روسيه و بهار عربي؛ چالشها و پيامدها
شعية تُمه

1

ٍقَؿ قيام ّاي هشدهي دس ؿوال آفشيقا ٍ خاٍسهياًِ ًِ ،تٌْا رْاى فرش س هرِ زرشصُ دسآٍسد،
هلکِ ػايش کـَسّا س ًيض دس خلَف پياهذّاي آى هيوٌاک کشد .يي رٌبؾ کِ هرِ تيييرش ٍ تلرَل
رذي دس کـَسّاي تًَغ ،هلش ،زيبي ٍ يوي هٌزش ؿذ ٍ آهؼتي تيييش ت ررذي دس ػرايش کـرَسّا
ًؾيش هلشيي ،کَيت ،سدى ،ػَسيِ ،فشهؼتاى ػقَدي گشديذ هش ي سٍػيِ ًيض ها هين ٍ هيذّايي ّوش ُ
ؿذ.
دس ٍ قـ ،تلَالت هَػَم هِ هْاس فشهي هش ي سٍػيِ ًيرض ّواًٌرذ ػرايش قرذستّراي هرضس ،
ًگش ًيّا ٍ چازؾّايي س دس هش د ؿتِ ػت .هِ ًلَي کِ هِ ًؾش هيسػذ دٍزت سٍػيِ هش ي دػتياهي
هِ ّذ ف ٍ هٌافـ خَد دس خاٍسهياًِ ًاگضيش هِ تيييش هشخي ص سٍيکشدّاي ػٌتي خَد هِ يي هٌغقرِ
ػت .هش يي ػاع هقازِ حاضش دسكذد هشسػي تاحيش ت ٍ پياهذّاي هْاس فشهي هش ي سٍػيِ ػت.

ياصگان کليذي :هْاس فشهي ،ػياػت خاسري سٍػيِ ٍ خاٍسهياًِ.

مقذمٍ

 .1پظٍّـگش سؿذ هَػؼِ هغازقات يش ى ٍ ٍس ػيا
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«هْاس فشهي» فٌَ ًي ػت کِ دس هؼياسي ص سػاًِّا خاسري هرِ هرَد گؼرتشدُ ي ص
تؾاّش ت ٍ فتش مّاي ػياػي دس هشخي ص کـَسّاي خاٍسهياًِ ٍ آفشيقراي ؿروازي عر
هيؿَد .يي فتش مّاي کِ هٌزش هِ تيييش ًؾرام ػياػري دس چٌرذ کـرَس هٌغقرِ گشديرذُ
ػتً ،خؼت ص تًَغ آغاص ؿذ ٍ ػپغ هِ هلش ،زيبي ،يوي ،هلشيي ٍ ػايش کـَسّاي فشهري
گؼتشؽ يافت .هْاس فشهي کِ ص يک ػَ دس پي آص دي ػياػي ،چشخؾ ًخبگاى ،پاياى فؼراد،
فشٍپاؿي ًيشٍّاي هٌيتي ٍ ص ػَي ديگش هِ دًبال هشقش سي حقَ فادالًِ ،حشهرت رتورافي
ٍ هش هشي ؿْشًٍذ ى ػت ًِ ،تٌْا رْاى فش س هِ زشصُ دسآٍسدُ ،هلکِ ػايش کـَسّا س ًيرض دس
خلَف پياهذّاي آى هيوٌاک کشدُ ػت.
دس يي هيي گش چِ هَ ضـ سٍػيِ ٍ غش دس هش هش فتش مّا ٍ تيييرش ت سٍي د دُ دس
تًَغ ٍ هلش تقشيباً هـاهِ هَد ،ها يي حال ٍقَؿ رٌگ د خلي دس زيبي ٍ ػپغ کوک ًؾاهي
ًاتَ هِ هخازفاى دٍزت قز في ،ف ٍُ هش آى کِ هِ تيييرش سطيرن دس يري کـرَس هٌزرش ؿرذ هرِ
خت فّاي هياى سٍػيِ ٍ غش دس هَ رِْ ها ًقر ّراي فشهري ًيرض د هري صد ٍ دس هرَسد
ػَسيِ ،هَ ضـ سٍػيِ ٍ غش هِ عَس کلي دس دٍ قغب هتضاد قش س گشفت .ها تَررِ هرِ سٍ هرظ
ديشيٌِ ي کِ هؼکَ ها کـَسّاي هٌغقِ خاٍسهياًِ د سد ،دس حال حاضش دٍ هَضَؿ هؼياس هْن
دس ػياػت خاسري سٍػيِ هغشح ػتً .خؼتً ،لَُ هَ رِْ سٍػيِ ها يي تلَالت ػت کِ
هايذ ص ؽش فتّاي ديپلواتيک ٍ دس فيي حال خظ هـيّاي س ّبشدي هشخَسد س هاؿرذ ٍ دٍم،
چازؾّا ٍ ًگش ًيّاي حاكل ص هْاس فشهي ػت کِ هيتَ ًذ هِ ؿذت هٌافـ سٍػريِ س تلرت
تاحيش قش س دّذ .هِ خلَف کِ سٍػيِ دس هؼايلي ّوچَى تيييرش ًؾرامّراي ػياػري ،تيييرش
ػيؼتنّاي ًؾاهي ٍ گؼتشؽ زيبش زيؼن غشهي دس کـَسّاي هٌغقرِ ص ًگش ًريّراي هْوري
هشخَسد س هيهاؿذ .ص يي سٍ ،تيييش ت ٍ تلَالت خاٍسهياًِ کِ هَرب ؿکلگيرشي خاٍسهياًرِ
رذيذ ؿذُ ،تا حذ صيادي ػياػت خاسري سٍػيِ س ًؼبت هرِ يري هٌغقرِ دگشگرَى کرشدُ
ػت.
دس يي س ػتا ،هلج حاضش دسكذد پاػخگَيي هِ يي ػَ ل ػاػي ػرت کرِ « هْراس
فشهي چِ چازؾّايي س هش ي سٍػيِ يزاد کشدُ ٍ چِ پياهذّايي دس هش د سد؟» .هش يي ػراع
فشم كلي هلج چٌيي تبييي ؿذُ کِ « گش چِ هْراس فشهري ًوريتَ ًرذ هرش ٍضراؿ د خلري
سٍػيِ تاحيشگز س هاؿذ ها يي حال هِ ؿذت فضاي ػياػت خاسري سٍػيِ س ها چازؾ هَ ررِ
کشدُ ٍ هيتَ ًذ هَققيت ػتش تظيک ٍ طئَپليتيک هؼکَ س دس خاٍسهياًِ دگشگرَى ًوايرذ ».ص
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يي سٍ دس د هًِ ،خؼت ًگاّي هِ سٍ هظ سٍػيِ ها خاٍسهياًِ خَ ّين د ؿرت ٍ ضروي ًگراّي
تاسيخي هِ يي سٍ هظ ،رايگاُ خاٍسهياًِ دس ػياػرت خراسري سٍػريِ س هرَسد هشسػري قرش س
خَ ّين د د .پغ ص آى ًلَُ هَ رِْ هؼکَ ها تلَالت تًَغ ،هلرش ،زيبري ،هلرشيي ،يوري ٍ
ػَسيِ س هَسد هشسػي قش س خَ ّين د د .دس ًْايت ًيض هِ چازؾّاي سٍػيِ دس هَ رِْ ها هْراس
فشهي خَ ّين پشد خت ٍ دٍ دػتِ پياهذّاي د خلي ٍ خاسري تلَالت خاٍسهياًِ هش هؼرکَ س
تلليل خَ ّين ًوَد.
ريسيٍ ي خايرمياوٍ؛ رياتظ تاريخي ي اَميت راَثزدي
سٍػيِ ٍ هٌغقِ خاٍسهياًِ ص سٍ هظ تاسيخي هؼياس ديشيٌرِ ي هشخرَسد س ّؼرتٌذ .يري
سٍ هظ عي ػذُّا ٍ قشىّاي هتوادي د هِ د ؿرتِ ٍ دس ّرش دٍسُ د س ي ٍيظگريّراي خراف
خَد هَدُ ػت .هِ ًلَي کِ سٍ هظ سٍػريِ هرا هٌغقرِ خاٍسهياًرِ س هريترَ ى هرِ دٍسُّراي
هختلفي تقؼين کشد .دس يي هيي سٍ هظ سٍػيِ ها کـَسّاي خاٍسهياًِ پغ ص فشٍپاؿي تلراد
رواّيش ؿَسٍي د س ي ّويت هؼياس صيادي هيهاؿذ .هرِ خلرَف کرِ دس ػرالّراي خيرش،
يکهاس ديگش خاٍسهياًِ ّويت ػٌتي خَد س دس ػياػت خاسري سٍػيِ هاصيافتِ ػت.
الف) وگاَي تاريخي تٍ رياتظ

پغ ص فشٍپاؿي تلاد رواّيش ؿَسٍي ،پايِّاي ًفَر سٍػيِ دس خاٍسهياًِ هرِ ترذسيذ
ػؼت ؿذ ٍ سٍعّا كشفاً دس ًـؼتّاي چٌذ راًبِ هاًٌذ گرشٍُ  2حضرَس يافتٌرذ .دس يري
دٍسُ ،سٍعّا ها ٍرَد هشخي ؿقاسّا ًؾيش تلاد س ّبشدي ها کـَسّاي گًَراگَى دس فورل هرا
ّيچ يک ص يي کـَسّا هِ تلاد دػت ًيافتٌذ .هؼکَ دس ػالّاي  1771تا  1771هِ کلري
حضَس ٍ ًفَر دس خاٍسهياًِ س سّا کشد .ػپغ ص ػال  71هِ هقذ دس چاسچَ ػياػت « ًگراُ
هِ ؿش » پشيواکف دس کٌراس چريي ٍ ٌّرذ ًرين ًگراّي ّرن هرِ يري هٌغقرِ فکٌرذ ٍ فقرذ
قش سد دّاي ًؾاهي ٍ كذٍس ػ ح پشد خرت .يري دس حرازي هرَد کرِ ص يرک ػرَ سٍػريِ دس
هَققيتي ًبَد کِ هتَ ًذ ّوچَى گزؿتِ ص هَضـ يک کوکدٌّذُ هازي هضس هش ي فرض يؾ
ًفَر ػياػي دس هتلذ ى ػٌتي ؿَسٍي ،کوکّاي ًؾراهي گؼرتشدُ ي س سػرال ًوايرذ ٍ ص
ػَي ديگش ،هؼکَ ًويتَ ًؼت هِ هٌغقِ ػ ح كادس ًکٌذ؛ چَى هِ عَس کاهل هِ دسآهرذّاي
حاكلِ ص يي هش هتکي هَد .هٌاهش يي پغ ص پاياى رٌگ ػشد ٍ فشٍپاؿي تلاد روراّيش ؿرَسٍي،
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ّوکاسيّاي ًؾاهي سٍػيِ ها دٍزتّاي هٌغقِ دس هقايؼِ ها دٍ كل ّوکاسيّاي ًؾراهي تلراد
رواّيش ؿَسٍي دچاس تيييشى هْن ؿذ .هش يي ػاع توام تؼليلاتي کِ عي يي هذت ص سٍػريِ
هِ کـَسّاى هٌغقِ خاٍسهياًِ فشٍختِ ؿذ ،پشٍطُّاى كشفاً هاصسگاًي ٍ تزراسي هَدًرذ کرِ تَػرظ
ؿشکتّاى كادسکٌٌذُ ػ ح ٍ يا تَزيذکٌٌذگاى خلَكى ًزام هيؿرذ .يري هؼر لِ هرِ خرَهي
دسهاسُ يش ى هلذ د ؿت؛ صيش هرِسغرن تلرشينّرا ٍ فـراسّراى آهشيکراّ ،وکراسيّراي ًؾراهي
عشفّاي سٍػي ها يش ى قغـ ًـذّ .وچٌيي ّوکاسيّاي ًؾاهي سٍػريِ هرا زيبري ،ػرَسيِ ٍ هرِ
ًَفي ها فش تلت ّويي ؿش يظ د هِ يافت)Antonenko, 2001( .
ػشآغاص دٍسُ حياي ًفَر سٍػيِ دس خاٍسهياًِ س هايذ ص يک ػرَ دس هرِ قرذست سػريذى
ٍالديويش پَتيي دس ػال  0222رؼتزَ ًوَد ٍ ص ػَي ديگش هرِ سخرذ د  11ػرپتاهبش 0221
ًؼبت د د .يي دٍ سٍيذ د هَرب ؿذ کِ سٍػيِ ص عش هختلف هِ يفراي ًقرؾ فقرال دس هرَس
گًَاگَى خاٍسهياًِ هپشد صد .دس يي دٍسُ ،سٍػيِ هش خ ف تلاد رواّيش ؿَسٍي کِ يک سقاهرت
د ئوي ها آهشيکا هش ي تؼلظ هش هٌغقِ خاٍسهياًِ د ؿت ،ػياػت هرِ ًؼربت هٌقغرفترشي س دس
پيؾ گشفت .هِ ًلَي کِ پغ ص سخذ د  11ػپتاهبش  ،0221هؼکَ هرِ ٍ ؿرٌگتي کورکّراي
صيادي دس س ػتاي هباسصُ ها تشٍسيؼن ٍ ػشًگًَي حکَهت عازباى دس فياًؼتاى ًوَد .ها يي حرال
پغ ص آًکِ ياالت هتلذُ دس ػال  0221هِ فش حولِ کشد ،سٍػريِ هرِ ؿرذت هرِ هخازفرت
پشد خت ٍ ص ؿتباُ ًاهخـَدًي ٍ ؿٌگتي ػخي هِ هيراى آٍسد )Trenin, 2009: 3-4( .دس يري
هيي سًٍذي کِ ها عشح «خاٍسهياًِ هضس » آغاص ؿذ ،هؼيش کاه ً هتفاٍتي هرا هٌرافـ ٍ ّرذ ف
هؼکَ د ؿت .صيش توام کـَسّايي کِ عي ػالّاي پرغ ص رٌرگ ػرشد هرا فٌراٍيٌي چرَى
ًؾامّاي ػشکؾ ٍ هلَس ؿش ست ،آهاد فـاسّا ،تلشينّرا ٍ قرذ مّراي ًؾراهي آهشيکرا قرش س
گشفتِ هَدًذ ص هتلذ ى سٍػيِ هلؼَ هيؿذًذ)Freedman, 2002: 12( .
هزوَؿ هؼائل فَ هافج ؿذ کِ سٍػيِ ػياػتّاي هرِ ًؼربت هؼرتقلترشي س دس
خلَف ًؼبت هِ خاٍسهياًِ دس پيؾ گيشد .ف ٍُ هش يي دس ػالّاي هقذ ًاکاهيّاي پري
دس پي ياالت هتلذُ دس هْاس ًاآس هيّراي فرش  ،دسگيرشيّراي د خلري دس فلؼرغيي هيراى
عشفذ س ى گشٍُّاي فتح ٍ حواع ،هٌاقـات سٍص فضٍى سطيرن كْيًَيؼرتي هرا فلؼرغيٌيّرا،
هٌاقـِ ّؼتِ ي غش ها روَْسي ػ هي يش ى ٍ ً ...يرض هَررب ؿرذًذ کرِ سٍػريِ ًقرؾ
هَحشتشي س دس خاٍسهياًِ يفا کٌذ .هِ ًلَي کِ هشٍصُ هِ ًؾش هيسػذ سٍػيِ ّويت ديرشيي
خَد س دس هياى کـَسّاي هٌغقِ هاصيافتِ ػت.
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دس يي س ػتا ،سٍػيِ ها هش ص ًگش ًي ص ٍضاؿ خاٍسهياًِ ،آهرادگي خرَد س رْرت حرل
هٌاقـات خاٍس هياًِ فر م ًورَدُ ٍ توايرل خرَد س ًؼربت هرِ هاصگـرت حبرات دس هٌغقرِ
خَدگشد ى فلؼغيي ،دػتياهي ٍفرا هيراى فلؼرغيٌيّرا ،يزراد ؿرش يظ هرش ي ص ػرشگيشي
هز کش ت هياى سطين كْيًَيؼتي ٍ فلؼغيي هش ػاع ًقـِ س ُ ،ص ػرشگيشي هرز کش ت هيراى
ػَسيِ ٍ سطين كْيًَيؼتي هش ػاع قغقٌاهِّاي ؿَس ي هٌيت ػاصهاى هلل هتلذ ٍ كرَل
هادسيذ ،يزاد س ُکاسي هش ي کوک ص ػَي کـَسّايّاي ّوزَ س ٍ راهقِ هيي زوللري هرش ي
فادي ػاصي ٍضاؿ دس فش ٍ دػتياهي هِ آؿتي هلي دس يي کـَس ها دس ًؾرش گرشفتي هٌرافـ
تواهي گشٍُّاي ػياػي ٍ ًظ دي ر هزّبي ًـاى د دُ ػت .ف ٍُ هش يي ،هْنترشيي س ّبرشد
ّوکاسي سٍػيِ ها کـَسّاي خاٍسهياًِ س هيتَ ى دس هرَ سدي ّوچرَى فرشٍؽ تؼرليلات ٍ
تأهيي قغقات ٍ تزْيض ت ًؾاهيّ ،وکاسيّراي فٌري ٍ فٌراٍسي ٍ ّوکراسيّراي قتلرادي
هـاّذُ ًوَد.
ب) اَميت خايرمياوٍ وشد ريسيٍ

