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 ؟ینند است یا مایپوتین رفتن

   
پیشنهاد سرگئي مترونوف، از اعضاي برجسته پارلمان روسیه براي اصالح قانون 

دوران ریاست جمهوري والدیمیر پوتین، اي که امکان تمدید  گونه به اساسي
 میالدي فراهم آید با ٢٠٠٨پایان دوران زمامداري او در سال  جمهور پس از رئیس

کرملین پس از اظهارات . اپوزیسیون مواجه شده است واکنش تند احزاب
اش در  دوره ریاست جمهوري مترونوف اعالم کرد پوتین قصد ندارد پس از اتمام

آوردن بستر قانوني  ند و با بازنگري قانون اساسي براي فراهماین سمت باقي بما
 . ابقاي او در قدرت نیز مخالف است

گوید دوره ریاست جمهوري باید  میرونوف که رئیس شوراي فدراسیون است، مي
پنج سال افزایش یافته و زمینه براي انتصاب یك فرد براي بیش از دو  از چهار به

چهار سال براي کشور :  در مصاحبه با اینترفکس گفتاو. آید دوره متوالي فراهم

  پوتینیروسیه ب روسیه با پوتین و



تر شده و به پنج یا  خیلي کوتاه است و باید این دوره طوالني بزرگي چون روسیه
میرونوف به فاصله کوتاهي پس از انتصاب به عنوان . یابد هفت سال افزایش

ات قانونگذاران روسیه خواست قوانین مرتبط با انتخاب رئیس شوراي فدراسیون از
هاي پوتین با  او با اشاره به مخالفت. قرار دهند ریاست جمهوري را مورد بازنگري

قانونگذاران باید این فرصت را براي پوتین  اش گفته بود تمدید دوران زمامداري
 .رئیس جمهور خواهد بود گیري با فراهم آورند و پس از آن تصمیم

د مترونوف اعالم کرد دیمیتري پسکف، سخنگوي کرملین در واکنش به پیشنها
او تأکید . اش است بازنگري قانون اساسي براي ابقاي او در سمت پوتین مخالف

این درحالي است که برخي . اش ندارد ادامه ریاست جمهوري کرد پوتین رغبتي به
پوتین با بازنگري  رهبران احزاب اپوزیسیون دولت روسیه اعتقاد دارند مخالف

موجود  نزدیکان او در حال بررسي راهکارهايقانون اساسي ساختگي است و 
 ترین بخش حاکمیت هستند که تمدید دوران ریاست براي تداوم حضور او در عالي

 .جمهوري تنها یکي از این راهکارها است
براساس قوانین جاري روسیه دوره ریاست جمهوري به دو دوره متوالي محدود 

بود در انتخابات مارس سال به همین واسطه پوتین قادر نخواهد  شده است و
سیاستمداران هوادار کرملین تاکنون بارها گزینه بازبیني  . آینده مشارکت کند

اند اما در  دوران ریاست جمهوري پوتین را مطرح کرده قانون اساسي براي تمدید
اگرچه برخي . گیري از قدرت است کناره هر مورد پوتین اعالم کرد مصر به

پوتین بوده  اش به نوف با هدف به نمایش گذاشتن وفاداريگویند پیشنهاد میرو مي
ادامه  وبیگاه پوتین عالقمندي او به است اما باتوجه به اظهارات دوپهلوي گاه

طور همزمان و به شکل  پوتین به. اش نامحتمل نیست دوران ریاست جمهوري
دیمیتري مدودف و سرگئي  هاي مطرح سیاسي چون غیرمستقیم از برخي چهره

عمل آورده  جمهوري حمایت به وزیر براي احراز ریاست انف، معاونان نخستایو
 .است



کننده در ضیافت نهار با رییس جمهور روسیه اعالم  مهمانان شرکتهمچنان 
 . گیري کند  از قدرت کناره٢٠٠٨متعهد شده تا در سال  کردند، والدیمیر پوتین

بارزه و رشد اقتصادي را چنین به جانشینش توصیه کرده تا با فقر م پوتین هم
حدود چهار ساعت با گروهي  والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه .کند تضمین

وگو  مسکو گفت  کارشناس خارجي در ضیافت ناهاري در مقرش در خارج از٥٠از 
 آنگال استنت، مدیر مرکز مطالعات روسیه و اروپاي شرقي در دانشگاه . کرد

ي این نشست این بود که پوتین  بترین نکتهجال: تاون در واشنگتن گفت جورج
 رقابت ٢٠٠٨نظر ندارد براي احراز پست ریاست جمهوري در سال  تاکید کرد در

 .کند قانون اساسي را نشکند اش ایجاب مي ي اخالقي وظیفه او معتقد است. کند
سخنگوي کرملین این نشست را تایید کرد اما گفت وي هیچ اظهار نظر فوري در 

ي  ي روسیه از موسسه نیکوالي زلوبین، مدیر پروژه . کند ارایه نمي این خصوص
ي مواردي سخن گفت و به جانشینش  او درباره: واشنگتن گفت امنیت جهاني در

ها  این توصیه: زلوبین که در کنار پوتین نشسته بود، گفت  . هایي کرد توصیه
یي،  الحات منطقه، اص ایجاد یك سیستم چند حزبي واقعي شامل مبارزه با فقر،

  .بود تنوع اقتصادي و سطح باالي رشد
چنین با اعمال تحریم علیه ایران و استقالل کوزوو  رییس جمهور روسیه هم

و حمایت خود را از الکساندر یوشچنکو، رییس جمهور اوکراین اعالم  مخالفت کرد
ن تجارت اش ارتقا در روابط با آمریکا، الحاق به سازما وظیفه: پوتین گفت . کرد

رقابت براي جلب حمایت متحدان در میان کشورهاي شوروي سابق  جهاني و
  .است

: ي ولسلي ماساچوست نیز اعالم کرد مارشال گلدمن، استاد اقتصاد دانشکده
این است که پوتین بهترین اقدامات را براي بهبود روابط با همتاهاي  برداشت من

اینکه مجبور نبود اما خیلي سعي کرد تا پوتین با . انجام رساند اش به المللي بین
 .ي جورج بوش، رییس جمهور آمریکا بیان کند درباره اظهارات مثبتي



کرد و  ي گلدمن، پوتین با این حال از مشاوران رییس جمهور آمریکا انتقاد به گفته
 ي زیادي براي تعامل با این ي اروپا گفت که روسیه فاصله ي اتحادیه درباره
  داشته تري با این اتحادیه خواهد همکاري نزدیك رد، اگرچه روسیه ميي دا اتحادیه
چنین از روابط روسیه با چین اظهار خرسندي  رییس جمهور روسیه هم . باشد
 .کرد

والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سرگئي ایوانف وزیر دفاع را به سمت معاون 
یك غیرنظامي است به آناتولي سردوکوف نیز که . وزیر منصوب کرد نخست اولي

 .روسیه منصوب شد سمت وزارت دفاع
روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو نوشت تغییر و تحوالت در دولت فدراسیون روسیه 

آوریهاي مدرن در عرصه اقتصاد و در  هاي فن ضرورت توسعه بخش به مساله
به نوشته . شود براي رئیس جمهور روسیه مربوط مي راستاي تأمین جانشیني

 ت روس ایوانف در سمت جدید به نظارت بر صنایع دفاعي از طریق تمرکزمطبوعا
هاي پیشرفته فناوري  بر تولید تجهیزات نظامي و هواپیماسازي و توسعه بخش

 .داد ادامه خواهد
کردن اقتصاد روسیه و به وجود آوردن موتوري براي  دولت پوتین براي مدرن

 استراتژیك -هاي ملي تحقق طرحسرگئي ایوانف را مأمور کرده است  توسعه آن،
دیمیتري مدودف . اهمیت دارد را زیر نظر مستقیم خود بگیرد روسیه را که بسیار
احتمالي پوتین  وزیر روسیه که از قضا از وي به عنوان جانشین دیگر معاون نخست

اصالحات  شود در دولت روسیه مسئول ارتقاي سیستم اجتماعي و انجام یاد مي
 .در آن خواهد بود
  دومین دوره ریاست جمهوري خود را پشت سر٢٠٠٨ چپوتین در مار

مسأله جانشیني وي از مدتها پیش مطرح بوده است چنانکه روزنامه . گذارد مي
از این تغییرات این طور مي شود فهمید رقابتي که جایزه  گازتا در مسکو نوشت

صادي روزنامه اقت. جدي آغاز شده است آن جانشیني پوتین است به شکل



خودشان را  اند تا کامرسانت نیز نوشت مددوف و ایوانف فرصت مساوي پیدا کرده
 .به عنوان جانشین احتمالي پوتین مطرح کنند

  روسیھ درحاکمیت پوتینیسیاست خارج

  
نوعي  این سفر که. سفروالدیمیر پوتین به خاورمیانه چه پیام باخود داشت ؟

 رسید، فرصت خوبي بود تا از این نمایي در منطقه در برابر آمریکا به نظر مي قدرت
 .طریق نقش و نفوذ مسکو در منطقه ارزیابي شود

اکنون دو سال است که روسیه با تهدید استفاده از وتوي خود در شوراي امنیت 
اي ایران را معطل  هاي پیشنهادي غرب علیه برنامه هسته تحریم فهرست

هایي که  گیري این شد که اکنون تحریم چنین موضع نتیجه. داشته است نگه
  .بودبسیار کم اثر و کم رنگ  شوراي امنیت علیه ایران تصویب کرد

 روسیه از رابطه خود با ایران به عنوان ابزاري براي اعمال نفوذ در دیپلماسي
اي است که واشنگتن  این دیپلماسي همان حوزه. کند خاورمیانه استفاده مي

. دارد کند روسیه را از آن دور نگه بعد از پایان جنگ سرد تالش مي ها و از سال
اي ایران حفاظت از  رابر تحریم هستهروسیه و مقاومت او در ب دلیل دیگر تالش
 .منافع خود است

روسیه مشغول ساخت نیروگاه بوشهر است و محدود شدن فعالیت ایران در این 
از سوي دیگر روسیه با تحریم مالي ایران مخالفت . زیان روسیه است حوزه به

 پوتین. تحریم، زیان زیادي براي مسکو به دنبال خواهد داشت کند، زیرا این مي
اي  برخالف کوریاي شمالي بازرسان آژانس انرژي هسته بارها گفته است که ایران



تي خارج نشده و . پي. اي یا همان ان هسته را اخراج نکرده و از پیمان منع تکثیر
اي  بنابراین باید با ایران با احترام و به گونه .اي آزمایش نکرده است سالح هسته

 . دیگر رفتار شود
هاي  آمریکا اخیرًا به بانك. سیه با ایران بسیار نیرومند استرو روابط تجاري

دولت بوش پنج . معامالت خود را با ایران محدود کنند خارجي فشار آورده تا
شرکت چیني را به فهرست مغضوبین خود به دلیل کمك به  شرکت از جمله چهار

 .اضافه کرد ایران و معامله با این کشور
 اکنون این. شوند ز هر گونه معامله با آمریکا منع ميهاي مغضوب شده ا این شرکت

هاي چیني به سراغ  نگراني در مسکو به وجود آمده که دولت بوش بعد از شرکت
سیاست  . روسي برود و آنها را به خاطر رابطه با ایران تحریم کند هاي شرکت

 وجود یك ایران. روست هاي زیادي روبه روسیه در برابر ایران با محدودیت
اي که بیست میلیون مسلمان دارد، براي این کشور  قدرتمند در نزدیکي روسیه

طلبان چچن  ایران از حامیان جدایي. آورد ناخوشایندي به همراه مي هاي زني گمانه
موضوع که همواره براي روسیه حیاتي بوده براي   و هست و این بوده

 .نیست پوشي سیاستمداران مسکو قابل چشم
ن در موقعیتي است که براي دستیابي به پرستیژ قدرت حاضر است اما روسیه اکنو

. بلندمدت امنیتي خود را در منطقه فداي دستاوردهاي آني دیپلماتیك کند منافع
 .روسیه فقط به ایران اختصاص ندارد این سیاست جدید

در ترکمنستان اکنون این پرسش به طور جدي وجود دارد که آیا خأل ایجاد شده 
نیازاف باعث فعال شدن اسالمگرایان این کشور و وارد شدن  مراد گ صفرمر بعد از

اما براي روسیه موضوعي که بیشتر از این . شود یا نه قدرت مي آنها به عرصه
آیا رژیم بعدي ترکمنستان و جانشین او در برابر کرملین  اهمیت دارد این است که
.  قدرت برتر بوده استروسیه همواره در ترکمنستان . مطیع خواهد بود یا نه

. شود طریق سیستم خط لوله روسیه صادر مي اي از گاز ترکمنستان از سهم عمده



قیمت ارزان از ترکمنستان خریداري  گازپروم، غول انرژي دولتي روسیه گاز را با
 .فروشد اروپا مي کند و یا به کند و آن را در روسیه توزیع مي مي

  باید امیدوار باشد و دعا کند که حاکمان جدیداسراییل هم مانند ترکیه و آمریکا
ترکمنستان و جانشین نیازاف درصدد تغییر این وضعیت و نظام توزیع گاز برآید و 

غرب همچنین . دنبال ساخت خط لوله گاز در زیر بستر دریاي خزر باشد به
  .تغییر در نظام سیاسي ترکمنستان هم ایجاد شود امیدوار است همین

 هیأت بلندپایه و مهمي را به اجالس مجمع جهاني اقتصاد در داووسروسیه امسال 
بعد از دوران حکومت بوریس یلتسین و به قدرت رسیدن پوتین، سطح . فرستاد

ها گروه درجه یك خود  امسال اما روس. این مجمع افت کرده بود حضور روسیه در
سیاست خارجي اي برگزار شد با موضوع  در داووس جلسه .را به داووس فرستادند

با افزایش قیمت انرژي در . رو شد بسیاري روبه قدرتمند روسیه که با استقبال
  .گویند قدرت خود سخن مي تر از احیاي ها اکنون آسان جهان، روس

 المللي، جهان به ویژه همزمان با این حضور تازه روسیه در عرصه دیپلماسي بین
 نقش آینده مسکو هستند و کشورهاي غربي و به خصوص آمریکا اکنون نگران

کند و غرب چگونه باید  اش استفاده مي چگونه از قدرت تازه بازیافته اینکه روسیه
یك نظریه این است که سیاست روسیه  . واکنش نشان دهد در برابر این قدرت
در منتهاالیه آشوب و هرج و مرج  در زمان یلتسین این پاندول. مانند پاندول است
 آن قرار  دولتي به شیوه افراطي مان پوتین در مسیر نظم و کنترلبود و اکنون در ز

 . گرفته است
نظرات  . انتظار دوره بعدي هستند به همین دلیل ناظران اوضاع روسیه در
 گویند آینده اوضاع سیاسي بعضي مي. متفاوتي درباره این دوره بعدي وجود دارد

بهبود . ر بستگي داردگیري طبقه متوسط در این کشو روسیه به چگونگي شکل
تواند شکل گیري طبقه متوسط تأثیرگذار در جامعه روسیه را  مي شرایط اقتصادي

