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مقدمه
سوفس افا شوفن ار اسو

آنچهه شسهه ت اسهه سههفاق سوفسهه
افا شوفن ار اسهو شجهیاد اه طهول صیهر
ادجههفد جیههفشور ههو ار ا اسههو ر وع ههت
نوس  .د ااقع سفاق ر سوفس

افا شوفن ار

اسو ا اااط اسو دهزا ر اهف ککهو شفر
شنرق شت سی؛ ا آه زشفه ک
اف پوکرار د

اسو دزا ر

یفل ایراه اف ن هوج سوفسهت–

نظفشت اریتفنوهف د ککهو شیسهفی اش یعنهت
ایراه شقفا ه شهتکهرد .د وقوقه سوفسه
افا شوفن ار اسو د شهر شرو ه از دهف یخ
این ککو

هفشی دیووهر ا دجهوال شتهأثر از

ا طو ک ت شتدواه گ

د ااایل دش

نود سوفس اهف جت اسهو اداشه سوفسه
اف جت ادجهفد جیهفشور هو ار د آاهرین
سفلشفر یفس

جیهو ر گو افچف اود ،چرا

ک اف کنف هگورر شوخفئول گو اهفچف 1ا ار
کف آشیه او یس ی تسون 2شیچنهفه اشبهرد
ک ه ه اسههو شبتنههت اههر دا ا ههل دوسههع
اقتصفدر ا نگرش او بونفن نسب ا نهر
اود .د این دا ه اسو د داال اف شکت
سوفسههت ا اقتصههفدر زیههفدر د گوههر اههود ا
اشوههیاا اههود اههف کنههف گذا ههتن شقفا هه

ارش ر دف یخت افص اوده اس  .اشف آنچه د

اییئولوژیک ،ایفال شتجیه نوهز د قبهفل ایهن

این پهواشش شهو د ار سهت اسه ؛ سوفسه

ککو ایترد داستفن ار انتخف کنهی ا ایهن

افا شوفن ار اسو د دا هر پودون ا اعی از

اار ا شیتهف ر اسهترادویک شهر دا طهرف

آه نسب ا دا هر قبل یعنت زشهفه دصهیر

شنتهت ود .انفاراین اف دوج ا وفکیو این

جیهو ر این ککو دوسهط ی تسهون

اف جت این ککهو که دهف

یفس

اس ه  .از ایههن ا اههف ار سههت ک ههت سوفس ه
افا شوفن ار اسو پهس از وراپف هت ادجهفد
جیهههفشور هههو ار د سههه دا ه یفسههه
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در دوره یلتسین

نگرش ار سوفس

نوی سفل  1993نوزا طول انهفشوهی ،اااهط
اسو ا جز اهف شیسهفیگفه نزدیهک ا نهر
دچف نهوصت کهود شوقه

هی .اشهف شبهراه

جیهو ر ی تسون ،پودون ا شیادف ا ار ست

اسههو اهه زادر د یفوتنههی کهه نهه دنهههف

اشههیاف ا انگوههزهشههفر اسههو د افا شوفن ه

نیتدواننی از آشریتف انتظف یف ر دا ت اف نی،

شتپردازیت.

ا تهه د وههوزهر شنههفوع اههود د شرزشههفر

1. Mikhail Gorbachev
2. Boris Yeltsin

شتجیه آشریتف ا درکو از یک سهو ا از سهور

اصرا ا اسهرائول د شهیا اسهرائول ،سهو ی ،

دیگر جیهو ر اس شت ایراه قرا گروت انی.

لبنهههفه ،شصهههر ،ا ده ا و سهههرون نوهههز از

ایههراه ا درکوهه د افا شوفنهه نهه دنهههف د

ی تسون د یفوت اود د شسور اهبود اااط اهف

ووزهشفر دا جفنب از قبول دهف

دس وجف اس  ،ا ت شهتدر از شی شعفش ار

اف ی .از این ا شستو د یهک دیووهر نگهرش

سر شسفئل ژئوپ توک آسوفر شرکهزر ا ق قهفز

ا گذ ت  ،اسهرائول ا از شوهفه گهراه

جنوات اس
شنفقکف

ا این شعفش اه شسهفئ ت چهوه
چچن ،جنگ داا هت دفجوتسهتفه،

ار کف آشیه ژیهت طفلبهفه د اویفنسهتفه،
اوههرا گرایههت شههذشبت د آسههوفر شرکههزر ا
قفا

اسو ا آشریتف ار ار شنهفاع ن ه

ا

گفز د یفر از نوز دسرر شتیفای .د شهیوع
اسو نفگزیر از دیوور االوی شهفر شنرقه ار
اس  .ا شیون دلول ،سوفس

اف جت اسو

ص اه ار دیرکز االو ار ار آسوفر شرکزر ا
ق قفز ا شیچنون نوع اار اف نر  ،ا سی
افا شوفن سوق یفو .
اسهههو که ه د ایهههن شنرقه ه شههههت
اسههترادویک ا ننههت ن تههت د جسههتهور
شووقوتت وتت ایاه یک شعفش اهز

اهود،

ا اهوات شهتدانسه ایهن شووقوه وف هل
دعفدل سوفس

شوفه ایهراه ،صهراق ا هو ار

شیتف ر ا وج وف س اواشی اهود ،د نتوهه
ا وج وف س نوز د االوی دام اسو د این

نسب

ککههههو شفر شیتههههف نزدیههههک اههههود



ا وهراش

نر  ،اار اف اسرائول شتدوانی دفکتوتت شؤثر



کرش ون د یفوت اود شعفش اهف دا ککهو

االوی شفر شهت ارار شستو شجسو شت ی.

یف ه پنهفه ا یتت سفل شهیشت دفاستفه 1388

نزدیههک د قفا ه اههف قبههفیت چههوه ایههفال

شنرقه قههرا گروه  .د د جه اعههی شسهئ

شتدیی(Freedman, 2001).

 -1-1روسییییه و اییییران در دوره
یلتسین
اعههی از وتههف داگفنهه ادجههفد جیههفشور
و ار اف ایراه د جریفه جنگ دجیو ت که
شنهر ا

کود د اااط دا ککو

س ر شف یت وسنهفنت ،ئوس اق

یه اود ،اف
شه هس

ههو ار اسه شت ایههراه اه شسههتو د ژائههن
 1989اااههط دهههراه -شسههتو ا ا ه اهبههود
گذا

 .د جریفه ایهن سه ر قهرا داد اریهی

شواپویفشفر  MIG-29sا  SU-24sشنعقی ی.
د این دا ه ارا ف درکو  ،ایترد ایراه اه
صیم نفسفیت استق ل آج افیهفه شو د دوج
اسو قرا گروه  ،اشهف از آنههف که اه نظهر
شبرر نر گرار این ککو  ،ایراه اه شافاه
کفنوه الهفمگرر اس شت د شنرقه شرزشهفر
جنوات اسو اود ،اااط ایهراه ا اسهو دهف
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اااسط سفل  1993دچف نهوصت کهود شوقه
ی .اف این وفل ،از نوی سفل  1993اه اعهی

صنههواه شوههفنهت اا د ههی ا وتههت دوانسهه
دفوههیر از ههی اجههراه اتفش هی ( .هه رر،

سوفس افا شوفن ار اسو

گسترش اااط اسو ا ایراه ا دا دلوهل د

 ،1384ص  )135د ایهههن دا ه اهههف اجهههود

دسههتو کههف سوفس ه اههف جت اسههو قههرا

دجریتشفر ایفال شتجیه ا د نوف

رک -

گرو  .1 :دیاام وضو آشریتف د ا وج وف س

شفر آشریتهفیت ،گهفزپرام ا هرک ورانسهور

پس از جنگ کوی ؛  .2اهبود اار اف دههراه

دودفل قرا داد دوسع پهف س جنهوات ا از آه

ا دلول شیفنعه

از ن هوج ایهراه اه آسهوفر

شرکزر ا ق قفز.

