ػَاهل تبثيزگذار بز تصوين سبسی خبرجی رٍسيِ
سيذ رضی ػوبدی
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ٍرَد هتغيشّبي گًَبگَى ٍ تبحيشگزاس ثشسًٍذ تلوين گيشي ،ثبػج گشديذُ كِ اهكابى تؼواين
سفتبس ػيبػت خبسري ثشخي اص كـَسّب اهكبى پزيش ًجبؿذ؛ چشا كِ ّش يك اص ثبصيگشاى ًؼاجت ثاِ ياك
سٍيكشد پبػخّبي كبهالً هتفبٍتي داسًذ ٍ دس اكل ثؼتگي ثِ تشكيت هختلف ػَاهال داخلاي ٍ خابسري
داسدٍ ،لي ثْشُ گيشي ٍ الگَ ثشداسي هتغيشّبي هختلف هيتَاًذ دس صهيٌِ هٌبلؼِ ػيبػت خابسري هفياذ
ٍاقغ گشدد .افشاد هتؼذدي ًيض دس هَسد ػَاهل هَحش دس تلوين ػبصي ػيبػت خبسري كحجت كشدًذ اهب
ريوض سٍصًب 2دس هذل تلوين گيشي " پيؾ تئَسي  "3خَد ثِ ثشسػاي هتغيشّابي تبحيشگازاس ثاش ػيبػات
خبسري پشداختِ اػت كِ ًي آى ثِ چْبس ػٌح هٌضلتي ،اسهي ،اًؼبًي ٍ غيش اًؼبًي اؿبسُ داسد ٍ هؼتقذ
اػت كِ ػَاهلي دس دسٍى ايي چْبس ػٌح قشاس داسًذ كِ ثشاي اتخبر تلوين دس ػشكِ ػيبػت خابسري
هْن ّؼتٌذّ .ذف ايي هقبلِ ثشسػي ًقؾ ػَاهلي كِ سٍصًاب دس اياي تئاَسي ثاِ آًْاب اؿابسُ هايكٌاذ دس
ػيبػت ػبصي خبسري سٍػيِ اهشٍصي اػت .ثِ كبسگيشي پيؾ تئَسي ػيبػت خبسري هشٍستبً ثِ تؼييي
يب حتي غيش قبثل ًفَر ثَدى هٌزش ًويؿَد ،ثلكِ اًحلابساً پبياِّابيي سا ثاشاي تٌجياد دس آصهابيؾ سفتابس
خبسري كـَسّبي هختلف دس ؿشايي گًَبگَى فشاّن هي آٍسد ،لزا فْشػتثٌذي هحتَيبت اكل پيؾ
تئَسي هيتَاًذ دس تجييي ػيبػت خبسري يك كـَس هاَحش ثبؿاذ .ثشسػاي ػيبػات خابسري فذساػايَى
سٍػيِ ًيض اص ايي قبػذُ هؼتخٌي ًيؼت .اص ايي سٍ دس تحليل تلوينّبي ػيبػت خبسري فذساػيَى سٍػيِ
اص هذل پيؾ تئَسي ريوض سٍصًب ثِ ػلت تَرِ ّوضهبى ثِ دٍ ػٌح خشد ٍ كالى ثْشُ گشفتاِ ؿاذُ اػات
تب ّن ػبختبسّبي داخلي دخيل دس تلوينگيشيّب هـخق گشدد ٍ ّن ايٌكِ تبحيش هتغيش ًظبم ثيي الولال
ًيض ثش سًٍذ تلوينگيشيّب هـخق ؿَد.

ٍاصگبى كليذی :هذل پيؾ تئَسي ،تلوين ػبصي ،ػيبػت خبسري سٍػيِ ،ريوض سٍصًب.
 . 1کارشىاسی ارشذ دیپلماسی ي سازمانَای بیه المللی
. James Rosenau
. Pre-Theory Model
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هقذهِ
اگش ػيبػت خبسري سا دًجبلِ ػيبػت داخلي ثذاًين پغ" :ػيبػت خبسري ّش كـاَس ثشآيٌاذ
سٍحيِ هذيشاًي اػت كِ ػكبى اياي ػشكاِ سا دس اختيابس داسًاذ " .ثاش اياي اػابع هايتاَاى ػيبػات
خبسري سا ثِ دٍ سٍياِ كابهالً هتفابٍت تقؼاين كاشد؛ ػيبػات خابسري احشگازاس ٍ ػيبػات خابسري
احشپزيش ( ".ػؼذ اهلل صاسػي )8844 ،دس ّش دٍ سٍيِ ػيبػت خابسري ،هتغيشّابيي دخيال هايثبؿاٌذ
كِ دس چْبس ػٌح هذل پيؾ تئَسي سٍصًب قشاس هيگيشًذ .ايي هتغيشّب ّن هيتَاًٌاذ ػيبػات خابسري
يك كـَس سا احش گزاس ًوبيٌذ ٍ ّن احش پزيش .دس ػيبػت خبسري سٍػيِ ًقاؾ اياي هتغياشّاب ثاِ ٍياظُ
هتغيشّبي داخلي ثِ خَثي دسک هيؿَد ٍ احش آًْاب دس تلاوينػابصي ػيبػات خابسري اياي كـاَس
ًوَد ػيٌي داسد .سٍػيِ ّوبًٌَس كِ ّشگض ثِ ػٌَاى يك دٍلت قَي هٌشح ًجَد ّشگض ثِ ػٌاَاى ياك
دٍلت هؼيف ّن هٌشح ًويثبؿذ (Ariel Cohen, 2007) .پَتيي ايي هخل سا دس ػاخٌبى خاَد دس
هي  2002تؼذيل كشد :سٍػيِ ّشگض قَي ًجَد ،اهب هيخَاػت ،ثبؿاذ ٍ ّشگاض هاؼيف ًجاَد ّاش
چٌذ كِ ثِ ًظش هي سػيذ ،ثبؿذ(Mark N. Katz, 2007) .

هذل پيش تئَری جيوش رٍسًب
ريوض سٍصًب دس ًشح پيؾ تئَسي خَد ػؼي ًواَدُ اػات كاِ صهيٌاِ تجيايي ػيبػات خابسري سا
فشاّن كٌذ .اٍ دس هاذل " پايؾ تئاَسي ػيبػات خابسري " خاَد ػيبػات خابسري سا دس چْابس ػاٌح
ثشسػي هيكٌذ كِ ػجبستٌذ اص :اسهاي ( هَقؼيات ػاشصهيٌي ياك كـاَس ) ،هٌضلتاي ( ربيگابُ ٍ اياذُ آى
كـَس دس ًظبم ثيي الولل ) ،اًؼبًي ٍ غيش اًؼبًي ( .قَام ،1831 ،ف )161دس ايي چْبس ػاٌح ػَاهال
هختلفي هَسد ثشسػي قشاس هي گيشً ذ كِ سٍصًاب ثاِ پاٌذ هاَسد هْان ثاِ كاَست هـاخق تَراِ
هيكٌذ ٍ دس دسٍى ايي پٌذ هَسد ًيض ثِ هؼبيل هختلفي اؿبسُ داسد .اٍ دس هذل پيؾ تئاَسي خاَد
هؼتقذ اػات كاِ دس ّاش تلاوين گياشي ػيبػات خابسري ػلات سفتابس ػيبػاي ياك دٍلات ثاِ
هزوَػِاي اص ػَاهل گًَبگَى هشثَى هيؿَد كِ ثاب اٍلَياتّابي هتفابٍت دس كٌابس ّان قاشاس

هيگيشًذ ٍ دس ًْبيت ثِ تلوين گيشي ػيبػت خبسري هٌزش هيؿًَذ .ايي هزوَػِ ػَاهل ثِ 5
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دػتِ تقؼين هيؿًَذ كِ دس ايي چْبس ػاٌح قاشاس هايگيشًاذ ٍ
ؿخليت تلوين گيشًذُ ،هتغيشّبي ًقؾ ٍ
ثَسٍكشاتيك ،ارتوبع ،ػيؼتن

ػجبستٌاذ اص :هتغيشّابي

هياضاى اختيابسات تلاوين گيشًاذُ،
ثيي الولال(Instructor's Review Notes .