اي متفاوت از حاال  سرنوشت و آینده این کشور را به گونه کند و این طبقه تسریع 



اي لیبرال  گویند امیدي به آینده تحلیلگران و ناظران بدبین مي اما بعضي. رقم بزند
 .ندارد جودبراي روسیه و

اي گرم و صمیمي را با پوتین به  جورج بوش از ابتداي به قدرت رسیدنش رابطه
طراح این رابطه کاندولیزا رایس وزیر خارجه فعلي آمریکاست که . گذاشت نمایش

رایس از متخصصان امور روسیه است و . مشاور امنیت ملي بوش بود در دولت اول
  .گوید سخن مي زبان روسي را به خوبي

 در دولت اول بوش به توصیه رایس سیاست نگاه به روسیه و چین به عنوان شریك
اما . استراتژیك به جاي رقیب استراتژیك از ارکان سیاست خارجي واشنگتن شد

 رایس در یکي از ٢٠٠٥در سال . در دولت دوم تغییر کرد این نظریه
تر از توزیع ها در دنیاي امروز بیش رژیم ویژگي اساسي: هایش گفت سخنراني

هاي  گیري تند آمریکا در قبال روسیه در ماه موضع . المللي قدرت اهمیت دارد بین
سناتور جان مك کین که از کاندیداهاي  اخیر تا به آنجا پیش رفت که

روسیه از گروه هشت  جمهوري آینده این کشور است خواستار حذف ریاست
منافع  ده که وقتي پاياما غرب همواره نشان دا. کشور پیشرفته صنعتي شد

  .شود گرا مي آید گاه واقع محسوس پیش مي
اي و مقابله با  غرب در بسیاري از موضوعات از جمله کنترول تکثیر هسته

روسیه . آن مهمتر در تولید و امنیت انرژي به روسیه نیاز دارد تروریسم و از
این کشور و متخصص، تکنولوژي و منابعي دارد که به  نیروي کار مهارت دیده و

هاي جدید مانند تغییرات آب و هوایي یا  چالش کشورهاي دیگر در مقابله با
گرا در  از سوي دیگر تحلیلگران واقع. کند مي هاي فراگیر کمك گسترش بیماري

. روسیه بسیار بیشتر از فواید آن است گویند هزینه و پیامد منزوي کردن غرب مي
کنند که در درازمدت از قدرت  مي توصیهاین تحلیلگران به سیاستمداران غربي 

مبادالت خود را با این کشور  نرم در برابر روسیه استفاده کنند، آن را جذب کنند،
ورود آن به سازمان  گسترش دهند، با نسل جدید روسیه ارتباط برقرار کنند، از



از  این گروه. هاي تجارت محور حمایت کنند تجارت جهاني و دیگر سازمان
تواند در ایجاد تغییر درون روسیه نقش چندان  گویند غرب نمي ن ميتحلیلگرا
 .پررنگي داشته باشد و باید به جاي آن از بیرون فقط منتظر بماند مهم و

روسیه نقاط ضعفي دارد که در صورت عدم تغییر رفتار و تالش براي رفع این نقاط 
یکي از .  بود امیدوار٢٠٢٠توان چندان به ابرقدرت شدنش تا سال  نمي ضعف،

است با شتاب کافي  روسیه نتوانسته .  ضعف اقتصادي است  نقاط، مهمترین این
روسیه به یمن قیمت باالي انرژي و صادرات مواد . کند اقتصادش را چند وجهي

 .مقام دهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گرفت  در٢٠٠٧خام در ماه ژانویه سال 
دهد که تازه این رقم  دولت را تشکیل مي درصد بودجه ٣٠اما صادرات انرژي تنها 

صادرات صنعتي . بیني شده است  دالر براي هر بشکه نفت پیش٦١اساس رقم  بر
 که هواپیماي پیشرفته نیمي از فروش  تسلیحات تشکیل شده، روسیه بیشتر از

 .دهد مي آن را به خود اختصاص
 در اعمال ابزار دیگري که روسیه. پذیري روسیه شده است این باعث آسیب
روسیه با . کند تکیه بر قدرت انرژي است از آن استفاده مي سیاست خارجي

خود اکنون بیش از اندازه از این ابزار قدرت  وسوسه قوي احیاي قدرت سابق
خود را به شریکي غیر قابل اعتماد براي  کند و با این کار یعني انرژي استفاده مي

بعضي تحلیلگران . است ردهغرب و حتي همسایگان شرقي خودش تبدیل ک
کوتاه مدت  به اهداف اند که براي رسیدن روسي به رهبران کرملین توصیه کرده

  .موقعیت جهاني کشور را به خطر نیندازند
  جدید روسیھیکترین نظامد پوتین و

  



عمومي  روسیه در نخستین جلسه از شورايقبلي سرگئي ایوانف وزیر دفاع 
ز تهدیدهایي است که دنیا تر ا تهدیدهاي امروز بسیار خطرناك: وزارت دفاع گفت

 .دوران جنگ سرد با آن روبرو بوده است در
دنیا مدام در حال تغییر است و تهدیدها هم روز به روز وبا سرعت : وي گفت
بیني و   روزهاي جنگ سرد وقتي همه چیز قابل پیش  .گیرد دیگري مي شکلي

 مانند بهشت دیگر گذشته، آن روزها در مقایسه با امروز محاسبه شده بود اکنون
 .تهدیدآمیزترین روند در جهان، تکثیر سالح کشتار جمعي است  امروز. است

شوراي امنیت روسیه اعالم کرد که دکترین نظامي روسیه با توجه به تحوالت 
در بیانیه شوراي . جمله تقویت ناتو مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت جهاني از

دهد جایگاه  یل اوضاع جهاني نشان مي تجزیه و تحل امنیت روسیه آمده است که
کشورهاي جهان ارتقا یافته و توجه به نیروهاي نظامي  نیروهاي مسلح در سیاست

در این روند : افزاید این بیانیه مي . افزایش است هاي پیشرفته روبه و تولید سالح
هاي بکارگیري نیروهاي  شیوه هاي جهان به تجهیزات جدید مجهز شده ، ارتش

بویژه ناتو تقویت  هاي نظامي گیرد و پیمان ورد تجدید نظر قرار مينظامي م
 ٢٠٠٠شوراي امنیت روسیه با اشاره به دکترین نظامي روسیه که در سال  . یابد مي

نویس  این شورا با همکاري نهادهاي مربوط دولتي، پیش: اضافه کرده تدوین شده،
از سازمانهاي علمي کمك دست تدوین دارد و براي این کار  دکترین جدید را در

 . خواهد گرفت
شوراي امنیت روسیه تاکید دارد نوسازي نهادهاي نظامي کشور به سطح توسعه 

بستگي دارد و دکترین نظامي باید به مهمترین مسایل مربوط به تأمین  اقتصاد
شود علت اصلي تجدید نظر در دکترین نظامي  گفته مي . دهد امنیت کشور پاسخ
 خود در لهستان، چك و منطقه قفقاز راکتهاياستقرار  مریکا برايروسیه، تصمیم آ

 .شده است است که باعث نگراني روسیه
 .هاي اخیر روسیه یادآور دوران جنگ سرد است قدرت نمایي



سر و صداي جنگ سرد "نامه آمریکایي نیوزویك در گزارشي باعنوان  هفته
یادآور دوران جنگ سرد هاي اخیر روسیه که  قدرت نمایي: است نوشته" روسیه

خواهد بار دیگر به یك قدرت بزرگ  گیرد که مسکو مي مي است با این هدف انجام
قبل به دنبال احیاي مجدد نقش خود در  ها روسیه که از مدت  . تبدیل شود
 . قدرت نمایي پرداخته است المللي است اخیرا بیش از گذشته به جامعه بین

سي نیست که مورد تشویق و تمجید قرار گیرد معموال ک هرچند سرگئي ایوانوف 
   سابق روسیه با حضور در پارلمان این کشور و اعالم بودجه وزیر دفاع ولي

ري براي بازسازي توان نظامي روسیه توانست مورد تشویق قرار لامیلیارد د ١٨٩
  .گیرد

کشتي و اي، زیر دریایي ها  هاي جدید بالستیك بین قاره راکتبر اساس این برنامه، 
، سیستم رادار هشدار سریع و هواپیماهاي جنگنده اسرار آمیز  طیاره بردار هاي

ولي آیا این تصادفي بوده  .توان نظامي روسیه افزوده خواهد شد به" نسل پنجم "
راکتهاي فرمانده نیروي   نرال نیکوالي سولووستوفجاست که چند روز پس از آن 

است به سمت   ممکنراکتها خي از این استراتژیك روسیه تهدید کرده بود بر
اگر  اي است که این در حقیقت هزینه لهستان و جمهوري چك هدف گرفته شوند؟
  خود را در اروپا مستقر کند بایدراکتي این کشورها بپذیرند آمریکا سیستم دفاع

  .پرداخت کنند
 اگر امروز وزشي از جنگ سرد در هواي ژئوپولتیکي کنوني وجود داشته باشد

مساله با انگیزه مسکو براي احیاي مجدد قدرت روسیه در جهان مرتبط  قطعا این
یا دست کم چیزي (اي نیازمند یك ارتش در سطح جهاني  مساله است لذا چنین
دهه گذشته به اراضي روسیه تجاوز کرده و با  است زیرا طي یك) شبیه به آن

اتو، هم اکنون طرح در سازمان ن هاي سابق شوروي پذیرفتن برخي از جمهوري
هرچند  . کرده است در مرزهاي آن را اعالم ABM   استقرار سیستم دفاعي

 هاي دفاعي مقابله با آمریکا اطمینان داده است که هدف از استقرار این سیستم



 شمالي است ولي روس ها آن را یايروحمله احتمالي کشورهایي همچون ایران و ک
همانگونه که  . دانند استراتژیك خود ميبراي خنثي کردن توان  نخستین قدم

 حمله آغاز اولین "سرگئي الوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است، این براي 
به  روسیه نیز با اشارهمقام بزرگ نظامي   لئونید ایواشوف نرال ج .خواهد بود" 

  : اینکه جنگ سرد هرگز پایان نیافته است ، گفت
  .مریکا باقي خواهد ماندآ روسیه همیشه دشمن استراتژیك

وضعیت کنوني و دوران  باوجود تمامي این مسائل هنوز اختالفات بزرگي بین
همواره تهدید  هاي اطالعاتي آمریکا در آن زمان سازمان. جنگ سرد وجود دارد

نخواهد  دادند و امروز واشنگتن این اشتباه را تکرار شوروي را بزرگ تر جلوه مي
 دفاع آمریکا به دنبال سخنان پوتین در نشست مونیخ ، رابرت گیتس وزیر . کرد

از این اتهامات عبور کند و او نیز همچون دیگر کشورهاي اروپایي  تنها سعي کرد
 میلیارد و   ۶ سابقه  فروش بي(بسیار عظیم تسلیحاتي روسیه  بیشتر نگران فروش

 به استفاده از و تمایل آن) هایي از ایران و سوریه سفارش ري بالامیلیون د  ٧٠٠
سیاسي است لذا گذشته از این مساله وزیر دفاع آمریکا  انرژي به عنوان یك سالح

روسیه به بلندي حرف بزند، ولي در حقیقت  درك کرده بود که هرچند ممکن است
 این ارقام را در نظر بگیرید .از توان زیادي برخوردار نیست

اي نفتي باعث شده است افزایش درآمده. رپول زیادي استلامیلیارد د١٨٩
ر افزایش لامیلیون د ٣٠٠  میلیارد و  ٣١  به  ٢٠٠٧  دفاعي مسکو براي سال  بودجه
  میلیارد و   ٨ بودجه دفاعي روسیه تنها  ٢٠٠١  درحالي است که در سال  یابد این

در عین حال این مبلغ بسیار کمتر از یك سوم  . ر بوده استلاد میلیون ٢٠٠
به عبارت دیگر ارتش . شوروي خرج کرده بود  کرملین در دوراناي است که بودجه

کرد،  زماني بسیار خودنمایي مي روسیه دو دهه پیر تر شده است و ارتش سرخ که
  .اي قرار ندارد هم اکنون در وضعیت قدرتمندانه

  .البته مشکل کنوني مشکل سخت افزاري نیست که با پول نقد قابل حل باشد



 راکتهايدیگر برتري خود در تسلیحات بسیار پیشرفته را با در عوض روسیه بار 
و نسل جدیدي از  MKI    Sukhoi-30  هاي جنگنده Komet,   تانك هاي ضد
ایوانف در سخنراني که در  . برد به دست آورده است هاي کوتاه تا میان راکتهاي

تواند  را نمينیروهاي مسلح  پارلمان روسیه ایراد کرد اعالم کرده بود قواي تعدادي
هزار سربازي کند که هم اکنون مشغول به خدمت  ١٣٠   کمتر از یك میلیون و

  .هستند
قدیمي طرح   روسیه که از حامیانيمعاون سابق نیروهاي زمین  ادوارد وروبیوف 

 هاي اي است اظهار داشت با به خدمت گرفتن پس مانده یك ارتش کامال حرفه
آوریم که در ارتش همه چیز به خوبي پیش  جامعه ما این تصور را بوجود مي

 از تحلیلگران دفاعي روسیه نیز معتقد است براي  ولي الکساندر گولتز  . رود مي
  .اي کارشکني شده است ارتش کامال حرفه رسیدن به یك

است با تبلیغاتي به سبك دوران شوروي جایگاه ارتش در این  کرملین در تالش
ها و پوسترهایي از مهین پرستي  بهبود بخشد هرچند ممکن است پرچم کشور را

گردد، ولي این مساله قطعا به مشکالت عمیق تر  باعث بهبود وجهه ارتش
ممکن است مهندسان روسي در  . کند نمي هاي استراتژیك روسیه اشاره توانایي

 روسیه که از بخشي از ارتش ها یا هواپیماها عالي عمل کنند، ولي تنها تولید تانك
اي روسیه  قاره هاي بالستیك بین راکتهايتوان استراتژیك واقعي برخوردار است 

  .هاي هسته اي را دارا هستند است که قابلیت حمل کالهك
ها را اعالم کرد که هر کدام از  ICBM  سال گذشته پوتین تولید نسل جدیدي از

انند به محض ورود به جو تو مينه هایي مجهز هستند که مستقال  با کالهك آنها
هاي آمریکا براي  تندروهاي کرملین این را پاسخي به طرح. شوند زمین مانور داده

دانند که با استفاده از ماهواره ها خط سیر  آن مي سیستم دفاع موشکي جدید
پوتین ممکن است از ارتش  . دهد مي ها را تشخیص و آن را هدف قرار موشك

لویت فوري رییس جمهوري روسیه حصول اطمینان او کنوني خود خشنود باشد،



احتمالي خود که ممکن است ایوانف  از این است که میراث خوبي براي جانشین
 .بگذارد باقي)  به سمت نخست وزیري رسیده استآکه اخیر(باشد 

رئیس آکادمی مشکالت ژئوپولیتیک روسیه گفت بین روسیه و کشورهای اروپایی 
ژنرال لئونید ایواشوف در یک کنفرانس مطبوعاتی  .شده است جنگ سرد آغاز

