبه قرار دارد.Partners across the globe( "جهان

توانایی های نظامی  های مالی  عضو، ظرفيت  کشورهای ترین    بزرگ   چون و چرابدون  ،  های عملی   و همکاری، 

 پيکر نظامی" در تاریخ شناخت.   "پيمان غول

پيمان ناتو نه تنها در "دوران جنگ سرد" در خدمت پياده کردن اهداف استراتژی ایاالت متحده امریکا قرار داشته،  

امپراتوری اتحاد جماهير شوروی، که گویا دیگر نيازی به این سازمان وجود نداشت، باز هم  بلکه پس از فروپاشی  

با سازمان ملل متحد، غرض سياست "سلطه بال منازع" استفاده   امریکا  از همين سازمان و حتی در همکاری 

مان در سال های نود قرن  ابزاری کرده است. برای اولين بار قوای هوایی ناتو خارج از حوزه کشور های عضو این پي

  ند. بيستم در کشمکش های حوزه بالکان، به ویژه در جنگ جدا طلبی "کوسوو" از صربستان، مورد استفاده قرار گرفت 

و همراه با قوای نظامی امریکا در افغانستان جابجا   ۲۰۰۱همچنان از قوای زمينی ناتو برای اولين بار پس از سال  

 سرزمين هندوکش را ترک کردند.   ۲۰۲۱جا با قوای امریکایی در سال ک ز هم ی گردیده و پس از بيست سال، با

سياسی واشنگتن نگاه  پيمان ناتو به مثابه بخشی از فعاليت های نظامی  بهبا وجودی که ایاالت متحده امریکا  

برای    ميکرد، ولی در زمان "تک قطبی شدن جهان" که با فروپاشی شوروی آغاز گردید، نقش نسبی این پيمان

تازه پس از سال های بحرانی   پيامد های مادی این بحران برای    ۲۰۰۸و    ۲۰۰۷واشنگتن  کم رنگ گردید. اما  و 

بازنگری کرده و از یک "استراتژی تک روی" به یک   بارک اوباما، ریيس جمهور حزب دموکرات ها، در مورد  امریکا، 

غيير مواضع داد. در این راستا نشست سران کشور استراتژی "رهبری جمعی" که آنرا "رهبری هوشمند" خواند ت

گو از اهميت ویژه ای  برخوردار می باشد، که جزیيات آن اکنون تحت غور قرار در شيکا  ۲۰۱۲های عضو ناتو در سال  

 ميگيرند.  
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 اهميت تاریخی نشست سران ناتو در شيکاگو 

 

نشست عالی سران کشورهای عضو ناتو در شيکاگو، یکی از شهرهای    ۲۰۱۲  ماه می سال  ۲۱و    ۲۰به تاریخ  

ها بر   طرف در رابطه با گذشته  یک بزرگ ایاالت متحده امریکا دایر گردید. در این نشست رهبران کشورهای عضو از

های ناشی از ساختارهای   نظر به چالش،  نظامی این پيمان صحه گذاشتند و از سوی دیگراستراتژی سياسی

  و رهبری هوشمند" طرح  دفاع " مسئله انداز نظامی این پيمان را، ازجمله  دید امنيتی و سياسی جهان، چشم ج

کشور    ۲۸  کشور جهان، از جمله    ۴۸و برنامه ریزی کردند.  افزون بر آن در همين نشست مسئله خروج نيروهای   

   نيز مورد گفتگو قرار گرفت.عضو ناتو از افغانستان 

ناتو در حدود بيست سال پس  آنجایی   از نحالل  ااز    که بيست و پنجمين نشست عالی سران کشورهای عضو 

ور (شو "پيمان  حمله  ،)۱۹۹۱"  از  پس  سال  ده  و  زمان  شوروی  جماهير  اتحاد  رهبری  زیر  رقيب  های   سازمان 

بين   افکنیهراس ) و مبارزه ناشی از آن عليه ۲۰۰۱متحده امریکا ( در مراکز اقتصادی و نظامی ایاالت افکنیهراس 