)on Rosenau, Idealism and Realism, 2009

هتغيش " ؿخليت تلوين گيشًاذُ " ثاِ هؼابيلي چاَى خلَكايبت ،سٍحيابت ،افكابس ٍ
اًذيـِّب ،خلَكيبت سٍاًيً ،جَؽ ٍ تَاًبييّبي كبسيضهبتيك ٍ ...تَرِ هيؿَد .ثش اػابع اياي
هتغيش تلويوبت اتخبر ؿذُ اص ػَي يك ؿخق ثب تلويوبت ؿخق ديگش دس ّوبى هَقؼيت ثاِ
خبًش سٍحيبت ٍ تَاًبييّبي هتفابٍت آى ؿاخق هتفابٍت هاي ثبؿاذ .سٍصًاب هؼتقاذ اػات كاِ
خلبيق فشد تلوين گيشًذُ ثيـتش دس كـَسّبي تَػؼِ ًيبفتاِ ،تابصُ اػاتقالل يبفتاِ ٍ كَچاك
هٌشح هيثبؿذ كِ فبقذ ًقاؾّابي ػابصهبى يبفتاِ ٍ ًوبدّابيي ثَسٍكشاتياك ثاَدُ ٍ دس كال دس
رَاهؼي كِ سّجشاى كوتش تحت ًفَر ٍ تبحيش افكبس ػوَهي ٍ گشٍُّبي ري ًفَر قشاس داسًذ .الجتاِ
سٍصًب ايي هتغيشّب سا ثب تَرِ ثِ ًَع ػيؼتن ػيبػي حابكن ( ثابص ٍ ثؼاتِ ثاَدى ػيؼاتن ) هتفابٍت
هيداًذ ( .هحوذي ،7777 ،ف )37

هتغيش " ًقؾ فشد تلوين گيشًذُ " ،ثذيي هؼٌب اػت كِ هؼئَالى دٍلتاي ثاذٍى تَراِ ثاِ
خلَكيت فشدي ٍ اًحلبسي كِ دس هتغيش فشد ثِ آًْب اؿبسُ ؿذ ثب تكياِ ثاش ػاوت ٍ ربيگابّي
كِ دس حكَهت داسًذ ًؼجت ثِ هَهَػي اص خَد ٍاكٌؾ ًـبى هيدٌّذ .ربيگبُ فشد دس ػابختبس
حكَهتي ٍ ٍظبيف ،هؼئَليتّب ٍ ٍفبداسيّبيي كِ ثش اػبع ايي ربيگبُ اص اٍ اًتظبس هايسٍد ثاش
تلَسات فشد اص رْبى ٍ تلوين گيشيّبي اٍ دس ػشكِ ػيبػات خابسري تابحيش هايگازاسد .دس
ٍاقغ ًقؾ فشد تلوين گيشًذُ ثِ ٍيظگيّبي سفتبسي گفتِ هيؿاَد كاِ ًبؿاي اص هؼائَليتّابي
ػيبػتگزاسي يك ثبصيگش اػت ٍ ّش فشدي كِ چٌيي ربيگبّي سا پشكٌذ اص اٍ ًيض سفتبس هـابثْي
اًتظبس هيسٍد .اص ًشفي هيتَاى ًقؾ سا تؼبهل ثيي فشد ٍ ًظبم ػيبػاي ٍ اًتظابساتي كاِ ًظابم هضثاَس اص
فشد داسد ًبهيذّ .شچٌذ ًقؾ هوكي اػت حيٌِ ػول فشد سا هحذٍد كٌاذ ٍلاي چٌايي ًقـاي ثشاػابع
كفبت ؿخليتي فشد ثشداؿت ٍ ايفب هي ؿاَد .الجتاِ اختيابسات ؿاخق تلاوين گيشًاذُ ًياض دس ياك
حكَهاات دهكشاتيااك ثااب حكَهاات ديكتاابتَسي ٍ غيااش دهكشاتيااك هتفاابٍت اػاات .دس هتغيااش "
ثَسٍكشاتيك " ثِ ػبخت ٍ تـاكيالت حكَهاتٍ ،هاؼيت ثَسٍكشاػاي ٍ سًٍاذ تلاوين گياشي دس
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يك كـَس تَرِ هيؿَد ٍ هؼوَالً ثبصيّب ٍ سقبثتّبي ثَسٍكشاتيك هيبى ٍصاستخبًِّاب ٍ ػابصهبىّابي
هختلف دس يك دػتگبُ اداسي دس تلوين گيشيّبي هْن ػيبػت خبسري احش هؼتقين ٍ هْواي ثاِ رابي
هي گزاسدّ( .وبى ،ف  ) 22سٍصًب هؼتقذ اػت كِ ًظبم ثَسٍكشاتيك دس يك كـَس هايتَاًاذ سّجاشاى
يك كـَس سا رْت تلوين ػبصي هحذٍد كٌذ ٍ يب ايٌكِ سّجشاى سا قبدس ثِ تلوين ػبصي كٌاذ كاِ اياي
اهش ثب تَرِ ثِ ٍهؼيت ثَسٍكشاتيك آى كـَس هتفابٍت اػات(Instructor's Review Notes on .
)Rosenau, Idealism and Realism, 2009

دس هتغيش هشثَى ثِ " ارتوبع " ،اثؼبد غيش دٍلتي ،سؿذ ًْبدّبي هاذًيً ،ظابم اقتلابدي ٍ
هـكالت هشثَى ثِ ربهؼِ ثشسػي هيؿَد ٍ دس ًْبيت دس ثؼذ ًظبم ثيي الولل ثِ تبحيش اياي ًظابم ٍ
ًَع ساثٌِ ثب ثبصيگشاى قذستوٌذ آى ثش تلوين ػبصي ػيبػت خبسري پشداختِ هيؿَد .هتغيشّابي
فشدً ،قؾ ،ثَسٍكشاتيك ٍ ارتوبع دس صهشُ ػَاهل داخلي تبحيش گزاس ثاش تلاوينػابصي ػيبػات
خبسري ّؼتٌذ ( .ريوض ثبسثش ،هبيكل اػويت ،8832 ،ف ) 84
ػَاهل هَثز بز تصوين سبسی سيبست خبرجی رٍسیيِ در ایبراَة هیذل پیيش
تئَری
الف :سطح ارضی؛ هَقؼيت سزسهيٌی كشَر رٍسيِ

ٍػؼت يك كـَس يكي اص ػَاهل تبحيش گزاس دس سٍاثي ثايي الولال اػات؛ ثاِ ٍياظُ دس هاَسد
سٍػيِ كِ ثضسگتشيي كـَس دس هيبى ّوِ كـَسّبي رْابى اػات .اياي كـاَس ثاب ثايؾ اص  11هيلياَى
كيلَهتش هشثغ ٍػؼت ،حاذٍد  7715دسكاذ خـاكيّابي كاشُ صهايي سا دس خاَد رابي دادُ اػات.
(هَقؼيت كًٌَي سٍػيِ ،هشكض تَػؼِ تزبست كيؾ ) هؼبحت كـَس سٍػيِ  1/3ثشاثش كـاَس ايابالت
هتحذُ آهشيكاب اػات .هيابى ٍػاؼت ياك كـاَس ٍ ػابختبس اقتاذاس ػيبػاي آى استجابى ٍراَد داسد.
دٍلتّبي هؼتجذتش توبيل ثِ گؼتشؽ ػشصهيي داسًذ چَى گؼتشؽ ػشصهيي ايي اهكابى سا ثاشاي آًْاب
ثاِ ٍراَد هااي آٍسد تاب هؼاتجذاًِتااش حكَهات كٌٌاذ )Irina Busygoina, 2008) .اگاش يكااي اص
ًقؾّبي دٍلت فشاّن كشدى كبالّبي ػوَهي ثاشاي روؼيات آى كـاَس دس ًظاش گشفتاِ ؿاَد،
ٍػؼت ٍ روؼيت آى كـَس تبحيش ثؼضايي ثش ايفبي ايي ًقؾ داسد .دس هَسد دٍلت سٍػيِ ٍػاؼت
ػشصهيٌي يكي اص هْوتشيي فبكتَسّبي اػت كِ هؼتقيوبً ثب ػبختبس اقتاذاس ػيبػاي اياي كـاَس دس
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استجبى اػت ٍ يكي اص ػٌبكش اكلي تبحيش گزاس ثش تلاوين ػابصي ػيبػات خابسري اياي كـاَس
اػت .هَقؼيت هٌحلش ثِ فشد طئَپليتيك سٍػيِ دس كٌبس تشكيت هتٌاَع قاَهيً ،اظادي ٍ هازّجي
دس ايي كـَس هَرت ؿذُ اػت تاب ًگاشؽ اهٌيتايً ،قاؾ تؼيايي كٌٌاذُاي دس ػيبػات خابسري
سٍػيِ داؿتِ ثبؿذ .دس حقيقت ،احؼبع ًباهٌي ٍ آػيت پزيشي ػشصهيٌي ػجت ؿذُ اػت تاب اياي
كـَس ػقشثِ ػيبػت خبسري خَد سا ًِ ثشپبيِ سقبثات ثاب آهشيكاب ٍ ياب هٌابفغ اقتلابدي ثلكاِ ثاش
اػبع احؼبع ًگشاًي ٍ ّشاع اص تْذيذات هحيٌي ٍ هـشف ثش توبهيت ػاشصهيٌي خاَد تٌظاين
ًوبيذ .هَقؼيت ػشصهيٌي سٍػيِ دس تؼبهل ايي كـَس ثب ًظبم ثيي الولل اهشٍصي ًقؾ ثؼاضايي ايفاب
هيكٌذ صيشا سٍػيِ ًويتَاًذ ًگشاًيّبي اهٌيتي خَد ثِ ٍيظُ دس هشصّبي رٌَثي خاَد سا ًبدياذُ
ثگيشد.
ة  :ػبهل هٌشلتی :هَقؼيت ٍ جبیگبُ رٍسيِ در سبختبر ًظبم جْبًی