ما تاکید می کنیم که جنگ سرد راه اندازی شده و بطور کامل در جریان  :گفت
و " سی اف ای"ایواشوف نه تنها توقف قرارداد نیروهای معمولی در اروپا  . است

 که نرال ایواشوف اظهار داشتج . همکاری با ناتو را نیز الزم می داند بلکه توقف
در بر می گیرد و در  جنگ سرد تمامی جوانب روابط روسیه و کشورهای غربی را

ایواشوف . شود درجه اول روابط بین روسیه و آمریکا در زمینه سیاسی وخیم می
در  ما شاهد تالش برای دخالت دولت آمریکا در امور داخلی روسیه، بویژه: گفت

نشان نمود که روسیه پاسخی وی خاطر  . روندهای انتخاباتی و سیاسی هستیم
شود یا نه، از بسیاری لحاظ به  غیر متقارن خواهد داد و اینکه جنگ سرد آغاز

  .روسیه بستگی دارد
ایواشوف معتقد است که اکنون مقابله نه در عرصه نظامی و بلکه در عرصه معنوی 

از مذهبی است و روسیه باید فعالنه تالش کند تا ویژگی های منحصر بفرد خود  و
وی این را امری مثبت دانست که مقامات  . و فرهنگی را حفظ کند لحاظ معنوی

دفاع کشور را درک نموده اند و نه  نظامی کشور ضرورت رسیدگی فعاالنه به امر
  .اینکه تنها به اعالم مشارکت با آمریکا بسنده کنند

واکنش ریزي براي نشان دادن   سخت مشغول طراحي و برنامهدرین اواخیرروسیه 
هاي جنجالي آمریکا در ایجاد سیستم جدید دفاع موشکي در  تالش نظامي به

این  روزنامه گاردین به نقل از مقامات مطلع در کرملین نوشت،. شرق اروپاست
تالش کرملین و اقدامات آمریکا نگراني از وقوع رقابت تسلیحاتي به شیوه جنگ 

صمیم آمریکا براي استقرار روسیه معتقد است که ت. را بیشتر کرده است سرد
در لهستان و جمهوري چك ثبات  هاي رهگیر و تاسیسات رادار راکتهاي



همین دلیل کرملین در فکر  به. کند دهد و دگرگون مي استراتژیك دنیا را تغییر مي
هاي خود  کرملین هنوز به صراحت برنامه . جویانه به این اقدام است واکنش تالفي

گویند، واکنش روسیه به احتمال  مي ما کارشناسان دفاعيا. را اعالم نکرده است
شود که  هایي ميراکتهاي  اي و تولید هستهراکتهاي زیاد شامل ارتقاي زرادخانه 
 .تر باشد سرنگون کردن آنها سخت

 بیشتري را در موقعیت پرتاب و آماده باش  راکتهايروسیه همچنین قصد دارد 
.  خود را به سوي قطب شمال حرکت دهداي  زیردریایي هستهکشتيو  قرار دهد

روسیه . هاي روسي دشوار است موقعیت زیردریایي در این منطقه شناسایي
   اسکاندر خود راکتهايتواند سیلوهاي جدید آمریکا را زیر پوشش  همچنین مي

دیمیتري پسکوف سخنگوي ارشد  . شود قرار دهد که از کالینینگراد پرتاب مي
گوید، مسکو  باره مي وزنامه انگلیسي گاردین در اینکرملین در گفتگو با ر

ما : گوید او مي . کند که از سوي پنتاگون مورد خیانت واقع شده است احساس مي
هیچ وجه حتي  ها به واشنگتن درباره این برنامه. به شدت نگران و ناامید هستیم

نگذاشته  رمیانیك کلمه هم با ما صحبت نکرده بود و هیچ کدام از این ها را با ما د
 شود و ثبات با این کارها توازن استراتژیك اروپا به شدت دچار تغییر مي. بود

  .بیند استراتژیك جهان هم آسیب مي
به همین . اند گویي که ما را فریب داده: سخنگوي کرملین در ادامه سخنانش گفت

ر و کارایي هاي جایگزین باشیم که البته هزینه کمت ما هم باید به فکر گزینه دلیل
هر واکنشي از سوي ما باید در چارچوب تکنولوژي جدید . داشته باشد بیشتري
به گفته سخنگوي کرملین والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در کنار  . باشد

جویانه نظامي خواستار گفتگو هم هست و این گزینه را هم کنار  اقدامات تالفي
  .نخواهد گذاشت



 که در شرق اروپا مستقر خواهد کرد با  راکتي دفاع گوید سیستم دولت بوش مي
  طراحي شده که از سوي کشورهاي به اصطالح  راکتهايسرنگون کردن  هدف

 .شود شلیك مي  شماليیايروسرکش مانند ک
اي  گویند که این سیستم در برابر زرادخانه گسترده هسته مقامات این دولت مي

اها با بدگماني از سوي نه تنها روسیه بلکه اما این ادع. توان مقابله ندارد روسیه
از جمله این متحدان نگران و . شود نگران آمریکا در ناتو نگریسته مي متحدان

بك رهبر  بدبین به نیات آمریکا، کشور آلمان است که در آن کورت
 دمکراتها چندي پیش هشدار داد، آمریکا و روسیه در آستانه یك رقابت سوسیال

  .ر سر خاك اروپا هستندتسلیحاتي دیگر ب
گویند شکي نیست که هدف واقعي این سپر آمریکا در  کارشناسان دفاعي مي

 جاي هیچ شکي باقي  راکتيجغرافیاي منطقه استقرار نظام . روسیه است حقیقت
 . اي روسیه و چین هستند اصلي این سیستم نیروهاي هسته گذارد که هدف نمي
  راکتهايسته روسي در زمینه تسلیحات ضد نرال والدیمیر بلوس کارشناس برجج

گوید، پایگاههاي سیستم دفاع موشکي آمریکا تهدید  این باره مي بالستیك در
تهدید به وجود آمدن یك . اي ما هستند استراتژیك هسته جدي براي نیروهاي

است  زماني مطرح شده رقابت تسلیحاتي جدید میان آمریکا و روسیه اکنون و در
گرفته  ن این دو کشور در بدترین سطح در یك دهه گذشته قرارکه روابط میا

 .است
براي  پوتین در جریان سخنراني در اجالس امنیتي مونیخ دولت بوش را به تالش

که  دوماي روسیه هشدار داد. تبدیل شدن به قدرت انحصاري دنیا متهم کرد
ن منجر  آمریکا ممکن است به وقوع جنگ سرد دوم در جها راکتيبرنامه هاي 

.  را رد کرد راکتيدر همان روز روسیه همکاري با آمریکا در این سپر . شود
خارجه روسیه در پاسخ به پیشنهاد آمریکا براي به همکاري  سخنگوي وزارت



رغم پیشنهاد آمریکا روسیه هیچ دلیل  گفت، علي طلبیدن مسکو در این طرح
  .ندبی سپر موشکي نمي منطقي براي همکاري در چارچوب این

گویند، احساس مشترکي در روسیه وجود دارد حاکي از اینکه  تحلیلگران مي
هاي خود براي کنار گذاشتن سیاست  از فروپاشي شوروي از توافقنامه آمریکا بعد

ها معتقدند  روس. و به تعهدات خود عمل نکرده است جنگ سرد سرپیچي کرده
 ویژه در این دوره حاکم رهبران کاخ سفید به که تفکر جنگ سرد هنوز در میان

 .است
والدیمیر پوتین قصد دارد در صورتي که آمریکا در جریان استقرار سیستم 

دولت . اي را به سوي آنها نشانه بگیرد هاي هسته نیاید، سالح کوتاهراکتي سپر
در لهستان و راکتي سپر   آمریکا را براي استقرار سیستم مسکو همچنان طرح

وزیر اسلواکي که  هور روسیه به روبرت فیکو، نخسترییس جم . کند چک رد مي
کرده است، گفت در صورتي که این سیستم در چک و لهستان  از مسکو دیدن

اش را به سوي آنها نشانه خواهد  اي هسته هاي برپا شود، روسیه سالح
: وزیر اسلواکي این مطلب را در برابر خبرنگاران مورد تاکید قرار داد نخست. رفت

 .کند به طور جدي ما را نگران مياین امر 
 اند که با روسیه شده» خطایي استراتژیک«وي افزود، آمریکا و اتحادیه اروپا دچار 

پیام پوتین به : فیکو گفت . اند مشورت نکردهراکتي درباره استقرار سیستم سپر 
روسیه در به کارگیري  ها و تهدید رد این طرح. اي صریح بود طور غیرمنتظره

 .دهد قرار مي اي است که اسلواکي را نیز تحت تاثیر اي مناقشه ي هستهها سالح
 هاي آمریکا در کشورهاي وزیر اسلواکي در همین حال تایید کرد که از طرح نخست

اما این موضع رسمي وزارت امور خارجه . کند همسایه این کشور حمایت مي
. بیند روپاي میانه ميوي این طرح را اقدامي براي امنیت بیشتر ا . اسلواکي نیست

والدیمیر پوتین در اعتراض . اش علیه روسیه نیست راکتي  سپر گوید آمریکا مي
. پیمان نیروهاي متعارف در اروپا را اعالم کرد هاي آمریکا تعلیق اجراي به طرح



اعضاي پیمان ورشو امضا شد، سقفي را   میان ناتو و١٩٩٠این پیمان که در سال 
 .هاي دو طرف تعیین کرده است زرادخانه  هواپیماها و حجمها، براي تعداد تانک

 سپرموشکي آمریکا قدرت راکتي روسیھ و

  
 "С-400 " های زنیت موشکی فرمانده نیروی هوایی روسیه اعالم کرد مجموعه

 گفت این  جنرال الکساندر زلین. گیرند حفاظت از آسمان مسکو را بر عهده مي
 جسم پرنده را داشته و رادارآنها قابلیت ٢٠همزمان توان هدفگیری  سامانه که

ساخته شده اند را دارد از اول  Stealth  با تکنولوژی رویت هواپیماهایی که
مسکو و منطقه مرکزی فدراسیون روسیه را بر  ژوئیه سال میالدي جاری آسمان

وی افزود که در حال حاضر این هنگ جهت شلیک به . عهده خواهند گرفت
میادین تیر نیروی هوایی مستقر شده  اهداف فرضی و آموزش در یکی از

از عملیات شلیک، گردان اول که در فرمانده نیروی هوایی گفت که بعد . ست
سامانه . مستقر شده به حفاظت از پایتخت میپردازد) حومه مسکو (الکتروستال

هواپیماها،  برای انهدام انواع اجسام پرنده،) تریومف( С-400  جزوتام موشکی
  .هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های بالدار در نظر گرفته شده است

  С-400ای مقابله با اهداف بالستیکی نیز استفاده کرد که این را می توان بر
را به صورت حلقه کلیدی در ایجاد سامانه دفاع ضد موشکی منطقه  ویژگی آن

حداکثر برد مجموعه به هدف های آیرودینامیکی  . آورد علمیات نظامی در می
ز وجه تمای. کیلومتر از لحاظ ارتفاع می باشد ٣٠ کیلومتراز لحاظ مسافت و ٤٠٠



جدید با کالهک های هدفیابی خودکار  موشک هایی С-300  از С-400  مهم
 .می باشد

هاي تاکتیکي  کند که به سیستم موشك هایي را آزمایش مي همچنان روسیه موشك
 این آزمایش موشکي: معاون اول نخست وزیر روسیه گفت . دارند اسکندر تعلق

شك کوتاه بردي با سوخت جامد اسکندر، مو . شود در منطقه آستاراخان انجام مي
و در خود روسیه تولید  است که تولید آن شبیه موشکهاي بالستیك است

به اهدافي در  هاي غیر هسته اي براي حمله ها از کالهك  این موشك در.شود مي
هاي دشمن همچون  از جمله اهداف این موشك، سالح. شود دسترس استفاده مي

هاي دفاعي هوایي  با پرتاب چند منظوره، سالح هاي هاي با برد بلند و موشك توپ
هاي هوایي، تاسیسات  پرواز در پایگاه و ضد موشکي، هواپیماهاي ثابت و در حال

ها به  این موشك. هوایي است غیرنظامي و زیرساختي و دیگر اهداف مهم و کوچك
و کالهك  سیستم کنترول و هدایت موشکي در تمام طول پرواز مجهز هستند

این موشك در هنگام پرواز الگوي غیر بالستیکي را هم  . ي دارندجدانشدن
تواند در مرحله پرتاب و یا پرواز مانورهاي شدیدي  مي مثًال. تواند اجرا کند مي

تواند هر موشك ضد   اتمسفرنیست، اما مي  از این موشك قادر به عبور. بدهد
 .شکست دهد بالستیکي را که در دنیاي امروز وجود دارد،

 ام خود را آزمایش کرد و نشان داد -سال پیش روسیه با موفقیت، موشك توپلدو 
هاي موشکي روسیه قادر به مقاومت در برابر دفاع هوایي آمریکا  کالهك که

پیما هستند و در مرحله آزمایشي با موفقیت به هدف  ها قاره موشك این. هستند
 ام -زمایش موشك توپلآ. خود در قزاقستان برخورد کردند تعیین شده مورد نظر

 بعد از  .آمریکا بود ششمین آزمایش این نوع موشك براي مقابله با دفاع هوایي
پرواز درآمدن  آزمایش موشك معلوم شد که مانور باالي آن هنگام پرتاب و به

 .کند مي امکان هر گونه ردگیري و حمله نیروي دفاع هوایي خارجي را غیر ممکن
در . به اهداف ثابت و متحرك برنامه ریزي شده استاین نوع موشك براي حمله  



. کند  ام کار مي-چهار واحد موشکي در روسیه با همین سیستم توپل حال حاضر
سیستم موشکي  . پیما دارد  موشك بالستیك قاره١٠تا  هر یك از این واحدها

 7/22 ها طول این موشك.  ام روسیه جزئیات تکنیکي منحصر به فردي دارد-توپل
 هزار کیلومتر ١٠ها هم به بیش از  برد این موشك.  متر٩٥/١ و عرض آن متر
 تن است و سرعت آن با موتور ٢/٤٧ها حداقل  وزن این موشك . رسد مي

این موشك . هاست بیشتر از انواع قبلي این موشك نیرومندي که دارد بسیار
  . دارداي مانورهاي پروازي غیر منتظره همچنین به خاطر موتور نیرومند خود

در آن زمان روسیه براي مدت طوالني همه اطالعات مربوط به این موشك و 
اما اکنون اخبار مربوط به . داشت پنهان و تحت کنترول نگه مي آزمایش آن را

هاي روسي به چاپ  از انجام آزمایش در رسانه آزمایش موشکي چند روز قبل
سیاست شفاف سازي دلیل این تغییر موضع روسیه روي آوردن به . رسد مي

دنبال آن است توان موشکي خود را بیش از گذشته به  نیست بلکه مسکو به
موشکي آمریکا به مهمترین عامل اختالف میان  طرح سپر دفاع. آمریکا اثبات کند

آمریکا، بخشي از سیستم دفاع . تبدیل شده است این کشور با آمریکا و اروپا
اقدام واشنگتن با واکنش  این. اهد کردموشکي خود را در شرق اروپا مستقر خو