سپری   باید افزود که موضوع در این راستا . بود  برگزار گردید، این نشست از اهميت بزرگ تاریخی برخوردار المللی

تجارب درازمدت این  ناشی از    های  بلکه دگرگونی نگردیده،    لقینشست تتنهایی بيانگر نقش کليدی    زمان به شدن  

ابعاد سياسی (اثرگذاری بعد نظامی بر روابط ناتو با همچنان  (مثالً افغانستان و کوسوو) و  نظامی  طح  پيمان در س 

به  باز  ني تعيوامل  مثابه ع  کشورهای دیگر)  های اوپراتيفی از اهميت    و هم در بخش  دکترین ناتو نگری    کننده در 

 باشند.   بنيادی برخوردار می

قبل از برگزاری نشست شيکاگو، در بروکسل (مقر ناتو) و همچنان در جریان دو روز    ، های سران ناتو بحث  و در جر

مثابه یک    تنها به   و   خود را تنهابيشتر جلب نظر ميکند که ناتو  های بسته، این نکته    در شيکاگو و در پشت دروازه

با ماهيت تعرضی    " گيرانه  پيش عمليات  "آن با تعبير    دفاعی بلکه بعد    دیده،ای" ن   "پيمان دفاعی، نظامی و منطقه 

ای آن با بعد جهانی آراسته گردیده    گسترش نموده  و محتوای نظامی آن با گفتمان سياسی خلط و مفهوم منطقه

 است.

  برازندهگی ، ولی نددر عمل محدود نساخته بود های ناتو راگستره کار روایی ها نيز    گذشته   نکات  درو لو که این 

) اکنون جنبه تئوری  Out-Of-Area(  های گذشته  گليم بيرون نهادن   نکته نهفته است که پا ازنشست شيکاگو در این  

گردد. ناتو    به جهانيان پيشکش می الزامی    نتيجه با ماهيت  نيز به خود گرفته است و به شکل دکترین جدید و در

فيصله نمود که در صورت توافق شورای امنيت سازمان ملل و سازمان امنيت و همکاری در اروپا این   ۱۹۹۲ در سال

نتيجه ناتو در جنگ کوسوو   تواند در مناطق خارج از حيطه کشورهای عضو به عمليات نظامی بپردازد. در پيمان می 

  که این گام نظامی ناتو بدون فيصله   حالی  رزانو درآورد. د  های شدید هوایی، یوگسالوی (صربستان) را به  با حمله

  نتيجه، حمله   یک از اعضای ناتو در معرض خطر قرار نداشت. درهيچ    نامه شورای امنيت صورت گرفت و همچنان  

نبود و نياز به پياده کردن ماده    برخوردار  گونه مشروعيت حقوقی  هيچاز    بين المللاز نگاه حقوق    های هوایی ناتو

تاز با ابعاد   یکه    پيمانمثابه    به بعد به زمان  نتيجه، ناتو از آن    در  نميشد.    شمالی نيز دیدهآتالنتيک    پنجم پيمان

 اندام نمود.   عرض  ای  نظامی و فرا منطقهسياسی

ویژه در    ، بههای دولتی  وامسو و در پی آن بحران    به این   ۲۰۰۸  های  بحران مالی حاکم در جهان غرب از سال

به  مجبور  را  ناتو  عضو  کشورهای  اروپا،  در  اتحادیه  نمود.  ریاضتی  تدابير  طریق  از  جویی  اثرگذاری   صرفه    نتيجه، 

  های دفاعی   کفایتهای نظامی، عدم تناسب سهم مالی و سرانجام عدم تناسب در    بر هزینهمالحظات بودجه ای  

تنها به صورت کل    متحده امریکا نه  تر گردید. ایاالت  عميقمتحده امریکا و دیگر اعضای این پيمان بيشتر و    بين ایاالت 

صورت نسبی درصدی بيشتر محصول ناخالص    ، بلکه بهميکشيددرصد هزینه نظامی ناتو را بر دوش    ۷۵  در حدود

  در قدم نخست ازامریکا مخارج نظامی اختصاص داده است. البته علت این سهميه بزرگ اجتماعی درونی را برای  

