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  خالصة اجرايي
سـه كشـور اروپـايي، لهسـتان، ايتاليـا، و اسـپانيا        مليِ نوشتار حاضر به بررسي راهبرد دفاعي

كنـد. نويسـندگان    و ظرفيت اين كشورها را در اين حـوزه بررسـي مـي    است اختصاص يافته
كـه اعضـاي برجسـتة     يراهبرد دفـاعي جـامع  تدوين  در راستايبا اين مطالعه، تالش دارند 

تـرين فرازهـاي موضـوعي     . مهمت كنندركحدرنظر دارند  اتحاديه، يعني زوج فرانسه و آلمان
 اين نوشتار عبارتند از:

 ِجوانـب   با درنظر گرفتن كه است ينيازمند راهبرد دفاعي جامعاروپا نويسندگان،  ازنظر
 اند اجرايي سازد. روشني تعريف شده به ها اولويت كه ازنظرِاقداماتي را ، مختلف

 ايـن اتحاديـه    ها بايد با همكاري شركايي صورت بگيرد كه با از ديد آنان، اين كنش
در اند در روابط با آنها اعتمادي دوجانبـه برقـرار اسـت.     اثبات كرده دارند وآوايي  هم

 شود.حتي بهتر است شمار اين شركا محدودتر اين ميان از نظر آنها 

  الزم اسـت كشـورهاي اروپـايي     ،مشكالت مـالي با توجه به نويسندگان،  توصيةبه
دارنـد مطابقـت    اختيـار  درخصوص امور دفاعي، اهداف خود را با ابزارهـايي كـه در  

در نبـود ترجمـاني ملمـوس، كـاربرد و     نيـز  اروپـايي  قـديمي  راهبرد  ،درواقع .دهند
 اي بسيار محدود داشته است. فايده

 هـاي اروپـايي و    سران و مقامـات دولـت   نداين امر نيازمند رهبري قدرتم رسيدن به
دفـاعي در   هـاي  تـالش  هـم  اما با توجه به آنكـه  است.ويژه زوج فرانسه و آلمان  به

 ، بايد بـه كمـك  است افزايش يافته 2015از سال  بودجة آنها هم وسراسر قارة سبز 
راستا، بايد انطبـاقي ميـان راهبـرد جـامع      دراين ساير اعضا نيز توجهي ويژه شود. به

  يرد.گاتحاديه و راهبردهاي ملي اين كشورها صورت 
 ِنظـامي لهسـتان   سازي  لهستان كه مدرن به باور نويسندگان، دكترين كوموروفسكي

درخصـوص تعهـدات   هاي لهسـتان   كه اولويت است را درنظر دارد، سياست جديدي
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كشـور هماهنـگ و    اين و ملي تقيممس نظامي خارجي اين كشور را با امنيت و دفاعِ
 متوازن ساخته است. 

  ،راهبردي است يسند ،در معنا و مفهوم واقعيايتاليا كتاب سفيد به نظر نويسندگان 
چـه  ابزارهاي تحقق آن را  اهداف و سياست دفاعي ايتاليا و توانسته است دقت كه به

 .كندمشخص المللي  در سطح ملي و چه در سطح بين

  با راهبـرد جـامع دفـاعي اتحاديـة اروپـا      دفاع  راهبرد اسپانياييِ، نويسندگانبه گفتة
همگرايي دارد، و اين كشور خواهان ايجاد تحول مثبت در اين حوزه اسـت، هرچنـد   

شدن فاصـله    تا عملي اين تصميم دليل لزوم اصالحات در اين كشور ممكن است به
  اشته باشد.د
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  پس از برگزيت: كدام راهبرد دفاعي 
  1؟براي اتحادية اروپا

  
  اروپايي دفاع جامع : راهبردمقدمه

كـه  ، رهبـران اروپـايي تـالش نمودنـد     2016ژوئـن   23با خروج بريتانيا از اتحادية اروپـا در  
ژوئن  29و  28منظور، در   همين به ؛داشته باشندساخت اجتماعي همگن پاسخي جمعي براي 

كه معـرف   و شهروندانيش نمودند شكاف ميان خود ، در بروكسل گردهم آمدند و تال2016
بـران  ثبـات فعلـي، ره   ت اجتماعي و اقتصادي بيدر بافبه باور آنها، ايند. ر نمپ را آنها هستند

هاي داخلـي در   دگرانديشيافزايش نشاندن و پرهيز از وها بايد درراستاي فر جوامع و حكومت
  و در جوامع فراآتالنتيكي عمل نمايند.  ،بريتانيا، در اروپا

پس از برگزيت: كدام راهبرد «عنوان اي با  نوشتار حاضر ترجمه و تلخيصي است از مقاله
ده اسـت. ايـن اثـر بـه     كـر كه مؤسسة فرانسوي ايريس منتشر  »؟دفاعي براي اتحادية اروپا

راهبرد دفاعي سه كشور اروپايي، لهستان، ايتاليا، و اسپانيا پرداخته و با دقت در اسناد بررسي 
 وزه ارزيابي كند. ظرفيت آنها را در اين ح راهبردي اين سه كشور تالش داشته است