ص ػال  0222هِ هقذ کِ پَتيي قذست س دس سٍػيِ هِدػت گشفت ،ػرٌاد هْوري دس
ستباط ها ػياػت خاسري سٍػيِ هٌتـش ؿذُ ػت .دس هياى يي ػٌاد ،ػِ ػٌذ هْرن ٍررَد
د سد کِ هياًگش ػياػت خاسري سٍػيِ دس قبال هٌغقِ خاٍسهياًرِ ػرت .يري ػرٌاد فبراست
ّؼتٌذ ص:
 )1ػٌذ تذهيش هٌيت هلي فذس ػيَى سٍػيِ :دس ػٌذ تذهيش هٌيت هلري فذس ػريَى
سٍػيِ کِ دس  12ط ًَيِ  0222تَػظ سئيغ روَْس سٍػيِ هَسد تلَيب قش س گشفت ،تٌْرا
يک هاس هِ ًام هٌغقِ خاٍسهياًِ ؿاسُ ؿرذُ ػرت .دس يري ػرٌذ هرِ هشخري ص تْذيرذّاي
هرريي زوللرري ؿرراسُ ؿررذُ کررِ هرريتَ ً ٌررذ هٌررافـ هلرري ٍ رايگرراُ سٍػرريِ س دس سٍپررا،
خاٍسهياًررِ ،هرراٍس ي قفقرراص ،آػررياي هشکررضي ٍ هٌغقررِ آػرريا ر قيرراًَع آس م تضررقيف
کٌٌذ )National Security Concept of the Russian federation, 2000 ( .دس
يي ػٌذ کِ دس ٍد هباسصُعلبي ّاي پَتيي پرغ ص تلقيرش هؼرکَ دس کرَصٍٍ تلرَيب ؿرذ،
هٌغقِ خاٍسهياًِ هِ فٌَ ى ٍزَيت پٌزن ،پغ ص کـَسّاي هؼتقل هـرتشک زوٌرافـ ،سٍپرا،
آهشيکا ٍ آػيا قش س گشفت .ها يي حال ص هتذ ي ّض سُ ًَ ٍ ها زيَ تَ فق «گَس رر چشًرَهشديي»
ت ؽّا هش ي ص ػشگيشي سٍ هظ ها هٌغقرِ ررذيترش ؿرذ؛ هرِ ًلرَي کرِ ػرخي ص « تلراد
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ػتش تظيک» دس هشخي هلافل سٍػي ٍ خاٍسهياًرِ ي هرِ هيراى آهرذ ٍ ديرذ سّايي ًيرض هيراى
هقاهات سٍػيِ ها ػش ى کـَسّاي خاٍسهياًِ كَست گشفت.
 )0ػٌذ تذهيش ػياػت خاسري فذس ػيَى سٍػريِ :يري ػرٌذ دس  10ررَالي 0226
تَػظ سئيغ روَْس سٍػيِ هَسد تلَيب قش س گشفت .هش ػاع يي ػرٌذ ،ػياػرت خراسري
سٍػيِ دس تققيب هٌافـ هلي يک خظ هـي آؿکاس ،قاهل پيؾهيٌري ٍ فورلگش ياًرِ س دًبرال
هيکٌذ .هَققيت طئَپليتيک سٍػيِ هِ فٌَ ى يک قذست هشتش ٍس ػياييٍ ،ضقيت کرشهليي هرِ
فٌَ ى يکي ص دٍزتّاي تاحيشگز س دس رْاى ٍ فضَيت د ئن دس ؿَس ي هٌيرت ػراصهاى هلرل
هتلذ ،هؼکَ س ًاگضيش هيکٌذ کِ دس هؼائل هْن رْاًي دخازت ًوايذ .هش يي ػاع ها تَررِ
هِ يي کِ سٍػيِ خَ ّاى گؼتشؽ هيؾ ص پيؾ سٍ هرظ دٍ ٍ چٌرذ راًبرِ هرا تشکيرِ ،هلرش،
ززض ي ش ،يش ى ،فشهؼتاى ػقَدي ،ػَسيِ ،زيبي ٍ ػايش کـَسّاي هْن هٌغقِ ػت ،زز هايذ ص
فضَيت د ئن خَد دس ؿَس ي هٌيت دس رْت حبات خاٍسهياًِ ػتفادُ کٌذّ .وچٌيي سٍػريِ
هِ فٌَ ى يکي ص چْاس کـَسي کِ دس هٌاقـِ فش ٍ سطيرن كْيًَيؼرتي هرِ هيراًزيگرشي
هيپشد صًذ ،هايذ ت ؽ خَد س دس س ػتاي پيـبشد سًٍذ كلح خاٍسهياًِ هِ کاس گيشد .ف ٍُ هرش
يي دس ػٌذ ػياػت خاسري فذس ػيَى سٍػيِ هِ سٍ هظ هؼرکَ هرا رْراى ػر م ًيرض تَررِ
هؼياس صيادي ؿذُ ػت)Kolobov & Kornilov, 2011: 22-23( .
هِ عَس کلي دس يي ػٌذ ،دٍ هاس ص خاٍسهياًِ ًام هشدُ ؿذُ ػت .دس ًخؼتيي را ص تر ؽ
سٍػيِ هش ي يزاد حبات دس خاٍسهياًِ هِ ّوش ُ خليذ فاسع ٍ ؿوال آفشيقا ػخي گفترِ ؿرذُ ٍ دس
دٍهيي را هِ هذيتش ًِ هضس هِ فٌَ ى کاًَى هٌاعقي ًؾيش خاٍسهياًِ ،دسياي ػياُ ،قفقاص ٍ دسيراي
خضس ،ؿاسُ ؿذُ ػت کِ سٍػيِ قلذ د سد سٍ هظ خَد س دس يي هٌاعق هرِ ػروت كرلح ،حبرات ٍ
ّوؼايگي خَ ّذ يت کٌذ ٍ هٌافـ قتلرادي س هرا تَررِ هرِ هؼريشّاي ًتقرال ًرشطي ستقرا
دّذ)The Foreign Policy Concept of the Russian Federation, 2008( .
 )1ػتش تظي هٌيت هلي فذس ػيَى سٍػيِ تا ػال  :0202يي ػٌذ کِ دس تراسيخ 10
هي  0227تَػظ دهيتشي هذٍديف ،سئيغ روَْس سٍػيِ هَسد تلَيب قش س گشفت ص رْرات
هختلف حائض ّويت ػت .هغاهق ها يي ػٌذ ،دٍزتوشد ى سٍػيِ گواى هريکٌٌرذ ،هؼرکَ دس
آيٌذُ ها چازؾّاي ًاؿي ص رْاًي ؿذى هَ رِ خَ ّذ ؿذ .ص يي سٍ ،سّبرش ى سٍػريِ هايرذ
خَد س هش ي هَ رِْ ها يي چازؾّا دس ػغَح د خلي ،هٌغقِ ي ٍ هريي زوللري آهرادُ کٌٌرذ.
ف ٍُ هش يي ،ػتش تظي هٌيت هلي فذس ػريَى سٍػريِ ترا ػرال  0202هرِ هشحلرِ گرز س دس
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ػيؼتن هيي زوللي پشد ختِ ٍ خَ ّاى حيراي ؽشفيرتّراي سٍػريِ ص عشيرق يرک ػياػرت
فولگش ياًِ ؿذُ ػت )Kolobov & Kornilov, 2011: 20-21( .يي ػٌذ ًـاى هيدّرذ
کِ گش چِ سٍػيِ قلذ دسگيشي ٍ تقاهل ها غش هٍِيظُ آهشيکرا س ًرذ سد ،هرا هري کَؿرذ هرش
ػاع هٌافـ هلي ،سٍيکشد ػياػت خاسري خَد س هِ ػوت گؼتشؽ هٌاػبات هرا کـرَسّاي
آهشيکاي التيي ،آفشيقا ٍ خاٍسهياًِ تيييش رْت دّذ .هش يي ػاع سٍػيِ هايذ حضَس ٍ ًفرَر
خَد س دس هٌاعق هختلف ص رولِ خاٍسهياًِ فض يؾ دّذ .صيش خاٍسهياًِ ها تَررِ هرِ هٌراهـ
ًفت ٍ گاصي کِ دس ختياس د سدّ ،وچٌاى دس کاًَى تَرِ قرذستّراي هرضس خَ ّرذ هاًرذ ٍ
فشكِ ي حياتي هش ي هاصيگش ى قذستوٌذ دس سًٍذ گز س ًؾام هيي زولل هِ يک ػيؼرتن چٌرذ
قغبي هلؼَ هي ؿَد.
هش يي ػاع سٍع ّا هقتقذ ّؼتٌذ «دس دس صهذت ،تَرِ ػياػت ّاي هريي زوللري
هتَرِ هازکيت هش هٌاهـ ًشطي دس خاٍس ًضديک ،دسياي هشًت ٍ ػايش هخؾ ّاي قغب ؿوال،
دسياي خضس ٍ آػياي هشکضي خَ ّذ هَد .د س هيراى هرذتٍ ،ضرقيت فرش ٍ فياًؼرتاى هرِ
ّوش ُ هٌ اصفِ دس خاٍس ًضديک ٍ خاٍسهياًِ ،تقذ دي ص کـَسّاي آفشيقايي ٍ رٌَ آػريا ٍ
ّوچٌيي ؿبِ رضيشُ کشُ ،ترذ ٍم خَ ّرذ يافرت ٍ هرِ فورال ًفرَر هٌفري هٌزرش خَ ّرذ
ؿذ)National Security Strategy of the Russian Federation to 2020, 2009 (.
دس هزوَؿ آًچِ ص هشسػي ػِ ػٌذ هْن ػياػت خاسري ٍ هٌيت هلي سٍػيِ دسهراسُ
هٌغقِ خاٍسهياًِ هِ دػت هيآيذ ،حکايت ص تاکيذ سٍعّا هرش ّويرت ًرشطي ص يرک ػرَ ٍ
هؼ لِ كلح ،حبات ٍ هٌيت ص ػَي ديگش ػرت .هرش يري ػراع هرِ ًؾرش هريسػرذ هٌغقرِ
خاٍسهياًِ هِ چٌذ دزيل هش ي سٍعّا ّويت د سد:
 .1هزاٍست فيضيکي :سٍػيِ ص عشيق يش ى ٍ تشکيِ فو ً ها هٌغقِ خاٍسهياًِ ّوؼرايِ
ػت .ضوي آى کِ هؼافت هياى گشٍصًي پايتخت چچري ٍ هَكرل فرش حرذٍد  422هايرل
ػت .هٌاهش يي هزاٍست فيضيکي ٍ ّوؼرايگي يکري ص هْرنترشيي داليلري ػرت کرِ هٌغقرِ
خاٍسهياًِ س هش ي سٍعّا ها ّويت هيکٌذ.
 .0فاهل هـتشک هؼلواًاى :ها فشٍپاؿي تلاد رواّيش ؿَسٍي ،فو ً ديَ سي کِ هياى
هؼلواًاى سٍػيِ ٍ ػايش هؼلواًاى کـيذُ ؿذُ هَد ،فشٍ سيخت .دس حرال حاضرش حرذٍد يرک
ّفتن روقيت سٍػيِ س هؼلواًاى تـکيل هيدٌّذ کِ سٍ هِ سؿذ ًيض هيهاؿٌذ.
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 .1يَْياى سٍعتباس :حرذٍد  02دسكرذ ص روقيرت سطيرن كْيًَيؼرتي س يَْديراًي
تـکيل هيدٌّذ کِ گزؿتِ دس تلاد رواّيش ؿَسٍي صًذگي هيکشدًذ .تقشيباً کخش يي فرذُ
دس حال حاضش هيتَ ًٌذ هِ صهاى سٍػي كلبت کٌٌذ.
ً .2اآس هيّاي هزّبي ٍ ػياػي هذ ٍم دس رْاى ػ مٍ :سٍد ًذيـِّراي س ديکرال ٍ
رٌگعلب ص خاٍسهياًِ هِ قفقاص ؿوازي ٍ هِ خلَف روَْسيّاي تاتاسػتاى ٍ هاؿقيشػرتاى
ّوَ سُ هَرب ًگش ًي سٍعّا هَدُ ػت.
 . 3هٌاهـ غٌي ًشطي :سٍػيِ خَد س هِ فٌَ ى يک قذست دس حَصُ ًرشطي هرِ حؼرا
هيآٍسد ٍ هِ دًبال فشكت دس هشصّاي رٌَهي خَد هيگشدد.
 .4حضَس ًؾاهي آهشيکا :سٍعّا ّوَ سُ ها دقت تلشکات ٍ ػياػتّاي ًؾراهي آهشيکرا س
دس هٌغقِ دًبال کشدُ ًذ .هِ خلَف زـکشکـي آهشيکا هِ فش ٍ فياًؼتاى ،هَرب تَرِ هيـرتش
سٍػيِ هِ حضَس ًؾاهي آهشيکا دس هٌغقِ خاٍسهياًِ ؿذُ ػت)Trenin, 2009: 3-4( .
ريسيٍ ي تُار عزتي؛ ياکىشَاي چىذگاوٍ
ًق ّاي فشهي ص تفاٍتّاي صيادي ها ًق ّاي ػال  1۱۹۱دس سٍپاي هشکرضي ٍ
ؿرشقي ٍ ّوچٌريي ًقر ّراي سًگرري دس حرَصُ پؼاکوًَيؼرتي هشخرَسد س ّؼررتٌذ .دس آى
تلَالت ،هقتشضراى ،آهشيکرا س زگرَي خرَد قرش س د دُ هَدًرذ؛ يري دس حرازي ػرت کرِ دس
کـَسّاي فشهيً ،ق هيَى هِ خَهي ؿٌاختِ ؿذُ ًيؼرتٌذ ٍ حتري هؼريش ٍ يرذئَزَطي يري
ًق ّا ًيض سٍؿي ًيؼت .چٌاى کِ دس هياى آًْا ،عيفّرا ٍ گرش يؾّراي گًَراگًَي ًؾيرش
غش گش يي ،ػ مگش يي ،قرَمگش يري ،هلريگش يري ٍ  ...ديرذُ هريؿرًَذّ .وچٌريي هرِسغرن
تفاٍتّايي کِ هْاس فشهي دس ّش يک ص کـَسّاي هٌغقِ د ؿتِ ػت ها يي حال دػرت کرن
د س ي دٍ پياهذ هْن هيهاؿذ کِ فباست ّؼتٌذ ص:
 .1تاحيشگز سي هش ػايش کـَسّا :هِ سغن گزؿت هريؾ ص يرک ػرال ص آغراص تلرَالت
رْاى فش ها يي حال ّوچٌاى ًگش ًيّايي دس خلَف گؼتشؽ هْاس فشهي هِ ػايش کـَسّا
ٍ هٌاعق ريش فيايي ٍرَد د سد.
ً .0اهـخق هَدى آيٌذُ :تلَالت هْاس فشهي هافج دگشگًَيّراي صيرادي دس هٌغقرِ
ؿذ ٍ هِ ًؾش هيسػذ دػت کن يک دِّ عَل هکـذ تا خاٍسهياًِ ؿکل ًْرايي خرَد س پيرذ
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کٌذ .دس فيي حال ٌَّص هـخق ًيؼت کِ دس آيٌذُ ،چِ فش دي قذست س دس دػرت خَ ٌّرذ
گشفت ٍ کـَسّاي دچاس تلَل هِ کذ م ػوت ٍ ػَ حشکت خَ ٌّذ کشد.
 .1تيييش سٍ هظ هياى هاصيگش ى :هْاس فشهي هافج تيييش ؿکل ٍ هاّيت سٍ هظ کـَسّاي
هٌغقِ ها يکذيگش ٍ ػايش هاصيگش ى هِ خلَف قذستّاي هضس ؿذُ ػت.
ها تَرِ هِ ٍيظگيّاي فَ  ،هْاس فشهي هِ ؿذت ػياػت خاسري سٍػيِ س تلت تاحيش
قش س د دُ ػت .هِ خلَف کِ سٍعّا دس آغاص ًؼبت هِ تلرَالت ترًَغ غرافلگيش ؿرذًذ؛ دس
هلش هتذ هِ حوايت ص حؼٌي هباسک پشد ختٌرذ ٍ ػرپغ دس حرل ٍ فلرل هَضرَؿ تاکيرذ
ٍسصيذًذ؛ دس خلَف زيبي ًيض هذٍديف ٍ پَتيي دچاس خت ف ًؾش ؿذًذ ٍ دس قبال تلرَالت
يوي ٍ هلشيي ػکَت کشدًذ .دس يي هيي هِ ًؾش هيسػرذ هَ ضرـ سٍػريِ دس قبرال تلرَالت
ػَسيِ تا حذ صيادي ص هَضـ يي کـَس دس قبال ػايش تلَالت خاٍسهياًِ ،هتفاٍت هَدُ ػت.
صيش سٍعّا ص ّواى صهاى آغاص ًاآس هيّا دس ػَسيِ هِ حوايرت ص هـراس ػرذ پشد ختٌرذ ٍ دس
يي س ُ حاهت قذم هاًذًذ.
الف) غافلگيزي در تًوس