اههود کردنههی .اههف اوههزایش وکههف شههفر ایههفال
شتجیه د سفل  1995د پت ش قف الگو

از سور دیگر اف دوج ا اشهیاف شکهفا
ایراه د قبفل دیاام وضو آشریتهف د ا هوج
وف س ا دیفیل اا نگتن اه ن هوج د آسهوفر

3

شعفاه ئوس جیهو ر آشریتف ا نخس ازیهر
4

اسو ایتتو چرنوشردین  ،شستو اهف دوقهف
یا دس وجف ا ایهراه شواوقه

کهرد .اه

شرکزر ا ق قفز ،ارار دهراه نوهز شیتهف ر اهف

شیون دلول اف اجودر ک پوشاونت شت هی

یفوت اود .ایین

وهت شبفدل دهف ر اهون دا ککهو د سهفل

دلول ایراه د جنگ داا هت دفجوتسهتفه اهف

 1996ا ا زش چنهیین شو وهف د دال اف هی،

اسو د این شنرق اشیو
اسو شیتف ر اوات دا

ا نقهش اسهوف

د این سهفل دنههف وههت شبهفدال

اسهو ا

وعفلت د این زشون ای ف نیود .ااکنش ا وف

ایراه  450شو ووه دال

ایراه د قبهفل هو ش چچهن د سهفلشهفر

وهههت شبههفدال دهههف ر اسههو  -اسههرائول

اسو د ویفی از

اسههوف کیتههر اههود (Kurtov,2008) .اههف آنههفز

ههر شههف د اوسههنت د سههفلشههفر -1995

اجهههراه اقتصهههفدر اسهههو د اا ،1998

 1994-1996ا سوفس
 1993افصه ه

هههی دهههف اااهههط دا ککهههو

شستجتتدر از قبل ود)Freedman, 2000( .
از این زشفه اسو  ،ایهراه ا اه صنهواه یهک
قی

شنرق ار ک شهت دوانهی ضهفشن ثبهف

اف ی ا از شزین شفر اشنوتهت اسهو اتفشهی،

ی ک د شقفیس اهف

کهرش ون د شخفل ه اههف ایههفال شتجههیه که
ههرک شههفر اسههت ا ا ه دلوههل آزشههفیش
شو تت ایراه دجریت کرده اود ،اهف دیگهر د
ید یا دس وجف اه دههراه اهر آشهی .د
5

نواشبر این سفل ،آداشهف ازیهر اقه

انهرژر

شههو د دوجهه قههرا شههتداد .ایههراه شههت د
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شنفقک شفر آج افیهفه ا ا شنستفه وعفالن اه

3. Al Gore
4. Viktor Chernomredin
5. Yevgeny Adamov

ایین دردوب اااط شستو -ایهیاد ا اه

شست ار اسو ا دههراه سه ر کهرد ا طهت
دخصصت اسو اف ایهراه ا اه اشضهف سهفنی،

شستو یک قرا داد چنی شو وهوه دال ر اهرار

ی ک این طرح دف سهفل  2003دتیوهل

دوسع ووزهشفر ن تت ا آشوزش شتخصصهون

قرا
ود.
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جیههو ر

د نخستون سفل شفر یفس

ی تسون ،سوفس ات دوجهت ا صراق یتهت از
پوفشیشفر انج ل ادجفد جیفشور و ار اهود
ک دنهف اه

اسهو از

هتل ل ظهت ویفیه

قرعنفش ص وه صهراق نبهود ،ا ته اسهو دا
ککههتت جنگههت ا اههرار کیههک اهه اجههرار

اال ،نیفیش سوفس شستقل ا داشف ا قوهب
سنتتاش یعنت ایهفال شتجهیه آشریتهف؛ دام،
دأکوی ار اینت شتاواشی ا شتدوانی اف ایهفال
شتجیه شخفل

کنی؛ سوم ،افزپسگورر ش

شو وف د دال ایشت صراق ا اسو ؛ ا چههف م،
وصههول قرا دادشههفیت اههرار کف افنهه شههف ا
کیپفنتشفر ن

ا گفز است.

دجریتشفر ضی صراقهت د ا هوج وهف س نوهز

 -3-1روسیه و عربسیتان در دوره

اصزام کهرد .اشهف د  21آا یهل  1995داشهفر

یلتسین

اسو ک دج دس ط اکاری

اس اود ،اه

لیو شهفزا شفر اقتصفدر ص و صراق أر داد
ا د این استف ارار سوفس

اف جت اسهو

د قبفل صهراق سه شهیف شکهخ

کهرد.1 :

وکف قرا داده و ار اشنو

سهفزشفه

دج

ش ل ارار لیو دجریت؛  .2د یفو
د



یلتسین

دوسع اااط اسو ا صراق جستهو شتکهرد:



ن تت صراق اس  .ی تسون چههف شهیف ا د

یف ه پنهفه ا یتت سفل شهیشت دفاستفه 1388

دییا از پراژه او هر شواوقه نفشه شیتهف ر

اهبودر نهفد .د اااسط وو ی  1996صراق اهف

پس از وراپف ت ادجفد جیهفشور هو ار
شقفشف

اسهت اه دلوهل وعفلوه شهفیت که

صراستفه سعودر د شنفطق شسه یفه نکهون
اسو دا

 ،چنیاه دیفی ت ا ایهفد اااهط

وسن اف این ککو نیا تنی .د این دا ه اه

ایشت صهراق

ایوه شنگفشت ک جنگ چچن راع یه اود،

و دت که دجهریت دهف انهیازهار ارچوهیه

سهفزشفه کن هرانس

اقتت د ش تیون نکس

ود؛  .3ویفی از سرشفی گذا رشفر اسهو

اس ه شت پوکههنهفد صضههوی چچههن د ایههن

د صراق ا شیتهف ر د شقوهفس اهفال اهف ایهن

سفزشفه شررح ی ،دورگهت اااهط دا ککهو

ککو )Freedman, 2001( .

اوکتر شهت هی .اشهف پهس از اینته د سهفل
 1996اف اشضفر شواوقتنفش

ح اهون داله
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اسو ا ئوس جیههو ر چچهن جنهگ اال
افدی یفو  ،سوفس
سوفس افا شوفن ار اسو

نسب

صراستفه سهعودر شهت

ا شسئ چچن شجفوظ کف ان

ی .ا

گون ار ک د جریفه سه سه ر شسهخیاف

6

ئوس جیهو جییهی چچهن اه صراسهتفه از
سفل  1997دف  ،1999ار نتوانسه شواوقه
شقفشف سعودر ا اهرار صضهوی

 -4-1روسیییه و ترکیییه در دوره
یلتسین
از ااتیار دکتول وی اسهووه اسهو دهف
وراپف ت اقتصفدر سفل  ،1998دههف

دا ککو اسهو ا درکوه اهون  10الهت 12
شو وف د دال د سفل اود ک درکوه

چچهن د

7

اهون

درین ریک دهف

اا هت

اسو د افا شوفن قرا

ادجفدی ککو شفر اس شت کسب کنی .وتت

شتداد .د این دا ه اف اجود رک شفر وعفل

هفه وههی

درکو د سراسهر اسهو  ،قهرا داد افزسهفزر

اقتت د سهفل  1998اه دسهتو

کیوت کیک سفنت ا کوزاا ا چچن دکتول
ی ا نیفینیگت این کیوت د االدر ق قهفز

8

داشف پس از د گوررشفر سفل  ،1993کیهک
 5شو ووه دال ر اه ی تسهون د دا دام د

د ااستوفر یفلت شسهتقر هی ،طبهق یهک

شبههف زه انتخفاههفدت سههفل  1996اارهه ر دا

شواوق نفش دواوق ی ک شجیول شفر کیتت

ککو نزدیکدر شت یه اود .از سهور دیگهر

اسو ا شنرق ا سفل هود.

ص اه ار اینت درکو ارییا دههوزا نظفشت

اف نظف

دال

اف اجود این ا دلول وعفلو شفیت که داله
سههعودر د گسههترش اسهه م ادیتههفل د
آسوفر شرکزر ا ق قفز دا

 ،اااط شسهتو-

از اسو اود – از جی ش ت کوپترشفیت که
د جنگ اف اق و

کردشف اسهت فده شهتکهرد-

آنتف ا شکترر ا ت گفز طبوعت از اسو شت

یفض دف سفل  2000شیچنفه کیرنهگ شفنهی.

اود ایین دلول گفزپرام شکوق ا ه ت دوسهع

( (Melkumyan,2004شههر چنههی د وههوزه

اااط درکو ا اسو اهود .اهف اجهود ایهن د

اقتصفدر نوز د سهفل  1997ا زش هفد ا

اااط دا ککو شسفئل پوچویهار شت شرهرح

اسو ا صراستفه سعودر اه  112شو وهوه
دال سههوی ا ایههن ککههو د شقههفم سههت ا
چهف شون ککهو

هفد کننهیه اه صراسهتفه

سعودر قرا گرو )Sfakianakis,2007( .

اود ک شفنع نزدیکدر هیه شسهتو ا آنتهف ا
شت ی .ارات از این شسفئل صبف

اودنی از:

 .1دیفیل درکو ا گسهترش ن هوج د
شنرقهه اههف ن نزدیههک اسههو
شخصو ههف د آسههوفر شرکههزر ا
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6. Maskhadov
7. World Islamic League
8. Vladikavkaz

ق قفز؛

 .2ا را درکو ار اینت شسهور هیا
ن

ا درکو ا انی شییترانه اهراد دهف
اینت از انی است نوا اسوسهک

9

این نکسه

اسهو شواوقه

کهرد دهف سهفل

از اسههه ه ر ا دنگههه ه دا دانهههههل
شتگذ تنی ،درکو اواستف شجیاد
کرده این نوع و

ا آشیشف اهود ا

ا دهییی شتکرد ک شتافیی

یک اط لول ا ت از طریق درکو
اسفزد.
 .4نگرانت اسهو از کیهک اوتیهفلت
و ههوفه چچنههت ا

دافل د کنترل شسهتو اهر ق قهفز
یفلت؛
 .5نگرانت شتقفال دهر شهف از ویفیه
اسههو از درا یسهه

شههفر P.K.K

درکو از وضو نظهفشت اسهو د
ا شنسههتفه ا گرجسههتفه ،نزدیههک
شرزشفر یفلت اود نگراه اود.
این دنششهف د اااهط اسهو ا درکوه
یفدآا قرهشف دوسع ط بت اشپرادهو ر اسهو

د گرجستفه ا شنجل کنی .این شوضوع وضهف
ا ارار پوکبرد پراژه اهفکو -جوجهفه وهراشت
شتکرد.