ـ اروپا در شـرايطي  اتحادية  ،ا خروج بريتانياببه باور نويسندگان، شايد  امـا  ؛رتنش باشـد پ 
 گران باشـد. كند ن گذاري مي بنيان هاي آتي دة خود را براساس سلسلة بحرانكه آيننبايد از اين

ريزي كند كـه بـه    و طرحي را برنامها براي آينده آماده سازد اين نهاد بايد خود ر به نظر آنان،
 پيشـگيري هـايي از ايـن نـوع     و واكنشي با بحران قاعده بي هاي كمك آن بتواند از رويارويي

چـه   - اروپـا را هاي اصلي اتحادية  بنا سنگ بسياري از اعضا ،اخيرهاي  در ماه كه يدرحال كند؛
فضـاي شـينگن و اصـل     و چه در رابطه بـا نهادهاي مستقر در بروكسل، مديريت فني  ازنظرِ

                                                 
1. De France, Oliver [et al.]. Aprés Le "BREXIT": Quelle stratégie de défense pour l'Union 
européenne?, IRIS, France, (2016). 
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گان، نويسـند  بنابراين، از نظرِ اند. زير سؤال برده -ق و قوانين وضعيت حقو و چهعدم تبعيض 
 يـدي را مختلـف و كل جوانـب  باشد كه داشته  يسريع و قاطع اتحادية اروپا بايد پيشنهادهاي

، آنانيد از د. اجرايي سازداند  تعريف شدهروشني  هايي كه به با اولويت دربربگيرد و اقداماتي را
آوايي بـا ايـن اتحاديـه را تـرويج      كاري شركايي صورت بگيرد كه هممها بايد با ه اين كنش

 نظـرِ ابـط بـا آنهـا اعتمـادي دوجانبـه برقـرار اسـت. از       وانـد كـه در ر   و اثبات كرده ،كنند مي
را رسـيدن بـه ايـن امـر      آنـان شمار اين شركا محدودتر گـردد.  بهتر است  حتي ،نويسندگان

ويـژه زوج فرانسـه و آلمـان     هاي اروپايي و بـه  سران و مقامات دولت نيازمند رهبري قدرتمند
  را درپيش دارند.  2017انتخاباتي سخت سال البته هر دو، كه  اند دانسته

هايي ميان آلمـان و   ويژه در چهارچوب بحث به ،هاپيشنهاد از برخيبه گفتة نويسندگان، 
سـاخت معاهـدة   ژوئـن   27فرانسه مطرح شده است و وزراي امور خارجة ايـن دو كشـور در   

بـه مطالبـات شـهروندان اروپـايي     انـد كـه    در حوزة امنيـت پيشـنهاد داده  جديدي را اروپايي 
سـاختاري ميـان   پيوسـتگي  ن، ازآنجاكـه  درخصوص حفاظت پاسخگو خواهند بود. به باور آنا

مباحث دفـاعي را نيـز در خـود    ضرورتاً  يا چنين معاهدهامنيت داخلي و خارجي برقرار است، 
 يل تشكيل مجمـع اروپـايي دفـاع   عمدتاً شامدهد. اين پيشنهاد فرانسوي و آلماني  جاي مي

شدن راهبرد كلي   و نيز عملي ي جمعي از نيازهاي راهبردي اروپااست كه بتواند مشوق تعريف
  سياست خارجي اتحادية اروپا باشد. 

 هـا، و  زشارمنـافع،  اي از  معرفـي اتحاديـة اروپـا   اسـتراتژي امنيتـي   نويسندگان،  باوربه 
سـازمان  ايـن  اخلـي  دخـارجي و   ي از تحـوالت تعريفـ ، و اين اتحاديـه هاي راهبردي  اولويت

ايـن تفكـر راهبـردي بـه رهبـران      منظـر،    اين ازارائه داده است.  2008از سال را  المللي بين
مـدت و پـذيرش ديـدگاهي پايـدارتر و      هـاي كوتـاه   براي خروج از بحران را اروپايي فرصتي

  دهد.  ميتر ارائه  جمعي
كـه الزم اسـت    انـد  بسـيار مهـم دانسـته   موضـوع را  ايـن  توجه به  ،دگان در ادامهنويسن

اهداف خود را بـا ابزارهـايي كـه دراختيـار دارنـد       ،كشورهاي اروپايي درخصوص امور دفاعي
ترجمـاني ملمـوس، كـاربرد و     در نبـود رد اروپـايي  بـ هرادرواقع . به گفتة آنها، مطابقت دهند

راهبرد دفاعي بايد بتوانـد بـه تبـديل اهـداف     آنها،  است. ازنظرِ ار محدود داشتهاي بسي فايده
 نظـرِ و چـه از  ،مشـروعيت  چـه ازنظـرِ  به باور آنان، كمك كند. ملموس هاي  راهراهبردي به 