سٍ هظ سٍػيِ ٍ تًَغ دس دٍس ى سياػت روَْسي صيي زقاهذيي هيفلي ص هقاد دٍػتاًِ
ٍ ّوکاسي ّاي ًضديک هشخَسد س هَد .دس ٍ قـ ،سٍ هظ دٍ کـَس يري فشكرت س هرش ي هقاهرات
تًَغ ٍ سٍػيِ فش ّن کشدُ هَد کِ صهيٌِّاي رذيذي هرش ي تقويرق سٍ هرظ دٍ راًبرِ پيرذ
کٌٌذ .سٍعّا هِ تًَغّ ،وچَى دسٍ صُ ي رْت ٍسٍد هِ آفشيقا هيًگشيؼتٌذ .ها يري حرال ص
ٍ ػظ ط ًَيِ  0211کِ هَد ًاسضايتيّا دس تًَغ گؼتشؽ يافت ،يي سٍ هظ ًيرض دػرتخَؽ
دگشگًَي گـت .يي فتش مّا کِ هِ دزيل ؿش يظ ًاهٌاػب رتوافي ٍ فؼاد د سي حاکن دس
دٍزت تًَغ كَست گشفت دس ًْايت هِ تيييش حکَهت هٌزش ؿذ.
دس خلَف تًَغ ،دٍزت سٍػيِ دس ٍّلِ ٍل خَ ػتاس پايراى خـرًَتّرا ٍ هشقرش سي
گفتگَّاي دهَکش تيک دس چاسچَ قاًَى ػاػي هش ي حل ٍ فلل هلش ى ػياػري ؿرذ ،هرا
ٌّگاهي کِ دسگيشيّا ؿذت يافتٍ ،ص ست هَس خاسرِ سٍػريِ دس هياًيرِ ي فر م کرشد کرِ
هؼکَ حَ دث ٍ تلَالت س دس تًَغ ها دقت هشسػي ٍ پيگيشي هيکٌذ .دس آى صهراى ،سٍػريِ
فتقاد د ؿت کِ هاصگشد ًذى ٍضاؿ ػياػي دس تًَغ هِ حال فادي ٍ هشقش سي حبرات ٍ پشّيرض
ص ّش ًَؿ دسگيشي هِ ًفـ ّوِ هشدم يي کـَس ػرت ،هرا پرغ ص آى کرِ هقرذ ص يرک هراُ
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ًاآس هي ،صيي زقاهذيي هي فلي ،سئريغ روْرَس يري کـرَس دس تراسيخ  12ط ًَيرِ  0211هرِ
فشهؼتاى ػقَدي هتَ سي ؿذ ،سٍػيِ ػياػت رذيذي س پيؾ گشفرت کرِ هبتٌري هرش آغراص
سٍ هظ ًَيي ها صهاهذ س ى رذيذ تًَغ هَد.
دس ؿش يغي کِ هِ ًؾش هي سػيذ ،سٍػيِ ًيض ّواًٌذ کـَسّاي غشهي ص حَ دث تًَغ
ؿگفت صدُ ؿذُ ػت ،دهيتشي هذٍديف ،سئيغ روَْس سٍػيِ دس تاسيخ  04ط ًَيِ دس هزوـ
رْاًي قتلادي د ٍٍع ًؼبت هِ حَ دث تًَغ چٌيي ؽْاس ًؾش کشد« :آًچِ دس تًَغ تفا
فتاد ،دسع هضسگي هش ي ػايش دٍزتّا دس ػش ػش رْاى هَد .دٍزتوشد ى ًبايذ گواى کٌٌرذ کرِ
تا هذ هش كٌذزي قذست تکيِ خَ ٌّذ صد ٍ ًياص رَ هـ خَد هِ سؿذ ٍ تَػقِ س ًاديذُ هگيشًذ.
هي هيذٍ سم کِ ٍضقيت دس تًَغ حبات ياهذ ٍ تاحيش هٌفي هش ٍضرقيت کلري دس رْراى فرش
ًگز سد» )Kremlin.ru, 26, 01, 2011( .ػخٌاى هذٍديف ًـاى هيدّذ کِ دٍزرت سٍػريِ
ًؼبت هِ تلَالت تًَغ ،ص يک ػَ غافلگيش ؿذ ٍ ص ػَي ديگش ّوؼَ ها غرش هرِ پرزيشؽ
تيييش دهَکش تيک دس تًَغ تي د دّ .وچٌيي دٍزت سٍػيِ هِ ّريچ ٍررِ خَ ّراى گؼرتشؽ
هيحباتي هِ ػايش کـَسّاي فشهي دس خاٍسهياًِ ٍ ؿوال آفشيقا ًبَد.
ب) احتياط در مصز

هلش يکي ص کـَسّاي هْن هٌغقِ خاٍسهياًِ ػت کِ سٍػيِ تَرِ ٍيظُ ي هِ تَػقِ
سٍ هظ خَد ها آى د سد .صيش هلش عي چٌذيي ػذُ ،رايگاُ هٌللش هرِ فرشد خرَد س دس ًقغرِ
تلال ٍس ػيا ٍ کـَسّاي آفشيقايي حفؼ کشدُ ٍ ًقؾ هْوي دس سّبشي فشٌّگي ٍ قتلادي
کـَسّاي ؿوال آفشيقا ٍ رْاى فش د ؿتِ ػت .ف ٍُ هرش يري ،پريؾ ص ٍقرَؿ ًقر دس
هلش ،چٌذ فاهل هْن ػياػي ٍرَد د ؿتٌذ کِ هِ سٍ هرظ قراّشُ ٍ هؼرکَ ؿرکل هريد دًرذ.
ًخؼت آى کِ هلش يک تَزيذکٌٌذُ هضس ًفت ٍ گاص ًبَد ٍ دس هاص سّراي رْراًي ًرشطي هرِ
سقاهت ها سٍػيِ ًويپشد خت .دٍم آى کِ هلش د س ي يرک سطيرن ػياػري ػرکَالس هرَد ٍ هرِ
هٌيادگش يي ػ هي ّوچَى يک دؿوي هيًگشيؼت .دس ًتيزِ هؼکَ ّيچ ػَ ؽٌي هِ قاّشُ
دس خلَف کوک هِ ؿَسؿياى ٍ يا رٌبؾّاي ػ هي هٌيادگش دس چچري ًذ ؿرت .ػرَهيي
دزيل ًضديکي هؼکَ ٍ قاّشُ هِ سطينكْيًَيؼتي هرشتبظ هري ؿرذ؛ صيرش سٍ هرظ ديپلواتيرک
پايذ س هلش ها سطينكْيًَيؼتي هش ي سٍػيِ کِ دس دٍسُ پؼا ؿَسٍي قلذ د ؿت سٍ هرظ خرَد
س ها تلآٍيَ تقَيت کٌذ ،يک هتياص هْن هلؼَ هيگشديذ )Mulaj, 2007: 2-3( .ف ٍُ هرش