)(Istanbul Document,1999,p.50



شجورت دردد اارن

کششفیت که

کرده ا دا پفیگفه از چهف پفیگفه نظهفشت اهود



 .3نگران هت آنتههف ا از ارههرا زیس ه

دههر شههف ا ه

د استفنبول د نواشبر  1999اثر گذا ه  .د
 2002یگفهشفر است ا از شولهیاار اهف ن

از طریق چچن؛

اسو

د نکس سفزشفه اشنو ا شیتهف ر ا اپهف

یف ه پنهفه ا یتت سفل شهیشت دفاستفه 1388

آج افیهفه از طریق گرجستفه

اود .اشف اشیو

اوزایش اااط شستو – آنتف ا،
10

 -5-1روسیییه و اسییرالید در دوره
یلتسین
ی تسون د پورار از سوفس
د سفلشفر آار ووف

گو اهفچف

و ار ا این نتوه

سوی ک اف ارقرا ر اااط وسن اف اسهرائول
شتدوانی ا اهبود اااط اود اف ایفال شتجیه
اشویاا اف ی .ا گ ت

اار ورییشن د ایهن

دا ه اسو د اار اهف اسهرائول اه دنبهفل
شنفوع زیر اود:
 .1د ووزه اقتصفدر ،اوزایش دهف
ویاد  500شو ووه شف

دهف

د سفل  .1995شر

چنی اعیشف ا دلول اجراه اقتصهفدر اسهو
د سفل  1998وهت این اااط کفشش یفو .
اف این اجود اسرائول شیچنفه داشون هریک

د شواجه اف اشپرادهو ر ا اه زاال صایهفنت
9. Novorossisk

10. Organization for Security and Co)operation in Europe (OSCE
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اقتصفدر اسو اعی از درکوه  ،د افا شوفنه
اود.

دأشون و زا ا چو ا الهوا پکهتوبفنت کنهی؛

سوفس افا شوفن ار اسو

 .2د جبه دیپ یفدوهک ،اااهط اسهوف
نزدیک اسو اف اسرائول این اشتفه ا شتداد
ک شستو نقش شهیت د ورآینی

ح اصهرا

د اسرائول ای ف کنی.

چهههف م ،اسههرائول اهه شیتههف ر اسههو د
افا شوفن اشویاا شت ود .شستو شتدوانسه
اف ن وج اود د سو ی  ،دل آایو ا د سهویه
ا دواوق

 .3دقریبف یهک شو وهوه یههودر اسهت

ح اهف اصهرا کیهک کنهی .اهیین

دردوب د این دا ه دا طرف ا سی اهبهود

زافه د اسرائول زنیگت شتکردنی ا اسهرائول

اااط پوش شت وتنی)Freedman, 2001( .

اوکترین شههفجر اسهت ا پهس از وراپف هت

 -2سیاست خاورمیانهای روسیه

ادجفد جیفشور و ار پذیرا یه اهود ا ایهن
شتدوانس

شنهر ا پوونیشفر شهت د وهوزه

ورشنگ دو یست اف ی.
 .4ا دبف دتنولهوژر نظهفشت اسهو اهف
ههنع نظههفشت اسههرائول ا دولوههی شکههتر
شواپویفر نظفشت ارار اسو قفال دوج اود،
ا اصوص ایهن که اسهوف ر از کهف گراه د
نع

شواپویفیت از هرانیاه ادجفد جیفشور

و ار اودنی.
از نظر شقفشهف اسهرائو ت نوهز ارقهرا ر
اار اف اسو چهف شزی دا ه  .اال ،نگه
دا تن جریفه یتنواا

شهفجر ک اف یف

زیفدر از شهنیسون ا دانکهینیاه شنههر اه
دوسههع اسههرائول شههت ههی؛ دام ،شیفنعهه از
ههفد ا ونههفا ر ا دس ه وجف شسههت ار ا ه
د ینفه اسرائول د افا شوفن
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اسو ک شهتدوانسه

اسهرائول ا از لجهف

ایراه ،صراق؛ سوم ،دوسهع

هفشل لوبهت،

اااهط دههف ر اهف

در دوره پوتین
سوفس
اال دنبفل

اف جت دال پودون د شفهشفر
ا سوفس شفر یهوگنت پرییهفکف

اههود ک ه اههر ا ه ف سههفلشههفر اال پههس از
وراپف ههت ادجههفد جیههفشور ههو ار چنههیاه
شیگرایت اف سوفس شفر ایفال شتجیه آشریتف
نیا

 .پرییفکف طرویا شیتف ر ا اار اهف

ککو شفیت چوه چون ،شنهی ا ایهراه ا دیگهر
ککو شف ارار شوازن قی

اف شوشونت آشریتهف

اود .اشف ا زادر د ااایل سهفل  2001وتهت
قبل از وی

یهفزده سهپتفشبر ،پهودون اهط

شکت سوفست اود ا صوض کرد ا اه سهور
شیتف ر اف ککو شفر نر ککویه ی .البته
این ایترد ئفلوستت شسهتو اوکهتر اهر پفیه
اتاصتیفدر ا چون اود .شیگرایت اسهو اهف
آشریتههف د ایههن دا ه ا ه نجههور اههود ک ه از
سفلشفر  2001دف  2002شستو ارار دوسهع

ص و اویفنستفه اف آشریتف شیتف ر شهتکهرد ا

شستو اف سفیر ککو شفر شنرق نوز د دستو

این شیگرایت د دهیاام شیتهف ر د قهرا داد

کف سوفس اف جت اسو قرا دا د.

ضههی شو ههک افلسههتوک  ،11ABMقههرا داد
استف

قههرا داد نسههل جییههی دسهه وجف شسههت ار،
نوز اداش دا

ا د نتوهه شوجهب کهفشش

اههیگیفنت داجفنبهه شوههفه ایههفال شتجههیه ا
یه اود .اشف ا زادر ایفال شتجیه اف

اسو

لیو یک جفنب شعفشیه ضی شو ک افلستوک ا
دافل

د نتوه انتخفاف

یفس

جیههو ر

اکراین ار سوفسه اهف جت اسهو نوهز اثهر
گذا

.

)(IEEJ Newsletter,2005

شستو د یفو

ک دافله

اا هنگتن د

ووزه شنفوع اسو پفیفه نیا د ا چ اسهف اه
دیفم ککو شفر شیسفی دسرر اواشی یفوه .
د نتوه نظفم اون الی ل از ایهن پهس هفشی
ایتردشفر شستقل اسو د شسفئل جههفنت
اسه ه ا د ایهههن اهههون اسهههو سوفسه ه
افا شوفن ار اود ا د قفلهب سوفسه

نگهفه

شنرق ار ا اونالی ت دعقوب شتکنی .د این
سوفس  ،ایراه ادرکو شیچوه گذ ت نقهش
ایوهار د اشیاف شنرق ار ا جهفنت اسشهف
11. Anti-Ballistic Missile Treaty
12. Strategic Arms Reduction Treaty
)(START

پوتین
شنگههفشت پههودون د اسههو ا ه قههی
سوی ک دا سفلت از ا قی

سویه ا

ح

ط بفه د ایراه شهتگذ ه  .د سهفل 1998
اههفدیت د انتخفاههف

یفس ه جیه هو ر ا ه



وضو نظفشوفه آشریتف د گرجسهتفه ا صهراق



یف کفشش سه حشهفر اسهترادویک،12
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یف ه پنهفه ا یتت سفل شهیشت دفاستفه 1388

نفدو د آسوفر شرکزر ارار صی وهف نظهفشت

د افا شوفن افزر شت کننی ،اشف اهبود اااهط

پورازر سویه اود ا دقریبف یهک شهفه پهس از
انتخف پهودون اه صنهواه ئهوس جیههو ر
اسو  ،د انتخفاف شه س هو ار اسه شت
ایراه نوز اکاریه ا ه ح ط هب اه پوهرازر
سوینی .این شوضوع دف ویر شوجهب نگرانهت
شستو از اوتیهفل اهبهود د اااهط دههراه –
اا نگتن شت ی ،اشف د پت ش قف افدیت اهف
پودون د شهیع صیوشت سفزشفه ش هل شتجهی
د سپتفشبر  2000ا سپس انتقهفدا

ئهوس

جیهو ایهراه از سهفزشفه ش هل د سهخنرانت
اود د

جن شهیع صیوشت ا دلول شجتوم

کرده ایراه ارار دسهتگورر چنهی جفسهوس
یهودر ،رایط از نظهر اسشهف اهتهر هی ا
اسو ا طو یکجفنب شواوق نفش الگو ا
چرنوشردین ا صی لیو کرد .د پت این اقیام
اسههو  ،اههوش از شی ه

ههرک

اس اههف اه
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اکسپو

 13سود کرد .د این زشفه یک قهرا

داد  8شو ووه دال ر اون این رک ا ایهراه
سوفس افا شوفن ار اسو

شنعقی ی.