ها و  سران دولت و ظرفيت ،هاي شوراي اروپايي گيري اعتبار و تصميم يا ازنظرِ ،شدن عملياتي
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از ديـد  درسـتي سـنجيده شـوند.     همه و همه بايد به ،هبري كشتي اروپاييها براي ر حكومت
هنـوز تقـويم سياسـي    آيـد،   آلمـاني برمـي  ـ    فرانسويهاي  در اين مرحله آنچه از گفتهآنان، 

اي درخصـوص خـروج بريتانيـا از     هاي قابـل مالحظـه   واكنشو هنوز  ،روست پيشِپرآشوبي 
ضمن آنكـه   ،بروكسل جدايي بيفكندميان نهادهاي احتمال دارد كه  ،وجود دارداتحادية اروپا 

نـوعي  كـه   رسـد  نظر مـي  بهطور  اينشود و  پايي ديده ميكشورهاي ارو نيز بين هايي اييواگر
  اعتمادي ميان نهادهاي بروكسل و مقامات اروپايي وجود دارد.  بي

توانـد   مـي ملموس اهداف راهبردي خـود   پيشبردبراي اتحادية اروپا  ،گاننويسند باوربه 
 يابزارهـاي  :انـد  آنـان توضـيح داده   سر قارة سبز تكيه كنـد. هاي دفاعي در سرا بر تالشا دابت

هـاي   و هزينـه  اند افزايش يافته 2015كه در اختيار كشورهاي اروپايي است از سال  اي بودجه
، هلنـد،  آلمـان، فرانسـه   اند؛ رو بوده به با رشد رودفاعي در اروپاي شرقي، شمالي و جنوبي نيز 
، همـه و همـه   كشورهاي حوزة درياي بالتيـك لهستان، جمهوري چك، اسلواكي، روماني، و 

  هاي خود را افزايش خواهند داد. بودجهاند  اعالم كرده
انـد، آن اسـت كـه     كيد داشـته أديگري كه نويسندگان بر اهميت آن ت ين، نكتةبرا عالوه

 كـه  انـد  دهانتخـاب كـر   ي، خودالملل شرايط بين ا با مشاهدةخي از كشورهاي بزرگ در اروپبر
ميان از آلمان نام  عهده بگيرند. نويسندگان دراينرب يالملل بين مسئوليت بيشتري را در عرصة

يـدي  كتاب سفيد دفاع خود را كه مدت مدتر  اين كشور هرچه سريع اند دانستهالزم  واند  برده
وانـد آلمـان را تشـويق    ت ديد آنان، اين سند ميتدوين نمايد. از  رود است انتظار انتشار آن مي

مـدت بـه    گذاري كنـد و در طـوالني   راهبردي خود سرمايه يش درخصوص نقشةازپ كند بيش
  بازيگري راهبردي با حق كامل تبديل شود. 

هـيچ   به آلمان حياتي است، ـ   رهبري فرانسه ،چه در اين مسيراگرنويسندگان تأكيد دارند 
ي ، رأآنـان . از ديـد  نيسـت در ايـن حـوزه    يياروپا ساير كشورهاي  محدودكنندة تالشوجه 

تـر   هرچـه سـريع   كهكرده است  ملزمرا  اروپا پايتخت سياسي ،بريتانيا براي خروج از اتحاديه
راهبــردي  شــةنق ايكــه مايلنــد بــر را ييآن دســته از كشــورها كــه اتخــاذ كنــد را اقــدامي
 1»وايمـر پـالس  «ايتاليا، اسـپانيا، و لهسـتان كـه بـه كشـورهاي       :مانندگذاري كنند،  سرمايه
  ساماندهي نمايد.را  معروفند
خـود   وايمـرپالس كـه   كشـورهاي دفاعي ملي  هاياهبردراست  كوشيدهين مطالعه نيز ا

                                                 
1. Weimar + 
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را مورد بررسي قرار دهد. از منظر  ،هاي بيشتري را در اروپا بپذيرند  اند مسئوليت انتخاب كرده
طبيعي است هر تالش جديدي درخصوص امنيت و دفاع بايد موقعيت بريتانيا را  ،نويسندگان
  اي تصوير اروپايي را تغيير خواهد داد.  شكل قابل مالحظه ي آن بهنبود رأ كه درنظر آورد
سـبز گذاشـته    رغم ابزارهايي كه معاهدة ليسبون در اختيـار قـارة   به، گاننويسند به گفتة

و بيشتر  »فعال«كند تا  عمل مي »واكنشي«هاي امروز بيشتر  اروپا همچنان در بحران ،است
گـرا   مدهـي دوبـاره بـه ديـدگاهي هـ      براي شكل . به باور آنان،»همگرا«است تا  »پراكنده«

 رخـاوي  2003ي سـال  روزرسـاني راهبـرد امنيتـ    بهابتدا  اروپا، ها در اتحادية درخصوص بحران
انـد كـه طـرح     فان عنوان كـرده هايي مواجه است. مخال كه البته با مخالفت سوالنا مطرح شد

روزرسـاني   مـورد بـه  دارد و در در اتحاديه اروپا برمياين راهبرد پرده از اختالفات جدي  دوبارة
بروكسـل الزم   ه،انـد كـه درنتيجـ    كـرده الف به داليلي فرانسويان مخهم بنا 2008سند سال 