هَقؼيت ٍ ربيگبُ ّش كـَس ٍ ثِ ػجابستي هياضاى هٌضلات ّاش كـاَس دس ًظابم رْابًي دس
تلااوين ػاابصي ػيبػاات خاابسري آى كـااَس تاابحيش ثؼااضايي داسد .هٌضلاات يااك كـااَس ؿاابهل
اسصؽّبيي هيؿَد كِ هَسد هزاكشُ ٍ هجبدلِ قشاس ًوي گيشًذ ٍ كـاَسّب حبهاشًذ ثاشاي حفا
ايي اسصؽّب حتي ثِ رٌگ ّن هتَػل ؿًَذ ( .ػيف صادُ ،8831 ،ف  ) 844تَاًوٌاذيّاب ٍ
ايذئَلَطي سٍػيِ ،دٍلتوشداى ٍ افكبس ػوَهي ايي كـَس سا هتقبػذ هيكٌذ كِ كـَسؿابى ٌّاَص
يك قذست ثضسگ اػت؛ اگشچِ ثشخي اص هؼفّبي ايي كـَس ػبهال هحاذٍديت اياي قاذست
اػت .پَتيي دس آٍسيل  2001فشٍپبؿي اتحابد ؿاَسٍي سا ثضسگتاشيي فبرؼاِ طئاَپليتيكي قاشى
ثيؼتن خَاًذ( Alexander Motyl, 2006 ).
 .8جبیگبُ اقتصبدی رٍسيِ

دس دِّ  ٍ 50دس صهبى يلتؼيي اقتلبد سٍػيِ ثاب هـاكالت ػذياذُاي سٍثاشٍ ثاَد كاِ ثاِ اياي

كـَس اربصُ فؼبل ثَدى ٍ ّوچٌيي ايفبي ًقـي هْن ٍ ػبصًذُ سا دس ًظبم ثيي الولل ًويداد؛ ثاِ ػجابستي
ػيبػتّبي اقتلبدي يلتؼيي ًِ تٌْب ّيچ تغييش هخجتي دس ربيگبُ ثايي الوللاي كـاَس ايزابد ًكاشد ثلكاِ
حتي اٍهبع سا دؿَاستش ًيض ًوَد .پَتيي ثب دسكي كحيح اص ايي هؼف ٍ تابحيش هؼاتقين آى ثاش ربيگابُ
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سٍػيِ دس ػشكاِ رْابًي ،هْوتاشيي ّاذف دٍلات خاَد سا ًَػابصي اقتلابدي ٍ هْوتاشيي اٍلَيات
ػيبػت خبسري سا تقَيات اقتلابد سٍػايِ اػاالم كاشدٍ .ي دس راَالي  2000دس ػاخٌشاًي خاَد
اظْبس داؿت" :هبداهيكِ اقتلبد سٍػيِ هؼيف ثبؿذ ثِ يك قذست ثضسگ تجذيل ًخَاّاذ ؿاذ ٍ اياي
ٍاقؼيتي اػت كِ ثب هالحظِ فشٍپبؿي ؿَسٍي ثِ خاَثي قبثال دسک

اػات"ً ( .اَسي) 8843 ،

دس ػٌذ اهٌيت هلي سٍػيِ ًيض ثحشاى ٍ هؼف اقتلبدي يكي اص ػَاهل اكالي تْذياذ اهٌيات هلاي اياي
كـَس ػٌَاى گشديذُ ٍ دس ػٌذ هفَْم ػيبػت خبسري ًيض ثش ايي هَهَع تبكياذ ؿاذُ كاِ سٍػايِ ثاِ
دًجبل ايزبد يك ًظبم اقتلبدي ػشهبيِداسي هذسى اػت ثِ ًحَي كِ دس ًظبم اقتلابد ثاييالولال يكاي
اص قٌتّابي ًظابم ػاشهبيِداسي رْابًي

ثبؿاذ The Foreign Policy (.

)Concept of the Russian Federation, 2000

ؿبخق اقتلبدي دس دٍساى پَتيي سًٍذي هخجت ٍ كؼَدي داؿات ثاِ ًحاَي كاِ سؿاذ

اقتلبدي سٍػيِ ًي ايي دٍسُ ثِ ًَس هتَػي  6/4دسكاذ ثاَد .ثاذّايّابي خابسري دس ػابل
 3005ثِ كوتشيي هيضاى خَد پغ اص فشٍپبؿي ؿاَسٍي (كوتاش اص  35دسكاذ تَلياذ ًبخابلق
داخلي) سػيذ ٍ دس ػبلّبي ثؼذ ًيض دٍلت تَاًؼت ثذّيّبي خابسري خاَد سا دس هَػاذ هقاشس
پشداخت كٌذًَ (.سيّ ) 8843 ،وچٌيي ًي ايي دٍسُ ػشهبيِگزاسيّابي داخلاي ٍ خابسري

دس اقتلبد سٍػيِ سًٍذي سٍ ثِ سؿذ داؿت ثِ ًحَي كِ هيضاى ػشهبيِگزاسي هؼاتقين خابسري

دس ػبل  3007ثِ  47/7هيليابسد دالس ٍ دس  3008ثاِ  58/7هيليابسد دالس يؼٌاي هؼابدل 4 /7
دسكاذ تَلياذ ًبخابلق داخلاي سػايذ (Background Note: Russia, 2009) .تَراِ ثاِ
پـتَاًِػبصي ثشاي اقتلبد ثِ ًَس رذي هَسد تَرِ قاشاس گشفات ثاِ ًحاَي كاِ طاًَياِ 3006
ثبًك هشكضي سٍػيِ هيضاى رخبيش اسصي ايي كـَس سا  785هيليابسد دالس اػاالم

كاشد.

()Russian Government Recap, 2006

ثِ ًَس كلي پيـشفت اقتلبد سٍػيِ دس  8ػبل اثتذايي دِّ اخيش ثِ ٍياظُ دس دٍسُ
دٍم سيبػت روَْسي پَتيي تحت تبحيش سؿا ذ فضايٌاذُ قيوات ًفات ثاَد  .اياي اهاش ػاجت
گشديذ ،تَليذ ًبخبلق داخلي ايي كـَس ثِ  07دسكذ ،سؿاذ كاٌؼتي ثاِ  07دسكاذ ٍ
سؿذ ػشهبيِ گزاسي دس سٍػيِ ثِ  527دسكذ ثشػذ ٍ ثبس ديگش ايي كـَس ربيگبُ خَد سا
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دس ًظاابم ثااييالولاال ثذػاات آٍسد ٍ دس هياابى  57قااذست ثشتااش اقتلاابدي راابي

گيااشد.

()Russia’s Economy under Putin: Achievements and Failures,2008

اص ًشفي ،اگشچِ تبحيش ثحشاى هبلي اخيش ثش اقتلبد سٍػايِ صيابد ثاَد ،اهاب اياي كـاَس
ّوچٌبى دس هؼيش سؿذ اقتلبدي قشاس داسد .هذٍدف دس اكتجش  2772اػالم كاشد كاِ تابحيش
ثحشاى هبلي ثش اقتلب د سٍػيِ ثيـتش اص آى چيضي خَاّذ ثَد كِ پيؾ ثيٌي ؿذُ ثَد ،اهاب اياي
اهش يك فبرؼِ ثشاي اقتلبد ًيؼتٍ .ي ثِ قَل ّبي اثتذايي خَد هجٌي ثش هتٌَع كشدى اقتلبد
اؿبسُ كشد ٍ اػالم كشد كِ دس  57ػبل آيٌذُ  07تب  07دسكذ
اص ثخااؾ ّاابي غيااش اص اًااشطي تاابهيي خَاّااذ

دسآهذ ايي كـاَس
ؿااذRussian ( .