دب ویفدت نر ص وه ارنفشه شسهت ار ایهراه،
14

التسههفنی اشوفنتسههف ،ازیههر انههرژر ادیههت
اسو  ،د  3ژائن  2003اص م کرد کف ادیفم

پس از دییا سیت افدیت از اسو د

اکتو شست ار او هر اه دلوهل جهفیگزینت

شف س  ،2001دا دفزهار از اااهط دا ککهو

است ا جفر قرعف آلیفنت دف سهفل

ههراع ههی .د دام اکتبههر  2001اسههو

قرعف

 2005ا دأاور شتاوتی .د این دا ه نکس

شواوقتنفش ار اشضف کرد ک ا ایراه سفالن دهف

سراه ککو شفر وف و از د دهراه نوز اهف

سقف  300شو وهوه دال دسه وجف شتعهف ف

وضو پودون د وفلت انهفم ی ک د االون

ا را ی )Freedman, 2006( .ایین دردوب د

اجه س ککههو شفر وف ههو اههز د آا یههل

اسو اف ایهراه اه

 2002ک اف وضو افدیت ا پودون د صکهق

وههیاد  1/4شو وههف د دال سههوی .د ژائوهه

آاههفد درکینسههتفه ارگههزا

ههی ،شههوت دواوههق

 2002اسو اصه م کهرد که نه دنههف کهف

شابتت وف ل نکیه اود)Freedman, 2006( .

نوراگههفه او هههر ا دیههفم اواشههی کههرد ،ا ته

د این دا ه درس اسو از داشنه دا اهوده

شذاکرا دا ککو وول وراش پهنج نوراگهفه

ارنفش شست ار ایهراه ا ج هوگورر از وی ه

دیگر راع یه اس  .شسهتو اهیین دردوهب

اشریتف ا ایهراه ،د نهفیه شنههر اه دواوهق

دوانس ایفال شتجیه ا شتقفصی کنی ک ارار

هیا قرعنفشه 1803

سفل  2003سرح دهف

اسو اهف آشریتهف د

شنجههرف کههرده اسههو شههتافیههی اهه اش

ص و ارنفش شست ار ایراه ی.

شسههفلی آشوزدههرر ار اوههفا د .از ایههن ا

 -2-2روسیییه و ترکیییه در دوره

اا نگتن نوز ضین شواوق اف پووستن اسو
ا گراه ککو شفر نعتت ،کیک  20شو وف د
دال ر ا جیهو رشفر و ار سفاق ارار از
کف انیااتن دههوزا شست ار افقت شفنهیه از
ادجفد جیفشور و ار ااتصفص داد .شر چنی
اسو نسب

ا این شعفش اف ایفال شتجهیه

اههتشوههل اههود ،اشههف اههف اوههزایش جنهههفلشههفر

پوتین
د دا ه یفس

جیهو ر پودون ،شنفزص

شوجود د اااهط دا ککهو اسهو ا درکوه
جفر اود ا ا شیتهف ر داد .پهودون که اهف
اقتصفد دضعوف یه اسو ا جنگ د چچن
شواج اود ،ن دنهف شیتف رشفر ی تسون ا اف
درکو اداش داد ،ا ت آه ا گسترش شهت داد.
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13. Rosoboronoexport

14. Rumyantsev

ضیشوایت 16SAM30ا قهبههرس جهنههواهت

نوز آنتهف ا شوزاهفه نکسه کیوته شکهتر

نوز اوددا ر کرد .د ااایهل دسهفشبر ،1999

شیتف ر نظفشت ا دتنولوژیک دا ککهو اهود.

انف اه دقفضهفر پهودوههن ،پهف لیههفه اسهو

دواوقنفش ایهفد این کیوت پوش از ایهن طهت

شفلوف سفا

اط لول جریفه آاهت

17

ا 1/ 5

س ر شوخفئول کفسوفنف نخس

ازیهر اقه

اسو ا درکو د سفل  2000اهون طهروون

گفز ایتفلوفیت ENIقرا دادر ا اهرار سهفاتن

ا اشضهف سهویه اهود .ضهین اینته از سهفل

اخههش زیرد یههفیت پههراژه جریههفه آاههت اشضههف

 2002اط لول جریفه آات نوز آنهفز اه کهف

کردنی ک د نهفی

ازیر انرژر درکو  ،اسو

ا ارنیه شنفقص دهو گفز طبوعت درکو اص م
کرد .د این دا ه شهت درین شسئ د ااره
اوده هیه شواپویهفر

درکو  -اسو شسئ

اسهت د درکوه د آنههفز سههفل  2001اههود.
( )Freedman, 2002د شیههون سههفل ایگههو
ایوانف ازیر اف ج

اسهو طهت ش قهفدت اهف

شقفشهههف درکهههت د درکوههه  ،شواوقتنفشههه
شیتف رشفر ورشنگت شوفه دا ککو ا اشضهف
کهههرد ،د وهههفلت که ه قهههب اسهههفس ایه هن
شیتههف رشههفر شکههتر

ا اسههیفصول جههت ا

ایوانف ازیراه اف ج اق درکو ا اسو د
شیون سفل د نوویهو

پفیه گهذا ر کهرده

اودنی (Oku,2005( .د ژانوی  2002اف سه ر
ژنههرال آنههفدولت کوا هنون 18ورشفنههیه ا دههش
15. Abdullah Ocalan
16. SAM-300 anti-aircraft missile system
17. Blue Stream
18. General Anatoly Kvashnin



شو وف د دال کفشش داد ا گفز پرام ا هرک
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صبیاهلل ااجهفاله 15 ،از وهراش شههو کشهفر

اون طروون اشضف ی .د سپتفشبر ایهن سهفل

یف ه پنهفه ا یتت سفل شهیشت دفاستفه 1388

اسههو ضههین اشتنههفع از قبههول پنفشنههیگت

اسو یک دواوق شیتف ر اشنوتهت ،آشوز هت

کرد .د دسفشبر  2004پودون ا درکو سه ر
کرد ا چنیین سنی شیتف ر اون دا ککو ا
اشضف سوی .د س ر نخس ازیر درکو  ،جب
طوب ا دانفه ،ا شسهتو نوهز شرکهز دههف ر
درکو د شسهتو اوتتهفح هی ا شهذاکرادت د
شو د شبفو شهو د ص قه دا ککهو

هو

گرو .

 -3-2روسیییه و عییرا در دوره
پوتین
د این دا ه االون شسئ ا ه ت اسهو
اف صراق ،قرعنفش  1284اود ک ایهن شوضهوع
پودون ا اف ککو شفر دیگر شواجه شهتکهرد.
زیرا اف ار کف آشیه اوش د ایفال شتجهیه
ا پههودون د اسههو اات وههف دا ککههو د
شو د صراق شیچنفه پفارجف اود؛ اف اجودر ک
پهس از وفدثه یههفزده سهپتفشبر دا ککههو د
119
19. Michael Kasyanov

سوفس افا شوفن ار اسو

ووزه شبف زه ص و درا یست د اویفنسهتفه اه

ازیر اف ج اق

دواوق سویه اودنی .اف ارافستن زشزشه شهفر

دییا اف ئوس جیهو جییی سو ی ا دشکق

وی یتهفنب آشریتهف اه صهراق ااهت ف دا

س ر کرد .د پفسخ اه ایهن سه ر ،د آا یهل

ککو آ تف در ی .اسو االون ککو ر اود

 2001ازیر اف ج اق سو ی وف اق الکهرع

ک وی آشریتف ا صراق ا شجتوم کرد ا آه

21

ا "ا هتبفه سوفسهت اهز

" 20نفشوهی.

اسو ایگهو ایوانهف اهرار

نوز ا شستو س ر کهرد ا او هت زاد ازیهر
22

(The

دوفع اق این ککو شف فل شصهر ت نوهز

) Moscow Times, 2003aاف راع جنگ نوز

د ش  2001اا د شستو ی .د جریفه سه ر

سوفستهفر انتقفدر اسو ص و آشریتف اداشه

شعفاه ئوس جیهو سو ی صبیالج وت اهیاام

دا

 ،دف اینت د  24شف س  2003د وفلت

23

ا شستو ،پودون اص م کرد ک قصهی سه ر

ک دنهف چهف از از آنفز جنگ گذ هت اهود،

ا دشکق ا دا د ک دف پفیهفه دا هر یفسه

اا ههنگتن اسههو ا اهه وههراش دههوههزا

جیهو ر ار این س ر شرگز انههفم نکهی .اهف

شینوصه اه صهراق شهتهت کهرد ا اهف اوهزایش

اجود د ششفر دا ککو ارار اهبود اااهط

وکههف شفر دب ویههفدت آشریتههف دیپ یههف شههفر

ه ح اصههرا ا

است از صراق اف ن هینی.