  . ارائه دهد را دانسته است راهبرد كامالً جديدي
هاسـت و ضـرورت دارد    گيـري  موضعاصلي اين  علتها  تكرار بحران از ديد نويسندگان،

اتحاديـة   داخلـي و خـارجي   هـاي  بتوان تحليلي از چـالش در آن  تاي جمعي منتشر شود سند
آرزومند اتحاديه كه را قشي هاي جمعي و ن بلندپروازيديگر،  ازسويو ، تهديدات، هارخط اروپا

حاصل از خـروج بريتانيـا از   دنبال شوك  به ،آنانبه باور . دادارائه  ،ا ايفا نمايداست در اين فض
مـدت و   ميـان  و اهداف طرح اروپايي در به طرح پرسش دربارة معنا جديد سند ،اروپا اتحادية
بيـرون   ،مانـد  مدت اجازه خواهد داد. از ديد آنان، درنهايت هم كـاري كـه بـاقي مـي     طوالني

  دهد.  پاسخ مي هاي دفاعي كشيدن راهبرد يا چراغي براي مسير راه است كه به پرسش
هـا   هـا و فنـاوري   كه بر مسـائل مربـوط بـه ظرفيـت     اي يع، سند دفانويسندگانبه نظر 

هـاي   سـاي دولـت  رؤ ميـان  سطوح بـاالتر يعنـي   دراجماعي  بهتواند منجر  ، ميباشدمتمركز 
ـ  د. از ديد آنان، ايـن سـند مـي   گرداروپايي  بـا  هـايي   فرمـي بـراي گـذر از طـرح      لـت د پتوان

ـ  مـي بهتـر   باشـد كـه اتفاقـاً    وسـعت بيشـتر  با ي اه هاي محدود به طرح روازيبلندپ د بـا  توان
، تقـويم اجرايـي بـراي تـدوين راهبـرد      گاننويسند هاي اروپايي برخورد كنند. به گفتة چالش

 تحول احتمـالي اروپا منتظر انتخابات و  ،زيرا در سال آينده ؛جامع اروپايي بسيار حساس است
 شـدن و  ترديدي است كه درخصوص عملي تر از آن ، ولي مهمسران كشورهاستب انتخادر 

 و البتـه خـروج بريتانيـا تمـامي ايـن      ،يا پذيرش اين سند ازسوي همـه كشـورها وجـود دارد   
  كند.  مي را با نگراني همراه موضوعات
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اعتمـاد ميـان اعضـاي اروپـا و      نخست حاصل نبود ترديدها از ديد نويسندگان، در درجة
اعتماد ميان اعضا و آژانس اروپايي دفاع، ميان اعضا و كميسيون اروپايي، و ميان  سپس نبود

اختالفات ميـان بـازيگران   اين  ،آژانس اروپايي و كميسيون اروپايي است. به باور نويسندگان
سـت. از ديـد آنـان،    اراهبـرد جـامع شـده    هاي مرتبط بـا   گرفتن بحث  مختلف موجب شدت

يـه اروپـا   سازي راهبرد بزرگ اتحاد  نهادي در آماده  بين يا مشاورة هماهنگي نتقدان از نبودم
  گويند. سخن مي

 نويسـندگان گيـرد،   شدت مي يجديدها كه با هر اتفاق و اظهارنظر  بحث از اين  اما پس
 اند. بـه گفتـة   تر دانسته دفاعي را از هر موضوعي مهم پنهان راهبرد جامع پرداختن به ماهيت

پاست و فقط بـه ارزيـابي   ارو ها و منافع بنيادين اتحادية ش ارزبرد تعريف اساس اين راه ،آنها
 شـده اسـت  محدود نخواهد شد. گفته  يدات، مانند: راهبردهاي امنيت مليثير تهدو تأ هاخطر

برداشت و ارزيابي تهديد در  ةهاي كشورهاي اروپايي در زمين اين راهبرد تالش دارد واگرايي
هـا مـديريت    جنوب و غرب را از ميان بردارد تا اجماعي حاصل شود يا اگر نشد، اين واگرايي

 اجماع همين نهايتدر، به باور نويسندگانشوند و اجماع سياسي به نحو ديگري حاصل شود. 
  . خواهد بودراهبردي  يفكر يندافراين  ةارزش افزود است كه

 هـا  نويسندگان، بدون وجود اجماع ممكن است رسيدن به توافق درخصوص ظرفيتاز نظر 
هـاي   رداشـت وجود مرجعي كه ب ؛ لذادشوار باشد شدن دفاع مند ويژه براي قاعده و ابزار كنش به

آنان، ايـن سـند   . به گفته ترين امر است ضروري سياسي معرفي كند مشتركي از تهديد را ازنظرِ
ـ   اسـت  بزارها در سطح كالن بـاقي مانـده  خصوص ادر در بحث ي و كيفـي  و وارد جزئيـات كم