مصالحه  روسیه تاکنون همه پیشنهادهاي. شدید مسکو رو به رو شده است
  .آمریکا را در این مورد رد کرده است

: کرد والدیمیر پوتین در سفر به اتریش خطاب به خبرنگاران این پرسش را مطرح
 هایي رقي به چنین سالحدهد اروپاي ش در اروپا چه اتفاقي افتاده که اجازه مي

مسلح شود؟ نتیجه چنین کاري هیچ چیزي نیست به غیر از وقوع رقابت 
بعد از بازگشت پوتین از سفر به اتریش، روسیه در اقدام   . تسلیحاتي جدید

سپر دفاع موشکي آمریکا و گسترش آن به شرق  دیگري که واکنشي دیگر به
  ي عضو ناتو به نادیده گرفتن پیمانکشورها شود، با متهم کردن اروپا قلمداد مي

سرد، برگزاري یك کنفرانس  هاي پس از خاتمه جنگ مذاکره شده در ماه



چندي پیش . شد  کنترول تسلیحات را خواستار العاده براي بررسي پیمان فوق
درآورد و  پوتین، حضور مسکو در پیمان نیروهاي متعارف اروپا را به حالت تعلیق

بیابد،  حلي مناسبي براي مسکو  ناتو نتواند راه-راي روسیه اعالم کرد که اگر شو
 .مسکو به طور کل از این پیمان کنار خواهد کشید

 اجالس گروه هشت در آلمان ، با پوتین دیدار  جورج بوش قرار است در حاشیه
سفرش به اروپا با روساي جمهور لهستان و  بوش همچنین قرار است طي. کند

موشکي آمریکا در خاك این  ح استقرار سپر دفاعجمهوري چك در مورد طر
پوتین به صراحت اعالم کرده که طرح به حالت . وگو کند کشورها دیدار و گفت

هاي  متعارف اروپا پاسخي به پروژه تعلیق در آوردن حضور مسکو در نیروهاي
رییس ستاد مشترك  دفاعي آمریکا در شرق اروپاست، اما یوري بالیوفسکي،

موشکي  بعدها اعالم کرد این تعلیق هیچ ارتباطي به طرح دفاعارتش روسیه 
 به امضا رسید ، در ١٩٩٠در پیمان نیروهاي متعارف اروپا که در سال . آمریکا ندارد
که  کوپترهاي جنگي هاي سنگین، هواپیماها و هلي هاي جنگي، توپخانه شمار تانك
هایي ایجاد  محدودیتهاي اورال روسیه و اقیانوس اطلس مستقر هستند  بین کوه
پس از فروپاشي شوروي سابق و پس از اینکه اکثر شرکاي پیمان ورشو  شد، اما

پیمان نیروهاي متعارف اروپا به یك پیمان نمادین تبدیل شده  عضو ناتو شدند،
 .است

کنند که نیروهاي روسیه  شرکاي غربي اعالم کردند زماني این پیمان را تصویب مي
روسیه نیز اعالم کرده . ر گرجستان و مولداوي خارج شوندهاي خود د پایگاه از

به پیمان ) مولداوي خروج نیروهاي روسي از گرجستان و(است که این موضوع 
موضوع تصویب  شود و غرب را به ارتباط دادن نیروهاي متعارف اروپا مربوط نمي

ي چند. این پیمان به خروج نیروهاي روسیه از مولداوي و گرجستان متهم کرد
 پیش روزنامه انگلیسي گاردین به نقل از کارشناسان آشنا به زرادخانه موشکي

هاي آمریکا را در تیررس  هاي جدید موشك تواند آشیانه روسیه نوشت، روسیه مي



. اسکندر خود که احتماًال از کالینگراد پرتاب خواهند شد، قرار دهد هاي موشك
  .دید آن قرار است آزمایش شودهایي است که نمونه ج موشك ها همان این موشك

دفتر مطبوعاتی نیروهای موشکی استراتژیکی روسیه اعالم کرد اولین پرتاب 
وادیم .  با موفقیت انجام شد )٢٤-آر اس( قاره پیمای جدید  آزمایشی موشک

به طور کامل و با موفقیت انجام  اهداف این آزمایش: کووال کارمند این دفتر گفت
 در منطقه مورد نظر ٢٤-آر اس  که کالهک های آزمایشی وی افزود . شده است

اهداف اصلی و وظیفه پرتاب  . فرود آمدند) کامچاتک(کورا  در میدان تیر
فنی ،  -صحت نتایج امور علمی آزمایشی اول دریافت مشخصات آزمایشی،تایید

 ٢٤-ها و تجهیزات آر اس آزمایش قابلیت کارایی و تعیین مشخصات فنی سیستم
 در انستیتوت تجهیزات حرارتی مسکو ٢٤-موشک قاره پیمای آر اس. استبوده 

این موشک با . ساالمونوف دانشمند روسی طراحی شده است تحت ریاست یوری
ام -فنی اجرا شده در مجموعه موشکی توپول -علمی استفاده از راه حل های

 می  به اندازه محسوسی کاهش  هزینه های آن را ایجاد شده که مدت تولید و
 خواهد ٢٠- و آر اس ١٨- جایگزین موشک های قاره پیمای آر اس٢٤-آر اس .دهد
اصلی  ترکیب) ام-توپول  (٢ ام١٢ به همراه موشکی های آر اس ٢٤-آر اس. شد

   .گروه های تهاجمی نیروهای موشکی استراتژیکی روسیه را تشکیل خواهد داد
  روسیھاقتصادنقش نفت در

 
تالش براى بهبود وضعیت اقتصادى، فروپاشی اتحاد شوروى و گذر یا به عبارتی 

دارى،   عقب گرد اقتصاد روسیه با نظام سوسیالیستی به روسیه با نظام سرمایه
این در حالی بود که اقتصاد .  متعددى را به همراه داشتهاى مشکالت و گاه بحران



که » یورى آندروپف«جز دوره کوتاه حکومت  به(میالدى  ٨٠ اتحادشوروى در دهه 
پس از . اى بود  دچار مشکالت عدیده) اقتصاد، نظم و نسقی به خود گرفت

ت قابل اى را پیمود تا جایی که اکثری  فروپاشی نیز اوضاع روند نزولی قابل مالحظه
چرا که طبقه . توجهی از مردم به کام فقر فرو رفتند و جامعه شدیدًا دوقطبی شد

 . توانست وجود داشته باشد متوسط دیگر به آن مفهوم سابق نمی
دارى تنها براى افرادى سودمند بود که یا در  در این میان، احیاى نظام سرمایه

افرادى چون بوریس . بودندرأس هرم قدرت قرارداشتند و یا از وابستگان آنها 
میخاییل «و » والدیمیر گوسینسکی«، )دالل خرده پاى ماشین(برزوفسکی 

  .از آن جمله هستند» خودورکوفسکی
سه شنبه «هایی چون بروز  تنها در عرصه» روسیه نوین«اوضاع وخیم اقتصادى 

به باید خاطرنشان کرد که این وضعیت . نبود که بسیارى را خانه خراب کرد» سیاه
ها و مناطق خودمختار روسیه مانند   بروز گرایش گریز از مرکز در میان جمهورى

اقتصادروسیه آن چنان سیر نزولی را پیمود که . انجامید» یاکوت«و » کالمیکیا«
 میالدى، در یکی از ٢٠٠٠پوتین پس از به دست گرفتن قدرت در سال 

یه به سطح اقتصاد هایش اعالم کرد که چند سال دیگر، اقتصاد روس سخنرانی
هاى موجود در اقتصاد روسیه،  شاید یکی از نارسایی. کنونی پرتگال خواهدرسید

در این میان، گرچه پوتین اقدامات   .تگی آن به صادرات نفت و گاز استوابس
هاى اقتصادى،   است، اما هنوز هم شاخص بسیارى را در زمینه اقتصادى انجام داده

 .نرفته استآنچنان که باید و شاید پیش 
گویند پوتین پس از رسیدن به ریاست جمهورى در  میلیاردرهاى سیاست باز می

اى با میلیاردرهاى روس به آنان گفت که فقط به کار اقتصادى بپردازند و  جلسه
 . کارى به سیاست نداشته باشند

اما چیزى . در آن هنگام، این اندرز یا دستور، با موافقت میلیاردرها مواجه شد
دخالت آنان به نوبه خود . شت که آنان بتدریج، آن وعده را نقض کردندنگذ



حساسیت پوتین را که قصد شراکت در قدرت را نداشت و براى خود رسالت 
در این میان، برخی از  .را قائل است، برانگیخت) همانند پترکبیر(احیاى روسیه 

س بحران چچن نمایندگان دوما چنین می گفتند که افرادى چون برزوفسکی در پ
به گفته این دسته از نمایندگان، چنین سیاستی از آن رو از سوى . قراردارند

میلیاردرها اتخاذ شده است که پوتین اعتبار، توجه و تالش خود را معطوف چچن 
 . کند و بدین وسیله راه براى به یغما بردن روسیه هموار شود

وتین ارجح است، چرا که در آن از نقطه نظر میلیاردرها، روسیه یلتسین برروسیه پ
دارى لجام گسیخته در جریان بود و حال، پوتین سعی دارد آن را  زمان، سرمایه

بنابراین، طبیعی بود که برخورد میان پوتین و گروه  .مند و قانونمند کند نظام
برخوردى که منجر به تبعید برزوفسکی و به زندان افتادن . میلیاردرها پیش آید

 .گوسینسکی شد» مدیاموست«و ملی شدن خودورکوفسکی 
اي کرد  والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجالس امنیتي مونیخ سخنراني

از تحلیلگران آن را اعالم مواضع جدید سیاست خارجي مسکو  که بسیاري
او در ابتداي سخنراني تأکید کرد که سخنانش از جنسي متفاوت با . دانند مي

این . شود هایي مطرح مي عموًال در چنین نشستکه م سخناني خواهد بود
طور  استفاده سیاسي داشت که آن را به سخنراني چند نکته مهم اقتصادي با

 .خوانید خالصه مي
 ر بابت ترانزیت گاز و نفت خود به اروپا به برخيدلا میلیارد ٤/٥  روسیه ساالنه

بالتیك کند و ساخت خط لوله بستر دریاي  کشورهاي همسایه پرداخت مي
اروپاي شمالي وابستگي ما را به ترانزیت انرژي از خاك کشورها،  عنوان خط لوله به

جریان « از طریق خط لوله موسوم به  عالوه بر خط لوله شمالي .از بین خواهد برد
رسد،  از ترکیه، به ایتالیا، اتریش و ترکیه به اسرائیل مي بستر دریاي سیاه که» آبي

  .مستقیم به بازارهاي اروپا و آسیا و خاور دور دست یابد رتصو تواند به روسیه مي



متأسفانه برخي . کند غرب روسیه را به استفاده سیاسي از اهرم انرژي متهم مي
زنند در حالي که روسیه همیشه به تعهدات  این نظریه را به غلط دامن مي کشورها

ر زمینه صادرات نفت وي با اشاره به اختالفات د. انرژي پایبند است خود در مورد
ما : گفت...) بالروس، اوکراین، گرجستان و(کشورهاي همسایه  و گاز به برخي

  .گونه کشورها نیستیم این  بهيموظف به دادن سوبسید
 مصرف گاز در داخل کشور متوسطپوتین با اشاره به چهار برابر بودن میزان 

طور باشد ما  اگر این: گفتتر این فرآورده  کشورهاي اروپایي و نرخ ارزان نسبت به
 ٢٠١٥   ها را براي مردم تا سال خواهیم ماند ولي ناچاریم یارانه تر همیشه عقب
شود که روسیه از منابع  همواره به ما گفته می: پوتین افزود. کنیم میالدي حفظ

کند که این مساله  رسیدن به اهداف سیاسی استفاده می اقتصادی خود برای
گفت افزایش قیمت صادراتی منابع انرژی  وری روسیهرئیس جمه. صحیح نیست

 .گرفته است روسیه با توجه به تنظیمات الزمه بازار انجام
روسیه دیگر قادر نیست مانند زمان : او با یادآوري روسیه زمان شوروی گفت

 به) تر از بازار آزاد با نرخ دولتی پایین (کمکجماهیر شوروی انرژی را با اتحاد
ما مجبور نیستیم : رئیس جمهوری روسیه افزود. یه صادر کندهای همسا کشور

کند، پس چرا آنها  کسی این کار را نمی   کنیم، هیچکمک ا کشورها ر اقتصاد سایر
 .کنند چنین چیزی را از ما درخواست می در حال حاضر

.  را بازیافت١٩٩٠ میزان تولید سال ٢٠٠٧تولید ناخالص ملي روسیه در آغاز سال 
، کشور از شش سال ٪٦، با میانگین ساالنه ١٩٩٠سادي سال هاي دهه ک پس از

بر مائده نفت، موفقیت در زمینه هاي دیگر را نیز . بوده است رشد پیاپي برخوردار
آلومنیوم، تسلیحات، کشت و صنعت، افزایش کالن  فوالد سازي،: باید افزود

افه دوبرابر شدن دولتي خارجي، به اض مصرف خانواده ها، بازپرداخت قرضه هاي
.  در عرض پنج سالصحي  و سه برابر شدن هزینه هايتعلیم وتربیههزینه هاي 



فراملي شگفتي  گسترش فعالیت هاي برخي از شرکت هاي روسي به سرمایه داري
 .همگان را برانگیخته است

نابرابر تر از دوران  جامعه روسیه که فقیر تر و. اما بهبود اوضاع شکننده است
هاي خود  اهیر شوروي شده تشنه سرمایه گذاري هائي است تا بر ضعفاتحاد جم

در  فرار سرمایه ها و مغزها، زیر بناهاي فرسوده، عقب ماندگي انباشته: چیره گردد
پیشبرد فن ساالري نسبت به کشورهاي دیگر صنعتي، کاهش میانگین عمر و 

سال تغییر سمت « را همچون ٢٠٠٦اینهمه ژاک ساپیر اقتصاددان، سال  با. جمعیت
برداشتن یک سیاست صنعتي قلمداد مي کند که زائیده  و سر» استراتژیک 

اقتصاد دیگر نمي تواند بي هیچ تعارضي فقط  هشیاري بر این واقعیت است که
 . باشد وابسته به درآمد هاي بادآورده نفت و گاز

 لتي کهبر خالف نظر نهاد هاي بین المللي و لیبرال روس، ضرورت یک سیاست دو
بگومگوها به خصوص . بیشتر مداخله جویانه باشد از همین جا سرچشمه مي گیرد

ر لا میلیارد د٨٠گیري از صندوق ذخیره ارزي ثبات دهنده اي به ارزش  بر سر بهره
 .است

پوتین مي کوشد موقعیت  والدیمیر«به نظر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، 
به موجب نظر . »کند  غرور ملي را از نو احیاابرقدرتي را به روسیه باز گرداند و 

متوسط   مردم، بویژه در میان طبقه٪٨٠ تا ٪٧٠سنجي ها، کوشش وي حمایت 
آورده  مرفه و اشرافیت کارگري بهره مند از دستمزدهاي باال را براي وي به ارمغان