کشور و در قدم دوم از طریق کاربرد این جنگ    افزار    جنگ  کم در خدمت حفظ سطح توليد صنایع  طرف دست یک

هد  به  رسيدن  برای  به  استراتژیک، خواست     های  فافزارها  کشور  آن  اقتصادی  عالیق  و  مثابه    های سياسی 
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متحده امریکا   شدن کالسيک تحت قيادت ایاالت   اشد. ولی جهانی ميب  شدن   جهانی امپراتوری نوع جدید در چارچوب  

با  امریکا  شدن پسا  انی جهاکنون نظر به دگرگونی دو پدیده اقتصادی که در پيوند نزدیک باهم قرار دارند، در آستانه  

 ميشود. دیده   قطبی شدن جهان چند

های بيشتر در کشورهای پيرامونی    گذاری  نخست کاهش پایه سود در درون کشورهای خودمدار منجر به سرمایه

این سرمایه  در  گذاری  گردید.  ادغام  ها  به  بدوی  شبه  نتيجه، منجر  در    انباشت  پيرامونی  انباشت  از کشورهای 

که سهم اقتصادی امریکا و توأم با آن سهم اقتصادی کشورهای خودمدار    آنجایی   گردید. ولی از   داری جهانی  سرمایه 

کالسيک در محصوالت جهانی به شکل روزافزون کاهش مييابد، همزمان با آن سهم کشورهای نوظهور در ترکيب  

نتيجه از ميزان قيادت اقتصادی امریکا    در .گردديگيری زیاد م طور چشم داری به  ه انباشت بدوی در انباشت سرمای

 پذیری آن کشور (با توجه به دکترین نظامی خود آن کشور) در بخش  هم به شکل صریح کاسته شده، احتمال ضربه

 های نظامی بيشتر ميگردد.  

های نظامی، در نشست شيکاگو از کشورهای عضو    هزینه بارک اوباما با توجه به کاستن نسبی و تداوم بخش  

های نظامی تخصيص    درصد محصول ناخالص اجتماعی خویش را برای هزینه  دو، و حتی سه  کم    خواست که دست 

ولی عملی کردن این موضوع (تحت شرایط ضيق اقتصادی) با مخالفت عده کثيری از این کشورها منجر    ]۱۶دهند. [

ها قبل در دستور روز قرار داشت، متوسل گردید:    دیگری، که از مدتابزار     اداره امریکا دوباره به نتيجه،    گردید. در

 ! دفاع هوشمندابتکار 

مراد از دفاع هوشمند، کاربرد امکانات دست داشته با هوشمندی بيشتر و هدفمند به غرض رفع حداکثر نيازهای  

ناتو در این مورد توصميباشد  مورد بحث از . در نشست  يه گردید که کشورهای عضو برای پياده کردن این هدف 

برداری نمایند: برای جلوگيری از مخارج مشابه، روی دست گرفتن    های دست داشته حداکثر بهره   امکانات و ظرفيت

های توليدی و اختصاصی و    های مشخص در بخش های نظامی، همکاری های مشترک در بخش گذاری سرمایه 

 نام گرفت.   بين المللیهای بيشتر   از همکاری وانميت در اخير 

رهيافت، مجبور    این  پياده کردن  از حاکميت ملی خویش درميگکشورهای عضو در صورت    بخش های  ردند که 

پيمان صرف ایاالت   نظر نمایند. در  مشخص نظامی به نفع    متحده   نتيجه وابستگی کشورهای عضو هنوز هم به 

توان به شکل نمونه از طرح و نصب  يگردد. در اینجا ميو کاربرد آن بيشتر م  جنگ افزار ها  های توليد    امریکا در بخش 

) نام برد که  Hawk Global 4B-RQ Typبدون سرنشين (  کشفی چتر حمایتی موشکی در اروپا و تهيه هواپيماهای

 صورت جمعی بر دوش گيرند.   به  بار مالی آن را باید کشورهای عضو 

 

 های نشست عالی ناتو در شيکاگو  اعالميه

 

عصاره افکار، آرا و نظرات سران کشورهای عضو ناتو در یک سند اصلی به اسم "اعالميه نشست عالی شيکاگو  