مـديريت كننـد   را خود  هاي ظرفيت ها هستند كه بايد دولت اين ،. درخصوص ابزارهانخواهد شد
كننـده نخواهـد داشـت و تنهـا قـرار اسـت         تحميـل  ينقشـ  زمينه دراين وجه هيچ و كميسيون به

شـوند در همكـاري    . درعوض، كشورهاي عضو ملزم ميكندايفا و نقش حمايتي باشد كاتاليزور 
نويسندگان، الزم است كشورهاي عضو بـا توجـه    تنگاتنگي با يكديگر امور را پيش ببرند. ازنظرِ

بـراين، بايـد    عـالوه  ها و مشاجرات نهادي پايان ببخشـند.  به بحثبه خروج بريتانيا تالش كنند 
  منيت، و دفاع پاسخ گويند.  حفاظت، ا خود را در حوزةتوقعات شهروندان 

  
  راهبرد دفاعي ملي لهستان

 پس از وقـوع بحـران اوكـراين   ، 2013لهستان نخستين كتاب سفيد تاريخ خود را در دسامبر 



  
 

10 

بهم
  ن

ماه 
95

 
ت: كدام راهبرد دفاعي براي اتحادية اروپا

س از برگزي
پ

؟
 مؤسسه فرهنگي مطالعات

 المللي ابرار معاصر تهران و تحقيقات بين

معرفـي   . نويسـندگان بـا  ار دادرا مدنظر قر كشورراهبردي  سازي مدرن ،در آن تدوين نمود و
 نتايجلهستان به  و رسيدنِ آنبررسي تاريخي چگونگي نگارش  ، بهاين سند هاي مهم بخش
  اند. پرداختهدر اين سند  مشهود

ـ   ،لهسـتان سابق جمهور  رئيس ،1فسكيوكوموران، نويسندگ به گفتة سـزايي در   هنقـش ب
سازي نظـامي و راهبـردي    نداشته است و مدر اين كشورراهبرد دفاع و امنيت  به دهي شكل

، يدر مسير خود است. در سند دفـاعي لهسـتان، ابعـاد دفـاعي، امنيتـ      اين كشور هدف اولية
نگارش اين اثر، حدود دويست متخصص حضـور   . دراست اجتماعي، و اقتصادي بررسي شده

امنيت، منافع ملي، و اهـداف راهبـردي    ابتدا به شناخت موقعيت لهستان ازنظرِ . آنهااند داشته
بـراي  عمليـاتي   ياين كشور، راهبرد امون راهبرديز پيراارزيابي  ارائةاند و سپس با  پرداخته
  اند. داده ارائهامنيتي كشور  سازي سامانة آماده

هاي   ظرفيت درك وضعيت امنيت ملي اين كشور با تحليل شناخت و سند، هدف اساسي
نيروهـاي ارتـش بـوده    و  ،تسليحاتي، صنعت )هاي دفاعي يا ديپلماسي ظرفيت( راهبردي آن

كـه دفـاع از    ،موريـت عمـده دارنـد   أان سـه م طبق اين سند، نيروهـاي ارتـش لهسـت    است.
ـ  هاي بين  برابر بحران و واكنش در يالملل پيمانان ناتو و كشور، ثبات موقعيت بين هم و  يالملل

بـردن تـوان عمليـاتي و     گيرد. اين سـند بـر بـاال    را دربرمي يكمك به امنيت ملي و اجتماع
هاي اساسي نهادهاي لهستان را يـادآور   كيد دارد و ضعفسازي فني تأ  ي با كمك مدرندفاع
منـافع ملـي   آن دسـته از  هاي لهستان، اين سند بـه شـناخت    شود. پس از شناخت چالش مي

يكـي از   ،سـند  دگانِنسـ نوي مناسب هستند. ازنظـرِ  ي سريع وند پاسخكه نيازم پرداخته است 
  ست.المللي مانند ناتو و بينامنيتي پايدار  سامانة منافع ملي اساسي لهستان عضويت در

سـند ضـمن توجـه بـه سـطوح جهـاني،        ، نويسـندگانِ پيرامون امنيتيدر بخش تحليل 
اموري غيرنظـامي   ،ها و چالش تهديدات نظرِاز را هاي لهستان المللي، اولويت ينو ب ،اي منطقه

اقتصـادي، ايجـاد ثبـات در امـور مـالي       شود: توسعة كه شامل اين موارد مي ،اند معرفي كرده
. در ايـن كتـاب بـه امنيـت     اي سياستي اجتماعي با توجه بـه كـاهش جمعيـت   اجر و دولتي،

نقـل   و ي صنعتي و حمـل ها گذاري در بخش زيرساخت سرمايه سايبري و خطر مرتبط با عدم
 هم اشاره شده است.