(The Moscow

ا ای ههفر نقکههت شهههتدههر د

اسهو ا سهو ی د ایهن

اسرائول ،اات وف

( Times, 2003bیتت از شهتدرین ااعفد اااط

شسئ  ،د جریفه أر گورر اهرار قرعنفشه

اسو اف صهراق ا که اهف وضهو ا هیفلگراه

 1397د اههف ه دکههتول شیزشههفه دا دالهه

دضعوف گردیی ،شتدواه د قرا دادشفر ن تهت

اسرائول ا و سرون ،آ تف

آنهف شکفشیه کرد.

 2002دههف  2003زشههفنت که ایههفال شتجههیه

 -4-2روسیییه و سییوریه در دوره

آشریتف د د ش اود دهف شههوز سهفزشفه ش هل

پوتین
د ژائو  1999د س

چنی شفه قبهل از

اینته پههودون ئههوس جیهههو اسههو

ههود،

وفو اسی ئوس جیهو اقه سهو ی اهرار
آارین اف ا اسو س ر کرد .پهس از شهر
وفو اسی د ژائن  ،2000د اکتبر این سفل
120
20. Big Political Mistake

شتجی ا ارار دافل

هی .اشهف از سهفل

د صهراق کسهب کنهی،

شسههتو ا دشکههق د جبه ه ااوههی د شقفاههل
آشریتهههف ایسهههتفدنی (Katz,2006) .د سهههفل
 2003ار ا ف شربوصف

اسهت که اصه م

کردنی اسو اف د اواس سهو ی شبنهت اهر
21. Farouk al-Shara
22. Marshal Mustafa
23. Abdel Halim Khaddam

 200کو وشتر شخفل ه کهرده ،گهزا ششهفیت

دشکق ی .اشهف د ایهن سهفل شهوت کهیام از

شنتکههر ههی ک ه اسههو ا ه طههو پنهههفنت

د ه ششههفر سههو ی نتوانس ه صفشههل ادههور

دس وجفدت چهوه شو هکشهفر اسهترلتز  25ا

سهفزشفه ش هل

وراات اس ک ارات از آنهف ص و اسرائول ا

وریرر ،دوسط اسو
شربوصف

هود .د سهفل 2007

است از قرا داد جییی اس ج اهون

شت ود (Bourtman,2006) .اهف هراع سهفل

اسو ا سو ی ابهر دادنهی .اهر اسهفس ایهن

 2005اااط اسو ا سو ی ا اه اهبهودر

ابر ،اسو ار شبنفر قهرا داد یهک شو وهف د

نهفد .د ژانوی  2005اکف اسی طهت سه رر

دال ر اف سو ی  ،ااگذا ر پنج جنگنیه شگور

ا شستو اهف پهودون ش قهف کهرد ا دوانسه

"شوههههگ .31-اِ " .اهه ه سههههو ی ا آنههههفز

ضفی

اسهو ا اهرار چکهت پو هت از اهفز

نیهود) .(Defense Industry Daily, 2007د

پرداا

 73د هی از اهیشت  13/4شو وهف د

اسهو اه

س ر شف س  2008ازیهر اف جه

دال ر ککو ش کسب کنی .ضین اینت قهرا

دشکق نوز دا طرف دواوقنفش ار اهون دالتهت

ی  3/618شو وف د ایشت افقت شفنهیه نوهز د

د اار اف س ر اهیاه ایهزا اهرار دا نهیگفه

د از شی ا قسط اال ا شوزاه  170شو ووه

گذ نفش شفر دیپ یفدوک ،ادا ر ا ایهوه اشضهف

دال د شیفه سهفل  2005پردااه
و

طت  10سفل ا

ا اقوه

پول نقهی افزگردانهیه

ود (Bourtman,2006) .شیچنون د شف س
 2005ههرک

اسههت دههف ن ه  27دوانس ه

اشتوفز ککف ا دوسع ن
آه اود کنی .دف ن

ا گفز سهو ی

االهون هرک

ا از
اسهت

اود ک اف سو ی قرا داد اشضف شتکرد .اعهی از
این د دسفشبر شیون سفل رک

دیگرر ا

24. S-300 air defense missiles
25. Strelets
26. Tor M1 Air Defense System
27. Tatneft



نظفشوفه آشریتهفیت د جنهگ صهراق اسهت فده

د شو د دافل

دشکق د پرانیه قتل ووهق



سوستت دوفع شوایت

Tor-M1

26

ا ا سهو ی

قرعنفش  1636و ار اشنو

یف ه پنهفه ا یتت سفل شهیشت دفاستفه 1388

وراش سفشفن دوفع شو تت  24S-300اهف اهرد

نههفم اسههترادرانسگههفز 28نوههز اا د شعفش ه اههف

کردنی.

 -5-2روسیه و عربستان در دوره
پوتین
س ر پودون د وو یه  2007اه

یهفض

االون س ر ئهوس جیههو اسهو د دهف یخ
ارقههرا ر اار ه دیپ یفدوههک شوههفه شسههتو ا
یههفض اههود .پههوش از ایههن د دام سههپتفشبر
 ،2003صبیاهلل دام ک آه زشفه شنوز الوعهی
صراستفه اود ،د طت س رر سیت ا اسو
121
28. Stroytransgaz

اف ئوس جیهو اسو دییا ا گ تگو نیهود.

ارار وراش  150دفنک دت –  90اسهت 30ا
31

سوفس افا شوفن ار اسو

این االهون سه ر د اهفالدرین سهرح ،پهس از

ش توپترشفر شت –  17یک دواوهق ه فشت

ارقرار اااط دیپ یفدوک دا ککهو د سهفل

انهفم ی ) .(Singh,2008د پت ایهن دواوهق

 1926اههود .د ایههن سههفل از ار انههرژر دا

د نههواشبر شی هون سههفل ،اشوههر س ه رفه اههن

طرف دواوقنفش شیتف ر د ووزه انرژر ن

صبیالعزیز ،الوعهی صراستفه اه

ا گفز ا ا اشضف سهفنینی که د آه طهروون

کههرد ا دا طههرف قههرا داد اریههی  4شو وههف د

د اف ه کنترل شکهتر
جه

ویفی

اهر هفد ا ن ه د

از اهفر قفال قبول آه دواوقفدت

انهههفم دادنههی .د سههفل  2004یههفض اشتوههفز
ککف ا دولوی د شنرق ن تت جرار « اهع
الخفلت»

29

ا اه کیپهفنت اسهت لهو

اایهل

ااگذا کرد (Singh,2008) .از این پس سهرح
اااط دهف ر دا ککو از  88شو ووه دال د
سههفل  1999ا ه  400شو وههوه دال د سههفل
 2005سوی )Fattah, 2007) .د س ر پودون
د وو ی  2007شهت دا طهرف دا یفددا ه
د فشت شهیت ارار شیتف ر د وهوزه ن ه ا
گفز ا اشضف سفنینی .ص اه ار این دواوقفدت د
اشههو اههفنتت ا ههیا دتنولههوژر ،آشههوزش ا
نع

شوایت دا تنی .د این ش قهف ش هک

صبیاهلل ،پودون ا شرد

ح نفشوی .د این س ر

د پت ااراز ص ق صراستفه ا اسهت فده ه ح
آشوز از انرژر شست ار ،اسو پوکنهفد اهود
ارار شیتف ر شست ار اف و ار ا وج وف س
ا ا شقفشف سهعودر ا ائه کهرد .شیچنهون
122
29. Zone A," located near Ghawar

اسهو سه ر

دال ر ش تکوپتر ،دفنک ،اود اشفر نظفشت ا
ا اشضف سفنینی.

)(SUSRIS, 2008

 -6-2روسیه و اسیرالید در دوره
پوتین
د دا ه پهههودون ،اسهههرائول اه ه طهههو
وزاینهههیهار نقهههش شهیهههت د سوفسههه
افا شوفن ار اسو افزر شتکهرد .چنهی شهفه
پوش از انتخف ایهود اف ا  ،پهودون نخسه
ازیر اسو

ی ا ا سرص ا جنهگ چچهن

اا د ی .د این زشفه اسرائول افیتو ابرر
نر ص و اسو د شو د چچهن ا تسهت
اههود ا ا ه اسههو ویفی ه شههفر پز ههتت از
قرافنوفه ان هف شستو که دوسهط چچنهتشهف
و

گروت اود ،ا

اسو کیک شهتکهرد.