اگر عقیده خانم لیلیا اوچارووا از موسسه تدابیر اجتماعي درست باشد، . است
 ٪١٦٧ رسیده و میزان مصرف تا ١٩٨٩ میزان سال ٪٨٠واقعي دستمزدها به  شارز

 . است افزایش یافته
 البته صحبت از میانگین این اقالم در میان است که نابرابري هاي اجتماعي را در

واال فقر با همه پس روي هایش چون درد کهنه اي در جامعه خانه . نظر نمي گیرد
شتري یافته، بیشتر از آنرو که منطق سوداگري بر نابرابري ها عمق بی کرده و



کارنامه پانزده ساله گذار . دوران شوروي غالب آمده است حمایت هاي اجتماعي
آنست که سرسختانه بازنگري و تصحیح  شود و با  سزاوار] به وضعیت کنوني[

است کم و زیاد » غیر رسمي«و جامعه  عظیمي که اقتصاد» چهره پنهان«تبعات 
 .گردد

برخالف آرزوهاي : نیست رئیس جمهور پوتین همانند هوگو چاوز و یا اوو مورالس
مورد تردید   را١٩٩٠دهه » خصوصي سازي هاي تبه کارانه«اکثریت مردم وي نه 

از نو  قرار داده است و نه بخش هاي حیاتي را در چشم انداز اقتصاد اجتماعي بازار
روازي هاي سیاسي داشتند وي به به استثناي کساني که بلند پ. ملي کرده است

 .دیگر نپرداخته است » سارق«اولیگارک هاي  پیگرد
دولتي، وي راه میانه اي را  پس از تردید میان لیبرالیسم عنان گسیخته و اقتصاد

احیاي : مي بخشید برگزید که مانند غرب به طبقه نوپاي مالکان آسودگي خاطر
راه . اقتصاد بازار ک ها، اما پاسداري ازدولت و حاکمیت، به زانو درآوردن اولیگار

به توضیح  چگونه توسعه اي را باید براي برانگیختن چنین رشدي در پیش گرفت؟
ناخالص ملي  لئونید گریگوریف، رئیس موسسه انرژي و دارائي دوبرابر کردن تولید

بخش چشم گیري از . بدون مدرن کردن اقتصاد کار بي سرانجامي خواهد بود
: به واقعیت تازه اذعان دارند) بیش از همه جوانان و محافل تجاريو  ( مردم

متوسطي یافته، داراي مواد اولیه و گرفتار نابرابري هاي بزرگ  کشوري که توسعه
پانزده سال براي دانش و علم به هدر رفته و نسل نیک  این. اجتماعي است

گذاري که از سرمایه . بازنشستگي رسیده است آموخته پس از جنگ اینک به سن
 تولید ناخالص ملي و ٪٢٠برداشته، کمتر از  پنج سال پیش باین سو سر از خواب

 .  است١٩٩٠یک سوم سرمایه گذاري هاي سال 
 با دومین دوره مأموریت پوتین هنگامي پیش آمد که ٢٠٠٣چرخش بزرگي در سال 

 برگزیده خویش وي بخش سرنوشت ساز هیدرو کربور را به پیمانکاران دولتي
خود  جزئي از این فعالیت ها را از اولیگارک هائي پس گرفتند که. واگذار کرد



به چنگ » قیمت دوستانه«هنگام خصوصي سازي هاي زمان یلسین آنها را به 
هرچند حمایت از کاالهاي استراتژیک مانع از گشایش آنها به روي . بودند، آورده
با تهاجم (یاستي دوربرد هاي خارجي نیست اما چنین حمایت هائي در س سرمایه

به قصد سنگ اندازي در متن ) انرژي گازپروم و ترانس نفت  انحصارات دولتي
 به مورد ١٩٩١دارد که ایاالت متحده از سال  قدرت روس جاي» پس زدن«سیاست 

گسترش سازمان پیمان اتالنتیک  بیاد داریم که مقصود از. اجرا گذارده است
بتوانند جایگزین شبکه هاي  هرو هاي گذار انرژي کهو برپا داشتن را) ناتو(شمالي 

 . روسي شوند نیز همین بود
تشکیل مجدد یک فضاي اقتصادي مشترک  فراتر از آن، مسئله عبارت است از

این استراتژي . منتفي نمي داند  آسیائي که همکاري میان روسیه و اروپا را-اروپا
 جمعیت ٪٦٠مورد اوکراین که انجامید، در  کرملین که در جنوب قفقاز به شکست

قزاقستان و روسیه سفید موفقیت به  آن مخالف ورود به ناتو هستند، و نیز براي
خود دست » ناسازگار با زمانه» کشور اخیر ناچار باید از رژیم: ارمغان آورده است

همزمان . روسي بگشاید بشوید و دروازه هاي خود را بیشتر به روي سرمایه هاي
. بخشد ود با چین، همانند هند و جهان مسلمان را توسعه ميمسکو همکاري خ

 نوامبر ٨رئیس جمهور پوتین هنگام مراسم گشایش مرکز اطالعات نظامي در 
هشدار دهنده اي در باره وضعیت بین المللي به زبان آورد و نگراني هاي  سخنان

 ایاالت متحده، سیستم هاي تازه تسلیحات» عملیات یک جانبه» خود را از
است و حمایت هاي بیگانه از » پاسخ هاي مناسب« استراتژیک که خواستار

 .داشت در روسیه ابراز» اعمال تروریستي«
 تحلیلي از ٢٠٠٥پوتین در یک سخنراني خطاب به مجلس فدرال در ماه آوریل 

. پس از اتحاد شوروي ارائه داد که در غرب جنجالي برانگیخت گذار به دوران
باید پذیرفت که فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي «: بباندازیم لنگاهي به این تحلی

ده ها ملیون تن از شهروندان و هم . قرن است بزرگترین فاجعه ژئوپولیتیک



بیماري واگیر ازهم . افتاده اند میهنان ما بیرون از مرزهاي سرزمین روسیه
د را وندان ارزش خو پس انداز شهر. پاشیدگي به جان روسیه چنگ انداخته است

نهاد را  از دست داده است، آرمان هاي دیرسال برباد رفته است، چندین و چند
عملیات تروریست ها و تسلیمي که در پي . سرسري پراکنده یا اصالح کرده اند

 که بر پیروزي استقالل طلبان چچن صحه نهاد به یکپارچگي ١٩٩٦بس سال  آتش
 . است کشور آسیب رسانده

 به واسطه جریان اطالعاتي شان به قدرت بي حد و مرزي گروه هاي اولیگارشي که
یافته بودند، فقط به خدمتگذاري منافع خاص خود و همپالگي هایشان مي  دست

همه اینها بر زمینه . گرفته اند» هنجاري«بینوائي خلق را همچون  . پرداختند
رسیده ناپایداري مالي و از کار افتادن قلمرو اجتماعي به انجام  سقوط اقتصاد،

 .است 
 میانھ خاور سیاست روسیھ در

 
ریاست جمهوري والدیمیر پوتین تاکنون چنین به نظر مي رسد که در از دوره دوم 

ن المللي سیاست خاورمیانه اي روسیه تغییراتي که از نظر برخي تحلیل گران بی
از مقاومت مداوم و پایدار در برابر . مهم ارزیابي مي شوند، صورت پذیرفته است

فشارها و سیاست هاي سخت گیرانه ایاالت متحدآمریکا در برابر ایران به واسطه 
فعالیت هاي هسته اي این کشور گرفته تا مشارکت و حتي تمایل به میانجیگري 

ورمیانه، نمونه هایي از اینگونه تغییرات به میان طرفین درگیر در فرایند صلح خا
 .شمار مي روند



در صورتي که مبناي تحلیل سیاست خارجي روسیه را از خاتمه نظام دو قطبي و 
قرار دهیم، در آن صورت مي توان سیاست خاورمیانه اي روسیه را ١٩٩٠آغاز دهه

 .به دو دوره تقسیم کرد
 ٢٠٠٤ تا ١٩٩٠از دهه ). الف
 کنون  تا٢٠٠٤از سال ). ب

در دوره نخست روسیه بنا به عوامل زیر، سیاست عدم مشارکت و مداخله در 
 :تحوالت خاورمیانه را تعقیب مي نمود

ـ تمرکز و توجه به منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز و نگراني از تسري بنیادگرایي 
 .دیني خاورمیانه اي به این منطقه 

رمیانه به دلیل آنکه روسیه خود از ـ عدم نیاز به منابع فسیلي نفت و گاز خاو
 .بزرگترین دارندگان و تولیدکنندگان  آن منابع به شمار مي رفت

ـ سیاست سنتي غرب و به ویژه ایاالت متحد آمریکا در به رسمیت شناختن نفوذ 
سبب شده بود تا روسیه نیز متقابًال، خاورمیانه را به عنوان CISروسیه در منطقه 

 .تحدآمریکا در عمل به رسمیت شناسدمنطقه نفوذ ایاالت م
با این حال با آغاز دوره دوم ریاست جمهوري پوتین، به نظر مي رسد که روسیه 
. بتدریج از سکوي تماشاگر خود را وارد میدان بازي در خاورمیانه کرده است

جلوگیري از تند و خشن شدن سیاست خارجي آمریکا علیه ایران در خصوص 
ر، به رسمیت شناختن پیروزي حماس در انتخابا ت  هسته اي این کشومش    کل

 علي رغم واکنش معکوس غرب در این زمینه و حتي ارائه ٢٠٠٦پارلماني در سال 
کمك مالي به آن دولت تحت رهبري حماس، تشدید مناسبات دیپلماتیك میان 

سفرهاي پي در پي خالد مشعل، رهبر (مقامات مسکو و رهبران عرب منطقه 
اس به مسکو و متعاقب آن عزیمت رؤساي دو کشور مصر و سیاسي جنبش حم

اردن به روسیه از یك سو و نیز تناوب سفر الوروف، وزیر خارجه روسیه، به منطقه 
از نمونه هاي کوتاه ناظر ) و در پي آن عزیمت پوتین به عربستان و قطر و اردن



 نخست برچرخش سیاست خارجي روسیه نسبت به خاورمیانه در مقایسه با مرحله
پرسش مهمي که در اینجا مطرح مي شود آن است که علل تغییر رویه و . آن است

رفتار روسیه نسبت به خاورمیانه چیست؟ در پاسخ به این پرسش سه دیدگاه 
 :مطرح شده است

دیدگاه نخست براین باور است که روسیه به ازاي همکاري خود با ایاالت متحد 
سپتامبر ١١سم که پس از رویدادهاي تروریستيآمریکا در زمینه مبارزه با تروری

پریماکوف . صورت گرفته است، آنچه را که انتظار داشته دریافت نکرده است٢٠٠١
 ١١معتقد است که پس از » سپتامبر١١جهان پس از «در مقاله اي تحت عنوان 

سپتامبر، هیچ چیز تغییر نکرده است جز تحکیم موقعیت ژئوپولیتیك آمریکا در 
براین اساس، . کزي و قفقاز و نیز افزایش خطر یکجانبه گرایي این کشورآسیاي مر

چون ایاالت متحد آمریکا دیگر منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز را به عنوان حیاط 
خلوت روسیه به رسمیت نمي شناسد و مي کوشد تا نفوذ روسیه را بر مناطق یاد 

رمیانه ـ منطقه اي که شده کمرنگ نماید، روسیه نیز با مشارکت در تحوالت خاو
به لحاظ سنتي حوزه نفوذ ایاالت متحدآمریکا بوده است ـ در تالش است تا به 

 .در این رابطه دست یابد» موازنه نفوذ«
طبق این . تأکید مي نماید» ابرقدرت انرژي«دیدگاه دوم، برظهور روسیه به عنوان 

 جدید امپراتوري دیدگاه که افرادي همچون فیونا هیل طرفدار آن هستند، سالح
براساس این رویکرد، . روسیه، نه ارتش و نیروي دریایي بلکه نفت و گاز است

روسیه داراي (روسیه در صدد است تا با بهره گیري از منابع غني نفت و گاز خود 
، سرمایه گذاري در حوزه هاي )یك پنجم سوخت هاي فسیلي در جهان است

 و نیز اعمال کنترل بر شبکه هاي خطوط انرژي دیگر کشور هاي دارنده نفت و گاز
از این منظر، . لوله انرژي، اسباب امپراتوري انرژي خود را به ظهور رساند

 . خاورمیانه از دو سو براي روسیه واجد اهمیت است



نخست، روسیه با بهره گیري از قدرت بدست آمده بوسیله درآمدهاي ارزي حاصل 
 و مشارکت در تحوالت خاورمیانه براي از فروش انرژي، مي کوشد تا با مداخله

. خود پرستیژ بین المللي کسب نموده و امپراتوري گذشته خود را احیاء نماید
دوم، چون خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس، بزرگترین منابع هیدروکربني جهان را 
به خود اختصاص داده است، روسیه مي تواند از طریق هماهنگ سازي سیاست 

منظور (صوصًا در زمینه گاز با کشورهاي منطقه از جمله ایران و قطر انرژي خود، خ
عضالت سیاست ) از این هماهنگ سازي، تشکیل کارتل در زمینه گاز نیست

 .جهاني انرژي خود را قوي تر نماید
دیدگاه سوم، نزدیکي روسیه به خاورمیانه ناشي از نگرش جدیدحاکم بر کرملین 

طي این  دیدگاه ـ که در . سیه با جهان اسالم استمبني بر لزوم گسترش روابط رو
محافل علمي درون جامعه ایران برخي تحلیل گران به آن توجه و تأکید دارند ـ 

میلیون سکنه مسلمان بوده و بنیادگرایي در منطقه آسیاي  ٢٠روسیه داري 
مرکزي و قفقاز را تهدیدي مستقیم علیه تمامیت ارضي و یکپارچگي سرزمین 

 . داند خود مي
لذا این کشور در یك چرخش مهم تصمیم گرفته است تا با نزدیکي و تقویت 
مناسبات با کشور هاي اسالمي، نه تنها تصویر بین المللي خود را نزد کشورهاي 
بلوك اسالمي بهبود بخشد بلکه مانع از شکل گیري تهدید احتمالي بنیادگرایي در 

 است که تقویت گرایشات ضد الزم به ذکر. مناطق تحت نفوذ آن کشور شود
آمریکایي در میان جوامع اسالمي پس از حمالت نظامي این کشور به افغانستان و 
عراق، فضاي بین المللي را براي مانور سیاسي روسیه در جهت نزدیکي به اینگونه 

 .جوامع مساعدتر نموده است
ت خود اگرچه هر یك از سه رویکرد فوق داراي برخي شواهد وادله براي اثبا

گي بیشتري در  هستند، لیکن به نظر مي رسد رویکرد دوم قابلیت تبیین کنند
در . فهم پویش هاي سیاست خارجي روسیه نسبت به خاورمیانه داشته باشد



رویکرد نخست، با آنکه ایاالت متحده آمریکا براي نخستین بار در تاریخ سیاست 
ن به نظر مي رسد که این خارجي خود، حضور و استقرار نظامي یافت، لیکن چنی

زیرا آسیاي مرکزي منطقه اي نیست که . نگردیده است» نفوذ«تبدیل به » حضور«
  .براي آمریکا منافع عیني مادي قابل مالحظه داشته باشد