براي اروپا مفيد  وتوان درنظر گرفت  برآيند اين سند ميعنوان  چه بهآن، نويسندگان ازنظرِ

                                                 
1. Komorowsky 
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آينـدة   ينابيني براي آيندة اروپا، چه ازنظـرِ منفي و باست كه سه سناريوي مثبت،  خواهد بود، آن
ـ ت عنوان شده است كه مييورو، ثبات پيراموني، اتحاد نظامي در بافت ناتو و غيره  د راهبـردي  وان

كه نخست  ،دهند سناريو، سه گزينه براي راهبرد عملياتي ارائه ميسه  ارائه دهد. اين را عملياتي
سـازي حـداكثري امنيـت (در سـناريو مثبـت)، سـپس گزينـة خودمختـاري و           المللي گزينة بين

ســازي و  (در ســناريوي منفــي) و در پايــان هــم گزينــة موازنــة درونــي  خودكفــايي راهبــردي
خـود   ،حول مرتبط اسـت. كتـاب سـفيد لهسـتان    حال تكه به سناريوي در باشد يمخودمختاري 

يـك از  حتي اگر لهستان درصورت ضرورت مجبـور باشـد هر  كه دهد  گزينة سوم را پيشنهاد مي
 ،. اين به آن معناست كه راهبـرد عمليـاتي  ، اجرايي خواهد بوددو گزينة ديگر را نيز اعمال نمايد

براي دفـاع و   هم سامانة امنيتي را ،عملو در دهد يهبرد آمادگي هميشگي را پيشنهاد منوعي را
  كند.   ورت مستقل آماده ميص ، البته بهپيمانان هم براي همكاري با ديگر هم

سازي ابزار نظامي لهسـتان   دكترين كوموروفسكي لهستان كه مدرنبه باور نويسندگان، 
 تعهـدات  خصـوص درن هـاي لهسـتا   د بود كـه اولويـت  هخواديدي ت جرا درنظر دارد، سياس

كشور هماهنگ و متوازن ساخته  و ملي تقيمخارجي اين كشور را با امنيت و دفاع مس نظامي
ايـن كشـور    ،نظـور م همين تان است و بهدر اين چهارچوب، ناتو ستون اصلي دفاع لهساست. 

برآمـده اسـت. در ايـن     براي همكاري بهتر با اين سامانه دفاعي خود درصدد افزايش بودجة
نـد دكترينـي   ا سند، توجهي جدي به فضاي سايبري شده است و نويسـندگان تـالش داشـته   

هاي سايبري، درگيري، جنگ و جاسوسـي در ايـن فضـا تعريـف      حرانجدي براي مقابله با ب
شـود و ادارة   مـي هـم  سازي بـراي جنـگ سـايبري     و آمادهكنند كه شامل اقدامات تهاجمي 

  كند.  درگير مينيز دي دفاعي و نيروهاي ارتش را سياسي و راهبر
 

  ايتالياراهبرد دفاعي ملي 
اند. در آخرين   وين شدهتد 2014، و 2002، 1985هاي  ر سالاسناد دفاع و امنيت ملي ايتاليا د

خصوص آيندة  است، تمايل سياسي به يافتن تفكري جامع در 2014سال سند كه مربوط به 
هاي دفاعي درنظر  شود و اصالحات ساختاري اساسي و بازسازي سازمان دفاع ايتاليا ديده مي

ت هاي جدي نگارش اين سـند، ضـرور   يزهيكي از انگدگان، نسبه گفتة نوي. گرفته شده است
فضـاي   در بافت فشار شديد بودجه و پيشران آن، يعني انتقـادات گسـترده در   ،فضا بازنگريِ
  اين كشور درخصوص بودجه بوده است. داخلي 

بـر   اين خرده را منتقداندگان، نسنويبه گفتة  بر انتقادات مرتبط با مديريت بودجه، عالوه
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كه حتي پـس از بحـران اوكـراين، شـماري از مسـئوالن       ،دانند ميدفاع و امنيت ايتاليا وارد 
ـ  رفتـه درنظـر نگ  دعنوان تهدي هنوز روسيه را به در اين حوزه، كشوراين باالي  رده د و حتـي  ان

  اي نزديك با پوتين دارند.  رابطه
در  ،از ديد نويسـندگان  كرده، ازنفر كار خود را آغ دوازدهبا  كه ايتالياكارگروه كتاب سفيد 

اهداف و سياست  توانسته است دقت . اين سند، بهراهبردي است يسند ،معنا و مفهوم واقعي
كننـدگان    تـدوين  كميتـة ، آنان گفتة. به نمايدابزارهاي تحقق آن را مشخص  دفاعي ايتاليا و

تا تكميل نهايي آن،  ،اند سوي صنايع دفاعي و ارتش ايتاليا تحت فشار بوده از كه كتاب سفيد
ايـن سـند    1بيـاورد. تـاب  هاي داخلـي را   مخالفتاند تا بتواند  را محرمانه نگاه داشته اين سند

ديگر، شـايد بـراي    ازسوي درنظر دارد ازسويي فشار بودجه را در اين كشور مدنظر قرار دهد و
 المللي مشخص نمايد.  بار نقش بسيار مهم ايتاليا را در منطقه و عرصة بين  اولين

و  هـا ي شناسـايي خطر راهبردي برا تحليل متند از كتاب سفي ، ايندگاننسبه گفتة نوي
كشـيدن    بـراي بيـرون   را هاي ايتاليـا  منافع و مسئوليت در ادامه، غاز شده وآ تهديدات عمده