ريسيٍ ي تُار عزتي؛ چالشَا ي پيامذَا13 /

يي ،هٌاػبات فشٌّگي ًيض ًقؾ هْوي دس سٍ هظ سٍػيِ ٍ هلش د ؿرتِ ػرت هرِ ًلرَي کرِ
ػاالًِ هيؾ ص ّ 322ض س گشدؿگش سٍع هِ هلش ػفش هي کشد.
ها تَرِ هِ يي سٍ هظ ،سٍعّا دس خلَف تلَالت هلش دس آغاص هيذ صيادي هرِ گرز س
حؼٌي هباسک ص يي هلش ى ٍ هاقي هاًذى ٍي دس قذست د ؿرتٌذ .چٌراى کرِ سئريغ روْرَس
سٍػيِ ،دهيتشي هذٍديف دس گفتگَي تلفٌي ها حؼرٌي هبراسک هرش ي ٍي ٍ کـرَسؽ آسصٍي
هَفقيت ٍ فبَس ص هلش ى ها تَػل هِ قاًَى کشد .سٍػيِ ها تَرِ هِ حتوال تکش س حَ دث هلش
دس هٌغقِ رذ ييعلب چچي ،چٌذ ى ص تلَالت هلش ٍ پيشٍصي قيام هشدم هرش سطيرن هبراسک
خَؿٌَد ٍ س ضي ًبَد .زبتِ سٍػيِ هش خ ف ياالت هتلذُ ،دخازت چٌذ ى صيرادي دس هلرش ى
هلش ًکشد ٍ هِ سغن آى کِ هؼياسي ص کاسؿٌاػاى ػياػي دس سٍػيِ هرش ي تَكريف تلرَالت
تًَغ ٍ هلش ص فٌَ ى « ًق ّاي سًگي» ػتفادُ کشدًذ ٍ يري ٍقرايـ س تلرت هرذيشيت ٍ
حوايت آهشيکا د ًؼتٌذ ها يي حال دٍزت سٍػيِ ًؼبت هِ ٍضاؿ قراّشُ هرا حتيراط ٍ کرٌؾ
ًـاى د د.
دٍزت سٍػيِ دس آغاص هش ضشٍست حل هؼازوتآهيرض هلرش ى تاکيرذ د ؿرت ٍ هرِ سغرن
حوايت ّايي کِ ص هباسک قبل ص ػقَط هِ فول آٍسد ها يي حال پغ ص دگشگًَي ٍضاؿ هرِ
ػشفت ها هخازفاى ٍي ستباط هشقش س کشد ٍ هش ي ّوکاسي ها دٍزت رذيذ ف م آهادگي ًورَد.
دس هياًيِّاي سػوي کشهليي کِ ص ػَي هذٍديف هٌتـش ؿذ ،هش تذ ٍم يفاي ًقؾ سٍػيِ هرِ
فٌَ ى يک هاصيگش هَحش دس سًٍذ گز س هلش هِ دهَکش ػي تاکيذ ؿذُ هَد .دٍزت سٍػيِ ها تاکيذ
هش يي هش کِ «يک هلش هاحبات ٍ دهَکش ت هيتَ ًذ کوک هرَحشي هرِ ترذ ٍم سًٍرذ كرلح دس
خاٍسهياًِ هکٌذ» ( ،)kremlin.ru, 12, 02, 2011ػقي کشد دس حازت هيٌاهيي هياى هخازفاى
ٍ هباسک هايؼتذ .ص يي سٍ هِ ًؾش هيسػذ هِسغن آى کِ دٍزت سٍػيِ دس آغراص هرِ حوايرت ص
هباسک هيپشد خت ،ها ّوضهاى ها غش  ،خَد س هش ي پزيشؽ تيييش ػياػي دس قراّشُ آهرادُ
کشد.
ج) ديگاوگي در ليثي

ٍ کٌؾ سٍػيِ دسهاسُ ٍضاؿ زيبي ها ػياػتّاي کشهليي دس خلَف ترًَغ ٍ هلرش
هتفاٍت هَد .دس حازي کِ تيييرش سطيرن دس ترًَغ ٍ هلرش ترا حرذ صيرادي ص عشيرق س ُّراي
هؼازوت آهيض ٍ هذٍى دخازت هؼتقين خاسري ًزام ؿذ هْاس فشهي دس زيبي ها تَرِ هِ هؼرلح
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ؿذى هخازفاى ص يک ػَ ٍ هقاٍهت قز في ص ػَي ديگش هِ رٌگ د خلي هٌتْي ؿذ .دس يرک
عشف يي رٌگ ،قذست ؿخلي قز في قش س د ؿت کِ ؿاهل ًيشٍّاي هٌيتي هَد ٍ دس عرشف
ديگشً ،يشٍّاي هشدهي حضَس د ؿتٌذ کِ هخـي ص آًْا هؼرلح ؿرذًذ ٍ سٍ دس سٍي ًيشٍّراي
حاکن يؼتادًذ .دس ؿش يغي کِ قز في دس آػتاًِ ؿکؼت د دى هخازفراى خرَد هرَد دس غرش
هلج ٍ گفتگَ دس هَسد حتوال هذ خلِ ًؾاهي فليِ دٍزت زيبي هِ ٍرَد آهذ.
هخازفاى هقوش قز في هقتقذ هَدًذ کِ غش ها يزاد هٌغقِ هوٌَفِ پشٍ صي هريتَ ًرذ
رلَي يک فارقِ ًؼاًي س دس زيبي هگيشد .يي دس حازي هَد کِ غشهيّا هذٍى هزَص ػراصهاى
هلل ًويتَ ًؼتٌذ يي فوليات س رش يي کٌٌذ .گش چِ سٍػيِ هِ ّوش ُ چريي ،ررش ي عرشح
هٌغقِ هوٌَفِ پشٍ ص س ف ى هؼتقين رٌگ هِ دٍزت زيبي هيد ًؼتٌذ ها يري حرال ؿرَس ي
هٌيت ػاصهاى هلل هتلذ ،سٍص  15هاسع  0211هش ي قغـ حولِّراي ّرَ يي هرِ ًيشٍّراي
قيامکٌٌذُ ٍ رلَگيشي ص کـتاس فش د غيش ًؾاهي ،قغقٌاهرِ ي دسهراسُ هؼرتي حرشين ّرَ يي
زيبي كادس کشد .يي قغقٌاهِ هَرب ؿذ کرِ ص سٍص  17هراسع ،فوليرات ًؾراهي ًيشٍّراي
ئت ف هش ضرذ زيبري آغراص گرشدد )Makarenko, 2011: 8; Arbatov, 2011:10( .هرذيي
تشتيب حوايت ًيشٍّاي ًاتَ ص هخازفاى قز في ،رٌگ زيبري س ص حازرت يرک رٌرگ د خلري
دسآٍسد ٍ هِ آى هقاد هيي زوللي هخـيذ؛ هِ ًلَي کرِ ػشًَؿرت ػياػري هشخري ص سّبرش ى
کـَسّاي غشهي هِ يي رٌگ گشُ خَسد.
دس يي هيي هِ سغن آى کِ سٍػيِ هِ قغقٌاهرِ  1751ؿرَس ي هٌيرت دسهراسُ تقيريي
هٌغقِ پشٍ ص هوٌَؿ هشفش ص کـَس زيبي س ي هوتٌـ د د ها يي حال ص ؿرذت ًتقرادّراي خرَد
کن ًکشد ٍ ًؼبت هِ فذٍل فاحؾ ًاتَ ص قغقٌاهِّاي  1۱۹۱ ٍ 1۱۹0ؿَس ي هٌيت ػاصهاى
هلل هتلذ هِ ؿذت ًاس ضي هَد .هِ فٌَ ى ًوًَِ ،پَتيي دس ٍ کٌـري تٌرذ هرِ تْرارن ًؾراهي
غشهيّا هِ زيبي ،كذٍس قغقٌاهِ  1751ؿَس ي هٌيت فليِ يي کـَس س هِ دفَتّاي قرشٍى
ٍػغايي هش ي زـکشکـي رٌگّاي كليبي تـربيِ کرشد )Lazareva, 2001: 22(.ص ػرَي
ديگش ،سٍػيِ ضوي هلکَم ًوَدى تْارن ًؾاهي ًاتَ هِ زيبي ،ػقي کشد ًَفي ػياػت فقرال
س ًيض دس قبال يي هلش ى دس پيؾ گيشد ٍ هِ هياًزيگشي هپرشد صد .هرا يري حرال دٍ هـرکل
فوذُ هش ػش س ُ هياًزي گشي سٍػيِ دس خلَف هلش ى زيبي ٍرَد د ؿرت .هـرکل ًخؼرت،
ززباصي ٍ ػاصؽ ًاپزيشي قز في ٍ هخازفاى ٍ هَد کِ هَررب ؿرقلٍِس ؿرذى هريؾ ص پريؾ
آتؾ رٌگ ٍ خـًَت ؿذُ هَدًذ ٍ هـکل دٍم ،توايل غش هِ هشکٌاسي قز في ص قذست هرَد
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کِ دس فول ّشگًَِ ت ؽ هؼکَ دس س ػتاي هياًزي گشي ٍ هاصگشد ًرذى حبرات هرِ هٌغقرِ س
ًاهوکي هيػاخت .هِ ّويي دزيل ًيض ت ؽّاي کشهليي رْت هشقش سي آترؾهرغ کاهرل ٍ
ػتفادُ ص توام ٍػايل هش ي حل ٍ فلل ديپلواتيک هلش ى هيًتيزِ هاًذ.
د) سکًت در تحزيه

هلش ى دس هلشيي هيتَ ًؼت ًِ تٌْا يي کـَس ،هلکِ کل خليذ فاسع ٍ حتري رْراى
س ًيض دػتخَؽ دگشگًَي ٍ تيييش کٌذ؛ صيش گش ًاآس هيّاي هلرشيي هرِ پادؿراّي فشهؼرتاى
ػش يت هيکشد ،آًگاُ هلش ى دس يي کـَس ص يک هؼ لِ هٌغقِ ي هِ ػشفت هرِ يرک هلرش ى
رْاًي تبذيل هي ؿذ .يي هؼ لِ هِ چٌذ فلت ػاػي هاص هيگشدد کِ فباست هيهاؿٌذ ص:
 .1هلش ى دس هلشيي هيتَ ًؼت هٌيت تَزيذ  12دسكذ ص ًفت رْاى س دچاس هـرکل
کٌذ .صيش هيذ ى ّاي ًفتي فشهؼتاى ػقَدي دس هٌغقِ زـشقيِ کِ  12دسكذ ًفت کرل دًيرا
س تأهيي هيکٌذ ٍ ،قـ دس هٌغقِ ي ؿيقِ ًـيي ػت کرِ تلرَالت هلرشيي هريتَ ًؼرت هرِ
ػشفت هِ آًزا ػش يت کٌذ.
 . 0هشکض فشهاًذّي ًاٍگاى پٌزن فشهاًذّي آهشيکا ،فاكلِ کوي ها هشکض فتش مّرا دس
هلشيي د ؿت .يري پايگراُ ٍ هشکرض فشهاًرذّي ص آى رْرت ّويرت د سد کرِ فوليراتّراي
پـتيباًي ص ًيشٍّاي آهشيکايي دس خليذ فاسع ،فش ٍ فياًؼرتاى س هرِ ًزرام هريسػراًذ ٍ
ّوچٌيي ها دصد ى دسيايي ػَهازيايي هباسصُ هيکٌذ .ص يي سٍّ ،شگًَِ خ ل دس فولکشد يي
پايگاُ هيتَ ًؼت ًيشٍّاي هشيکايي دس کـَسّا ٍ هٌراعق هرزکَس س هرا چرازؾّراي ررذي
هَ رِ ًوايذ.
هِ ّويي ػبب دٍزت هلشيي دس ٍ ػرظ هراسع  0211هرا ٍسٍد ًيشٍّراي کـرَسّاي
فش خليذ فاسع هِ ٍيظُ فشهؼتاى ػقَدي ،هَ فقت کشد ٍ هِ کوک آًْرا تَ ًؼرت ٍضراؿ س
تلت کٌتشل دسآٍسد .دس يي هيي ياالت هتلذُ هشيکا کِ ص قيامّاي فشهي دس ػرايش کـرَسّا
حوايت هيکشد دس هلشيي هِ عَس کاهل ًؾاسُگش ٍضاؿ هاًذّ .ويي هؼ لِ هافج ؿرذ کرِ ترا
حذ صيادي هَضـ سٍػيِ ٍ غش دس خلَف هلشيي هِ يکذيگش ًضديک گرشدد؛ صيرش سٍػريِ
ًيض فتش مّاي هلشيي س هَضَفي د خلي هيد ًؼت کِ هايذ ص عشيق گفتگرَ حرل ٍ فلرل
ؿَد .هش يي ػاع ،سٍػيِ فتش م چٌذ ًي هِ حضَس ًيشٍّاي ػقَدي دس خاک هلشيي ًکشد.
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دس ًتيزِ ،تفاٍت چٌذ ى صيادي دس هَ ضـ سٍػريِ ٍ غرش دس قبرال تلرَالت هلرشيي ٍررَد
ًذ ؿت.
ٌ) آرامش در يمه
سٍػيِ ٍ يوي دس ػالّاي خيش ،سٍ هظ خَد س هِ خلرَف دس حرَصُ ّوکراسيّراي
قتلادي ،گؼتشؽ تزاست ٍ ػشهايِ گز سي هيؾ ص پيؾ گؼتشؽ د دُ ًذ .هؼکَ ف قِ خَد
س هِ هـاسکت ؿشکتّاي سٍػي دس رش ي پشٍطُّاي كٌقت هش ً ،فت ٍ گاص ،آهياسي ٍ  ...دس
يوي ف م کشدُ هَد .حزن تزاست دٍ راًبِ هيراى سٍػريِ ٍ يوري دس ػرال  0225هرِ 162
هيليَى دالس هيسػيذ کِ دس حذٍد ّ 122رض س دالس آى س كرادس ت سٍػريِ تـرکيل هريد د.
ف ٍُ هش يي ،دٍ کـَس گامّايي س ًيض رْت ّوکاسيّاي ًؾاهي ٍ فٌي هشد ؿرتٌذًَ .ػراصي
ًيشٍّاي هؼلح يوي تَػظ تؼرليلات سٍػري ٍ تقويرش تزْيرض ت ،تراهيي قغقرات يرذکي ٍ
آهَصؽ پشػٌل ًؾاهي يوي ،ص رولِ صهيٌِّاي ّوکاسي دٍ عشف هَدّ .وچٌيي تَ فقّرايي
ًيض هِ هٌؾَس تقَيت ّواٌّگي دس هباسصُ ها فش طگش يي ،تشٍسيؼن ٍ دصدي دسيرايي دس خلريذ
فذى كَست گشفتِ هَد)Сурков, 2009( .
هِ سغن گؼتشؽ سٍ هظ دٍ کـَس دس ػالّراي خيرش ،هرا يري حرال سٍػريِ دس هش هرش
تلَالت يوي هِ آس هي ٍ کٌؾ ًـاى د د .هِ ًلَي کِ تفراٍت چٌرذ ى صيرادي هيراى هَ ضرـ
سٍػيِ ها غش دس خلَف تلَالت يوي ديذُ ًويؿَد .سٍػيِ ًيض ّواًٌرذ کخرش کـرَسّاي
غشهي ،پغ ص ٍقَؿ ًاآس هيّا دس يوي هِ تذسيذ فاكلِ خَد س ها فلي فبذ هلل كازح صياد کرشد ٍ
هِ هخازفاى ٍ ًضديک ؿذّ .وچٌيي هؼکَ ّواًٌذ غش خَ ّراى کراّؾ خـرًَت ٍ ًتقرال
قذست ص عشيق هؼازوتآهيض هِ هقاٍى سئيغ روَْس هرَد .دس ًْايرت ًيرض کرشهليي ص ًتقرال
هؼازوتآهيض قذست ص كازح هِ هقاٍى خَد ،ػتايؾ هِ فول آٍسد.
ي) تضاد در سًريٍ