)president: Economy sank more than forecast,2009

ثشًبهِ  2727سٍػيِ ًيض حبٍي ًكبت ثؼيبسي دس صهيٌِ اقتلبد اػات كاِ هْوتاشيي ًكتاِ
ايي ثشًبهِ ايي هيثبؿذ كِ سٍػيِ تب ػبل  2727پٌزوايي اقتلابد ثشتاش رْابى سا داسا ؿاَد 1.ثاِ
ًَس كلي هيتَاى گفت كِ ثِسغن سؿذ ٍ ثْجَد اٍهبع اقتلبدي ػبلّابي اخياش سٍػايِ ،اهاشٍص
ػْن ايي كـَس دس اقتلبد رْبًي ًبچيض اػت ،اهب ّوبًٌَس كِ آهبس ٍ اسقبم ًـابى هايدٌّاذ اياي
كـَس دس هؼيش پيـشفت اقتلبدي قشاس داسد ٍ ايي ثْجَد اٍهبع اقتلبدي ّان قاذست چبًاِ صًاي
ايي كـَس دس ػشكِ ًظبم ثيي الولال سا افاضايؾ دادُ اػات ٍ ّان ايٌكاِ ربيگابُ آى سا دس ًظابم

ثييالولل ًؼجت ثِ دِّ  7990صهبى يلتؼيي ثؼيبس ثْجَد ثخـيذُ اػت؛ ثِ ًحَي كاِ دس اراالع
اقتلبدي ػٌت پتشصثاَسگ دس طٍئاي  2770پاَتيي ًبگْابى خَاػاتبس اكاالح ػابختبس اقتلابد
رْبًي كِ ؿبهل ػبصهبى تزبست رْبًي هيؿَد ،ؿذ (.كَّي آسيل)8843 ،
 .3جبیگبُ سيبسی رٍسيِ

دِّ ،90دِّ تٌضل هَقؼيت ػيبػي سٍػيِ دس ػشكِّبي هٌٌقِاي ٍ ثاييالولال ًياض ثاَد.
سٍػيِ ثِسغن حف ػوَيت خَد دس ؿَساي اهٌيت ػابصهبى هلال دس ثؼايبسي اص هَهاَػبت ٍ

 .1برای اطالعات بیشتر در موًرد برواموٍ  0202ر .ک .بوٍ ابوًعسٌ مدموذ  ،)1836پوی
اقتصادی ريسیٍ عا سال 0202

بیىوی در وصوًو عًسو ٍ
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هؼبئل ثييالوللي يب هَهغ اًفؼبلي داؿت ٍ يب ايٌكاِ هَهاغگياشيّابي آى (ثاِ ػٌاَاى هخابل دس
رٌگ يَگؼالٍي) ثِ ٍاػٌِ هؼف قذست آى ًَػي هؼبهلاِ ثاب ًاشف هقبثال ثاَد .اهاب دس دٍسُ
سيبػت روَْسي پَتيي ،سٍػيِ تالؽّبي صيبدي ثاشاي استقابم هٌضلات ػيبػاي خاَد دس ػشكاِ
ثييالولل اص ًشيد هـبسكت گؼتشدُ دس ًْبدّبي هٌٌقِاي ٍ ثييالوللي ،پيگيشي ديپلوبػي فؼابل
دس ػشكِ خبسري ٍ تأكيذ ثش ًقؾ ٍ هَقؼيت خَد ثِ ػٌَاى يكي اص اػوبم دائن ؿاَساي اهٌيات
اًزبم داد .دس ايي ساػتب ػيبػتوذاساى كشهليي كيبًت اص حبكويت ٍ تأكيذ ثش ديذگبُّبي هؼاتقل
سٍػيِ دس تحَالت ثييالوللي سا ثِ ػٌَاى ػٌلشي هْن دس حفا ٍ استقابم هَقؼيات ػيبػاي اياي
كـَس هذ ًظش قشاس دادًذ .پيبم خبسري ايي ػيبػت ايي ثَد كِ سٍػيِ هزوَػِاي اص اسصؽّابي
خبف خَد سا داسد ٍ ثش اػبع آى سفتبس ٍ اقذام خَاّذ كشد .دس ّويي ساػاتب ،دس ػاٌذي كاِ دس
آٍسيل  2003اص ػَي ٍصاست خبسرِ سٍػيِ دس خلَف اكَل ػيبػت خبسري اياي كـاَس
هٌتـش ؿذ ،تأكيذ گشديذ كِ "ػيؼتن تكقٌجي ثِ سّجاشي آهشيكاب ثاب هالحظاِ ثحاشاى ػاشا دس
ٍهؼيت افَل قشاس گشفتِ ٍ ثِ تذسيذ ػابختبس چٌاذقٌجي دس حابل رابيگضيٌي آى اػات .سٍػايِ
تالؽ هيكٌذ ثب پيگياشي ساّجاشد « اًضٍاگشاياي ػابصًذُ» ٍ 1تاالؽ ثاشاي تخجيات ياك ػيؼاتن
ثييالوللي هتكخش كِ دس آى قذستّبي ًَظْاَس اص رولاِ سٍػايِ اًحلابس غاشة ثاش فشآيٌاذّبي
رْبًي ؿذى سا ثِ چبلؾ هيكـٌذ ،هَقؼيت ػيبػي خَد دس ػشكِ ثييالولل سا ثبصيبثذ ٍ يكي اص
پبيِّبي اكلي ًظبم هذيشيت روؼي رْابًي ثبؿاذ" .دس ٍاقاغ ،سٍػايِ ًاي اياي دٍسُ هؼتقاذ ثاِ
«ٍاثؼتگي هتقبثل هجتٌي ثش چٌذربًجِگشايي» 2دس فوبيي اص ّوكابسيّاب ٍ ٍاثؼاتگيّابي هتقبثال
دٍلت -هلتّب ثَد .اقذاهبتي چَى ،اػوبل تبحيش ثش سًٍاذّبي ػيبػاي هَراَد دس حاَصُ خابسد
ًضديكً ،3قؾآفشيٌي فؼابل دس پشًٍاذُ ّؼاتِاي كاشُ ؿاوبلي ،پايگياشي ديپلوبػاي فؼابل دس
هَهَع اػتقالل كَصٍٍ ،سٍيكشد رذيذ آى ثِ خبٍسهيبًِ ًوًَِّبيي اص تالؽ ايي كـاَس ثاشاي
ثبصيبثي ًفَر ػيبػي خَد دس حَصُّبي هٌٌقِاي ٍ ػشكِ ثييالولل اػتSabine F. Ischer, .

))2007
. Constructive Isolationism
. Interdependence Based on Multilateralism
 . 8بٍ جمًُری َای سابق اعداد جماَیر شًريی وارج وسدیک گفتٍ می شًد.

1
2
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توبهي هٌبلت گفتِ ؿذُ ًـبى هيدّذ ،فذساػيَى سٍػيِ دس پي احيبي ربيگابُ خاَد دس
ػشكِ ثيي الوللي اػت ٍ تالؽ هيكٌذ ثب ثشقشاسي استجبى ثاب كـاَسّبي ثاضسگ ٍ تابحيش گازاس،
رْبى سا اص حبلت تك قٌجي خبسد كٌاذ ٍ ربيگابُ خاَد سا دس تلاوين ػابصي دس ػشكاِ ًظابم
ثييالولل ثْجَد ثخـذ .اكٌَى ربيگبُ ٍ اّويت سٍػيِ دس رْبى افضايؾ يبفتِ اػات .ػقاتًـايٌي
غشة دس ثشاثش سٍػيِ دس صهيٌاِ هخبلفات ثاب ػواَيت گشرؼاتبى ٍ اٍكاشايي دس ًابتَ ٍ ّوچٌايي
افضايؾ تشديذّب ًؼجت ثِ اػتقشاس ػپش دفبع هَؿكي آهشيكب دس اسٍپبي ؿشقي ثاِ ّواشاُ افاضايؾ
قذست ًظبهي سٍػيِ ّوگي ًـبًگش احيبي قذست سٍػيِ دس ػٌح ثيي الوللي هيثبؿٌذ.
 :3ایذئَلَصی رٍسی