را مدنظر قرار داده  ها، و ادارات ، فناوري، سازماننايعص ،ها ، عملياتها نتايج مرتبط با ظرفيت
ي اتگذاري و اصالح قانوندر حوزة حتي  ياتلندپروازي خود را با انجام اصالحاين سند باست. 
اي از نتـايج ايـن اصـالحات     بيني مجموعه پيش ، وتگاه نظاميسازي دس مدرني براي ضرور

  برد. پايان مي
 ،نخسـت سند بسيار خالقانه اسـت و در بخـش   از ديد نويسندگان، در حوزة راهبرد، اين 
نظر گرفتن نقـش  با در ،در ادامهاما اين ديدگاه  ؛ديدگاهي كامالً ايتاليايي از درك تهديد دارد

جايگاه دفـاعي و امنيتـي ايـن     خوبي به وان بازيگري مهم در منطقه توانسته استعن ايتاليا به
موضوعات درخصوص ، آنان به گفتةكند.  تعريفنيز المللي  اي و بين در سطح منطقهكشور را 

توازن خوبي ميان و از ديد آنان، اين سند  ،هستند يشدت اروپاي ظرفيت همكاري و نظامي به
  . قش اين كشور در اروپا برقرار ساخته استنميت ملي ايتاليا و حاك

و هم ابزارهاي الزم بـراي   ،هم اهداف، دگان، اين سند هم راهبردنسنوي نتيجه، ازنظرِدر
خواهـان ايفـاي نقـش     ،هـوايي و رسيدن به اهداف را دربردارد و در فضاي دريايي، زمينـي،  

 لياست. ازسوي ايتاتري  پررنگ

                                                 
مشـابهاتي در  انـد و   نگارش اين سند همكاري داشـته . خالي از لطف نيست اشاره شود خانم موگريني نيز در 1

   .شود ديده مي 1+5 اي ايران و گروه هستهتوافق روند نگارش روند نگارش اين سند با 
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  اسپانياراهبرد دفاعي ملي 
بـراي  را لي ي خود را منتشر كرد كه رويكردي كلراهبرد امنيت مسند ، 2013در سال  اسپانيا
گـذارد. ايـن سـند     نمـايش مـي   بـه و تهديدات فضاي راهبردي جديـد   هاگويي به خطر پاسخ
دفـاعي را   ملـيِ  اي منسجم تـالشِ  شيوه  كه قادر است به كند را معرفي ميري نهادي ساختا

  .هدايت كند
. كشيده اسـت تصوير  بخش اول اين سند پانارومايي از پيرامون امنيتي فعلي اسپانيا را به

، پيشرفت و رفاه شهروندان اين كشـور و  عنوان شرطي براي توسعه پيرامون بهيت در اين امن
ديگر، امنيت  ازسويهاي عدالت و شكوفايي درنظر گرفته شده است.  آرمانطور تحقق  همين

از آن به عمـل  حمايت اجتماعي و سياسي است كه بايد حداكثر تعريف شده خدمتي عمومي 
 به نظر نويسندگان سند، هاي مختلف حكومتي اعمال شود. و فراي منافع سياسي جناح ،آمده

و جديـد، فراملـي،   سـنتي بـا ديگـر انـواع      هـاي خطرگاه باشد كه ديراهبرد بايد مدافع اين د
فاده از شدن آنها با است  و همراهتباط تهديدات مختلف با يكديگر فراجناحي همراه هستند و ار

تهديدات خطر  كه ي موجب شده استساز و قرار گرفتن در جريان جهاني ،ويننهاي  فناوري
 تري داشته باشند.  جدي

 ،ت كـه در آن را فراهم آورده اسـ  چالشي محيط امنيتي جهاني جديد ،ها سپانيايياز ديد ا
لذا ضرورت دارد رويكردي كلي، انحصاري  .شكلي پايدار وجود دارند عدم قطعيت و ناامني به

آنان، پاسخگويي به تهديدات و كسب منفعـت   باور  بهاتخاذ گردد.  اين موقعيتو پويا درقبال 
راهبرد ، اساس است. برايناي و اقدامي هماهنگ  رشته  از فضاي جديد، نيازمند رويكردي ميان

بينـي، و   اقـدامات، پـيش   اسپانيايي بر چهار ستون اصلي بنا نهاده شده است كـه يكپـارچگيِ  
  شود.  را شامل ميپذير از منابع  پذير و برگشت پيشگيري، استفاده كارآمد و انعطاف

قادر باشـد  نياز دارد كه پذيري  اسپانيا به نظام نهادي قوي و انعطافبه گفتة نويسندگان، 
حساب آورد. از ديد  يتي بهاق دهد و آنها را نيز در بازي امنخود را با شهروندان اين كشور انطب

آنان، اسپانيا براي هرگونه اقدام دفاعي و امنيتي خـود نيازمنـد سـازماندهي مجـدد تـدريجي      
ر د ،يتـي تطابق آنهـا بـا ديـدگاه كلـي امن     ،رتصو زيرا فقط دراين ؛ساختارهاي حكومت است