ػَسيِ يکي ص کـَسّاي هٌغقِ خاٍسهياًِ هلؼَ هي ؿَد کِ ّوَ سُ سٍ هظ ًضديکري
ها سٍػيِ د ؿتِ ػت .دس دٍس ى رٌگ ػشد ،تلاد رواّيش ؿَسٍي هرِ حوايرت ص حشکرتّراي
آص ديهخؾ هلتّاي فش فليِ سطينكْيًَيؼتي ٍ ّظهًَي آهشيکا هيپشد خت .دس يري س ػرتا
ص ٍ خش دِّ  32تا ٍ خش دِّ  62ػَسيِ هْنتشيي هتلذ هؼکَ دس هٌغقِ خاٍسهياًِ هلؼرَ
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هيگشديذ )Mulaj, 2007: 2-3( .هرِ ًلرَي کرِ دس آى دٍس ى سترؾ ػرَسيِ ّورَ سُ تَػرظ
هذسىتشيي رٌگ فض سّاي سٍػي هؼلح هي گشديذ .دس ػالّاي پغ ص فشٍپاؿي تلاد روراّيش
ؿَسٍي ،سٍػيِ ًضديکي خَد س ها ػَسيِ دس قازب توايل رْت حل ٍ فلل هؼائل رْراًي قرش س
د دُ هَد ٍ قلذ د ؿت دس سًٍذ تقذيل سٍ هظ ػَسيِ ٍ سطينكْيًَيؼتي (ٍ ص ّوريي عشيرق ،دس
سًٍذ تقذيل ٍضاؿ دس هٌاػبات زبٌاًي ر سطين كْيًَيؼتي) ؿشکت کٌذ.
دس يي هيي ّش چِ ص صهاى آغاص تلَالت ٍ ًاآس هيّا دس ػَسيِ گزؿت ،هقراد هٌغقرِ ي
ٍ هيي زوللي آى ًيض هيـتش ؿذ .هِ ًلَي کِ ّش يک ص قذستّاي هٌغقِ ي ٍ فش هٌغقِ ي ػقي
کشدًذ هِ ًَهِ خَد ،هش س ًٍرذ يري تلرَالت تاحيشگرز س هاؿرٌذ .هرش يري ػراع ،سٍػريِ ضروي
فش خَ ًذى هـاس ػذ هِ ًزام ك حات ٍ پشّيض ص خـًَت فليِ هخازفاى هِ سٍ هظ خَد ها دٍزت
ػَسيِ د هِ د د ٍ حاضش ًـذ غش س دس فوال فـاسّاي ػياػري ٍ تلرشينّراي قتلرادي هرش
دهـق ّوش ّي کٌذ .يي دس حازي ػت کِ سٍعّا ضوي حوايت ص ت ؽّراي تلاديرِ فرش
هش ي حل ٍ فلل هؼازوتآهيض هؼ لِ ػَسيِ ،ػتفادُ ص زگَي يوي س هش کاسهشد صٍس ٍ ػرتفادُ
ص هذل زيبي تشريح هيد دًذ .دس يي س ػتا سٍػيِ ػقي کرشد هرِ فٌرَ ى هيراًزي هرش ي ًزرام
هز کش ت هياى دٍزت ػَسيِ ٍ هخازفاى فول کٌذ.
دس ٍ قـ ،هَضـ سٍػيِ دس قبال ػَسيِ ص يک ػَ هش ًياص هِ رش ي ك حات ٍ ققي دس
هخـي ص سطين دهـق هتوشکض ػت ٍ ص ػَي ديگش هش رلرَگيشي ص ّشگًَرِ هذ خلرِ غرش
ػتَ س هيهاؿذ .صيش هؼکَ هقتقذ ػت کِ چٌيي هذ خلِ ي فَ قب فارقِآهيض خَ ّذ د ؿت
ٍ ًِ تٌْا ٍحذت ٍ تواهيت سضي ػَسيِ س هِ هخاعشُ هي ًذ صد ،هلکِ حبرات ٍ هٌيرت س دس
ػش ػش هٌغقِ ًيض هِ چازؾ هي کـذ .ص ًؾش سٍػريٍِ ،قرَؿ رٌرگ د خلري ٍ هري حبراتي دس
ػَسيِ ،فَ قب ًاگَ سي خَ ّذ د ؿت ٍ دس دسرِ ٍل دس زبٌاى ًواياى خَ ّذ ؿرذ .دس ًتيزرِ
هؼکَ هِ هخازفت ها ياالت هتلذُ ٍ کـَسّاي سٍپايي پشد خت کِ خَ ػرتاس ػرتقفاي هـراس
ػذ هَدًذ ٍ ػقي هيکشدًذ دس ؿَس ي هٌيت ػاصهاى هلل هتلذ ،قغقٌاهِ ي هش ضرذ دٍزرت
ػَسيِ تلَيب ًوايٌذ .ف ٍُ هش يي ،هَ ضـ سٍػيِ ها کـَسّاي فضَ ؿَس ي ّوکاسي خلريذ
فاسع (ؿاهل هلشيي ،قغش ،کَيت ،هاس ت هتلذُ فشهري ،فوراى ،فشهؼرتاى ػرقَدي) ًيرض دس
تضاد قش س گشفت؛ صيش هش خ ف هلش ى دس تًَغ ،هلش ،يوي ٍ هلشيي کِ دٍ عشف هَ ضرـ هرِ
ًؼبت ّوؼَيي د ؿتٌذ ،دس هَسد ػَسيِ ،فضراي ؿرَس ي ّوکراسي خلريذ فراسع خَ ّراى
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هشکٌاسي ػذ هَدًذ )Шейх, 2012( .هِ سغن ٍرَد خت فّاي فَ  ،سٍػيِ هِ چٌرذ دزيرل
هِ حوايت ص هـاس ػذ د هِ د د .يي داليل فباستٌذ ص:
 .1سٍ هظ دٍراًبِ :ػَسيِ دس ػتش تظي هٌيتي سٍػريِ هرِ فٌرَ ى يرک ؿرشيک هْرن
س ّبشدي دس حَصُ طئَپليتيک ٍ ػياػي سصياهي ؿذُ کرِ ًوريترَ ى ص کٌراس آى گزؿرت .هرِ
ّويي دزيل هؼکَ دس ػالّاي گزؿتِّ ،وکاسي ّاي هٌيتي ٍ ًؾاهي خَد هرا ػرَسيِ س هرِ
ؿذت فض يؾ د دُ ػت .ف ٍُ هش هقاد ػياػي ٍ هٌيتي ،ػَسيِ هْنتشيي خشيذ س تؼرليلات
سٍػيِ دس هٌغقِ خاٍسهياًِ فشهي ػت ٍ ستؾ يي کـرَس هرِ آخرشيي هَؿرکّراي سٍػري
هزْض هيهاؿذ .ص يي سٍ ،سٍ هظ ها ػَسيِ ،د س ي هٌافـ قتلادي هيؿواسي هش ي سٍػيِ ػت.
هؼکَ کِ هِ خَهي هِ چٌيي هشي ٍ قف ػت ،هرا فورال تلرشين سػرال ػرللِ هرِ ػرَسيِ
هخازفت ٍسصيذُ ػت.
 .0حفؼ پايگاُ ًؾاهي دس دسياي هذيتش ًرِ :سٍػريِ دس ػرَسيِ پايگراُ ًؾراهي د سد ٍ
هؼکَ هايل ػت آى س حفؼ کٌذ .پايگاُ ًؾاهي سٍػي کِ دس هٌذس عشعَع دس ؿوال غرش
ػَسيِ قش س د سد هِ فٌَ ى هشکض ػشٍيغدّي فٌي هِ کـتيّاي ًيشٍي دسياي ػرياُ سٍػريِ
ػتفادُ هي ؿَد .يي پايگاُ ص دِّ  52هي دي دس ختياس ؿَسٍي قش س د ؿت .گش چِ پريؾ
ص هشٍص ًاآس هيّاي ػَسيِّ ،يچ يک ص کـتيّاي سٍػيِ دس آًزا قش س ًذ ؿتٌذ ،ها پغ ص آى
کِ گشٍُ ضشهتي ًيشٍي دسيايي آهشيکا ٍ ًاٍهش توي «رَسد هَؽ» دس ػَ حل ػرَسيِ ؽراّش
ؿذ ،هؼکَ ٍ دهـق يک هاس ديگش هِ ّويت ػتش تظيک يي هٌذس ٍ پايگاُ ًؾاهي پي هشدًذ .دس
حال حاضش هٌذس عشعَع ،تٌْا پايگاّي ػت کِ سٍػيِ دس دياي هذيتش ًِ دس ختيراس د سد .ص
يي سٍ ،حفؼ يي پايگاُ دسيايي هش ي هؼکَ ص ّويت هؼياس صيادي هشخَسد س ػت.
 .1هقادالت هيي زوللي :دس سٍػيِ يي تلليل ٍرَد د سد کِ هؼکَ ها س ي هوتٌرـ هرِ
قغقٌاهِ ي کِ غش هش ضذ زيبي دس ؿَس ي هٌيت تلَيب کرشد هرِ عرَس ػاصؿرکاس ًِ فورل
کشدُ ػت؛ صيش چٌيي هشي ص عشف غش هِ فٌَ ى هزَص دخازرت ًؾراهي دس زيبري سصيراهي
ؿذ ٍ هذيي تشتيب سٍػيِ يکي ص هتلذ ى خَد س کِ ص ًؾش ػشهايِگز سي ًيرض هرش ي سٍػريِ
هْن هَد ص دػت د د .دس ٍ قـ هِ سغن آى کِ دس آى قغقٌاهِ تٌْا هشقرش سي هٌغقرِ پرشٍ ص
هوٌَؿ هش فش ص خاک يي کـَس هش ي دفاؿ ص روقيت غيشًؾاهي پيؾ هيٌي ؿذُ هَد ها
يي حال قغقٌاهِ هِ دػتاٍيضي هش ي آغاص فوليات رٌگي ًاتَ دس ؿوال آفشيقا هبذل ؿرذ .
هذيي تشتيب حَ دث زيبي ًـاى د د کِ هي تَ ى ص قغقٌاهِ ّرا ػرَ ػرتفادُ کرشد .هرِ
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ّويي دزيل سٍػيِ ص ّشگًَِ قذ م هـاهِ هش ضذ ػَسيِ هِ ؿذت هيوٌاک ػت ٍ ًويخَ ّرذ
هزذد ً هشتکب ّواى ؿتباُ ؿَد .هِ خلَف کِ سٍػيِ تلَس هيکٌرذ پرغ ص پايراى رٌرگ
ػشد ،توام پايگاُّاي هَحش خَد س دس خاٍسهياًرِ ص دػرت د دُ ٍ ًتَ ًؼرتِ هرِ يفراي ًقرؾ
هپشد صد .ص يي سٍ ،حفؼ ػَسيِ هش ي سٍعّا هؼياس ّويت د سد .دس ٍ قـ سٍػيِ ص يک کـَس
فشهي دفاؿ ًويکٌذ ،هلکِ هِ حوايت ص هتلذ كلي خَد دس هٌغقرِ خاٍسهياًرِ هريپرشد صد ٍ
يي هش هيتَ ًذ هش رايگاُ هيي زوللي هؼکَ تاحيش هِ ػض يي د ؿتِ هاؿذ.
چالشَا ي پيامذَاي تُار عزتي تزاي ريسيٍ
دس حال حاضش هْاس فشهي هيتَ ًذ هِ دٍ دزيرل فورذُ هرش ي سٍػريِ چازـري ػاػري
هِؿواس آيذً .خؼت آى کِ هْاس فشهي هيتَ ًذ هش ٍضاؿ د خلي سٍػيِ تاحيشگز س هاؿذ؛ چٌراى
کِ هي تَ ى هشگض سي چٌذ تؾاّش ت هرضس دس فترش م هرِ ًترايذ ًتخاهرات دٍهرا ٍ سياػرت
روَْسي سٍػيِ س ًاؿي ص ّويي هش د ًؼرت .دٍم آى کرِ سٍػريِ دس هَ رْرِ هرا تيييرش ت
طئَپليتيک خاٍسهياًِ ،هايذ رايگاُ خَد س حفؼ کٌذ .هٌاهش يي هيتَ ى چازؾّاي هْراس فشهري
هش ي ػياػت خاسري سٍػيِ س هِ دٍ دػتِ چازؾّاي د خلي ٍ خاسري تقؼين کشد.
الف) چالشَاي داخلي

يکي ص هؼائلي کِ ص صهاى آغاص فتش مّاي رْراى فرش هرَسد هلرج ٍ هشسػري قرش س
گشفت ،آيٌذُ سٍػيِ ٍ هيض ى تاحيشپزيشي يي کـَس ص هْاس فشهي هَد .يي هؼ لِ ٌّگاهي ؿرذت
گشفت کِ «هيخائيل گَسهاچف» ،آخشيي سئيغ روَْس ٍ سّبش حض کوًَيؼت تلراد روراّيش
ؿَسٍي ،ضوي ًتقاد ص ٍضقيت ػياػي سٍػيِ ،سًٍذ حياي دهَکش ػي دس يي کـرَس س هؼرياس
کٌذ ٍ ًاقق د ًؼت ٍ ف م کشد کِ گش فٌاكش خَدکاهگي دس حکَهت سٍػيِ هِ ّوريي ؿرکل
د هِ ياهذ ،حتوال ٍقَؿ حَ دحي هخل هلش فض يؾ خَ ّذ يافت)Weir, 2011(.
گش چِ ّـذ س گَسهاچف د س ي هقاد ٍ صٍ ياي هْوي هرَد ،هرا هرا تَررِ هرِ يري کرِ
ًؾامّاي ػياػي دس کـَسّاي فشهي ٍ سٍػيِ هتفاٍت ّؼتٌذ ،زرز ًوريترَ ى ًتؾراس ٍقرَؿ
سٍيذ دّاي خاٍسهياًِ س دس د خل سٍػيِ د ؿت .يک ًؾشػٌزي کِ تَػظ هَػؼِ «زَ د » دس
هاُ فَسيِ ً 0211زام ؿذًُ ،ـاى هيدّذ کِ هشدم سٍػيِ هيذ چٌذ ًي هِ سٍي د دى تيييش
ٍ تلَالتي ؿبيِ هلش دس کـَس خَد ًذ سًذ.
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وظزسىجي درتارٌ تکزار تحًالت مصز در
ريسيٍ