ايذئَلَطي يكي اص هْوتاشيي هَهاَػبتي اػات كاِ دس ًاَل تابسيخ هؼبكاش سٍػايِ
ّوَاسُ دس ػيبػت خبسري ايي كـَس تبحيش ثؼيبسي داؿتِ اػات .اهاشٍص اياذئَلَطي دس ػيبػات
ػبصي خبسري ايي كـَس ثِ ًَػي يك هبًغ داخلاي هحؼاَة هايؿاَد صياشا كاِ ًاَػي ثحاشاى
َّيت ثشاي ايي كـَس ثِ ٍرَد آٍسدُ اػت .هَهَػبت ايذئَلَطيكي سا هيتَاى ،ؿابهل ًٍاي
پشػتي ٍ ثيگبًِ ػتيضي ،ثحشاىّبي َّيت هلي ٍ ساديكبل ػبصي هؼلويي سٍػيِ داًؼت.
ٍطي پزستی ٍ بيگبًِ ستيشی :كشهليي دس حبل تاالؽ اػات كاِ رَاًابى سٍػاي سا ثاب
دٍلتگشاييًٍ ،ي پشػتي ٍ ايذُّبي هزّجي ًي يك ثشًبهِ آهَصؿي دس هذاسع هبًَع ػابصد.
احضاة هَسد حوبيت كش هليي ٍاحذّبي رَاًابى سا ايزابد كشدًاذ كاِ تاب حاذي يابد آٍس اتحابد
كوًَيؼتي رَاًبى ؿبخِ رَاًبى حاضة كوًَيؼات اتحابد ؿاَسٍي هايثبؿاذ .دس ػابل ،2001
كشهليي اص تـكيل رٌجؾ رَاًبى هب كِ روؼيات هحلاي سا ثاشاي ثشخاَسد ػلياِ هؼتشهايي آهابدُ
هيكشد ،حوبيت ًوَد .تحت حوبيت پَتيي هتَى كتبةّبي تبسيخي دثيشػتبى ثابصثيٌي ٍ اص ًاَ ًَؿاتِ
ؿذ (Mark H. Teeter, 2007) .سٍيتشص دس گضاسؿي ػٌاَاى كاشد كاِ اكخاش هاشدم سٍػايِ ّوبًٌاذ
پَتيي فشٍپبؿي ؿَسٍي سا يك تشاطدي هيداًٌذ ٍ آهشيكب سا ثِ ػٌاَاى ياك سقيات ٍ دؿاوي قلواذاد
هيكٌٌذً (Reuters, 2007) .ظاد گشايي ٍ افشاى گشاياي كاِ دس گزؿاتِ ثَػايلِ حابكويي ؿاَسٍي
ػشكَة هيگشديذًذ ،هزذداً دس سٍػيِ اهشٍصي ظَْس يبفتاِاًاذ ٍ دس حابل سؿاذ هايثبؿاٌذ .تجؼاين
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ارتوبػي ٍ حكَهتي ٍ آصاس ٍ اريت اقليتّبي ًظادي ثِ ٍيظُ ػليِ هاشدم قفقابص ٍ آػايبي هشكاضي دس
سٍػيِ ثِ ٍفَس ديذُ هيؿَد .دس آگَػت  11 ،2003دسكذ روؼيات اياي كـاَس اص ؿاؼبس سٍػايِ
ثشاي سٍعّب 1حوبيت كشدًذ دس حبلي كِ  13دسكذ هؼتقذ ثَدًذ اقتذاس گشايبى سٍػاي ثبياذ ّزاَم
هْبرشاى ثِ ايي كـَس سا هحذٍد كٌٌذ(Ariel Cohen, 2007) .