رویکرد سوم نیز داراي ادله محکمي است که مي تواند توجیه کننده رفتار 
ن به نظر نمي رسد که سیاست خارجي روسیه نسبت به این منطقه باشد، لیک

 . محرك و انگیزه  اصلي این رفتار باشد
زیرا معموًال کمتر پیش مي آید که سیاست سنتي کشورها در یك دوره کوتاه مدت 

به بیان دیگر در صورتي که تصویر بین المللي ایاالت متحده . تغییر پذیر باشد
در آن صورت ممکن آمریکا نزد افکار عمومي جوامع اسالمي بهبود و ترمیم یابد، 

زیرا گرایش کشور هاي عرب منطقه به روسیه در . است قوت استدالل تحلیل رود
شرایطي صورت مي پذیرد که ایاالت متحد آمریکا موقعیت لرزاني نزد جوامع 

 .اینگونه کشورها داشته باشد
والدیمیر پوتین سیاستها و دیدگاههاي مستقل تري نسبت به یلتسین در تقابل با 

وي با مستمسك قرار دادن موضوعات و حوادث .   آمریکا و غرب داشتجریان
جاري گوناگون در برخي از نقاط جهان و با اتخاذ محمل و بهانه مناسب، سعي در 

 .ایفاي نقش بعنوان یك بازیگر را دارد
 اخیر، حکومت روسیه اقدامات و تحرکاتي عملي در عرصه ھايسال  در طي -

 :ت، که از آن جمله مي توان به این موارد اشاره کردخاورمیانه انجام داده اس
 . سفر پوتین به سوریه، مصر و فلسطین– 
 دعوت از هیئت حماس پس از پیروزي در عرصه انتخابات در فلسطین و دیدار – 

با آنها در مسکو، علیرغم موضعگیري هاي شدید آمریکا و غرب نسبت به پیروزي 
 .آنهاو مواضع حماس  و در نهایت تحریم 



 روزه اسراییل علیه ٣٣ تحرکات در عرصه سیاسي لبنان، هم در خالل جنگ – 
لبنان و حزب الله و هم در زمان اعتراضات و اعتصابات مردمي علیه دولت 
سینیوره در لبنان، دعوت از سینیوره براي سفر به مسکو و سفر وزیر امور خارجه 

 ....   روسیه به لبنان و 
اتحادیه عرب و سفر چندي قبل وي به   سکرترجنرال دعوت از عمر موسي– 

 .مسکو
 سفر اخیر پوتین به عربستان، قطر و اردن و عالوه بر دیدار با مسئولین این – 

در خالل  .کشورها، دیدار با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین
رها، سفرهاي اخیر عالوه بر امضاي موافقتنامه هاي همکاري دو جانبه با این کشو

زمینه هاي امضاي قرار دادهایي در عرصه هاي نفت و گاز و همچنین مسائل 
 .تجاري و بازرگاني و حتي تسلیحاتي میان طرفین فراهم آمده است

 در نگاهي عمیق تر و کالن تر به این مسائل از زوایاي مختلف به مواردي بر مي -
ا حائز اهمیت مي باشد، خوریم که توجه به آنها و تعمق و بررسي در هر یك از آنه

 :مواردي نظیر
 از قدیم االیام حضور در منطقه خلیج فارس به عنوان یك هدف و آرزوي دیرینه – 

روسها به شمار مي آمده است، به طوري که این مهم در وصیت نامه پطر اول نیز 
 .توسط وي و صراحتا خطاب به وارثان خود، مورد اشاره قرار گرفته است

نگ سرد و بلوك بندي در جهان، روابط روسیه با کشورهاي عربي  در دوران ج– 
خاورمیانه در چارچوب رقابت شرق و غرب تعریف مي گردیدو در برهه هایي 

بوده ایم، اما در ...  شاهد نفوذ روسها در کشورهایي نظیر سوریه، عراق و مصر و 
اتب از مجموع موفقیت آمریکا و غرب در این عرصه و حضور در منطقه، به مر

روسها بیشتر بوده است و کفه ترازو و معدل حضور، بیشتر به نفع آمریکا و 
 .متحدانش بوده است تا بلوك مقابل شان



هوریهاي خودمختار در قابل توجهي از اهالي ساکن در ایالتها و جم تعداد – 
را مسلمانان تشکیل مي ) و در منطقه قفقاز شمالي( روسیه فجنوب فدراتي
ل روند وکومت روسیه به منظور نایل آمدن و موفقیت در عرصه کنتردهند، لذا ح

استقالل خواهي در این مناطق، سیاست نزدیك شدن به کشورهاي مسلمان را به 
طور جدي دنبال نموده است تا با تحکیم روابط خود با کشورهاي بزرگ اسالمي 

عضویت .  ددمانع از حمایت و پشتیباني آنها از این حرکات استقالل طلبانه گر
ناظر روسیه در سازمان کنفرانس اسالمي و برخي اقدامات دیگر در این راستا را 

 .نیز مي توان در این مسیر ارزیابي نمود
 اقدامات انجام شده روسیه در خالل یکسال و اندي اخیر در قبال منطقه – 

خاورمیانه و به ویژه بخش عربي آن، در چارچوب سیاست کلي و نگرش جدید 
از نظر  .مت روسیه به منطقه خاورمیانه و جهان اسالم تعریف و انجام مي شودحکو

) به عنوان بزرگ کشورهاي عرب حاشیه خلیج فارس(روسها، ایران و عربستان 
دو رکن مهم و اساسي در جهان اسالم و منشاء بسیاري از جریانات اسالمي در 

 . جهان محسوب مي شوند
سترش وهابیت به برخي جمهوریها و مناطق در این راستا به واسطه نشر و گ

خودمختار در روسیه و حتي برخي کشورهاي مستقل مشترك المنافع، روسها 
نقش حکومت عربستان و برخي از کشورهاي عربي حاشیه خلیج فارس را در این 

در دوران جنگ سرد عربستان و بسیاري  .عرصه کلیدي و مهم قلمداد مي نمایند
 ١٩٨٠در دهه . ه خلیج فارس در بلوك غرب قرار داشتنداز کشورهاي عرب حاشی

به خاطر اشغال افغانستان، عربستان منبع اصلي کمك مالي به برخي مجاهدین 
پس از فروپاشي اتحاد شوروي نیز، عربستان و برخي شیخ نشین ها . افغان بود

در افغانستان، آسیاي مرکزي، ) با مشي وهابي گري(حامي اصلي جریان اسالمي 
و منطقه بالکان بودند و در همه این مناطق آنها به ) اعم از شمالي و جنوبي( فقاز ق

 .نوعي رودر روي روسیه و یا متحدان آن قرار داشتند



 میالدي، به واسطه تحت فشار قرار گرفتن ٢٠٠١ سپتامبر ١١اما پس از حادثه 
کشور در عربستان از جانب آمریکا و به جهت چالش به وجود آمده در روابط دو 

طي چند ساله اخیر، روسها از این فرصت براي نزدیك شدن به این کشور و در 
واقع رخنه در عمق استراتژیك جریانهاي اسالمي افراطي و دشمن خود، بهره 

البته از آن سو، عربستان و برخي شیخ نشین هاي خلیج فارس نیز به  .گرفتند
یل هستند از نقش و نفوذ مسکو منظور کاستن از فشارهاي آمریکا بر روي خود، ما

 .در این راستا بهره بگیرند
 در حال حاضر مهم ترین بحران بین المللي فعال، که در کانون توجه افکار – 

نقش عربستان در میانجیگري . عمومي جهان قرار دارد، مسئله فلسطین مي باشد
ذا آنها ل. اخیر میان حماس و فتح، حکایت از وزن عربستان در این موضوع دارد

بدشان نمي آید تا در این مسیر از روسها نیز در برابر آمریکا و غرب و تعدیل 
 .فشارهاي یك جانبه شان در این مسئله استفاده و بهره برداري الزم را بنمایند

 هم اکنون در زمینه صادرات تسلیحات نظامي، روسیه جایگاه باالیي را در – 
روسیه با ربودن گوي سبقت از آمریکایي جهان دارد به طوري که در سال گذشته 

 . ها، به کشور اول در این عرصه تبدیل گردیدند
روسها به دنبال این هستند تا در این مسیر و با بهره گیري از تبلیغاتي که آمریکا 
و غرب علیه ایران در منطقه به راه انداخته اند و با استفاده از موقعیت موجود و 

ربي در منطقه به واسطه صادرات نفت در اختیار پول هنگفتي که کشورهاي ع
دارند،  قرار دادهاي  نظامي اي را با کشورهاي منطقه منعقد نموده و در این جهت 
 .سهمي را براي فروش تسلیحات ساخت خودشان اختصاص داده و تعریف نمایند

» گازپروم«و » لوك اویل« حضور در عرصه نفت و گاز و مشارکت شرکتهاي – 
در پروژه هاي نفت و گاز در منطقه خلیج فارس و حضور روسها در این روسیه 

عرصه در منطقه از جمله اهداف دیگر آنها در راستاي گسترش نفوذ خودشان در 
 .منطقه محسوب مي گردد



 با توجه به اینکه روسیه باالترین ذخایر اثبات شده گاز را در جهان داراست و – 
ن محسوب مي گردد، لذا  البي و گفتگوهاي آنها کشور اول در صادرات گاز در جها

با کشورهایي نظیر قطر    مي تواند در راستاي تحقق و یا حتي عدم تحقق 
تشکلهایي همچون اوپك گازي و امثالهم و تشکل دهي به مجموعه کشورهاي 

 .صادر کننده گاز در جهان،  اقدامي موثر و تعیین کننده به شمار آید
الفاصله پس از اجالس امنیتي در مونیخ  و اظهارات قابل تامل  آغاز سفر پوتین ب– 

و بررسي پوتین در این اجالس، خود حاکي از تاکتیك جدید روسیه در عرصه 
 .مسائل بین المللي و منطقه اي و رویکردهاي روسیه در قبال آنها را دارد

 : الوروف وزیر امورخارجه روسیه چندي قبل اظهار نموده بود که– 
ر حال حاضر هیچ مسئله اي در جهان بدون حضور روسیه قابل حل شدن نمي د... 

ما کشوري عملگرا هستیم و به دنبال دستاوردهاي ملموس و کامًال ... باشد 
مشخص و شفاف در روابط خود در عرصه بین المللي و دوجانبه با کشورها 

 عرصه که خود همین اظهارات بیانگر مشي و عملکرد کالن روسها در .هستیم
 .سیاست خارجي شان مي باشد

 پوتین به جهت تسلط بر اوضاع داخلي در روسیه  و همچنین موفقیت اش در - 
باال بردن وضعیت اقتصادي درکشورش و همچنین باال بردن ذخایر ارزي روسیه 

، هم اکنون و به جهت لزوم ارائه بیالن و عملکرد در خصوص حرکت مستقل از ...و 
 عرصه سیاست خارجي و منطقه اي خود، در افکار عمومي و غرب و آمریکا  در

داخلي در روسیه، در اواخر عمر اجرایي اش به دنبال فضاهاي تنفسي جدید در 
 .عرصه بین الملل مي گردد

وي با ورود به این عرصه قصد دارد عقب ماندگي هاي اقدامات خود در عرصه بین 
 مثبت پر نموده و پوشش دهد، تا الملل و منطقه اي را در سالهاي قبل به طریق

کارنامه اي خوب و در ظاهر خالي از اشکال را در پایان کار اجرایي اش ارائه داده و 



) به عنوان جانشین خود ( راه را براي انتخاب نفر مورد نظر و دلخواهش در روسیه 
 .هموار سازد
 :فرجام اینکه

زیگر حاشیه اي در  روسیه هم در دوران جنگ سرد و هم در حال حاضر با– 
حکومت فعلي در روسیه در این برهه امیدوار . منطقه خاورمیانه محسوب مي گردد

است تا با استفاده از مشکالت موجود در روابط آمریکا با برخي کشورهاي منطقه 
 .خاورمیانه، به نقش خود در این منطقه بیفزاید

ط خود با کشورها و  با توجه به نگرش عمل گرایانه مسئولین روسیه به رواب– 
تعیین کننده بودن حجم مبادالت اقتصادي و تجاري با کشورهاي مختلف در 
تعیین جایگاه آنها در سیاست خارجي، روسها به دنبال بازارهاي جدید به منظور 
کسب در آمد و باالتر بردن تبادالت تجاري و اقتصادي خود با کشورهاي منطقه 

 .هستند
. ها حضور در منطقه مهمترین عامل محسوب مي گردد در مقطع فعلي براي روس– 

در واقع روسها بیشتر به دنبال بازیگري در منطقه هستند تا محتواي بازي و امید 
دارند تا رفته رفته و با افزایش نفوذ خود در منطقه، آرام آرام به جنبه محتوایي 

 .قضیه نیز بیفزایند
الم نموده اند که در موضوعاتي  در سالهاي اخیر مسئولین روسیه صراحتًا اع– 

نظیر  جنگ میان غرب و جهان اسالم  و برخوردهایي که در عرصه تمدن میان 
تمدن غرب و تمدن اسالم و حتي سایر تمدنها روي داده و یا در حال وقوع مي 

با هیچکدام از طرفین دعوا نشده و نمي » اتحاد مقدسي«باشد، وارد هیچ 
دید مسکو براي دهه آتي، بر نقش روسیه به حتي در دکترین نظامي ج.شوند

در عرصه بحرانهاي بین » بازیگر مستقل«و نه یك » داور ژئوپلتیك«عنوان یك 
از نگاه مسکو تحوالت سالهاي اخیر نشان داده  .المللي اشاره و تاکید شده است

است که برخورد فرهنگ و تمدن غربي و اسالمي یك پاي منازعات و مناقشات 



 بوده و در آینده هم خواهد بود و در جهان اسالم نیز نقش ایران و بین المللي
 .عربستان یك اصل مهم بوده و به شمار مي آید

 روسها پیش بیني هایي را در مورد احتمال وقوع یك بحران جدید، به خاطر پر – 
رنگ شدن حضور آمریکا در خلیج فارس و کًال منطقه خاورمیانه دارند، لذا توجه و 

 .حاکمیت مسکو به منطقه و سفرهاي اخیر نیز در این چارچوب معنا مییابداهمیت 

 اتحادیه اروپا روسیه و

  
با پایان جنگ سرد جهان شاهد فروپاشي کمونیسم و از میان رفتن اتحاد جماهیر 

در بلوک غرب از یك سو ایاالت . شوروي و مبارزه طلبي ایدئولوژیکي آن بود 
متحده آمریکا به عنوان تنها قدرت برتر نظامي ـ اقتصادي مطرح شد و از سوي 

 و یکم شتافت و به صورت کانون جدید دیگر اروپاي غربي با شتاب به قرن بیست
اما در بلوک شرق، روسیه به عنوان بزرگترین وارث اتحاد جماهیر . قدرت در آمد 

در این بین روابط روسیه و  .شوروي با مشکالت گوناگوني دست به گریبان شد
این . رو بوده است هاي متعددي روبه اتحادیه اروپا همواره با موانع و فراز و نشیب