)Chicago Summit Declarationیابد.    ) و چهار سند ضميمه و درخور اهميت سند اصلی بازتاب می 

های سياست ناتو در    ، دستورالعملاعالميه نشست عالی در مورد افغانستان:  ميباشند از    این چهار سند عبارت 

دهشت  عليه  توانایی  مبارزه  مورد  در  عالی  نشست  اعالميه  بررسی    افکنی،  و  دفاعی  و های  دفاعی    مواضع 

 ] ۲۵هراسانيدن. [

قبال همکاری و همسویی صحه گذاشتند و بار دیگر   تعهدات این پيمان در سران کشورهای عضو ناتو، نخست بر

  ميتواند با تمام خطرهای متصور دست  و  بودهکافی دفاعی    های    تأیيد نمودند که این پيمان دارای امکانات و ظرفيت

نرم    و پابند   های عضو خود. سران کشورکند پنجه  پيمان واشنگتن و منشور سازمان ملل  و اهداف  با تعهدات  را 

ناتو پيمان به   اذعان نمودند که آن  به تأسی از اصل همبستگی، خواندند. سران  مثابه چارچوب دفاع    ها به این 

   .می نگرند گيری  های امنيتی و تصميم  جمعی و جرگه اساسی در مورد مشورت

http://de.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_RQ-4#Block_40
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گردیده و این استراتژی مطابق با قوانين    تایيد  این سازمان  ۲۰۱۰  سالنظر استراتژیک    سران ناتو بار دیگره  اعالمي  در 

خوانده شد. در اینجا به سه نکته اشاره ميشود که در حفظ و صيانت اعضای این پيمان نقش مهم بازی    بين المللی

 های پيچيده امنيتی زمان و دشواری  به تأسی از چالش   .مينمایند: دفاع جمعی، مدیریت بحران و امنيت مشارکتی

، تا در راستای ساختاری این پيمان از منابع موجود به  گرددتلقی می ها مهم    های حاکم مالی، بيشتر از گذشته

 بهترین وجه استفاده گردد.  

تر ميشوند، سران   افزایش یافته و پيچيدهروز    به  ) روزcyber attacksتی (ينترن یاهای سایبری  که حمله آنجایی  از

 وفادار بوده، مشی مبارزاتی برای جلوگيری از چنين حمله  "نشست لزبن " شان در    که به تعهدات داشتند  ناتو اعالم  

ها را ادامه ميدهند و تدابير اخذ شده در آن نشست را پياده مينمایند. به هدف بلند بردن کاربردی و دفاعی، در نظر  

 نيز به شکل مرکزی و مشترک عملی گردد.  اینترنتیهای   يشود تا مبارزه عليه حملهگرفته م

نگرانی عميق خویش ناتو  قبال گسترش جنگ   را  سران کشورهای عضو  ای  افزارهای    در  های   و سالحهسته 

رابطه با  . در  ندها را اظهار داشت  ها و کاربرد آن  های حامل این سالح  جمعی، امکانات انکشاف موشک    مدهش

) ناتو همچنان در مورد برنامه اتمی ایران  Nuclear Non-Proliferation Treaty(  هسته ایپيمان عدم گسترش سالح  

های    نامه  ، ازجمله مطابق به فيصله وجایب بين المللی   اظهار نگرانی نمود و از آن کشور خواست تا مطابق تمام

(پنج    ۱+۵اضافه یک   نشست ایران با کشورهای پنج به  ،د. ناتو اتمی عمل نمای  بين المللیسازمان ملل و آژانس  

آلمان) را تأیيد مينمایند. سران ناتو همچنان در مورد    اضافه  تو به ی کشور عضو دائمی شورای امنيت و دارای حق و

های حامل سالح اتمی آن کشور   شمالی سخت اظهار نگرانی نموده، آزمایش موشک  ره ایهای اتمی ک برنامه

 را تقبيح کردند. 