بحزاىّبی َّیت هلی
فذساػيَى سٍػيِ اص ثذٍ تكَيي ،خَد سا ثاب هـاكالت قاَهي هَاراِ دياذ كاِ اص اتحابد
ؿَسٍي ثِ آى ثِ اسث سػيذُ ثَد .ػيبػتّبي هليتي ًبدسػات ًظابم كوًَيؼاتي كاِ ّواَاسُ "
ػيبػت سٍػي ػبصي " سا دًجبل هيكاشد ) (Reuters, 2007دس ًْبيات ثاِ ايزابد ثحاشاىّابي
قااَهي اًزبهيااذ كااِ دس كٌاابس ديگااش ثحااشاىّاابي ػيؼااتوي هَرجاابت فشٍپبؿااي آى ٍ رااذايي
روَْسيّبي هتحذ قَهي سا فشاّن آٍسد .ػيبػتّبي هليتي فذساػيَى سٍػيِ ثِ تؼشيفي ثؼتگي
داسد كِ ػيبػتگزاساى سٍػي اص هلت سٍع اسائِ هيدٌّذ .ايي تؼشيف هيتَاًذ ثؼايبس هحاذٍد ٍ
اًحلبسي ثبؿذ ثِ ًَسي كِ ثؼيبسي اص اقَام سا اص دايشُ هلت سٍع خبسد كٌذ ٍ هيتَاًذ رابهغ
ٍ فشاگيش ثبؿذ ثِ كَستي كِ ّوِ اقَام سا صيشپَؿؾ ٍاحاذ هلات سٍع گاشدّن آٍسد .تؼشياف
اٍل ًجيؼت ا ًب ثااِ اتخاابر ػيبػااتّاابي ًظادپشػااتبًِ هااياًزبهااذ ٍ هااوي داهااي صدى ثااِ تواابدّب ٍ
ؿكبفّبي قَهي اص ايزبد يك َّيت هلي فشاگيش ثبص هيهبًذ .ثشػكغ ،تؼشيف دٍم ثب تبكيذ ثاش
تبسيخ ،اسصؽّبٌّ ،زبسّب ٍ ثبٍسّابي هـاتشک هايتَاًاذ احؼابع تؼلاد خابًش هـاتشكي سا ثاِ
ػشصهيي دس هيبى ّوِ گشٍُّبي قَهي ثِ ٍراَد آٍسد ٍ ياك َّيات هلاي فشاگياش ايزابد كٌاذ.
َّيت هتكي ثِ ايذئَلَطي سٍػيِ پغ اص فشٍپبؿي ؿَسٍي دچبس يك ثحشاى ّاَيتي گشدياذ تاب
ربيي كِ گشيگَسي گَسٍف 2اؿابسُ هايكٌاذ كاِ دس ػابلٍ 5225سصؿاكبساى سٍع سقبثات
كٌٌذُ دس الوپيك ثبسػلَى ػشٍدي هلي ًذاؿتٌذ كِ دس صهابى حواَس آًْاب ثاش ػاكَي قْشهابًي
ًَاختِ ؿاَد (Guroff, 1994, p.89) .دس قابًَى ؿاْشًٍذي سٍػايِ دسً 28اَاهجش 5225
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ّوِ هشدم فذساػيَى سٍػيِ ؿْشًٍذاى ثشاثش داًؼتِ ؿذُاًاذ ،اهاب اص ػابل  5221ثاِ ثؼاذ كاِ ثاِ
تذسيذ هليگشايبى ٍ كوًَيؼتّب قذست يبفتٌذ ثِ سٍع صثبىّبي خبسد ًضدياك تَراِ ثيـاتشي
ؿذ .دس ٍاقغ پيشٍصي هلي گشاّب ،ثشاػبع ايذُ َّيت هتحاذ ٍ تـاكيل اهپشاتاَسي ثاَد .آًْاب ثاش
اػبع ايي ًَع تفكش ٍ ثِ سّجشي طيشيٌَفؼكي 1دس اًتخبثبت پبسلوبًي  5221پياشٍص ؿاذًذ ٍ ثاب
فـبس صيبدي كِ ثش ػيبػتگزاساى دٍلت يلتؼيي ٍاسد آٍسدًذ ثبػج ؿذًذ كِ دس ػيبػت خابسري
دٍلت يلتؼيي تغييش اػبػي ثِ ٍرَد آياذ .هلاي گشايابى خَاّابى تَراِ ثيـاتش دٍلات سٍػايِ ثاِ
ٍهؼيت سٍػْبي هقين خبسد ًضديك ثَدًذ ٍ ايذُ تـكيل اهپشاتَسي سا دس ػش هي پشٍساًذًذ .تب
قجل اص پيشٍصي هلي گشايبى دس اًتخبثبت پبسلوابًي ً 5221گاشؽ حابكن ثاش ػيبػات خابسري
سٍػيِ ايي ثَد كِ سٍػيِ ثِ ػٌَاى يك كـَس اسٍپبيي هؼشفي ؿذُ ثَد .ثٌابثشايي دٍلتواشداى اياي
كـَس دس ايي صهبى ثِ غشة ٍ آهشيكب ثِ ػٌَاى يك دؿاوي ًوايًگشيؼاتٌذ ٍ هؼتقاذ ثَدًاذ كاِ
سٍػيِ دؿوي ًذاسد .لزا ػيبػت غشة ّن دس قجبل سٍػايِ ػيبػات هخجتاي ثاَد ،اهاب اص آًزاب كاِ
ًگشؽ حبكن ثش ػشكِ ػيبػت خبسري سٍػيِ پغ اص اًتخبثبت پبسلوبًي ػبلً 5221ؼاجت ثاِ
غشة تغييش كشد ،ساثٌِ ايي كـَس ثاب غاشة ًياض دچابس تحاَالت اػبػاي ؿاذ .دس ػابل 5221
ثَسيغ يلتؼيي كويؼيًَي سا هبهَس گشد آٍسي پيـٌْبدات دس هَسد ايذُ هلي رذيذ سٍػيِ كاشد.
ايي هؼبلِ اص ايي ٍاقؼيت اػبػي حكبيت داؿت كِ سٍػايِ اياذُ هلاي ًاذاسد .دس طٍئاي 5221
ايذُ هلي سٍػيِ ثش اػبع هذل اٍساػيبيي(َّيت هتحذ ) 2دس هفْاَم رذياذ ػيبػات هلياتّابي
دٍلت ثِ ٍػيلِ يلتؼيي تلَيت ؿذ (Aslund, 1991, p.65) .ثِ ًَس كلي آًچِ كاِ دس هاَسد
َّيت هلي سٍعّب هيتَاى گفت ايي اػت كِ سٍػيِ تب دػتيبثي ثاِ ياك َّيات هلاي هٌؼازن
فبكلِ صيبدي داسد .ثِ دليل ّويي اثْبم َّيتي اػت كِ اكاَالً ثؼايبسي اص دٍلاتّاب ثاِ ػيبػات
خبسري ايي كـَس ثِ هخبثِ يك ػيبػت هجْن تْذيذكٌٌذُ هيًگشًذ .ايي هقَلاِ سا «دًٍبلذػاَى»
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تحليلگش ػيبػت خبسري سٍػيِ ثِ تؼجيش «تشكيجي اص گن كشدى هبهَسيت هلي ،غاشٍس رشيحاِداس
ؿذُ ٍ يك َّيت هلي آؿفتِ» هٌشح هيكٌذ كِ هشٍست تؼشياف اّاذاف هلاي سا دس ػيبػات
خبسري آى كـَس رذيتش كشدُ اػت ( .آسهيي اهيٌي )8844،آًچِ كِ دس سٍػايِ رذياذ ًاي
ػبلّبي اخيش هٌشح ؿذًُ ،ـبى هي دّذ كِ ثشاي ايي كـَس ٌَّص هؼبلِ َّيت هلي يك هـكل
اػبػي اػت ٍ دس تلوين ػبصي ػيبػت خبسري ايي كـَس ًيض ًقؾ هْوي ايفب هيكٌذ.
رادیکبل سبسی هسلويي رٍسيِ
دس دٍسُ ؿَسٍي ،اػالم ثِ ػختي ػشكَة ؿاذُ ٍ ؿابلَدُ آى تقشيجابً ًابثَد ؿاذُ ثاَد.
اػالم ثيـتش ثِ كَست ًـبًِاي اص َّيت فشٌّگي ٍ قَهي ٍ ًاِ ياك اػتقابد هؼٌاَي فؼابل ثاشاي
اغلت هشدم آػيبي هشكضي رلَُگش گشديذ .دس اياي دٍسٍُ ،فابداسي ثاِ دياي ػواذتبً دس ثشپابيي
هشاػن هازّجي هاشتجي ثاب آياييّابي دسگزؿات ،ختٌاِ ًواَدى هاشداى ،اصدٍاد ٍ تاذفيي تزلاي
هييبفت ( .ػوبدي )8843 ،فذساػيَى سٍػيِ پغ اص فشٍپبؿى اتحبد روبّيش ؿَسٍىّ ،وچَى
ديگش روَْسيّبى اػتقالل يبفتِ دس ساُ ثبصيبثى َّيت ارتوبػى ،ػيبػاى ،اقتلابدى ٍ ثاِ ٍياظُ
ديٌى ٍ هزّجى خَد قشاس داسد .هؼلوبًبى پغ اص رذايي روَْسيّبي هؼلوبى اص پيكشُ ؿاَسٍي
ػبثد ًيض اقليت ػوذُاي سا دس فذساػيَى سٍػيِ تـاكيل هايدٌّاذ .دس كاَست تاذاٍم سًٍاذّبي
روؼيتي ،هوكي اػت ثش اّويت ػبهل اػالهي افضٍدُ ؿَد .اػالم دس دٍسُ پاغ اص ؿاَسٍي اص تَػاؼِ
كوي ٍ كيفي ثشخَسداس گشديذُ ٍ هؼلوبًبى آصاديّابي هازّجي ثيـاتشي ًؼاجت ثاِ گزؿاتِ ثذػات
آٍسدُ اًذ .ديي اػالم ثِ ػٌَاى ديٌى ثب قذهت ٍ ًيض هؼلوبًبى سٍػيِ ثب روؼيتاى قبثال تَراِ ً -ضدياك
ثِ ثيؼت هيليَى ًفش  -هٌظشى سا پيؾ سٍى ّوگبى قشاس دادُ كِ دس آى ّوِ قـشّبى هشدم سٍػيِ اػان
اص هقبهبت ،داًـوٌذاى ٍ هشدم ثِ اػالم ثِ ػٌَاى يك ػبهل تؼيايي كٌٌاذُ دس آتياِ ٍ ػشًَؿات سٍػايِ
ثٌگشًذ .دس حَصُ ػيبػات خابسري ،سٍػايِ دس دٍساى پاَتيي ًؼاجت ثاِ رْابى اػاالم تَراِ خاَد سا
افضايؾ داد .پَتيي ثؼيبس َّؿوٌذاًِ ثِ اياي ًتيزاِ سػايذ كاِ اػاالم ًيشٍياي تأحيشگازاس دس آيٌاذُ دًياب
خَاّذ ثَد ٍ ّش حكَهتي دس سٍػيِ ثذٍى تؼييي ًؼاجت خاَد ثاب هؼالوبًبى اهكابى اداهاِ حكَهات سا
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ًذاسد .پَتيي هيخَاّذ هَهَع اػاالم دس سٍػايِ سا اص ياك تْذياذ ثاِ ياك فشكات تجاذيل كٌاذ( .
كٌبػي)8845 ،
تٌااَع هؼاالويي سٍػاايِ ثااشاي كااشهليي ّاان يااك چاابلؾ ٍ ّاان يااك فشكاات دس ػشكااِ
ػيبػتگزاسي خبسري ايزبد هيكٌذ .اص ايي رْت فشكت اػت كِ دس ايزبد ساثٌِ ثاب ثؼايبسي اص
كـَسّبي رْبى اػالم ثِ ٍيظُ كـَسّبي حَصُ خبٍسهيبًِ ٍ ّوچٌيي دفغ ثٌيابد گشاياي اػاالهي
هَحش اػت ٍ اص ايي رْت يك چبلؾ اػت كاِ ّان روؼيات ربهؼاِ هؼالوبى دس حابل افاضايؾ
اػت ٍ ّن ايٌكِ ايي روؼيت هؼلوبى دس اتخبر ًَع رْت گيشي ػيبػت خابسري خَاػاتِّابي
هْوي داسًذ كِ دٍلت سٍػيِ ثبيذ ثِ آًْب تَرِ كٌذ.
ج  :ػبهل اًسبًی

ػبهل اًؼبًي دس ػشكِ تلوين ػبصي ػيبػت خبسري سا هايتاَاى ثاِ دٍ قؼاوت تقؼاين
كشد :هتغيش ؿخليت تلوين گيشًذُ ٍ هتغيش ًقؾ ٍ هيضاى اختيبسات ؿخق تلوين گيشًذُ.
 .8هتغيز شخصيت تصوين گيزًذُ