ازیگر به رغم توافق در بعضي مسائل دوجانبه هنوز در بیشتر مسائل اساسي دو ب
از دیدگاه روسیه، اتحادیه اروپا سازمان . هاي زیادي نسبت به یکدیگر دارند انتقاد

تواند به منافع روسیه تعدي کند و هم به آن سود  قدرتمندي است که هم مي
 . رساند

ت خود، روسیه را  به عنوان یک ابزاري در مد اتحادیه اروپا نیز در استراتژي میان
اما به . تعقیب جهان چندقطبي و سیستم امنیت جمعي اروپایي در نظر مي گرفت



نظر مي رسد عدم اعتمادي که در اتحادیه اروپا نسبت به روسیه وجود داشت، 
در واقع آنچه امروز این معادالت . اینک جاي خود را به روابطي پیچیده داده است

. را به هم ریخته، نقشي است که روسیه در نظام بین الملل ایفا مي کندقدیمي 
المللي، تالش مي نماید که ضمن  روسیه اکنون در قامت یک بازیگر مستقل بین

گسترش روابط با اتحادیه اروپا و آمریکا همچنان از نظر استراتژیکي مستقل از 
 . آنها باشد

ست خارجي روسیه در اروپاي غربي بر خالف تحلیل برخي از کارشناسان که سیا
 با رهبران این کشورها و بر مبناي  »والدیمیر پوتین«را بر اساس ارتباط صمیمانه 

مورد بررسي قرار مي دادند، پس از انتخابات در اسپانیا، » دیپلماسي دوستانه« 
ایتالیا، آلمان و تحوالت فرانسه، همچنان شاهد روابط خوب مسکو با این کشورها 

. م که نمایانگر نهادینه شدن روابط روسیه با کشورهاي اروپایي مي باشدهستی
البته در این بین نمي توان از رابطه خاص پوتین با سران کشورهاي فوق که به حل 

حقیقت آن  . بسیاري از مسائل سیاسي و اقتصادي کمک نموده است، غافل ماند 
و » پراگماتیک«ساس قواعد است که روسیه روابط خود با اتحادیه اروپا را بر ا

در این راستا دفاع پاریس و برلین از روسیه در مسائل حادي . کاري قرار داده است
، آرام کردن اوضاع چچن، محکوم کردن حقوق »یوکاس«مانند پرونده کمپاني 

اقلیت روس زبان کشورهاي حوزه دریاي بالتیک، که به نوبه خود همه آنها نوعي 
 کشورهاي دیگرعضو اتحادیه اروپا به روسیه بوده است، انتقاد همیشگي از طرف

 بین روسیه و اتحادیه اروپا در ٢٠٠٣همچنین قرارداد سال .  را مي توان نام برد
چهار زمینه اقتصادي، امنیت داخلي، امنیت خارجي و مسائل انساني نیز در این 

 .راستا قابل ارزیابي مي باشد
پا در مواردي همچون مقابله با یکجانبه گرایي در حالي روابط روسیه و اتحادیه ارو

آمریکا، همکاري در مسائل امنیتي، اقتصادي، انرژي و فضایي بیش از پیش 
مستحکم مي شود که مسکو اخیرًا به واسطه اعمال سیاست قدرت در قبال 



گرجستان و وضع قطعنامه علیه این کشور و نیز دیدار موفقیت آمیز با آنگال مرکل 
. مان از یك جایگاه محکم نسبت به اتحادیه اروپا برخوردار شده استصدراعظم آل

در ادامه با بررسي اجمالي روابط روسیه و اتحادیه اروپا، متغیرهاي موجود در 
روابط دو طرف و علل برتري نسبي روسیه نسبت به اتحادیه اروپا را بررسي 

به روسیه و اتحادیه یکي از متغیرهاي تاثیرگذار در روابط دو جان . خواهیم نمود
اروپا، به موضع گیري همسوي این دو قطب در مورد یکجانبه گرایي ایاالت متحده 

 . آمریکا باز مي گردد
اگر چه در گذشته، اروپایي ها رهبري آمریکا را به گرمي پذیرا بودند، ولي اینك 
شرایط متفـاوتي با سـال هاي بعد از جنگ جهـاني دوم و جنگ سرد وجود دارد 

 بعید به نظر مي رسد که اتحادیه اروپا واگن دیپلماسي براي سیاست هاي ایاالت و
آمریکا به دنبال آن است که از تبدیل . متحده در سیاست بین الملل فعلي گردد

شدن اروپا به موجودیتي کامًال مستقل، جلوگیري کند، چون در این صورت ممکن 
سازي آن به آساني   که مطیعاست رقیب بالفعل جدیدي علیه آمریکا پدید آید

از سوي دیگر اروپا نیز خود را در برقراري یك سیستم امنیتي . پذیر نباشد امکان
 .داند موفق بدون کمك آمریکا توانا مي

در این بین اهمیت روسیه براي اروپایي ها که خواستار تعدیل یک جانبه گرایي  
ي مي باشند، بخاطر قدرت ایاالت متحده و ایفاي نقش موثرتري در معادالت جهان

اقتصادي و نظامي آن کشور نیست، بلکه مسکو از آن جهت اهمیت دارد که مي 
تواند از همراهي کامل با ایاالت متحده در مسائل گوناگون سر باز زند و براي 

 . تثبیت هژموني واشنگتن در سطوح منطقه اي و جهاني مانع تراشي نماید
و نظام دو قطبي حاکم بر آن تغییر کرده و دیگر اگر چه جنگ سرد پایان پذیرفته 

مسکو  به عنوان مرکز یکي از ابرقدرت هاي جهاني تصمیم گیري نمي کند، اما 
این کشور که پس از فروپاشي . همچنان روسیه اهمیت خود را حفظ کرده است

اتحاد جماهیر شوروي با مشکالت گوناگوني دست و پنجه نرم مي کرد، طي دوره 



هوري والدمیر پوتین موفق شد با حضور نسل جدیدي از سیاستمداران ریاست جم
که با تفکر ناسیونالیسم روسي به وقایع مي نگرند، تا حد زیادي قدرت از دست 

اگر چه  .رفته ي خود را باز یابد و همچنان بي پروا به اتخاذ مواضع صریح بپردازد
در همراهي با ایاالت پس از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي کشورهاي اروپایي 

متحده آمریکا و یا در لواي پیمان ناتو، تالش خود را جهت تضعیف هر چه بیشتر 
رقیب از پا افتاده ي خود آغاز کردند و حوزه هاي نفوذ خود را نه فقط در مناطق 
حاشیه اي و حوزه هاي نفوذ نزدیک خاک روسیه بلکه در نقاط دور دست نیز روز 

 اما اینک که اروپایي ها متوجه ي شرایط نوین نظم نا متوازن به روز افزایش دادند؛
 شده اند، به ٢٠٠١ سپتامبر ١١با برتري دستوري ایاالت متحده به خصوص پس از 

روسیه به چشم بازیگري مي نگرند که از توانایي امتناع، سرپیچي و ایجاد مانع در 
رو تالش خود را جهت از این  . مقابل یکجانبه گرایي آمریکا برخوردار مي باشد

نزدیکي و اتخاذ مواضع یکسان با مسکو در برخي از مسائل جهاني به کار گرفته 
در واقع اروپایي ها دریافته اند که نادیده گرفتن روسیه، در شرایطي که . اند

 .آمریکا خود را تنها ابرقدرت جهان مي پندارد، امکان پذیر نخواهد بود 
یل مشکالت اقتصادي از یک سو مجبور به تعامل از سوي دیگر روسیه نیز به دل

مدارا گونه با غرب است و از سوي دیگر نمي خواهد به بازیگري درجه دو در 
بنابراین پوتین که ورود به جهان غرب را به عنوان . عرصه بین المللي تبدیل گردد

یک هدف راهبردي تعقیب مي نماید، سعي دارد تا همانند مسئله عراق از 
ها ، چنانچه  از نظر روس. ت تاکتیکي اروپا و آمریکا بهره برداري کند اختالفا

مسکو بتواند به اروپا نزدیک شود، به همان میزان قادر خواهد بود آمریکا را از 
این . المللي را براي خود امن تر نماید اروپا دور نموده و در نتیجه محیط بین

با » نه مشترک اروپایيخا«هاي دوره گورباچف با طرح  موضوع که طي سال
وزیر و سپس  شکست مواجه شده بود، با روي کار آمدن پوتین به عنوان نخست

پوتین که در طراحي و ارائه استراتژي رسمي . رئیس جمهور قوت تازه اي گرفت 



با اتحادیه اروپا نقش مهمي ایفا کرده است، سعي     روسیه براي گسترش روابط
 . ک بین روسیه و اتحادیه اروپا استحکام بخشدنموده که به مشارکت استراتژی

پوتین در نخستین گام کوشید با ارائه راهبرد اصلي سیاست روسیه راجع به 
مدت براي توسعه روابط   استراتژي میان« اتحادیه اروپا در سندي تحت عنوان 

 و ارسال آن در اکتبر ١٩٩٩در سال  » ٢٠٠٠ ـ ٢٠١٠میان روسیه و اتحادیه اروپا 
هاي اولیه را در مشارکت استراتژیک با اتحادیه اروپا  ن سال به بروکسل قدمهما

 . بردارد
از آن پس دیدارهاي رسمي مختلفي میان مقامات دو طرف صورت گرفته است که 
از مهمترین آنها مي توان به دیدارهاي سه جانبه سران روسیه، آلمان و فرانسه 

ن از فرانسه، بار دیگر زمزمه هاي شکل علي الخصوص دیدار اخیر پوتی. اشاره نمود
 ٢٠٠٣گیري محور پاریس ـ برلین ـ مسکو را که از زمان حمله آمریکا به عراق در 

همچنین دیدار اخیر پوتین از برلین که . شکل گرفته بود، بر سر زبان ها انداخت
در پاسخ به دیدار صدراعظم آلمان از مسکو صورت گرفته بود، و دست یابي به 

ات مهم دو جانبه با آنگال مرکل نشان از افزایش چشمگیر مناسبات دو کشور توافق
واقعیت آن است که مواضع متعادل  . در حوزه هاي انرژي و مسائل تجاري دارد

روسیه، آلمان و فرانسه در برابر ایاالت متحده، سه کشور فوق را در جبهه اي 
 .ده آمریکا قرار داده استنزدیک به یکدیگر و مخالف یکجانبه گرایي ایاالت متح

امنیت، یکي دیگر از متغیرهاي مهم در روابط روسیه و اتحادیه اروپا را شکل مي 
جمهوري پوتین، بخصوص پس از  سیاست امنیتي روسیه طي دوران ریاست. دهد

استفاده مناسب از فرصت دیپلماتیک بدست آمده در رابطه با آمریکا بعد از حمله 
المللي علیه  شرکت روسیه در جنگ بین. ، تحول یافت٢٠٠١القاعده در سپتامبر 

تروریسم نتایج مثبتي براي موقعیت روسیه در قبال ایاالت متحده و اروپاي غربي 
دولت روسیه با فراهم آوردن اطالعات و حمایت تسلیحاتي از . بدست آورد

ي نیروهاي اتحاد شمال در مبارزه جهت برکناري طالبان از افغانستان نقش مهم



 اتحادیه اروپا و روسیه توافقنامه اي درباره ٢٠٠١همچنین در اکتبر . بازي کرد
 .اي تروریست ها  امضا کردند هاي شبکه مبادله اطالعات پیرامون فعالیت

اي و خلع  هاي هسته حوزه دیگر همکاري هاي امنیتي به مسئله گسترش سالح
رباره نیاز به تقویت هاي مشابهي د سالح باز مي گردد که هر دو طرف دیدگاه

اي، همچون پیمان عدم تکثیر  هاي هسته ل تسلیحات و موافقتنامهودوجانبه کنتر
همچنین روسیه و اتحادیه اروپا تالش هاي مشترک . اي دارند هاي هسته سالح

زیادي براي هماهنگي مواضع در حول مسائل سیاست خارجي، علي الخصوص در 
وقایع اخیر گرجستان و تیرگي روابط  . ه اندحوزه هاي بالکان و خاورمیانه داشت

تفلیس و مسکو به همراه قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل حکایت از نقش 
 . تعین کننده کرملین در معادالت امنیتي منطقه دارد

در واقع اتحادیه اروپا از تجربه هاي گذشته در حوزه بالکان و قفقاز در یافته است 
ن مناطق بدون حضور روسیه به موفقیت دست نخواهد که هیچ طرح امنیتي در ای

 .یافت
متغیر دیگر در روابط روسیه و اتحادیه اروپا به حوزه هاي اقتصاد و انرژي باز مي 

. تالش در این عرصه به گسترش بازار آزاد بین روسیه و اروپا متمرکز است. گردد
اقتصادي روسیه پوتین که ابزارهاي سیاسي کرملین را در راستاي بهبود وضعیت 

به کار گرفته ، هدف خود را از پي گیري مذاکرات اقتصادي با اروپایي ها بر این 
هاي بالقوه گسترش اتحادیه اروپا را در تجارت روسیه  مبنا قرار داده که هزینه

هاي بیشتري را در  جبران کند و با جلب اعتماد کشورهاي اتحادیه اروپا فرصت
براي اتحادیه اروپا  .گذاري در این کشور فراهم نماید اقتصاد روسیه براي سرمایه
وگو هاي دو طرف در عرصه اقتصادي  هاي مهم گفت نیز بحث انرژي یکي از بخش

 میلیارد فوت مکعب ذخایر گازي، ٤/١٦٩٤روسیه با دارا بودن . محسوب مي گردد
 میلیارد ٥٩٠ ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و با تولید ساالنه تماماز % ٧/٢٦

کل گاز تولیدي جهان را به خود اختصاص داده % ٢٢متر مکعب گاز طبیعي حدود 



 ٣/٧٢در زمینة نفت خام نیز فدراسیون روسیه با دارا بودن ذخایري برابر . است
 منابع نفت خام جهان را در اختیار دارد و با تولید تماماز % ١/٦میلیارد بشکه، 

از این رو بحث  .  مرتبه سوم جهاني قرار دارد میلیون بشکه در روز، در٧بیش از 
ترین موضوعات مطرح در روابط دو  انتقال نفت و گاز روسیه به اروپا یکي از مهم

 . طرف مي باشد
توان گفت که  با توجه به بازار انحصاري گاز روسیه در اروپاي غربي و شرقي، مي

گاز پروم روسیه، این با ملي شدن شرکت . این بازار در انحصار روسیه قرار دارد
شرکت به یك مونوپل بزرگ در اروپا تبدیل شده و روسیه از این طریق اراده 

 و آغاز ٢٠٠٥سیاسي خود را بر منطقه تحمیل مي کند، همان طور که در زمستان 
 . اي براي تهدید تبدیل شد  در مورد اوکراین، به عنوان اسلحه٢٠٠٦سال 

یت و سهم خود از صادرات گاز کمپاني اروپایي ها که خواستار تحکیم موقع
گازپروم هستند ، همه تالش خود را براي ارائه شرایط ویژه به این کمپاني به کار 