تحمل و توجيه پذیر نيست. ناتو بار دیگر  گاه قابل  هيچ افکنی با تمام انواع و اشکال آن،   به نظر سران ناتو دهشت

  –و اصول سازمان ملل متحد    بين المللیوانين  در تطابق با ق  افکنی   بر تعهدات خویش در قبال مبارزه با دهشت

 .گذاشتصحه 

بر مواضع این پيمان در قبال سياست    "نشست لزبن"ها در    شيکاگو متذکر ميشوند که آن   هسران ناتو در اعالمي 

. دکترین  کرده  بازنگری    "دفاع و هراسانيدن" در رویارویی با تمام خطرهایی که پيمان با آن مواجه دیده ميشود،  

نيروهای از  تسليحاتی  مناسب  ترکيب  یک  از  بازنگری،  این  از  تأسی  به  ای،  نظامی  ميثاقی    هسته  نيروی 

های خویش در    اعی موشکی برخوردار ميباشد. ناتو تحت این شرایط، به تالش های دف  (کونوانسيونل) و ظرفيت

پيمان عدم گسترش جنگ ا افزارهای    رابطه به کنترل جنگ افزارها، خلع سالح و  دامه ميدهد. سران  هسته ای 

 مودند.  باهم موافقت ن  اعالميه دفاعی ناتوکشورهای ناتو به اساس رهيافت، در نشست شيکاگو بر نکات مندرج در  

های دفاعی   در اینجا باید تذکر داد که سران ناتو بازهم مطابق به توافقات نشست لزبن در مورد انکشاف موشک

های موقتی" در این زمينه    کم به "ظرفيت  پيما توسط این پيمان، بر تعهدات خویش صحه گذاشتند تا دست  قاره

  استراتژیک   که این پدیده، ثبات   ر بودند  دفاعی در اروپا، به این نظهای    نائل گردند. سران ناتو در رابطه با نصب موشک

جلوگيری از خطرهایی    هدف    دفاعی با  مسيستسازد؛ چون، به نظر ناتو، این  ي دار نم   و همکاری با روسيه را خدشه 

 ناشی از فراسوی قاره اروپا موضوع بحث ميباشد. 

 

 امر پيچيدهحمله های بد افزار های سایبری به مثابه یک 

 

مثابه یک خطر بزرگ در آینده تشخيص نموده،    را به   سایبری های    سران کشورهای عضو ناتو در واشنگتن حمله 

نظر از    صرف ،. کشورهای عضو ناتوکنند. تعهد سپردند که عليه آن به شکل مرکزی و با شدت هرچه بيشتر مبارزه

 اند. ولی انکشاف سرسام   اقعی جنگ سایبری قرار نگرفته، هنوز هم در معرض خطرهای وکوتاه و ضمنیچند حمله  

) احتمال خطرهای ناشی از انکشاف و سوءاستفاده  Information Technologyدر فناوری اطالعات (     برق آساآور و  

افزاری    های سایبری با کشف بد  حمله   سازد. گرچهمي  روز بيشتر  به   روز  اسب ترویاهای مضر را از طریق    افزار  از نرم 
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ها توجه جهانيان را جلب نمود، ولی جنگ    تر از گذشته  با ابعاد گسترده     ۲۰۱۲سال  ) در  Flame(شعله  به نام  

 سو به واقعيت عينی تبدیل گردیده است.   یکم به این و  سایبری از اوایل سده بيست

ود که، بارک اوباما از "روزهای  ارشی را منتشر نم مورد گز) در این  The New York Timesرک تایمز ( وروزنامۀ نيوی 

   ایران" صادر کرده است.   اورانيومسازی    های سایبری به مراکز غنی   نخستين آغاز کارش دستوری سری برای حمله

از این گزارش، صدور فرمان سری اوباما تداوم حمله   های نخستين سایبری از زمان جورج دبليو بوش   به تأسی 

 که در زمان جورج دبليو بوش حمله گزارش ميدهدرک تایمز ونيوی    ]۲۶[ امریکا ميباشد. جمهور سابق  ، ریيس (پسر)

  ه ادامه پيدا کرد  اوباما    توسط  عليه ایران آغاز شده و به توصيه وی بعدتر  های المپيک  بازیهای سایبری به اسم  

  است.