اكَل ػيبػت خبسري دس ثؼيبسي اص كـَسّب ثب سٍي كبس آهذى افشاد هختلف دس ًتيزاِ
اًتخبثبت ٍ تغييش ٍصسا ٍ هذيشاى تغييش هيكٌٌذ .دس سٍػيِ ثب سٍي كبس آهاذى پشيوابكف ثاِ رابي
كَصيشف دس ػوت ٍصيش اهَس خبسراِ رْات گياشي ػيبػات خابسري اياي كـاَس تغيياش كاشد
ّوبًٌَس كِ ثب سٍي كبس آهذى پاَتيي دس ػابل  2000رْات گياشي ػيبػات خابسري سٍػايِ
ًؼجت ثِ دٍساى يلتؼيي تغييش يبفتٍ .يظگيّبي ؿخليتي پَتيي اص اٍ سّجشي هقتذس ٍ ثاب حجابت ٍ
ّوچٌيي ٍاقغ گاشا ٍ آگابُ ػابختِ اػات كاِ دس صهابى سيبػات روْاَسي ٍي ػشكاِ ػيبػات
خبسري ًيض تحت تبحيش ٍيظگيّبي ؿخليتي اٍ قشاس داؿتٍ .يظگيّبي ػيبػت خبسري سٍػيِ
دس دٍسُ پَتيي سا هيتَاى دس چْبس هحَس هَسد ثشسػي قشاس داد۱ :ا اػتقالل۲ ،ا ػولگشايي۳ ،اا
اػتوبد ثِ ًفغ ٍ  -۴هخبلفت ثب ّظهًَي آهشيكب ( .كٌبػيّ ) 8845 ،واِ اياي چْابس هحاَس ثاش
اػاابع تفكااشات ؿخلااي ٍ ٍيظگاايّاابي دسًٍااي ؿااخق پااَتيي اتخاابر ؿااذًذ .پااَتيي اًؼاابى
ػولگشايي اػت كِ دس ػيبػت خبسري سٍػيِ ًِ ثش اػابع دٍػاتي ٍ دؿاوٌي ثلكاِ ثاش اػابع
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سقبثت سفتبس كشد .اٍ ًگشؽ اػتشاتظيك سٍػيِ ًؼجت ثِ رْبى خبسد ثِ ٍيظُ ًؼاجت ثاِ غاشة سا
تغييش داد .دس صهبى هذٍدف ًيض تبحيش هتغيش ؿخليت دس ػيبػت خبسري ديذُ هيؿاَد .هاذٍدف
ثِ ّوشاُ ًخؼت ٍصيش خَدٍ ،الديويش پَتيي اص اثضاسّبيي كِ دس اختيبس داسًاذ ثاِ خاَثي اػاتفبدُ
هيكٌٌذ ٍ ثب ديذي ٍاقغ گشايبًِ دس حبل ثبصي ثب هْشُّبيي ّؼتٌذ كاِ دس اختيابس داسًاذ .دس ٍاقاغ
دس تؼييي اٍلَيت ثشاي هتغيشّبي هٌشح ؿذُ دس ػيبػت خابسري تَػاي سٍصًاب هايتاَاى هتغياش
ؿخليت سا دس اٍلَيت اٍل تلوين ػبصي ػيبػت خبسري سٍػيِ قشاس داد.
 .7هتغيز ًقش ٍ هيشاى اختيبرات شخص تصوين گيزًذُ

دس ايي هَسد هيتَاى گفت ثٌبثش قابًَى اػبػاي سٍػايِ قاَُ هزشياِ اص دٍ ثخاؾ سئايغ
روَْسي ٍ ًخؼت ٍصيشي تـكيل هاي ؿاَد .سئايغ روْاَس پبياِ ٍ اػابع ػيبػات خابسري ٍ
داخلي سا تؼشيف ٍ هـخق هيكٌذ ( .ػيبػت خبسري سٍػايِ دس دٍسُ هاذٍدف ) 8843 ،دس
سٍػيِ حد اًتخبة ثبالتشيي هقبهابت سػاوي ثاب سئايغ روْاَس اػات .ػَاهال ارشاياي دس ٍاقاغ
هزشيبى تلويوبت سئيغ روَْس ّؼاتٌذ .دٍلات دس ػشكاِ ػيبػات خابسري تٌْاب اراشا كٌٌاذُ
ػيبػت تؼييي ؿذُ اص ًشف سئيغ روَْس اػت( .تلوين ػبصي دس ػيبػات خابسري سٍػايِ )
ػبختبس ايي كـَس ػبختبس دهكشاتيك ًيؼت ثلكِ ثاِ ًاَػي دهكشاػاي ّاذايت ؿاذُ اػات كاِ
تحت ّذايت ؿخق سئيغ روَْس هي ثبؿذ .سئيغ روْاَس سئايغ ًيشٍّابي اهٌيتاي ٍ ؿاَساي
اهٌيت ًيض ّؼت .دس ٍاقغ اكاَل ٍ اّاذاف دس ػشكاِ ػيبػات خابسري سٍػايِ تَػاي ؿاخق
سئيغ روَْس ٍ ثش اػبع ايذُّب ٍ ًقؾ اٍ تؼييي هيؿَد ٍ ػبيش ػَاهل كِ تحت تابحيش تفكاشات
سئيغ روَْس قشاس داسًذ ػَاهل ارشايي تلويوبت ّؼتٌذ.
د :ػَاهل غيز اًسبًی

ػَاهاال غيااش اًؼاابًي ثااش اػاابع ديااذگبُ سٍصًااب سا هاايتااَاى ؿاابهل ػااِ هتغيااش ارتواابع،
ثَسٍكشاتيك ٍ ًظبم ثيي الولل داًؼت.
 .1هتغيز اجتوبع
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هتغيش ارتوبع دس هَسد سٍػيِ ؿبهل هقَلِّبيي ّوچاَى ٍهاؼيت اقتلابدي ٍ هؼابيل ٍ
هـكالت روؼيتي اػت كِ دس صهشُ هَاًغ داخلي تبحيش گزاس ثش تلوين ػبصي ػيبػات خابسري
قشاس داسًذ.
الف) هسبیل اقتصیبدی :دس دٍساى يلتؼايي ثاِ دليال ثحاشاىّابي اقتلابدي ،سٍػايِ ثاب
هـكالت فشاٍاًي دػت ثِ گشيجبى ثَد .يكي اص ػلل اػبػاي اتخابر ػيبػات ّوؼاَيي ثاب غاشة
تَػي دٍلت يلتؼيي اقتلبد ًبثؼبهبى ايي كـَس ثَد .اص ػبل  3000كِ دسآهذّبي ًفات ٍ گابص
افضايؾ يبفت ،تَاى سٍػيِ ثشاي ايفبي ًقؾ ثييالوللي افضايؾ پيذا كشد .ثِ ًظش هيسػاذ اقتلابد
سٍػيِ ثش پبيِ سؿذ دسآهذ ًفت ٍ گبص دس حبل سؿذ هيثبؿذ ٍ تغييش ٍ تحَل دس قيوت اًاشطي دس
سؿذ يب پؼشفت اقتلبدي ايي كـَس تبحيش چـوگيشي داسد .اص ػَي ديگاش هـاكل ديگاش اقتلابد
سٍػيِ دٍلتي ثَدى آى اػت ٍ كشهليي كٌتشل دٍلت ثش اقتلبد سا ًياض افاضايؾ دادُ اػات .ثبًاك
اسٍپبيي ًَػبصي ٍ تَػؼِ گضاسؽ كشد ،ػاْن دٍلات سٍػايِ اص ؿاشكتّابي هؼتجاش اكالي ثايي
ػبلّبي  2002تب  2003چْبس ثشاثش گشديذ ٍ ػْن دٍلت اص گابصپشٍم اص  84دسكاذ ثاِ 18
دسكذ افضايؾ يبفت (Nick Paton Walsh, 2005) .گبصپشٍم كٌتشل هٌابثغ ًفتاي ٍ گابصي سا
ثشػْذُ داسد .كشهليي دسحبل افضايؾ ػْن خَد اص َّا -فوب ،تَليذ تؼليحبت ،كاٌؼت ّؼاتِاي،
كـتي ػبصي ،كـتي ساًي ٍ ثخؾ اتَهجيل اػت .ثخؾ كاٌؼتي – ًظابهي ٍ ثخاؾ ّؼاتِاي ًياض
تحت كٌتشل ٍ تؼلي دٍلت ّؼتٌذ .كشهليي دس تالؽ اػت تب اهتيبصات دٍلتي سا دس ثشخي كٌبيغ
داخلي تخجيت كٌذ.
اگشچِ ػشهبيِ گزاسي خبسري دس سٍػيِ دس ػبل  2002حاذٍد  810هيليابسد دالس ثاَدُ ٍ
دس ّفت هبُ اٍل ػبل  2003حذٍد  30هيليبسد دالس ثَد ،اهب كبسؿٌبػبى هؼتقذًذ كِ ايي آهابس ثاشاي
كـَسي كِ داساي صيش ػبختّبي كالى ٍ قذيوي ٍ سؿذ اقتلبدي ػابالًِ  2/3دسكاذ اػات ًؼاجتبً
پابييي هاي ثبؿاذ (American Chamber of Commerce in Russia,2007) .ثاشاي ايٌكاِ
سٍػيِ داساي سؿاذ اقتلا بدي ثاباليي ثبؿاذ ٍ ٍهاؼيت خاَد سا دس رْابى ثْجاَد ثخـاذ ًيبصهٌاذ
ػشهبيِگزاسي خبسري خيلي ثيـتشي اػتّ .وبًٌَس كِ يكي اص هْوتشيي داليل فشٍپبؿي اتحابد
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روبّيش ؿَسٍي اقتلبد هؼيف آى ثَدُ اػت ،اهشٍص ًيض هؼبلِ اقتلبد ًقؾ ثؼيبس تؼييي كٌٌذُاي
دس ػيبػت خبسري سٍػيِ داسد صيشا اقتلبد هاؼيف اياي كـاَس قاذست هابًَس آى سا دس ػشكاِ
ػيبػت خبسري ٍ ػيبػت ثايي الولال كابّؾ دادُ اػات ٍ هابًغ اص اتخابر ػيبػات قذستوٌذاًاِ
تَػي ايي كـَس هيؿَد .اقتلبد هؼيف سٍػايِ دس رْات گياشي تلاوينػابصي خابسري اياي
كـَس ٍ ّوچٌيي ثش ربيگبُ آى دس ًظبم ثيي الولل ثِ ٍيظُ دس دٍسُ اٍل سيبػت روْاَسي پاَتيي
ًقؾ ثؼضايي ايفب كشد.
ة) فبجؼِ جوؼيتی در رٍسيِ :يكي ديگش اص هؼبيل هشثَى ثِ ربهؼِ سٍػيِ هقَلاِ روؼيات
ٍ هـكالت هشثَى ثِ آى اػت .دس سٍػيِ ايي ػبهل ثِ ػَي ايزابد ًاَػي فبرؼاِ پايؾ هايسٍد ٍ ثاِ
يكي اص هْوتشيي هَاًغ داخلي تبحيش گزاس ثش ػيبػت خبسري تجاذيل ؿاذُ اػات صياشا سٍيابي قاذست
ثضسگ دٍلتوشداى سٍػي ًويتَاًذ ثذٍى داؿتي هٌبثغ اًؼابًي هابّش ،پيـاشفتِ ٍ فاشاٍاى تحقاد يبثاذ .اص
دِّ  8540ايي كـَس كبّؾ كوي دس هيضاى روؼيت ،تؼْيالت ٍ هتَػي ػوش صًذگي داؿتِ اػات
دس حبلي كِ هيضاى هشگ ٍ هيش ٍ ثيوبسي دس سٍػيِ افاضايؾ داؿاتِ اػات .اص ػابل  8551تاب اٍاػاي
ػبل  2003روؼيت كل ايي كـَس حاذٍد  2/1هيلياَى ًفاش كابّؾ يبفات (The 2007 World