احتمال ندارد
42%

اتفاق ميافتد
4%

اتفاق نميافتد
13%

بدون نظر
7%

احتمال دارد
34%
( )Russian Public Opinion on Unrest in the Arab World, 2011: 9

ّواى گًَِ کِ ًوَد س فَ ًـاى هيدّذ ،تٌْا  2دسكذ ص هشدم سٍػيِ هِ عرَس قغرـ
هقتقذ ّؼتٌذ ،سخ د دى تلَالت هلش دس سٍػيِ ًيض هکاىپزيش ػت .يي دس حازي ػرت کرِ
 11دسكذ هِ يقيي عويٌاى د سًذ کِ کـَس آًْا ؿاّذ چٌيي تلَالتي ًخَ ّذ هَدّ .وچٌريي
دسكذ فش دي کِ هقتقذ هيهاؿٌذ حتوال ٍقَؿ تلَالتي ؿبيِ هلش دس سٍػريِ ٍررَد ًرذ سد
ًيض هيؾ ص فش دي ػت کِ چٌيي حتوازي س دس ًؾش هي گيشًذ.
ص يي سٍ هِ سغن آى کِ هوکي ػت ،قيامّاي فشهي هِ تـذيذ دهَکش ػريخرَ ّي دس
سٍػيِ هٌزش ؿَد ٍ هشدم يي کـَس س فليرِ ػياػرتّراي کرشهليي هش ًگيرضد هرا يري حرال
حتوال ٍقَؿ تلَالت رْاى فش دس سٍػيِ تقشيباً ٍرَد ًذ سد؛ صيش تفاٍتّاي فويقي هيراى
ػياػت ٍ حکَهت دس سٍػيِ ها هلش ،تًَغ ٍ ػايش کـَسّاي فشهي ٍررَد د سد ٍ دس ًتيزرِ،
ًق ّاي فشهي هش سٍػيِ تاحيش ًخَ ٌّذ گز ؿت.
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دػت کن چٌذ دزيل هش ي چٌيي تلليلي ٍرَد د سد کِ فباست ّؼتٌذ ص:
 .1قذست ٍ هلبَهيت پَتيي :تقذ د َّ د س ى پَتيي هؼياس هيـتش ص تقذ د هخازفاى ٍي
ػت .هؼياسي ص هشدم سٍػيِ ،پَتيي س هشدي قذستوٌذ هيد ًٌذ کِ حبات ٍ آس هؾ س هِ آًاى
هاصگشد ًذُ ػت .دس سٍػيِ ،پَتيي هشدي ػت کِ ّوِ هيتَ ًٌذ ها فتواد ٍ عويٌراى کاهرل
هِ ٍ تکيِ کٌٌذ ٍ هلازح کـَس خرَد س هرِ ٍي هؼرپاسًذ .ص يري سًٍ ،رضد هؼرياسي ص هرشدم،
سٍػيِ هذٍى پَتيي ،سٍػيِ ي خَ ّذ هَد کِ ديگش سٍي حبات ٍ آس هؾ س ًخَ ّرذ ديرذ ٍ هرِ
حتوال صياد دسگيش ًق هي خًَيي ٍ يا رٌگي د خلي هيؿَد ٍ هِ کـَسّاي کَچرک تزضيرِ
هيگشدد .هٌاهش يي پَتيي کِ ًواد حبات ٍ آس هؾ دس کـرَس ػرت ،هْترش ص ّرش فرشد ديگرشي
هيتَ ًذ ّذ يت ٍ سّبشي سٍػيِ س هش فْذُ گيشدً .بايذ ص ياد هشد کِ ٌَّص ٍيش ًيّا ٍ هيرش ث
ًاخَؿايٌذ ًق  ٍ 1715فشٍپاؿي تلاد رواّيش ؿَسٍي دس رّاى کخش هشدم سٍػيِ هراقي
هاًذُ ػت .هِ ّويي دزيل ًيض گش ص ؿْشًٍذ ى سٍػريِ ػرَ ل ؿرَد کرِ ص هيراى «حبرات ٍ
هٌيت» ٍ «آص دي ٍ دهَکش ػي» ،کذ م يک س ًتخا هيکٌٌذ ،هيگوراى پاػرخ کخرش هرشدم،
«حبات ٍ هٌيت» خَ ّذ هَد .زبتِ چٌيي هشي هِ هقٌاي ٍرَد ًرا هٌي رتورافي دس سٍػريِ
ًيؼت ،هلکِ هِ آى هقٌا ػت کِ هشدم ص ٍقَؿ سٍيذ دي ًؾيش ًق يا رٌگ د خلي ٍ حتري
تزضيِ کـَس خَد ،هيوٌاک ّؼتٌذ)Bahman, 2012( .
دس ًتيزِ پَتيي کِ تَ ًؼتِ ها قذ مّاي خَد ،سٍػيِ س ص ٍسؿکؼتگي دِّ  ،72سّرايي
هخـذ ٍ حبات ػياػي ٍ رتوافي س هِ يي کـَس هاصگشد ًذً ،ضد کخش هشدم سٍػيِ ّوچَى يرک
ًاري ٍ قْشهاى هِ ؿواس هيآيذ .دس هزوَؿ هيتَ ى ػِ هقَزِ «ضذيت ها غرش »« ،هاصگشد ًرذى
حبات ٍ آس هؾ هِ کـَس» ٍ « حياي قذست سٍػيِ دس ػغح رْراى» س دزيرل كرلي هلبَهيرت
پَتيي دس د خل سٍػيِ هلؼَ ًوَد .هِ فٌَ ى ًوًَِ دس يک ًؾشػٌزي کِ يک ّفتِ پريؾ ص
ًتخاهات سياػت روَْسي سٍػيِ تَػظ هَػؼِ زَ د كَست گشفت 41/44 ،دسكذ هشدم فر م
کشدًذ کِ ًتخا پَتيي هِ هقٌاي يؼتادگي دس هش هش غش ٍ هِ ٍيظُ آهشيکا ػرت ٍ هرِ ّوريي
دزيل ًيض هِ ٍي س ي خَ ٌّذ د د)Левада-Центра, 2012: 20-24( .
ف ٍُ هش هلبَهيت پَتيي دس هيي قـاس هختلف رتوافيٍ ،ي ًضد ًخبگراى سٍػريِ ًيرض
رايگاُ هشرؼتِ ي د سد .هِ ّويي دزيل ًيض ًخبگاى سٍػيِ ّوَ سُ حوايرت خرَد س ص پرَتيي ٍ
ػياػتّاي ٍي ف م کشدُ ًذ .چٌاى کِ حتي ًاهضدّاي ًتخاهات سياػت روَْسي سٍػيِ ًيرض
هِ خَهي هي د ًؼتٌذ کِ هذٍى ًزام ّشگًَِ تقلبي ،هاص ّن ٍالديويش پرَتيي هرِ فٌرَ ى سئريغ
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روَْس سٍػيِ ًتخا هيؿَد .آًْا هِ خَهي ص هيض ى هلبَهيت پَتيي دس هيراى هرشدم سٍػريِ
آگاّي د ؿتٌذ .هِ ًلَي کِ «هيخائيل پشٍخَسٍف» ص پيؾ ف م کرشدُ هرَد کرِ ّريچ هختري
هش ي پيشٍصي دس ًتخاهات ًذ سد)Голоса Америки, 21, 01, 2012(.
ً .0اتَ ًي هخازفاى دس رز هقتشضاى :هخازفاى پَتيي دس ػغح ًخبگاىّ ،يچ ٍصًِ ٍ
فٌلش قاهل تکايي ًذ سًذ .کخش ًخبگاى هخازف پَتيي ٍ ،هؼتِ هِ عيفّاي ػياػري هختلفري
ص هٌتْي زيِ چپ تا س ػت ّؼتٌذ .هِ ّويي دزيل ًيض ًِ هيتَ ًٌذ هِ تٌْايي حشگز س هاؿٌذ ٍ
ًِ قاهليت تلاد ها يکذيگش س د سًذ« .گٌادي صٍگاًَف» کِ سّبشي «حرض کوًَيؼرت» س هرش
فْذُ د سدً ،ضد هؼياسي ص هشدم سٍػيًِ ،واد دٍس ى حکَهت ؿَس ّا هلؼَ هريؿرَد .گرش
چِ يي هش هافج ؿذُ کِ ًؼبت هِ ػايش هخازفاى پَتيي ص َّ د س ى هيـتشي هشخَسد س هاؿذ،
ها ٍ ققيت آى ػت کرِ حرض کوًَيؼرت ٍ سّبرش ى آى ،عري  02ػرال گزؿرتِ دس تورام
هباسصُّاي ًتخاهاتي ؿکؼت خَسدُ ًذ« .ػشگ ي هيشًٍرَف» سّبرش «حرض سٍػريِ فرادل»،
«ٍالديويش طيشيٌَفؼکي» سّبش «حض زيبش ل دهَکش تيک سٍػيِ»« ،گشيگرَسي ياٍزيٌؼرکي»
سّبش «حض ياهلَکَ» ٍ «هيخاييل پشٍخَسٍف» ،تارش ٍ هيلياسدس سٍػي ًيض ّش يک ،عشفذ س ى
ًذک د سًذ ٍ فو ً قادس هِ ًزام قذ م چٌذ ى هضسگي ًيؼتٌذ .دس ٍ قـ کخرش ّرَ د س ى آًْرا س
عشفذ س ى زيبش ل دهَکش ػي ٍ فيػاالس ى راهقِ کِ هتقلق هِ عبقِ هتَػظ ّؼتٌذ ،تـرکيل
هيدٌّذ.
ًکتِ ديگشي کِ دسهاسُ هخازفاى دٍزت سٍػيِ هايذ هَسد تَرِ قش س د د ،هيهشًاهِ هَدى
آًاى ػت .يي ًکتِ آًچٌاى خَدًوايي هيکٌذ کِ هِ فتقاد هؼياسي ص هرشدم سٍػريِ ،حتري
گش ّويي هشٍص ّش يک ص يي هخازفاى دس س ع قذست قش س هگيشًذّ ،يچ هشًاهِ ي هرش ي د سُ
کـَس ًخَ ٌّذ د ؿت .آًْا تٌْا هِ س ئِ هشًاهِّاي کلي هيپشد صًذ ٍ توام تَ ى خَد س كرشف
هخازفت ها پَتيي هيکٌٌذ .ص يي سٍ ،هشدم فتقاد د سًذ کِ ًراتَ ًي يري فرش د دس د سُ هرَس
کـَس هافج هي ؿَد کِ ػشًَؿرت هرذي دس ًتؾراس سٍػريِ هاؿرذ .دس ٍ قرـ ،فقرذ ى هشًاهرِ
هـخق ًضد ًخبگاى هخازف هافج ؿذُ کِ ّيچ يک ص آًْا ص تَ ى هش فْذُ گشفتي راًـيٌي
پَتيي هشخَسد س ًباؿٌذ .دس ًتيزًِ ،خبگراى ػياػري هخرازف دس سٍػريِ ص ؽشفيرت چٌرذ ى
صيادي هش ي رز فش د هقتشم هشخَسد س ًيؼتٌذ)Bahman, 2012( .
 . 1فقذ ى هذًِ رتوافي هقتشمً :تايذ يک ًؾشػٌزي کرِ دس رشيراى تؾراّش ت سٍص
 02دػاهبش دس خياهاى ػاخاسٍف هؼکَ ًزام ؿذًُ ،ـاى هيدّذ کِ  42دسكذ فرش د حاضرش
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دس تؾاّش ت س هشد ى ٍ  22دسكذ س صًاى تـکيل هيد دًذ کِ ص هياى يي تقرذ د  03دسكرذ
فش د  16تا  03ػال 11 ،دسكذ  03تا  17ػال 01 ،دسكذ  22ترا  32ػرال ٍ  00دسكرذ
فش د ،هاالي  33ػال هَدًذ .ص ًؾش ػغح تللي ت ًيض  40دسكرذ فرش د ؿرشکت کٌٌرذُ دس
تؾاّش ت ،فاسك زتللي ى د ًـگاُّا هَدًذً .کتِ رازب تَرِ ديگش يي ػرت کرِ  24دسكرذ
فش د حاضش دس تؾاّش ت س فش دي تـکيل هيد دًذ کِ ص ًؾرش ؿريلي دس ستبرِ هتخلرقّرا
راي هيگيشًذ .ص ًؾش گش يؾ ػياػي ًيض  16دسكذ عشفذ س دهَکش ػي ٍ  11دسكذ َّ خَ ُ
زيبش زيضم هَدًذ)Левада-Центр, 20011:21-26(.
دس ًتيزِ ،هذًِ رتوافي ًاس ضي ص هِ ػياػتّاي پَتيي ،هتقلق هرِ عبقرِ هتَػرظ
راهقِ هيهاؿٌذ .گش چرِ يري عيرف دس راهقرِؿٌاػري ػياػري ص ّويرت هؼرياس صيرادي
هشخَسد س ػت ٍ هيتَ ًذ هِ ًلَ ػشًَؿت ػاصي فول کٌذ ،ها دس فيي حال هايرذ هرِ هيرض ى
قذست عبقِ هتَػظ دس راهقِ سٍػيِ ًيض تَرِ ؿَد .ضقف عبقِ هتَػظ ؿرْشي دس راهقرِ
سٍػيِ هافج ؿذُ کِ کخش هخازفاى پَتيي دس ؿْشّاي هضس هخل هؼرکَ ٍ ػرٌتپتشصهرَس
تَ ى خَدًوايي د ؿتِ هاؿٌذ .ص يي سٍ ،هذًِ رتوافي هخازفاى د س ي خلايق ٍيظُ ي ًؾيرش
گشيض ص خـًَت ٍ ك حعلبي ػت .هِ ّويي دزيل ًيض ًخبگاى هخازف ص تَ ى هؼيذ چٌذ ى
صيادي هشخَسد س ًيؼتٌذ ٍ گش دٍزت سٍػيِ تلوين هگيشد کِ ديگش ها آًْا هرذ س ًکٌرذ ،آًگراُ
ّويي عيفي کِ دس تؾاّش ت ؿشکت هيکٌٌذ ًيض خياهاىّا س تشک خَ ٌّذ کرشد ٍ ديگرش هرِ
فش خَ ى ّيچ ص ًخبگاى هخرازف ،پاػرخ هخبرت ًخَ ٌّرذ د د .دس فريي حرال ،سٍػريِ فاقرذ
روقيت هيؾ ص ًذ صُ هضس رَ ًاى تلليل کشدُ ،هيکاس ٍ فاقذ رايگاُ دس راهقرِ ػرت .هرِ
ّويي دزيل ًيض دس گشدّواييّا ٍ تزوـّايي کِ ص ًتخاهات دٍها هِ هقرذ دس هؼرکَ ٍ ػرايش
ؿْشّاي سٍػيِ هشگض س ؿذُ ًذ ،تقذ د َّ د س ى پَتيي هؼياس هيـرتش ص تقرذ د هخازفراى هرَدُ
ػت .يي هش هيتَ ًذ دس دس صهذت هافج هشٍص ػشخَسدگيّاي رتوافي ٍ ػياػري دس هيراى
عيفّايي ص هخازفاى ًيض هـَد.
 .2قذست ٍ تَ ى هيي زوللي سٍػيِ :هؼکَ پيؾ ص هْراس فشهري ًيرض تاحيشًاپرزيش هرَدى
خَد س ص خيضؽ ٍ تٌؾ دس کـَسّاي ّوؼايِ ًـاى د دُ ػت .چٌاى کِ ها تَرِ هِ توايرل
غش هش ي گؼتشؽ ًق ّاي سًگي هِ سٍػيِ ها يي حال هؼرکَ ص ًراآس هيّراي ٍکرش يي،
گشرؼتاى ٍ قشقيضػتاى هلَى هاًذ .دس ٍ قـ ،هيض ى قذست ٍ تَ ى سٍػيِ دس فشكِ هيي زوللي
هيؾ ص آى ػت کِ يي کـَس س هِ ػادگي دسگيش فتش مّايي ص قبيل هْاس فشهي کٌذ.
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ب) پيامذَاي خارجي