و به  ۲۰۱۰  زمانی که در تابستان سال متحده امریکا و    جاسوسی که توسط ایاالت صورت تصادفی کرم    اشتباهاً 

صنعتی روسيه سفيد آن را ستاکس نت    هشده بود، کشف گردید، کارشناسان امنيت فراورد   اسرایيل انکشاف داده 

)stuxnetهای ایران را در نطنز مختل ساخته بود. بدین   ) ناميدند. این ویروس ازجمله پنج هزار، یک هزار سانتریفيوژ

 حتمال خطر تکرار شدن سانحه چرنوبيل را پذیرفته بود.  ترتيب امریکا ا

کم از   سو برنامه اتمی ایران را دست   خواست از یکي رک تایمز امریکا از نگاه سياسی موبه تأسی از گزارش نيوی 

به تعویق   ختهمختل سا  موقتا  این طریق تک  بی   و  احتمالی  از خطر  برای جلوگيری  دیگر  از سوی  و  روی    اندازد 

، در این امر  ميباشد  افزارها  بدهای عالی انکشاف    ل که محسوس بود، اسرایيل را که خود دارای کفایت اسرایي

افزارهای    شده که امریکا از جنگ   ت که در مورد آن گزارش داده سترتيب این نخستين نمونه ا  این  به .  شریک ساخت 

بازهم نظر به  ،  . در این رابطه باید افزود کهکرده است  ساختار یک کشور دیگر استفاده   بر زیر  سایبری برای حمله 

افزارهای سایبری دارد، ولی تا حاال از آن   برنامه برای توسعه جنگگرچه که حکومت امریکا   ،رک تایمزوگزارش نيوی

که باید تر و از نگاه وظایفی  دیگری که از نگاه ساختاری هنوز هم پيچيده  افزار  بدپس از آن استفاده نکرده است. 

برده شده    کارردد، در شرق ميانه به  يگهای جاسوسی گذشته تلقی م  تر از کرم   انجام دهد، هنوز هم گسترده 

عمل    "سب ترویاشيوه ای "ا  افزار را که به  بد    ) اینKasperskyروسيه کاسپرسکی (   اینترنتیاست. شرکت امنيتی  

افزارهای داکو و    افزار شعله را بعد از بد  کارشناس کاسپرسکی بد) ناميده است. الکس،  Flameکند، شعله (يم

و تأسيسات تخصصی در    ستکس نت دارای پيچيده  ترین ساختار دانسته که تنها به کمک امکانات وسيع مالی 

 های  مگابایت به دستگاه افزار شعله با حجم بيست  بد   ]۲۷[ شود. يم شده و از آن استفاده  درازمدت انکشاف داده 

  به این بد آلوده  های   تمام اطالعات دستگاه  ميتوانترتيب   این  . به يگرددبه شکل اسب ترویا نصب م  اینترنتیدیگر  

 . شنيدهای معين  فاصله   را در رکامپيوت های خارج از    و کنترل داشت و حتی مکالمه نظرافزار را تحت  

دستگاه در   ۳۰  دستگاه در حوزه اردن غربی و  ۸۹  ایران،مپيوتر در  ادستگاه ک ۱۸۹در حدود    ۲۰۱۱  تا تاریخ اول جون

های تصفيه نفت از این   مپيوترهای بخش دستگاه اک ویژه   در ایران، به  ]۲۸[ .ند گردیده بودآلوده  لبنان به این ویروس 

 دیده است.   ویروس آسيب

منتشر گردیده،  "  Asia Times Online"  تبار در نوشته که به تاریخ پنجم جون در کاوه افراسيابی، کارشناس ایرانی

های روزافزون هواپيماهای بدون سرنشين، اینک به جنگ سایبری    نویسد که اوباما در کنار ادامه دادن به حمله  می

 . کرده استنيز آغاز 

نيوی  گزارش  در مورد حملهوباوجود  تایمز  امر  رک  و  این مورد    های سایبری  واشنگتن در  اداره  اوباما،  های سری 