گاز پروم نیز به خوبي موقعیت انحصاري خود در بازار اروپا را درک کرده . بسته اند
 .و از آن استفاده مي کند

بازیگري مهم مبدل خواهد نمود ، در واقع یکي از دالیلي که روسیه را در آینده به 
منابع غني نفت و گاز این کشور مي باشد که اهمیت زیادي در بازي هاي جهاني 

این منابع که از یک سو باعث نجات اقتصاد ورشکسته روسیه شد ، . خواهد داشت
از سوي دیگر سبب افزایش قدرت کرملین در سطوح منطقه اي و جهاني شد و 

هاي برتر اقتصادي جهان قرار  شت در کنار دیگر قدرتاین کشور را در گروه ه
نیاز روز افزون جهان به انرژي، علي الخصوص مساله انتقال گاز به اروپا،  .داد

خطوط بسیار گسترده . آینده روسیه و اتحادیه اروپا را به یکدیگر پیوند زده است
رهاي قدرت هاي حیاتي و ابزا انتقال گاز طبیعي روسیه به اروپا، همچون شاهرگ

ر تزریق لابراي اقتصاد در حال رشد روسیه داز یك سو . کنند مضاعف عمل مي
 به  . نمایند کنند و از سوي دیگر اقتدار و نفوذ روسیه را در اروپا تقویت مي مي



شود در آینده نه تنها از قدرت اقتصادي و سیاسي  همین سبب پیش بیني مي
اروپایي ها .  بر آن افزوده نیز مي شودروسیه در اروپا کاسته نخواهد شد، بلکه

متوجه شده اند که نگاه منفي به روسیه از یک سو باعث توقف ورود اروپا به 
بازارهاي خوب روسیه و سرمایه گذاري در بخش انرژي این کشور خواهد شد، و از 
سوي دیگر موجبات محدودیت انتقال گاز روسیه به اروپا را فراهم خواهد آورد که 

از این رو اتحادیه اروپا . ک ضربه بزرگي بر تامین انرژي اروپا خواهد بودبدون ش
مي کوشد با توسعه همکاري هاي تنگاتنگ با روسیه در زمینه انرژي، روابط مثبت 

 .و پایداري را با این کشور ایجاد کند
فصل دیگر روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و روسیه را همکاري هاي فضایي شکل 

 . مي دهد
طي سالیان اخیر میان روسیه و اروپا پیشرفت هاي بسیاري در زمینه همکاري 

-سایوز «ایجاد مجموعه پرتاب سفینه هاي فضایي. هاي فضایي بوجود آمده است
نمونه هاي بارز » ولگا«و پروژه مشترک ) گیواناي فرانسه(» کورو«روسي در » ٢

آژانس فضایي اروپا  . شدهمکاري هاي نزدیک آژانس فضایي اروپا با روسیه مي با
به نقش پیشرو روسیه در طرح هاي آینده در خصوص برنامه هاي سفینه هاي 
سرنشین دار اعتراف کرده و به خوبي دریافته است  که بدون روسیه در آینده 

تالش اروپا براي همکاري با روسیه در زمینه  . نزدیک کاري از پیش نخواهد برد
نها رقابت با رقباي قدرتمندي همانند آژانس ملي فضا بدان دلیل است که براي آ

بسیار دشوار است؛ در حالي که با همکاري با روسیه که » ناسا«فضایي آمریکا 
تجربه عظیمي در تحقیقات و طراحي هاي فضایي داردن، آژانس فضایي اروپا 

 . امکانات خود را به مراتب گسترش خواهد داد
م بین الملل به گونه اي است که هر یك از فضاي کنوني حاکم بر نظا نتیجه گیري

بر این . بازیگران کوچك و بزرگ جهاني به دنبال تعریف خود در این نظام هستند
اساس روسیه به عنوان کشوري با قدرت برتر هسته اي، به عنوان ابرقدرت منطقه 



اي شناخته مي شود که نقش مهمي در تحوالت جهاني یه ویژه مناطق خاور میانه 
علي رغم آنکه پوتین هزینه هاي احیاي  .یاي میانه و قفقاز ایفا مي نماید، آس

ابرقدرتي روسیه را بیشتر از فواید آن مي داند، همواره سعي نموده مراکز 
تحقیقاتي نظامي و تسلیحاتي خود را گسترش داده و حضور پر رنگي در اروپا و 

  .ت جهاني ایفا نمایدآسیا داشته باشد؛ و از این طریق نقش پر رنگي در تحوال
 سپتامبر همراهي خود با ایاالت متحده در جنگ با ١١اگر چه روسیه پس از 

تروریسم و مسائلي همچون خلع سالح را اعالم داشته اما در مواردي همچون 
تجارت، سرمایه گذاري و همکاري هاي منطقه اي، اولویت همکاري را به اروپا مي 

و همگرایي واقعي با اروپا از عناصر مهم بدون شک نزدیکي گسترده  . دهد
سیاست خارجي روسیه به شمار مي رود که نشان از تمایل روسیه براي ایجاد 

چرا که روسیه با توجه به . تر و رسمي تر با اتحادیه اروپا دارد روابط گسترده
اشتراکات مذهبي، زباني و فرهنگي با اروپا، خود را یک کشور اروپایي مي نامد، اما 

ه نظر مي رسد پیش از آنکه عملگرایي روسیه بتواند بر اتحادیه اروپا پیروز و ب
 .  این اتحادیه باید اهداف خود را تحکیم بخشد غالب گردد،

اگر چه در یک نماي کلي به نظر مي رسد که روسیه و اتحادیه اروپا برنامه ویژه اي 
یري هاي اروپایي ها براي همکاري استراتژیک ندارند، اما در عین حال از جهت گ

مي توان دریافت که ضمن ادامه همکاري ها در حوزه هاي فضایي، اقتصادي، 
آزادي اجتماعي ـ امنیتي و امنیت خارجي، اروپایي ها دریافته اند که روسیه براي 
آنها تنها همسایه اي معمولي نیست، بلکه مي تواند به صورت شریکي مهم و 

ترکیب امکانات اروپایي از قبیل تکنولوژي و سرمایه این امر از . استراتژیک درآید 
با منابع طبیعي، انساني، اقتصادي و فرهنگ و توان بالقوه دفاعي روسیه حاصل 

امري که به نظر مي رسد اروپایي ها آن را دریافته اند و در صدد تحکیم . مي آید
 .بخشي سیات هاي خود با روسیه بر آمده اند



 از این اروپا وزنه ي سنگین تري در معادالت به شمار مي با این تفاوت که اگر پیش
چرا که از نگاه اتحادیه . آمد ، اینک روسیه از موقیت و دست باالتر برخوردار است

اروپا، پوتین از یک سو روسیه را بعد از جنگ سرد به وضعیتي مقتدر هدایت 
لتسین نموده و از سوي دیگر از قابلیت همکاري بیشتري نسبت به دوران ی

عدم حساسیت پوتین به مسائل ایدئولوژیکي و اتخاذ سیاست . برخوردار مي باشد
عمل گرایي، کرملین را به عنوان دولتي توسعه طلب، با اراده و با اعتماد به نفس 

دولتي که مي تواند با مانع تراشي در روند یکجانبه گرایي . مطرح نموده است
توسعه همکاري هاي فضایي و بازارهاي ایاالت متحده، صدور انرژي به اروپا، 

  .اقتصادي رو به رشد خود، شریک مهم و قابل مالحظه اي براي اتحادیه اروپا باشد

 یریاست جمهور از پوتین بعد

  
 میالدي سکان ٢٠٠٨جدید روسیه در حالي قرار است در ماه مه سال جمهور  رئیس

جمهوري کنوني  کشور را در دست گیرد که والدیمیر پوتین، رئیس هدایت این
جمهوري  کرده براي سومین دور متوالي نامزد احراز ریاست پیش از این بارها اعالم

 در این رابطه به ها براي ترغیب وي به تغییر نظر خود و همه تالش. نخواهد شد
اکنون تنها سوالي که در مورد آینده پوتین وجود دارد این . است نتیجه نرسیده

تحلیلگران بر  اش چه خواهد کرد؟ جمهوري دوره ریاست است که او پس از پایان
تخصصي که  هاي اي از حوزه اش در پاره جمهوري این باورند پوتین با پایان ریاست

 .ها کسب کرده مشغول فعالیت خواهد شد  آنتجربه و اطالعات کافي در



ممکن است رهبرحزبي سیاسي شود که کمیته سیاسي آن متشکل از 
هاي  ترین وزراي کابینه هاي بعد از این روسیه و متنفذ وزیر نخست جمهور و روساي

المللي تحقیقات آینده در  بستوژف الدا، رئیس آکادمي بین ایگور. بعدي باشند
گوید احتمال تحقق یافتن این سناریو بسیار زیاد  مي نابع آگاهمسکو به نقل از م

 .است
 این. اي از روسیه، بالروس و قزاقستان برسد شاید هم پوتین به رهبري اتحادیه

جمهور پیشین به  احتمال که روسیه به جمهوري پارلماني تبدیل شود و رئیس
ر چه کارشناسان بر اگ. وزیري آن برسد را هم نباید از نظر دور داشت نخست سمت

کند چه کسي به  هستند در چنین شرایطي دیگر فرقي نمي این باور
  .جدید برسد جمهوري این سیستم حکومتي ریاست

ویاچسالو نیکونوف، رئیس بنیاد سیاست بر این باور است چنانچه پوتین به 
. دهد ها را از دست مي حزبي سیاسي برسد حمایت سایر احزاب و گروه دبیرکلي

پروم برسد در معرض خطر از   گاس تصمیم بگیرد به ریاست اگر پوتین: گوید مي
شدن به هرج و مرج طلب بودن قرار  و متهم اش نزد مردم دست دادن محبوبیت

 ساعته ٢٤وزیر به منزله فعالیت  نخست گیرد در حالي که انتصاب به عنوان مي
 .دیگري خواهد بود

است پس از پایان دوره ریاست به گمان برخي کارشناسان پوتین ممکن 
تشریفاتي چون ریاست شوراي فدراسیون روسیه را بپذیرد  اش منصبي جمهوري

گیري از ریاست جمهوري هیچ  او پس از کناره رود که هر چند این احتمال هم مي
عنوان یك سیاستمدار هواداران   را قبول نکند اگرچه کماکان به سمت رسمي

راهیابي مجدد به کرملین و  نوبه خود به پوتین شانساین به . زیادي خواهد داشت
 .دهد رسیدن به ریاست دولت در آینده را مي

هاي اجتماعي  دیمیتري بادوفسکي، جانشین رئیس انستیتوت تحقیقات سیستم
اش به عنوان  احتماال در اولین سال پس از پایان مسئولیت گوید پوتین مي



او به نظاره خواهد نشست .  پذیرفترا نخواهد اي جمهور هیچ سمت رسمي رئیس
  .یابد، کارآمد خواهد بود یا نه مي که آیا نیروي جدیدي که پس از او ظهور

 اندازي بنیادي یا مرکزي تحقیقاتي جمهور پیشین اقدام به راه او به عنوان رئیس
هاي المپیك  خواهد کرد و حتي ممکن است ریاست کمیته سازماندهي بازي

ها شود را متقبل  ته چنانچه روسیه بتواند میزبان این بازيالب ،٢٠١٤زمستاني 
 میالدي شاهد تغییر ٢٠٠٩شوراي عمومي فدراسیون روسیه در سال . شود

جمهوري پیشین  اگر پوتین که در آن زمان رئیس. بود گردشي مقامات خواهد
عمومي برسد باید به رهبري جامعه  خواهد بود، بخواهد به رهبري شوراي

  .ي نیز برسدسوسیالیست
گویند این شورا با همین هدف ایجاد  این احتمال آن قدر زیاد است که برخي مي

رو شود  در چنین شرایطي چنانچه روسیه با بحراني سیاسي روبه. است شده
بود با مشارکت در انتخابات زودهنگام دوباره سکان مدیریت  پوتین قادر خواهد

 .کرملین را در دست گیرد
ین، کارشناسي سیاسي اعتقاد دارد با پایان دومین دوره دیمیتري اورشک

پوتین، او ممکن است به ریاست دادگاه قانون اساسي روسیه  جمهوري ریاست
مقر آن به سن پطرزبورگ منتقل شود یا ریاست گاز  برسد که قرار است به زودي

 را ساختار سیاسي روسیه، آنگونه که پوتین آن پروم را بر عهده گیرد در هر حال
ترك صحنه سیاست پیش روي او   شانس اندکي براي چیده است در حالت کلي

  .دهد قرار مي
هاي حاکمیت و ثروت خود را حفظ  تواند حضور در الیه در روسیه تنها کسي مي

در غیر این صورت پوتین . تداوم بخشد که بتواند قدرتش را حفظ کند کرده و
د که بر جاي او تکیه خواهد زد جمهور جدی که رئیس تواند مطمئن باشد مي

به همین دلیل . را به سرانجام نخواهد رساند اصالحات وسیعي که او نهادینه کرده
کنترول خود بر امور کشور را حتي  این کامال محتمل است که پوتین ترجیح دهد



بوریس ماکارنکو، معاون اول . اش حفظ کند ي جمهور پس از پایان دوران ریاست
کنار رفتن از   سیاسي بر این باور است که پوتین پس ازمرکز تکنولوژي

 شود و نه رهبري حزبي سیاسي را خواهد وزیر مي جمهوري نه نخست ریاست
  .پذیرفت

تـواند بین  به گفته او، پوتین تنها چهره در ساختار سیاسي روسیه است که مي
به دنگ او احتماال . متناقض زمامداران این کشور موازنه ایجاد کند منافع

کننده تعادل سیاسي و ناظر ارشد این کشور تبدیل  تضمین شیائوپنگ روسیه،
ها را پس از  رسد پوتین طیف وسیعي از مشاغل و موقعیت به نظر مي. خواهد شد
اش فراروي خود خواهد داشت اما مسئولیتي که او خواهد  زمامداري اتمام دوره

 ٧٠ ساله که از حمایت ٥٥ار باشد که به این سیاستمد پذیرفت باید موقعیتي
ها و محبوبیت در خور  حفظ همه موفقیت  مردم برخوردار است امکان درصدي

 .بدهد توجهي که طي هشت سال زمامداري کسب کرده است را
موقعیت جدید پوتین باید به او فرصت و امکان نظارت بر روند حرکت روسیه در 

باید از قدرت و اختیاري کافي را بدهد که او آغازگرش بوده هر چند او  مسیري
اشتباهات یا قرارگرفتن در جایگاه رهبري این حرکت برخوردار  براي اصالح

گوید قصد ندارد براي سومین دور متوالي نامزد احراز  پوتین وقتي مي . باشد
گوید اما این الزاما بدان معنا نیست  شود از سر صداقت سخن مي جمهوري ریاست

ترین   میالدي یا حتي زودتر در عالي٢٠١٢دیگر در سال  تواند باري که او نمي
  .منصب سیاسي روسیه ظاهر شود

آیند،  هایي که از پي مي ترین سیاستمدار روسیه در سال در هر حال او برجسته
اش در  ماند و کماکان رهبري افکار عمومي را صرفنظر از جایگاه رسمي خواهد

  .داشت دست خواهد
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