گش چِ دس د خل ،دٍزت سٍػيِ ًگش ًي چٌذ ى صيادي ص ٍقَؿ تلرَزي ًؾيرش هْراس فشهري
ًذ سد ،ها دس هليظ هٌغقِ ي ها چازؾّاي صيادي هَ رِ ػت .هش يي ػاع سٍػيِ دػرت کرن
ها چْاس چازؾ ػاػي دس قبال هْاس فشهي سٍ دس سٍ هيهاؿذ .يي چازؾّا فباست ّؼتٌذ ص:
 .1تضييـ هٌافـ ٍ کاّؾ سٍ هظ :سٍػيِ ًگش ى هٌافـ ٍ آيٌذُ سٍ هظ خَد ها کـَسّاي هٌغقرِ
ػت .سٍػيِ دس حَصُ قتلادي ها کخش کـَسّاي فشهي سٍ هظ خَهي د سد .هِ خلَف فرشٍؽ
تؼليلات ٍ رٌگ فض سّاي سٍػي هِ کـَسّاي فشهي ص ّويت هؼرياس صيرادي هرش ي هؼرکَ
هشخَسد س ػت .ص يري سٍ ،کرشهليي ص تيييرش سّبرش ى رْراى فرش ٍ دس پري آى ،دگشگرًَي
ػياػتّاي حاکن هش يي کـَسّا ًگش ى ػت ٍ هِ ؿذت هٌرافـ قتلرادي خرَد س دس خغرش
هي هيٌذ .هِ فٌَ ى ًوًَِ ،سٍ هظ سٍػيِ ها تًَغ ٍ هلش دس دٍس ى هري فلري ٍ هبراسک هؼرياس
ًضديک هَد ،ها يٌک هقلَم ًيؼت کِ آيٌذُ سٍ هظ هؼکَ ها يي کـَسّا چِ ػوت ٍ ػرَيي
پيذ کٌذ.
ف ٍُ هش يي ،سٍػيِ دس زيبي ،ػَسيِ ،هلشيي ،سدى ،فشهؼتاى ٍ ػرايش کـرَسّاي فشهري
ًيض هٌافـ صيادي د سد کِ حتواالً ص دػت خَ ٌّذ سفت .هِ فٌَ ى ًوًَِ ،سٍػيِ پريؾ ص حولرِ
ًؾاهي ًاتَ هِ زيبي ها يي کـَس دس فشكِ ًشطي ّوکاسي هيکشد ،ها ّن کٌَى هش حرش هوبراس ى
يي کـَس ،قش سد دّاي ًفتي هؼکَ ٍ عش هلغ ًيض هِ خغش فتادُ ػتّ .وچٌيي زيبري دس ػرال
 0227قش سد د خشيذ تؼليلات هِ سصؽ چْاس هيلياسد دالس هرا سٍػريِ هرش ي خشيرذ هازگشدّراي
ًؾاهي «آزيگاتَس» ،هزوَفِّاي پذ فٌذ َّ يي «پاًتؼيش ع-يک» ٍ تاًکّاي «تي »72-هضرا
کشد ٍ ها تَرِ هِ ٍضقيت حاکن هش زيبي ،هذيْي ػت کِ سٍػيِ ّريچ هٌفقتري ص يري قرش سد د
ًخَ ّذ هشد .فضٍى هش يي ،سٍػيِ قلذ فشٍؽ رٌگٌذُّاي «هيرگ ،»11-هَؿرکّراي هازرذ س
«ياخًَت» ٍ هزوَفِ پذ فٌذ هَؿکي « ع »122-س هرِ ػرَسيِ هرِ سصؽ  12هيليراسد دالس
د ؿت ٍ حتوال هيسٍد يي قش سد د هِ رش دس ًيايذ .دس يوي ًيض هٌافـ قتلرادي سٍػريِ دس
خغش فتاد ٍ هقلَم ًيؼت کِ سٍػيِ دسآهذي ص قش سد د تؼليلاتي يک هيلياسد دالسي ها يري
کـَس د ؿتِ هاؿذ .دس هزوَؿ خؼاس ت حتورازي ٍ سدُ هرِ سٍػريِ دس فشكرِ ًفرت ٍ گراص ٍ
كادس ت تؼليلات سٍػي ،حذٍد  03هيلياسد دالس هشآٍسد ؿذُ ػت)Зотов, 2011(.
ص ػَي ديگش ،حوايت سٍػيِ ص سطين هـاس ػذ هَرب ؿذُ کِ تا حرذي ٍرْرِ يري
کـَس ًضد فکاس فوَهي رْاى فش خذؿِد س ؿَد .هِ ًلَي کرِ دس  11ػرپتاهبش  0211دس
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ؿْشّاي هختلف ػَسيِ تؾاّش تي ها فٌَ ى «ػِ ؿٌبِ خـن دس هش هش سٍػريِ» هشگرض س ؿرذ ٍ
حتي دس هشخي ص ؿْشّا ًؾيش حوق ٍ دسفا ،پشچن سٍػيِ س هرِ آترؾ کـريذًذ؛ هرشي کرِ
حتي پغ ص حولِ ؿَسٍي هِ فياًؼتاى ًيض تفا ًيفتادُ هَد .ص يري سٍ هرِ ًؾرش هريسػرذ،
هلبَهيتي کِ سٍػيِ عي ػالّراي گزؿرتِ هرا حوايرت ص هَضرـ فرش دس قبرال هٌاقـرِ
فلؼغيي ،فش ٍ ػَد ى هِ دػت آٍسدُ تا حذ صيادي دس حوايت ص سطين ػَسيِ تضقيف ؿذُ
ػت .ها يي حال دس خاسد ص ػَسيِ ٍ ،کٌؾ فوَهي ًؼبت هِ ػياػتّراي هؼرکَ دس قبرال
ػَسيِ هتفاٍت ػت .دس حازي کِ هخازفاى ػذ ص هؼکَ هي خَ ٌّذ کِ هرِ حوايرت خرَد ص
دٍزت ػَسيِ خاتوِ هخـذ ،هخؾ هضسگي ص ؿْشًٍذ ى ٍ ًخبگاى دس خاٍسهياًرِ هرش يري هراٍس
ّؼتٌذ کِ هَضـ سٍػيِ دس خَس حتش م ػت .يي هخؾ فتقاد د سًذ کرِ سٍػريِ هرش خر ف
غش ٍ ػايش کـَسّاي فشهي هِ راي آى کِ دس پي هٌرافـ خرَد هاؿرذ هرِ دًبرال هشقرش سي
هٌيت ٍ حبات دس هٌغقِ ٍ رْاى ػت)Шейх, 2012( .
 . 0تؼشي هْاس فشهي هِ خاسد ًضديک :سٍػيِ هِ ؿذت ص هشٍص ّشگًَرِ تييرش ٍ تلرَل
غيشهٌتؾشُ ٍ غيشقاهل پيؾ هيٌي دس هٌاعق پيش هًَي خَد هيوٌاک ػت .هِ خلَف گش يري
تيييش ت دس کـَسّاي آػياي هشکضي ٍ قفقاص سٍي دٌّذ ،آًگاُ هيحباتي ٍ ًاپايرذ سي ػياػري
دس ػش ػش هٌغقِ گؼتشؽ خَ ّذ يافت .چٌيي هشي هِ ّيچ ٍرِ دس س ػرتاي هٌرافـ هلري ٍ
هٌيتي سٍػيِ هلؼَ ًوي ؿَد .دس ًتيزِ ها تَرِ هِ يٌکِ حتوال تاحيشگز سي سٍيذ دّاي
کـَسّاي فشهي هش ٍضاؿ قفقاص ٍ آػياي هشکضي ٍرَد د سد ،زز هْاس فشهي ص يي هٌؾرش ًيرض
يک چازؾ هْن هلؼَ هي ؿَد )Ivanov, 2011( .هِ خلَف کِ آػياي هشکضي ٍ قفقراص
ها هؼايلي ّوچَى دسگيشي د خلي ،خت ف ّاي قرَهي ،هلري گش يري ،هٌيرادگش يي ػر هي،
خت فّاي هشصيً ،تقال قذست ٍ هباحج راًـيٌي ػياػي دػت هِ گشيباى هيهاؿرٌذ .هرِ
ّويي دزيل ًيض هِ فٌَ ى هٌغقِ ي غيشقاهل پيؾ هيٌي ؿٌاختِ هيؿَد کرِ تلرَالت رْراى
فش هيتَ ًذ هش آى تاحيشگز س هاؿذ .هايذ دس ًؾش د ؿت کِ يي هٌاعق پيؾ ص تلَالت رْاى
فش ؿاّذ دٍ دگشگًَي ػاػي دس ػاختاس ػياػي قشقيضػرتاى ٍ گشرؼرتاى ًيرض هرَدُ ًرذ.
هٌاهش يي ًگش ًي سٍػيِ ص ٍقَؿ تلَالتي ّوچَى ٍقايـ رْاى فش دس آػياي هشکضي ٍ قفقاص،
چٌذ ى هي هَسد ًيؼت.
 .1تـذيذ ػ مگش يي س ديکال :گؼتشؽ حشکتّاي ػ هي دس خاٍسهياًِ ٍ تاحيش آى
هش هؼلواًاى سٍػيِ هِ خلَف دس قفقاص ؿوازي ،يکي ص هْنتشيي چازؾّاي سٍػيِ دس قبال
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هْاس فشهي هلؼَ هيؿَد .هٌغقِ قفقاص ؿوازي يکي ص هيحباتتشيي هٌاعق سٍػيِ هِ ؿواس
هي آيذ کِ ّوَ سُ دسگيش فش ط گش يي ٍ فوال تشٍسيؼتي هَدُ ػت .هؼلواً گش حشکرتّراي
ػ ر هي دس خاٍسهياًررِ گؼررتشؽ پيررذ کٌررذ ،آًگرراُ هشصّرراي روْررَسيّررا ٍ هخررؾّرراي
هؼلواى ًـيي سٍػيِ س ًيض دس خَ ّذ ًَسديذ .دس ٍ قـ ،گؼتشؽ ّشد ٍ هشد دس خاٍسهياًِ کِ
پياهذ هْاس فشهي هلؼَ هيؿَد ،هيتَ ًذ هَرب قذست يافتي ػ م گش ياى س ديکرال گرشدد
ٍ هش ػ م گش ياى قفقاص تاحيش هگز سدً .بايذ ص ياد هشد کِ پـتيباًي کـرَسّايي ًؾيرش هراس ت،
فشهؼتاى ٍ قغش ص ػ م گش ياى س ديکال قفقاص ؿوازي هيتَ ًذ هش ي سٍػيِ چازؾػراص هاؿرذ.
يي دس حازي ػت کِ پيؾ ص يي ،کـَسّايي ًؾيرش هلرش ،سدى ،ػرَسيِ ٍ زيبري دس قضريِ
چچي ص سٍػيِ راًبذ سي کشدُ هَدًذ ٍ ص عشفي ػ مگش يراى هلرشي هشخرَسدي هٌفري هرا
سٍػيِ د سًذ ٍ چٌاًچِ دس قاّشُ هِ قذست دػت ياهٌذ ،هيتَ ًٌرذ تراحيش صيرادي هرش فقراالى ٍ
گشٍُّاي ػ هي دس قفقاص ؿوازي د ؿتِ هاؿٌذ .هٌاهش يي تلَالت هْاس فشهي هِ خلَف تيييش
ػش ى کـَسّايي کِ دٍػت ٍ هتلذ سٍػيِ هلؼَ هري ؿرذًذ ،يرک چرازؾ ررذي هرش ي
هؼکَ هلؼَ هي ؿَد .هِ خلَف کِ ًق ّاي فشهي تاکٌَى سطينّاي الئيرک س ص ػرش
س ُ خَد هشد ؿتِ ًذ ٍ گشٍُّاي ػ هي ًؾيش « خَ ى زوؼلويي» دس هلش ٍ «حض زٌْضرِ»
دس تًَغ هِ پيشٍصي دس ًتخاهات دػت يافتِ ًذ کِ چٌريي هرشي هريتَ ًرذ هرش ًگش ًريّرا ٍ
چازؾّاي سٍػيِ هيافض يذ.
دس ًتيزِ ،يکي ص دغذغِّاي كلي سٍعّا هرِ حتورال تکرش س قيرامّراي فشهري دس
هٌغقِ رذ ييعلب چچي هاص هيگشدد .دس ٍ قـ ،سٍعّا ص يي ًگرش ى هريهاؿرٌذ کرِ هلرج
ػ م گش يي دس هٌغقِ ٍد هگيشد ٍ يي هش هِ قفقاص ؿوازي ػش يت کٌذ؛ صيش آًْا پيًَذ هؼياس
قَي هيي سؿذ ػ مگش يي دس هٌغقِ ٍ تقَيت رشياىّاي ػ هي دس قفقاص ؿوال هريهيٌٌرذ.
چٌاى کِ دهيتشي هذٍديف ،سئيغ روَْس سٍػيِ ف م کشدُ هرَد کرِ قيرامّراي کـرَسّاي
فشهي هيتَ ًذ هِ دِّّا حشيق کِ فش طگش يي ػ هي س گؼتشؽ هيدّذ ،هٌزرش ؿرَدٍ .ي
ّوچٌيي ف م کشد کِ فلياىّاي فش هيتَ ًذ تاحيشي هؼرتقين هرش ٍضرـ سٍػريِ د ؿرتِ
هاؿذ )Фролов, 2011( .ص ًؾش دٍزت سٍػيِ ،تقَيت فضاي ػ هي دس يي هٌغقِ هيتَ ًذ
هافج تـرذيذ هـرک ت دس يري کـرَس ٍ فرض يؾ حور ت تشٍسيؼرتي ص ػرَي گرشٍُّراي
رذ ييعلب دس قفقاص ؿوازي ؿَد .ص ػَي ديگشً ،گش ًي سٍػيِ ص حراکن ؿرذى رشيراىّراي
ػ هي دس يي کـَسّا ٍ حوايت حتوازي آًْا ص هباسص ى چچٌي ػت .هِ فباست ديگش ،آًْرا
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هِ دزيل فلقِّراي هرزّبي خرَد هرِ حوايرت ص چچٌري ّرا هپشد صًرذ .ص يري سٍ ،گؼرتشؽ
حشکتّا ي ػر هي دس خاٍسهياًرِ ٍ تاحيشپرزيشي هؼرلواًاى سٍػريِ هرِ خلرَف دس قفقراص
ؿوازي ،يکي ص ًگش ًيّاي هْن هؼکَ هلؼَ هي ؿَد.
 .2فض يؾ حضَس ًؾاهي غش هِ خلرَف آهشيکرا دس کـرَسّاي خاٍسهياًرِ ٍ ؿروال
آفشيقا :دس يرک ًؾشػرٌزي کرِ تَػرظ هَػؼرِ «زرَ د » دس هراُ هراسع ً 0211زرام ؿرذُ،
ؿْشًٍذ ى سٍػيِ دس خلَف آًچِ کِ دس کـَسّاي خاٍسهياًِ دس رشياى ػتً ،ؾرش ت ررازبي
س ئِ د دًذ .هش يي ػاع 05 ،دسكذ هشدم سٍػيِ هقتقذ هيهاؿٌذ کِ تلَالت خاٍسهياًرِ ،يرک
ًق هشدهي فليِ سطينّاي فاػرذ ٍ ػرتبذ دي ػرت 11 .دسكرذ يري ترٌؾ س هشهرَط هرِ
خت فّاي قَهي ٍ قبيلِ ي هيد ًٌذ ٍ  7دسكذ يي ٍقايـ س يک ؿَسؽ خَدرَؽ ٍ هيسحرن
تلقي هيکٌٌذ .ص عشفي 12 ،دسكذ ص هشدم سٍػيِ هقتقذ ّؼتٌذ کِ يي تلَالت يرک ًقر
ػ هي ػت ٍ هِ قذستگيشي تٌذسٍّاي هزّبي هٌزش خَ ّذ ؿذ .دس يي هيي  02دسكذ ،يري
تلَالت س هِ آهشيکا ٍ غش ًؼبت هيدٌّذ ٍ هقتقذ هيهاؿٌذ کِ ياالت هتلذُ ص يري عشيرق
قلذ د سد ٍضاؿ هٌغقِ س هِ ًفـ خَد دگشگَى ػاصد)Левада-Центр, 21,03,2011( .
ؽاّش ً ديذگاُ هقاهات کشهليي ًيض ها ديذگاُ هشدم يي کـرَس تفراٍت چٌرذ ًي ًرذ سد؛
صيش سٍعّا هِ خَهي آگاُ ّؼتٌذ کِ ياالت هتلذُ دس کخش کـَسّاي فشهري ،هٌرافـ صيرادي
د سد ٍ هِ عَس حتن ًويگز سد ،يي هٌافـ هِ ػادگي ص دػت هشٍد .ص يي سٍ ،حتوال آى کرِ
هشيکا هش ي حفؼ هٌافـ خَد ،دػت هِ قذ م ًؾاهي ٍ حتي زـکشکـري هضًرذ ،چٌرذ ى دٍس ص
رّي ًيؼت؛ هذفاي يي هغلب ،تْارن ًؾاهي ًاتَ هِ زيبي ػت کِ ها هخازفت ؿذيذ سٍػريِ
ًيض هَ رِ ؿذ .ص يي سٍ ،فرض يؾ حضرَس ًؾراهي غرش هرِ خلرَف آهشيکرا دس کـرَسّاي
خاٍسهياًِ ٍ ؿوال آفشيقا يکي ص هْنتشيي چازؾّاي سٍػيِ دس خلَف تلَالت خاٍسهياًرِ
هِ ؿواس هيآيذ.
وتيجٍگيزي
سٍػيِ هِ خَهي دسک هيکٌذ کرِ تلرَالت ترًَغ ٍ هلرش ،ػرشآغاص دگشگرًَيّراي
ػياػي دس هٌغقِ ؿوال آفشيقا ٍ خاٍسهياًِ ّؼتٌذ .يري دگشگرًَي هريتَ ًرذ ؿراهل عيرف
ٍػيقي ص تلَالت طئَپليتيک ٍ طئَ ػتش تظيک هاؿذ ٍ هِ عرَس کلري هلريظ هٌغقرِ س هرش ي
هاصيگش ى هتلَل ػاصد .هِ ّويي دزيل ًيض سٍػيِ دس گرز س ص «غرافلگيشي» « ،خرت فًؾرش»،