)، سخنگوی قصر سفيد فقط گفته که اطالعات در Joseph Earnestخاموشی اختيار نموده است. جوزف ارنست (

مقامات اسرایيلی   ]۲۹[ .ميسازداین مورد سری بوده است و پخش آن امنيت ملی کشور را با خطر مواجه خواهد 

ین مورد خودداری نمودند. آنها ااظهارنظر در    نوبت خویش از  دارند، به  طوالً   افزارها ید  بد  کاربرد  که در انکشاف و  

د. این اظهارنظر طوری تعبير ميشود که  نکار روز قرار دار  ها در دستور  ها فقط گفتند که همه گزینه  مانند گذشته

های اتمی ایران، در محاسبه حکومت  های مستقيم هوایی تا جنگ سایبری در مبارزه عليه دستگاه  گویا از حمله

 . ميباشندآن کشور دخيل 
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  خوانده و ضد صلح و امنيت    بودهغيرقانونی    بين المللیهای سایبری از نگاه قوانين    در اخير باید افزود که حمله

نگر این  امریکا در واشنگتن از اقدامات جدی عليه جنگ سایبری یادآوری مينماید، بياتحت صالبت  د. اینکه ناتو  نميشو 

 ها قبل این جنگ را آغاز نموده و در مورد خطرهای آن آگاهی دارد.    مدت این پيمان نکته است که 

اطالعاتی  و امکانات آزاد دسترسی به کارشناسان    فنآوریهای    های کارشناسی در بخش  با توجه به ظرفيت

ن و  هراس افکهای  قيب ناتو و یا گروه مپيوتر، این فقط یک مسئله زمانی است که چه وقت کشورهای راک فنآوری

 نيز به کار اندازند.   افزارهایی را انکشاف دهند و آن را ازجمله عليه ناتو تنهایی بد  ای به حرفه یا حتی اشخاص  

 

 هزینه های نظامی سرسام آور کشور های عضو پيمان ناتو

 

طوری با جزیيات آن بيان گردید، پيمان آتالنتيک شمالی بزرگترین نهاد نظامی در تاریخ ميباشد، این امر افزون بر  

نظامی برقرار  تعداد اعضای این پيمان و همچنان تعداد نهاد های دیگر که با این پيمان در روابط تنگاتنگ  سياسی

 بازتاب می یابد.    کرده اتد، از همه مهمتر در بودجه نظامی این پيمان

پخش کرده است، بودجه نظامی کشور های عضو     ۲۰۲۱بر اساس آماری که خود پيمان آتالنتيک شمالی در سال  

دالر امریکایی در    یک تریليون و بيست و هفت ميليون    به    ۲۰۱۵ميليارد دالر امریکایی در سال      ۸۹۶  این پيمان از

) بخوبی نمایان ميگردد، در این آمار سهم بودجه ایاالت  ۴شکل (افزایش نموده است. چنانچه در     ۲۰۲۰سال   

 احتوی ميکند.  ۲۰۲۰و   ۲۰۱۵ را  بين سال های در صد بودجه کل ناتو    ۷۳ بيشتر از متحده امریکا 

ميليارد دالر   ۶۱.۷ميليارد دالر و  ۲۵۲به ترتيب به  ۲۰۲۰غرض مقایسه، بودجه های نظامی چين و روسيه در سال 

در صد توليد ناخالص   ۳.۴بر    ۲۰۲۰  که بودجه نظامی ایاالت متحده در سالدر حالی  ]  ۳۱[ گردید.بالغ مي  امریکایی

.  در صد توليد ناخالص داخلی ميرسيد  ۱.۹در صد و در چين به    ۳.۹  روسيه   این رقم در  گردید،داخلی آن کش�ر بالغ مي

البته پيمانه بلند بودن سهم بودجه نظامی در توليد کل اجتماعی کشور به نوبت خود بيانگر فشار بر توليد      ]۳۲[

 ناخالص آن کشور و در عين زمان شاهد "نظامی گری" آن کشور ميباشد. 
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دالر

اياالت متحده امريکا کشور دي�ر عضو ناتو۲۹ بودجه نظامی تمام کشور های عضو ناتو
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