شود. به گفتة آنها، ابزارهـاي ملـي مـديريت     چهارچوب راهبرد امنيت ملي اسپانيا تضمين مي
گيري را تسهيل و البتـه   بازنگري شوند تا بتوانند تصميم اي به گونه بحران در اين كشور بايد

نظـارت   اجازه . اين ابزارها بايدديننمارا عملياتي  سازياستاندارد و سازي شفاف ،تر از آن مهم
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  را محقق سازند.  كشورهاي  راهبرد و سياست مديريتو  ،را دادهآسان و دقيق 
بر تهديدات اقتصادي و نظـامي، بـه تهديـدات انـرژي و اشـاعة       عالوه ،در راهبرد اسپانيا

هاي مهـاجرتي،   شده است. اين كشور نگران جريان  اي كشتارجمعي نيز توجه ويژه هاي سالح
  و همچنين تهديدات نوظهور سايبري است.  ،خدمات حياتي ،جاسوسي، و نبود زيرساخت

 
  بريتانياراهبرد دفاعي ملي 

اند. به بـاور   امنيتي مورد بررسي قرار داده ، نويسندگان خروج بريتانيا را ازنظرِدر بخش پاياني
المللي  هاي اين كشور در عرصة بين رفراندوم را كه حتي بلندپروازي اين اشتباه  آنها، بريتانيا به

 است. ساخته  يياجرابرد  ميرا زيرسؤال 

وج از اتحادية اروپا و بازگشت راهبردي به اين اتحاديه از ديد آنها، آيندة بريتانيا ميان خر
اي نظـامي و  هـ  انتقـاد و فشـار مردمـي از بودجـه     ،نويسـندگان به باور الطم خواهد بود. در ت

بريتانيـا را بـه ايـن     ،تمامي كشورهاي عضو را درگير خود سـاخته بـود  كه رهيافت اقتصادي 
 مسير سوق داده است.

اي  بريتانيـا و ابهـام در آينـده    روشن بـراي چرايـي خـروج    يدر نبود جواب آنان، اما ازنظرِ
 از روي ناآگـاهي ا توان گفت بريتانيـ  ور براي آن قائل هستند، ميه مقامات اين كشنامعلوم ك

تنهـايي امنيـت خـود را     تواند به مي اين كشور حال، اينكه آيا است. بااين اين تصميم را گرفته
هاي دفاعي اين كشور تـا مـدت    براين، طرح جاي سؤال دارد. عالوه يا خير، هنوز تأمين نمايد

كبيـر   ياحتمال دارد يكپارچگي بريتانيـا  ،نويسندگان مديدي معلق خواهند ماند و حتي ازنظرِ
  ها ازميان برود.  نيز با توجه به اعتراضات اسكاتلندي

 
 گيري نتيجه

و فرانسه، خواستار تدوين راهبرد امنيت و دفاع مشـتركي    آلمانكشورهاي اروپايي به رهبري 
در شرايط كنوني، يعني پس از خروج بريتانيا دغدغة دفاع،  بر عالوهرسد  نظر مي هستند كه به

مانع از خـروج ديگـر كشـورهاي عضـو     خواهان رسيدن به اجماعي است كه از اين اتحاديه، 
و جزئيـات كمـي نيـرو و     خواهـد كـرد  مسـائل را بررسـي   در سطح كـالن  اين راهبرد  شود.
  به خود كشورها سپرده است. انعطافي  شكل قابلِ بههاي دفاعي را  بودجه

عنوان كشورهايي كه براي پـذيرش بيشـتر در امـر دفـاع در      ايتاليا، اسپانيا، و لهستان به
رو هسـتند. اگرچـه    به با شرايط مشابهي رو، راهبرد ملي اند، ازنظرِ اتحاديه اعالم آمادگي كرده
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ديـده  هايي  تفاوتدر نگارش و توانمندي پرداختن به موضوع   ،آناندر اسناد دفاعي و امنيتي 
هـاي   آن را در اولويـت بـاور دارنـد و    را سـامانة دفـاعي اروپـايي   سه كشـور   هراما  شود، مي

حمايت دوجانبه اسـت و همـان انـدازه    اند. ديد اين سه كشور به ناتو،  راهبردي خود قرار داده
  خواهان همكاري با آن نيز هستند. دانند،  امنيت خود را وابسته به آن ميكه 

آمـادگي   آنـان  شود آن است كـه  ي اين سه كشور معلوم ميآنچه از مطالعة سند راهبرد
، هرچنـد  بـاوجوداين آفرينـي كننـد.    المللي در حوزة دفـاع و امنيـت نقـش    دارند در سطح بين

خـود را وارد  نويسندگان خوشبينند كه اين كشـورها رهبـري آلمـان و فرانسـه را بپذيرنـد و      
اتحاديـه و   سند راهبـردي امنيـت و دفـاع    انتشارتا اما المللي آنها سازند،  هاي بين بلندپروازي

  هنگام عمل به آن، بايد هنوز منتظر ماند.