 /03فصلىامٍ آسياي مزکشي ي قفقاس ،شمارٌ  ،77تُار 1931

«فذم ؿفافيت» ٍ « ًفقال» کِ هـخلِ ّاي ًخؼت ػياػت خاسري يي کـَس دس قبال هْاس
فشهي هَد هِ تذسيذ خَد س ها ؿش يظ رذيذ ٍفق د د ٍ ص ًؾاسُ گشي هرِ هراصيگشي فقرال سٍي
آٍسد.
دس يي هيي هاصگـت ٍالديويش پَتيي هِ سياػت روَْسي هرِ حتورال صيراد ػياػرت
خاسري سٍػيِ س دس قبال رْاى فش دچاس دگشگًَي خَ ّذ کشد؛ صيش ٍي ًقـي کليرذي دس
هْبَد ّوکاسي ّاي سٍػيِ ٍ رْاى فش يفا کشد کِ پغ ص فشٍپاؿي تلاد رواّيش ؿرَسٍي
تا حذ صيادي تضقيف ؿذُ هَد .ديذ سّاي هَفقيت آهيض ٍ دس عَل دٍ دٍسُ سياػت روْرَسي
ص کـَسّاي فشهي ،هَرب ؿذ کِ يک هاس ديگش سٍ هظ ها هتلذ ى ػٌتي هؼکَ دس خاٍسهياًرِ
ًؾيش ػَسيِ ،هلش ،زيبي ٍ ززض يش حيا ؿَد .ف ٍُ هرش يري ،پرَتيي ًقرؾ هؼرياس هْوري دس
تَػقِ سٍ هظ سٍػيِ ها کـَسّاي فشهي خليذ فاسع هِ ٍيظُ فشهؼتاى ػقَدي يفرا کرشد ٍ دس
حازي کِ سٍ هظ ها يي کـَسّا هش ي چٌذ دِّ دس هي هؼت قش س گشفتِ هَدٍ ،ي يک هراس ديگرش
ػغح هٌاػبات دٍ راًبِ ٍ چٌذ راًبِ س گؼتشؽ د د.
هش يي ػاع هِ ًؾش هيسػذ ،سٍػيِ دػت کرن ػرِ سٍيکرشد طئَپليتيرک ،هٌيتري ٍ
قتلادي س هِ عَس ّوضهاى دًبال خَ ّذ کشد .دس سٍيکشد طئَپليتيک ،سٍػيِ ػرقي هريکٌرذ
هش ي خَد يک هلَک قذست دس خاٍسهياًِ تـکيل دّذ .ها تَرِ هِ آًکِ سٍعّرا دس پري ًؾرن
رْاًي چٌذ قغبي ّؼتٌذ ،زز کـرَسّاي يرش ى ،تشکيرِ ٍ فشهؼرتاى ػرقَدي س دس هٌغقرِ
خاٍسهياًِ ها ّويت تلقي هيکٌٌذ .هرش يري ػراع ،سٍيراسٍيي هرا يکزاًبرِگش يري آهشيکرا ٍ
دػتياهي هِ ًقؾ هيي زوللي هِ فٌَ ى قذستي رْاًي ص رولِ هْرنترشيي ّرذ ف طئَپليتيرک
ػياػت خاسري سٍػيِ دس هٌغقِ خاٍسهياًِ هلؼَ هي ؿًَذ .دس يري س ػرتا ص يرک ػرَ،
ػياػت فض يؾ سٍ هظ خاسري ها کـَسّاي هقاسم هشيکا دس هٌغقِ پيگيشي خَ ّذ ؿذ ٍ ص
ػَي ديگش هشقش سي س هغِ ًضديک ها کـَسّايي کِ ّويـرِ ررضٍ ؿرشکاي آهشيکرا هَدًرذ دس
دػتَسکاس قش س خَ ّذ گشفت.
دس سّيافررت هٌيترري ،سٍػرريِ ًگررش ى گؼررتشؽ ػ ر م س ديکررال دس قفقرراص ؿرروازي ٍ
روَْسي ّاي هؼلواى ًـيي يي هٌغقِ ػت .خغش گؼتشؽ تشٍسيؼن ،فش طگش يي هزّبي ٍ
حضَس گشٍُّايي ًؾيش زقافذُ هيتَ ًٌذ هِ رذ ييعلبي هشخي ص روَْسيّا ٍ هٌراعق ًؾيرش
چچي د هي هضًٌذ .ف ٍُ هش يي ،سٍػيِ ص زلاػ هٌيتي هِ ؿذت ًگرش ى گؼرتشؽ تؼرليلات
توي دس هٌغقِ خاٍسهياًِ ػت.
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دس هقاد قتلادي ها تَررِ هرِ يري کرِ سٍػريِ يکري ص كرادسکٌٌذگاى ًفرت ٍ گراص
هلؼَ هيؿَد ،زز ه حؾاتي دسهاسُ کـَسّاي هٌغقِ د سد ٍ هقضاً آًْا س هِ فٌَ ى سقيرب
خَد ًيض هي ًگشد .ف ٍُ هش يي ،سٍػيِ دس هؼياسي ص هَ سد هِ خاعش کٌتشل هاص س ٍ قيورتّرا
ًاچاس هِ ّوکاسي ٍ ّواٌّگي ها هضسگتشيي تَزيذکٌٌذگاى ًشطي دس هٌغقرِ ًيرض هريهاؿرذ .ص
ػَي ديگش گؼتشؽ سٍ هظ قتلادي ها کـَسّاي خاٍسهياًِ هرِ خلرَف دس حرَصُ ًرشطي ٍ
كذٍس تؼليلات ٍ رٌگ فض سً ،قؾ هْوي دس سّيافت قتلادي سٍػيِ ًؼبت هرِ خاٍسهياًرِ
د سًذ .دس يي س ػتا سٍػيِ قلرذ د سد ص کراّؾ ًفرَر آهشيکرا دس هيراى کـرَسّاي رْراى ٍ
فض يؾ قذست قتلادي خَد ػتفادُ کٌذ ٍ ًقـري کليرذي دس هخرؾّراي حؼراع قتلراد
کـَسّاي خاٍسهياًِ هش فْذُ گيشد.
دس هزوَؿ ًبايذ ص ياد هشد کِ سٍػيِ ها ٍرَد ّوِ هـک تي کرِ د سد ،قرذستي
ػت کِ ّشگض ص آسصٍي حياي ًفَر خَد دس خاٍسهياًِ دػت ًخَ ّذ کـيذ .سٍػيِ دس
كذد هشقش سي كلح دس هٌغقِ ػت ٍ ها تَررِ هرِ آى کرِ ص ًؾرش ريش فيرايي هرِ کـرَسّاي
خاٍسهياًِ ٍ حَصُ خليذ فاسع ًضديکي صيادي د سد ،هيتَ ًذ ها فض يؾ ّوکاسيّا ص يک ػرَ
هٌافـ ٍ هٌيت هلي خَد س تاهيي ًوايذ ٍ ص ػرَي ديگرش هرِ هراصيگشي قذستوٌرذ ٍ هرَحش دس
هٌغقِ خاٍسهياًِ هبذل گشدد .هِ خلَف کِ ّرن کٌرَى دس هقايؼرِ هرا دٍس ى رٌرگ ػرشد،
سٍػيِ هيتَ ًذ دس تقاهل ها عشح خاٍسهياًِ هضس ًاتَ ٍ ياالت هتلذًُ ،قؾ هتقادل کٌٌرذُ ٍ
ػاصًذُ هؼياس هْوي س يفا ًوايذ.
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