اه شیههون دلوههل اههرا ف زشههفه پرییههفکف،
پودون نسب ا اسرائول شوضع اهت طروهت ا
کنف گذا

ا اسو

ا ا سی

پوونهیشفر

شجتههت دیپ یفدوههک ،اقتصههفدر ا نظههفشت اههف
30. T-90
31. Mi-17

گروه ا

ارار طراوت دیوا اشنوتت د شرزشفر چچهن

انرژر اون دا

ههبو دیههوا وفئههل نههزه ا کرانهه اههفاترر

طرف شنعقی ی ) (Bourtman,2006ا اااط

شیتف ر شتکننی .د این زشفه یفنوستت نوز

شو وف د دال شبفدال دهف ر و
اوش از شو ووهشف دال شعفش

کف ر اسو -اسرائول د ووزهشفر هنعتت،

گزا ش داد که دییتهرر کهوزا

34

نیفینهیه

یتههت از وههوزهشههفر شهههت اااههط اسههو ا

ایاه سرنکون اسرائو ت ا دل آایو س ر کرده

شواپویفیت ،انرژر ا پز تت دوسع یفوه .

اد

اسههرائول ،انههرژر اسهه  .اهه گ تهه شقفشههف

اس  .اسو د ید اس این دههوزا

اسرائو ت  88د هی از ن ه اهفشت که اا د

چچن است فده کنی ا وتهت ش قهف شقفشهف

اسه ه .

است اف شبراه ویفس د شف س 2006نوهز

) (Bourtman,2006د  8ژائههن  2004اههون

شفنع اجرار این دواوق اون شسهتو ا دهلآایهو

اسهههرائول شهههت هههود ،از اسهههو

ف اه 32ا التسهت شو هر 33از اصضهفر شوهأ
شییره گفز پرام ش قفدت انهفم ی ک طت آه
اسرائول ا اوزایش اریی گفز اسو دهف سهفل
 2025شتعهی هی.

)(The Moscow Times, 2004

ظفشرا یتت از ووزهشفر شیتهف ر اسهرائول ا
اسو شبف زه ص و درا یسهت اسه  .اسهرائول
االون دالتت اود که د سهفل  2004پهس از
ااقع اس ه

()2

ا یف پس از وی

از اسو اص م ویفی

کهرد.

درا یستت ا سفاتیفهشف

ا اه آشههن ا ارههو شههوایت اسههو اههون
سفلشفر  1999دف  ،2004سرایس اط صهفدت
اسو شیتف ر نزدیتت ا اهف شوسهفد هراع

32. Sharon
33. Alexey Miller

نکی.



()1

پودون د ق قفز یفلت ارار اریی شواپویهفر



دهف ر داککو دا اراار ی ا نزدیک ا 1/5

گزا ش داد ک کف نفسفه است ا اسهرائو ت

یف ه پنهفه ا یتت سفل شهیشت دفاستفه 1388

اسرائول سهوق داد .د دا ه پهودون شبهفدال

کههرد .د  8نههواشبر  2005اا هه وت پسهه

)(Bourtman, 2006

 -3سیاست خاورمیانهای روسیه
در دوره مدودف
شنوز س شفه از ار کف آشیه دییوترر
شیادف د اسو نگذ هت اهود که

اسهو

نوراشفر نظفشتاش ا ا شرزشهفر گرجسهتفه
ورستفد دف اف دیگر دس ط اهت چهوه ا چهرار
اود ا د ووزه پوراشونش ا

قبف اتکهی.

اشهف جنهگ اا  2008نه دنههف د شعههفدال
ق قفز دأثورگذا اود ،ا ت
اسو

اااط افا شوفنه ار

ا نوز دج الکعفع قهرا داد .د وهفلت

ک قبل از این جنگ اااهط اسهو ا درکوه
123
34. Dmitry Kozak

سوفس افا شوفن ار اسو

درکوبت از قفا ا شیتف ر اهود ،اشهف پهس از

اشیو درکو ارار سوفس

جنگ دفاستفه ااعفد شیتف رجویفن اوکهترر

شت دواه د ایتردشفر شتقفال شستو ا آنتف ا

یفو ه  .سوفس ه شتههوازه درکو ه د شههفجرار

یفوهه  .صهه اه اههر اشیوهه شیتههف رشههفر

د گوررشهفر نظهفشت اسهو ا گرجسهتفه ا

اقتصفدر ،ایتردشفر سوفست درکو د نظفم

شیفنع

آنتف ا از ا اد نفاشفر جنگت نهفدو اه

اون الی ل ک نوصت دقفال اهف یتهفنبه گرایهت

د یفر سوفه زشون سفز گرایش اوکهتر شسهتو

آشریتفس  ،ارار اسو قفال دوج اسه  .د

ا دوسع ا دجتوت شنفسبف اف آنتف ا ی ،اه

وفلت ک اف شوقعو اون شنرق ار درکو نوهز

نجههور ک ه د س ه ر جههب طوههب ا دانههفه

انتظف شت اد اار اف ایهن ککهو د دنظهوت

ازیهر درکوه اه شسهتو شیزشهفه اهف

اااط اسو اف افا شوفن  ،ا اپف ا ق قفز نقهش

نخس

ازشفر اجرانت ق قفز ،پوکنهفد درکوه اهرار

شوثرر دا ت اف ی.

دکتول پویهفه اشنوتهت پهنج جفنبه د ایهن

س ر اکف اسی ئوس جیهو سهو ی اه

شنرق شو د استقبفل شستو قرا گرو  .سه ر

شستو نوز ا وف

صبیاهلل گل ئوس جیهو درکو نوز ا شستو

د وفلت و

نقره صر ههت د اااههط دا جفنبه شجسههو

ویفیه دشکههق از اقههیام نظههفشت اسههو د

شت هی .د سه ر ئهوس جیههو درکوه اه

ق قفز اود ا از سور دیگر شهذاکرا داجفنبه

شستو ص اه اهر شواوقه

دا جفنبه اهف طهرح

پس از جنهگ گرجسهتفه
گرو

ک از طروت شیراه اهف

د شو د اوهیا سهفشفن شو هتت اسهو د

شسههت ار  20شو وههف د دال ر د درکو ه ک ه

اف

ا زش آه دف  10الهت  15سهفل آینهیه اه 60

نظفشت د شنرق ا ن ع شستو انهفشوهی .ایهن

شو وف د دال شت سی ،اف طرح سرشفی گهذا ر

د وفلت اود ک شوضهوع وهراش سه حشهفر

 400شو ووه دال ر ر
د درکوه نوهز شواوقه

لو

اایل اسهو

سو ی نوهز اه دیووهر شوازنه دب ویهف

است ا دشکق نوز د شقفال دواوق اهف اداشه
35

هی(Levy, 2009) .

وضو نفاگفه است د انی طردهوس نوهز

ضین اینت طبهق اظههف ا پهودون د سهفل

پس از انتکف ابر وراش دس وجف اسهرائو ت

 2008اااط دهف ر دا ککو ا اهوش از 32

ا گرجسهتفه اشیوتهت دا چنهیاه یفوه  .اهف

شو وف د دال سوی ا از نظر کرش ون درکوه از

اجود این س رشفر الا اف اه دهلآایهو ا د

االوی شفر سوفس
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اف جت اسو ا

اف جت اسو شجسهو

شقفال س ر ایهود االیر ا شستو ا دواوقهف

شههت ههود (RIA Novosti, 2009) .دالیههل
35. Tartus

نظههفشت اسههو ا اسههرائول شبههون ایتههرد
اسو اس  .د سفل  2008سهراه اسهو ا

شجسو شهت هود ،شهر چنهی اهرار اسهو
دکتول ااپک گفزر استرادویک اسه  .دواوهق

وراش دس وجف ا ایراه ا اسو اهف دیگهر

اقههیاشف کههرش ون د یههک سههفل وضههو

شیتف ر شفر استرادویک اف یتییگر

دانسه  .د

ار اشیو

دییوترر شیادف د أس قی

دأکوی کردنی .د این سفل شستو ا دلآایهو د

س ر نو ر شفلتت نخس

شوضوع شیتف ر اط صفدت ا دواوق سهوینی.

نوز اسو اخکویه ایشتشهفر گذ هت ایهن

ضین اینت لیو لزام ا ائ اادیی اهرار ادبهفع

ککو ا شنو ا اووفر قرا دادشفر ن تت دا

یتییگر از جی شوا د پوکرو

اااط شسهتو

ککو دانس .

ازیر صراق ا شستو

)(Bryanski, 2009

ا دههلآایههو اههود (RIA Novosti, 2008) .د

 -1-3انگیزه ها و اهداف روسیه در

وفلت ک د فشیهفدت نوهز د اصهوص هیا

خاورمیانه

شواپویفشههفر اههیاه سرنکههون اسههرائو ت ا ه
اسو د چنی سهفل آینهیه هو

گروه .

)(Keinon, 2009

شی اینهف د وفلت اس که اسهو د

د ا دبف اف انگوزهشف ا اشهیاف سوفسه
اف جت اسو د شنرق افا شوفن  ،نگرششف
ا دج ولشفر شت فادت اجود دا د ک شتدهواه
آنهف ا از اجهت د قفلب دا شوفو اشنوتت ا

اار اف ایراه شیچنفه اف سوفس داگفن گهفم

سوفست دقسوت انیر نیود ،ا از سور دیگر اف

ار شتدا د .س ر شصر ت شجیهی نههف  ،ازیهر

داا ههت ا

د نظههر گههروتن اجههوه ا ههترا

دوههفع ایههراه اهه شسههتو د وو یهه  2009از

ایتهههرد اهههف جت ،اشهههیاف شنرقههه ار ا

شهتدرین ایزنت شفر دیپ یفدوک دا ککو د

اون الی ت ،د نگفشت دقوقدهر ص هل وعهفلدهر

آنفز سفل جییی شو در اود .اف اجهود اینته



شوضههوصفدت چههوه شسههئ شسههت ار ایههراه،

ککو اسو  ،ایراه ا قرر ا افیی از شهتدرین



اسهههرائول ص هههت نهههت اجهههود ااهههت ف د

جیر ارار دکتول ااپهک گهفزر شوهفه سه

یف ه پنهفه ا یتت سفل شهیشت دفاستفه 1388

چنیجفنب کرش ون اه

هرکفر افا شوفنه ار

اه انههیازر نوراگههفه او هههر نوههز دههفکتوتت

یه سوفس

افا شوفن ار ایهن ککهو ا د

شستو قرا داد ااگهذا ر پیاونهیشفر شو هتت

چهف گزین  .1 :ایهف ایت اهف یتهفنبه گرایهت

اس 300-ا اف ایراه اشضف کرده ،اشهف د صیهل

آشریتف؛  .2دستوفات ا نقکت اهون الی هت اه

د اجهه ااگههذا ر از ایههن ااههزا د شعفش هه

صنههواه قههی دت جهههفنت؛  .3گسههترش اااههط

سوفست اف نر است فده شت کنی ا وتت پوش

اقتصفدر اف ککو شفر شنرق ا ایهفد ا اسهط
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افزا افا شوفنه ار اهرار اسهو ؛ ا  .4دهأثور
گذا ر اوکتر اهر شسه یفنفه اسهو ا

ه

سوفست – اقتصفدر اسو د دشه

شکت

سوفس افا شوفن ار اسو

کرد .د ااقع از این اج دالیل وعفلدر هیه

اال پس از وراپف ت ادجفدجیفشور و ار ک

سوفس افا شوفنه ار اسهو د سه دسهت

اف اجود د اهگرایت این ککو دهیاام یفوه ،

ص ل جهفنت ،شنرق ار ا داا ت قفال دج ول ا
ار ست اس .
این شبفوه

سراه اسهو

ا اهر آه دا ه که شهییری

اسههو د صر ه اههف جت اه وههل شسههفئل

د دج ول شسفئل داا ت اسو ا وصهل
شکتر

اهف شسهفئل افا شوفنه ،

داا ت نوز کیک شت سفنی .از این ا اهف ار
کف آشیه پودون دا ه جییی ا قف هار اسهو

شسئ شس یفنفه این ککو شررح شهت هود.

آنفز ی ا االون پوفشی نور قفال اجتنف ایهن

ایاه ک ایترد ش ت ا شنرق ار اسو ا

اضعو  ،دیرکز اسو ار االویه شهفر قفاهل

جهفه اس م یهک ایتهرد سوفسهت -اشنوتهت

وصههول قههی

اس  ،شت دواه ادصهف کهرد اسهو اهر اسهفس

شعوف شفر صی ت ا صونهت چهوه اقتصهفد اهود.

دهرا سفلشف جنهگ داا هت اهف شسه یفنفه ا

شهتدرین دصیوت پودون ک شوضعت شوفه ول

شکفشیه نتفیج اراو د آشریتف اف اس م سوفست

داا ت ا شنرق ار ا اونالی ت اود،

د افا شوفن ا این نتوه سویه ک اشنوه
اسههو د گههرا هه ح ا ثبههف د شنههفطق

شکت

ا ن ههوج ااقعههت اههف دوجه اه

رف شزینه ا دیرکهز اسهو اهر دا وهوزه
نع

نظفشت ا انرژر اود .پودون د یفو

ک

شس یفه نکون جهفه ا ایوه افا شوفن اس

از طریههق سههرشفی گههذا ر د ایههن دا وههوزه

ا شر گونه ااهت ل د اشنوه ایهن شنهفطق،

شت دوانی اف شزین کیتر ضین وهل شکهت

اشنو
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اشف از اجههت دیگهر اه نظهر شهت سهی

اسو ا ا شخفطره شتانیازد .د ااقع

اقتصفدر ا ا دبهع آه سوفسهت داا هت ،اهف

از طروت اسهو اهرار وهل ا وصهل شسهفیل

دیگر جفیگهفه اقتصهفدر ا سهپس سوفسهت از

داا ت اود د اار اف شس یفنفه این ککهو ،

دس

اسهو ا د صر ه جههفنت اهفز

نوفزشنی ا دبف شنفسب اف ککهو شفر اسه شت

یفاههی .از ایههن ا ،نگههفه اسههو ا ه شنههفطق

اس  .از سور دیگر ،ارار شیفنع از گسترش

پوراشههونت اههود ،یعنههت آسههوفر شرکههزر ا

داشن انوفدگرایت اس شت ا اسو ا شنهفطق

افا شوفن جیا از اعی سوفست اشنوتهت ،دا ار

پوراشونت نوفزشنهی پرشوهز از دهنش اهف جههفه

اعی اقتصفدر نوز شتاف ی .ا ایوه اینت یهک

اس م اس .

افزنگرر ک ت د ایترد اسو ا افا شوفنه

وت

اقتصههفدر اس ه  ،اوههزایش شنفسههب شههفر دا

جن سوفست ک

اسهو د آه وضهو پهر

جفنب این ککو ا شجیاد شفنیه دایره اااهط

نگ دا د ،شوضوع شست ار ایهراه اسه  .انهف

اشیو اج اقتصفدر این اااط اس .

افا شوفن از د یچ ار کفش شت فا اف اشیاف

ار ستشهف نکهفه شهتدشهی که از سهفل
 7د ی کل فد ا

اسو اه جههفه ا 15

الت  20د ی فد ا نظفشت این ککو اوده
اس  (Rivlin, 2005) .ک نسب ا

هفد ا

اسو ا سفیر شنفطق جههفه شبهوان اشیوه

افص ا وسفس افا شوفنه از جی ه ایهراه -



 1991شیوا ه افا شوفن پذیرار ویاد  5الت

آشریتف قفال دوج اس  .اسشف اراهت نقهف
صراق ا روف ارار و ه دهوازه قهی
نتوه ه اشتههفه قفا ه د

اد

ههجن جهههفنت د

استرادور سوفس اف جت اود شهینظر قهرا
دادهانی ،اشهف از ا اد اجه

ارانگوهز اه سهفیر

افزا افا شوفن د اقتصفد این ککو اسه  .از

شسفئل سوفست شنرق اشتنفع شت کننی .البته

سور دیگر اف دوج اه اااسهتگت اسهو اه

ارار اسشف اجود جاهفیر وهراااه انهرژر د

افزا انرژر جهفنت که د ا دبهف شتقفاهل اهف

افا شوفن از وو

نوفزشنیر ا انرژر شنرق

افا شوفن اس  ،اشیو اقتصفدر این شنرقه

دا ار اشیو

ارار اسو دا چنیاه شهت هود .اه شیهون

دوزیع انرژر افا شوفن ک سفیر شنفطق جهفه

دلول شستو ص اه ار اینت اف اسهرائول ااره
ارقرا شتکنهی ،اه طهو شیزشهفه د ده ش
اس

دف اف سفیر شتجیین سنتت ایفال شتجیه

د شنرق نوز ا پوونیشفر سوفست -اقتصفدر
دس

اوفای .ضین اینت شخفل

شفر آشریتهف

ا سفیر شیتف اه جییی اسهو شهفنع ا دبهف
شستو اف سفیر ککو شفر شنرق چوه ایراه ا

نوس  ،اشف نظهف

اهر دولوهی ا

از نر ا رق اااست اه آه شسهتنی ،اهرار
و

قی

وفئز اشیو

اسو د کنتهرل اهفزا جههفنت
اس  .ضین اینت افا شوفن اه

صنههواه اههفزا سههنتت دسهه وجف

اسههت ا

شیچنون گسترش افزا شسهت ار اسهو اه
این شنرق نوز اشیو

زیهفدر د شجفسهبف

اقتصفدر شستو دا د.

سو ی نیت ود .اف اجود این اف نگهفشت گهذ ا

وفل این سؤال شررح اسه که کسهب

ا سوفس شفر افا شوفن ار اسو د یهک

اهف جت

دش ااور ا اویوه اد فقف شتعیدر ک د این
شنرق ه ا ه اقههوع پووسههت اس ه  ،شههتدههواه
د یفو ه ک ه اسههو دههف چ ه وههی از ههجن



د شیون شنفسهبف دا جفنبه نکهفه دشنهیه

اههراین افیههی پههذیرو ک ه نگههفه اسشههف ا ه

یف ه پنهفه ا یتت سفل شهیشت دفاستفه 1388

ا ه جههز شوضههوع ااپههک گههفزر ک ه د ا ههل

سوفست افا شوفنه اهف ن هیه اسه  .دنههف

نقش ا قهی

جههفنت د سوفسه

اسههو چهه جفیگههفشت دا د ا آیههف سوفسهه
افا شوفن ار این ککو شهت دوانهی شنبعه
ایههن شههیف اف ههی

از

اسشههف شعتقینههی کهه
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ککو فه شی صواشل ارار اووهفر شههید ا
از

یه د قره  21ا دا د ک شهتدهرین

سوفس افا شوفن ار اسو

آنهههف صبههف

انههی از :قههی

نگفه ژئوپ وتوک ا شنرقه افا شوفنه دا هت

ادیههت ،ههنفیع ا

اف ی .شر چنی د شسفئ ت چهوه ایهراه ،ااعهفد

دتنولهههوژر پفیه ه  ،شوقعوه ه اسهههترادویک ا

این سوفس شهف دا ار دنهوع اوکهترر اسه .

ژئواسترادویک ،اهرهشنیر از شوقعو شف د نی،

انفاراین ایترد اسو ا افا شوفن د شقفا

جیعوههه ا اسهههع سهههرزشونت ،گهههرایش

اههف یتهفنب ه گرایههت آشریتههف ا کسههب جفیگههفه

دشوکرادوک ا دجولگرا ،انرژر وراااه ،ص ئهق

اونالی ت یک ایترد نرم اس که د شهتن

سنتت ارات ککو شفر جهفه ا ایوه آسوفر

اود چهف شیف دیگر ا پوگورر شتکنی .این

شوفن ا افا شوفن ا دابو

ا گسترش اااط

اف اسو ا جفه گروتن اقتصفد این ککو  .لذا

چهف شیف صبف

انی از:

 .1اف دیاام اجراه صراق ا اویفنسهتفه ا

شیون صفشل ارار وضو اسو د افا شوفن

د گورر آشریتف د این اجراه ،ایهن

شیچوه سفیر شنفطق کفوت اسه  .د دج وهل

ککهههو د وهههفل از دسههه داده

اسو اهف

اود د افا شوفنه اسه ،

این شتیور ا شیچنون انگوزه قفا

یکجفنب گرایت آشریتف  -د ااقع شجر شهفر
اون الی ت ش هراض د ایهن ار سهت  -آنچه
قفال اوفه اس

این اسه

که

هفا شهفر

شوجود د سوفسه اهف جت اسهو د دا ه
پس از ی تسون شفوصهل دهراه ااقهعگرایفنه

شوقعو

لذا این ور ه

شنفسهبت اسه

دهف

اسو ا شر شوهزاه که شهتدوانهی
جفیگزین آشریتف د سفیر ککو شفر
شنرق

ود.

 .2افا شوفنهه اههفزا شنفسههبت اههرار
است –

اسو از دجوال سوفس اونالی هل پهس از

دس وجف ا دیگر دولویا

و ار اس  .د ااقع صواشل شتعیدر ا ایوه

از جی نوراگهفه شهفر شسهت ار –

رایط نظفم اون الی هل ،شکهت

اقتصهفدر

این ککهو ا وقهیاه دوانهفیتشهفر الزم اهرار
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د وقوق

انعرففپذیرر اوکترر ا ایهوه از

شجسو شت ود.
 .3اف دوج ا شنفاع انرژر افا شوفنه ،

قفا اهف قبهفر دیرینه ا شیچنهون ظههو

ن وج اسو د این شنرق شوجهب

قوبفه دس وجفدت د شنرق از جی ه چهون،

شت ود سوفس شفر انرژر اسهو

شنی ا پفکسهتفه شوجهب هیه دهف اسهو از

شتیهههل سوفسههه شهههفر انهههرژر

اییه آلگرایت د شنرق افا شوفن اپرشوهزد ا

ککههو شفر دا ار ن ه افا شوفن ه

ههود کهه د ایههن اسههتف اسههو
د ااپهک از

جنگت اهرار اجهرار قرعنفشه اه

شزایههفر دنظههوت اههفزا ااپههک نوههز

ا وج وف س ورستفد .ضهین اینته

است فده کنی.

د جریفه ه ح اصهرا ا اسهرائول

اسههو د دیگههر شنههفطق از جی ه

اسههو اههف شتجههیین صههر ایههفال

ککو شفر رق ا اپف ود.

فرجام

شتجیه د شنرق نوز ا ا اهبودر
نهفد.

د ااقع سوفس افا شوفن ار اسهو د

 .2دا ه دام ا طو شکهخ

از سهفل

دا ه ی تسون اف اجود وراز ا نکوبشهفر یهفد

 1996اف ارکنهف ر کهوزیرف ا ار

یه اوکتر شن ع ن اود دف وعفالن  .اسو د

کف آشیه پرییفکف راع شت هود،

این دا ه اف سر د گیهت دهفکتوتت ،اه طهو

اشف واشی آه ا شهت دهواه از سهفل

شتنفا شواضع اود ا نسهب اه شوضهوصف

 1994ک اسو اف تستن دجریت

شنرق ار دیوور شت داد ،د وهفلت که شهیف

صراق وهت شبهفدال اهود اهف ایهن

استرادویک سوفس اف جت این ککو د این

ککو ا  5الت  7شو وهف د دال اهفال

دا ه اهبود اار اف ایفال شتجیه آشریتف اود.

شتارد ،شکفشیه کرد .اسو د این

ایین دردوب سوفس

افا شوفن ار اسهو د

دا ه ی تسههون ا شههتدههواه ا ه دا دا ه زیههر
دقسوت کرد:

دا ه اهه انتقههفد از ایبههف اه صههراق
دوسههط آشریتههف شههتپههردازد .وهههت
دهههف

دس ه وجف اههون اسههو ا

 .1د دا ه اال زشهههفنت کههه آنهههی ه

ایراه د این زشفه اوزایش شتیفای ا

کوزیرف ازیر اف جه اسهو اهود،

ارار االون اف شوضهعت شسهتقل از

ایههن ککههو سوفس ه طروههیا ر از

آشریتهههف د شنفقکهههف اصهههرا ا

آشریتههف ا د افا شوفنهه د پههوش

اسرائول ادخفج شتکنی.

گروت ه اههود .د جنههگ دام ا ههوج
وههف س از قرعنفشهه ص وهه صههراق



شههتدوانههی جههفیگزین کههفشش ن ههوج

شتکرد .د نتوه این اقیام ،اااهط



 .4اوزایش ن وج اسهو د افا شوفنه

نوههز از طههرح آشریتههف پکههتوبفنت

یف ه پنهفه ا یتت سفل شهیشت دفاستفه 1388

شت دوانی ایاه صضوی

ویفیهه کههرد ا وتههت دا ککههتت

ار ا ف دا ه ی تسهون ،د دا ه پهودون
اسههو د شهیههوع ایتههرد یتنههوااتت ا ه

129

سوفس افا شوفن ار اسو

شسفئل افا شوفن دا هت اسه  .د ایهن دا ه

شهههت افا شوفن ه از جی ه ایههراه ،صراسههتفه،

اوزایش س رشفر دا جفنب ا جهف نزدیتهت

درکو  ،اشف ا ا قرر شیچنون ارقرا ر اار

این ککو اه افا شوفنه اهرار اسهو قفاهل

اف جنبش ویفس شکتل ویفیه اهف جت از

دوج شجسو شهت هود .اهف آنهفز نویه دام

استق ل ط بفه چچن ا ا سهود اهود وهل

یفس

جیهو ر پودون د اسهو  ،سوفسه

افا شوفن ه ار ایههن ککههو دجههر

ا پویههفیت

اوکترر پوهیا کهرده اسه  .سه ر پهودون اه
ککههو شفر صراسههتفه ،قرههر ،ا ده ا اشههف ا
شتجیه ا نوز صزیی

کنی.

ؤسفر ککو شفر شصهر،

سو ی  ،صراستفه ا ا ده اه اسهو د کنهف

پانوشتها
 .1د این سفلشف یتت از شهتدرین شجصوال شکهتر
است ا اسرائو ت ش هتکهوپتر ا شواپویفشهفر آااکهس

اقیام ااتتف ر شستو ا دصو از شبر ویهفس

( )AWACSاس .

ا ئهههوس دالههه اهههودگرداه و سهههرون،

 :Beslan .2ااقع گراگفنگورر اود ک دوسط چچنشف

نیون شفیت آ تف از اراز دجول ا یهف وعهفلدهر
یه سوفس

افا شوفن ار اسو اه

هیف

و

گرو

اودنی ،ککت

ا طت آه  300ن هر که اوکهتر کهود
ینی.

شتآینی .د وفلت ک د دا ه ی تسون ضهین
پفئون اوده آشف دواوقف سوفست ،اقتصهفدر ا
نظفشت اون شستو ا ککو شفر شنرقه  ،ارهو
قفاههل ش وظهه ار نوههز ابههرر از سهه رشفر
دیپ یفدوههک اههون اسههو ا ککههو شفر ایههن
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