) ٍ Population Data Sheet, 2007دس طاًَيِ  2005روؼيت ايي كـَس ثِ  828/5هيلياَى
ًفش سػيذ ( Background Note: Russia,2009).س ٍػيِ ًْويي روؼيت ثاضسگ رْابى سا
دس اختيبس داسد  ،اهب پيؾ ثيٌي هي ؿَد كِ روؼيت آى تب ػبل  2021ثاِ  824/ 1هيلياَى
ًفش ٍ تاب ػابل  2010ثاِ  805/ 2هيلياَى ًفاش

ثشػاذThe 2007 World .

) ) Population Data Sheet, 2007ثِ دليل پابئيي ثاَدى هياضاى تَلاذ ٍ ثابال ثاَدى هياضاى
هشگ ٍ هيش سٍػيِ ّش ػبل دس حبل اص دػت دادى هيبًگيي ّ 300000ضاس ًفش اص روؼيت خاَد
اػت .دس قيبع ثب ديگش كـَسّبي كٌؼتي هيضاى تَلذ دس سٍػيِ پبئيي اػت ٍ هيضاى هاشگ ٍ هياش
ثِ ٍيظُ دس هيبى ربهؼِ كبسگشي هشداى ؿگفت اًگيض هيثبؿاذ .هتَػاي ػواش هاشداى سٍػاي 15
ػبل اػت كِ  1ػبل پبئييتش اص هيبًگيي  20ػبل پيؾ هي ثبؿذ ٍ  88ػابل پابئييتاش اص هتَػاي
ػوش صًبى سٍػي هي ثبؿذ كاِ يكاي اص ثضسگتاشيي ؿاكبفّابي ػاٌي دس رْابى اػات(Ariel .
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) Cohen, 2007هـكالت هشثَى ثِ روؼيت سا هيتَاى دس چٌذ هقَلِ هاَسد ثشسػاي قاشاس داد
كِ ػجبستٌذ اص :ثبال سفاتي ػاي اصدٍاد ،ؿايَع كـاٌذُ ثيوابسيّابي هاشگ آٍس ،هؼابيل ًاظادي،
تبحيشات كبّؾ روؼيت.
 .2هتغيز بَرٍكزاتيک

دس هتغيااش ثَسٍكشاتيااك ،ػاابختبس حكَهاات هااَسد ثشسػااي قااشاس هاايگيااشد .ػاابصهبى
ثَسٍكشاتيك هيتَاً ذ سّجشاى سا رْت تلوين ػبصي هحاذٍد كٌاذ ٍ ياب ايٌكاِ آًْاب سا قابدس ثاِ
تلوين ػبصي ًوبيذ .دس هَسد سٍػايِ ،ػابختبس حكَهات ًاَػي ػابختبس ثؼاتِ اػات كاِ ارابصُ
فؼبليت ثِ هخبلفيي ٍ هٌتقذيي سا ًوي دّذ .كبسؿٌبػبى هؼتقذًذ كشهليي ثِ ػوذ افاشاى گشاياي سا
تؼْيل هيكٌذ ثشاي ايٌكِ يك دؿوي دس دسٍى ثِ ٍرَد آٍسد .دس ػَم فؼبالى ساديكبل توبيل
دٍلت ثشاي داؿتي يك سٍػيِ قَي سا ثِ ػٌَاى هزَص حيبتي ثشاي حولِ هيداًٌذ .هقاشسات هاذ
افشاى گشايي ثِ كَست گضيٌـي ثِ كبس هيسًٍذ ٍ هٌتقذاى اص اياي هَهاَع هايّشاػاٌذ كاِ اياي
هقشسات ثشاي آصاس سػبًذى هخبلفيي ػيبػي ٍ گشٍُّبي ربهؼِ هذًي هخبلف اػتفبدُ ؿاَد .دس قابًَى
هزبصات ػوَهي ،افشاى گشايي ثِ ؿكل هجْوي تؼشيف ؿذُ اػت ٍ حتي ؿبهل تْوات صدى ثاِ ياك
هقبم حكَهتي دس ارشاي ٍظبيفؾ ًيض هيثبؿذ .اكالحيِ ػبل  2002قابًَى اًتخبثابت ّان دس تاذاٍم
افشاى گشايي كوك كشد ثِ ًَسي كِ هيتَاى اص آى ثِ كَست ًبحد دس سد كالحيت كاشدى سقجابي
كشهليي اػاتفبدُ كاشد (Irina Busygoina, 2008) .ثاِ ًاَس كلاي توشكاض گشاياي دس سٍػايِ سا
هيتَاى دس ػِ قؼوت ثشسػي كشد كِ ػجبستٌذ اص :دهكشاػي هذيشيت ؿذُ ،فـابس ثاِ سػابًِّاب ٍ
ًْبدّبي هذًي ،سؿذ ثَسٍكشاػي ٍ دخبلت دٍلت.
الف) دهکزاسی هذیزیت شذُ :سٍػايِ سٍؽ ٍ تزواالت دهكشاػاي سا حفا كاشدُ
اػت ،اهب دس هبّيت اص تَػؼِ سطين دهكشاتيك رلَگيشي هيكٌذ .قَُ هزشيِ ثب هْابست ّاش چاِ
ثيـتش فؼبليت ػيبػي سا ثب كٌتشل ؿذيذ سػبًِّبي روؼي ،هخبلفيي ػيبػاي ٍ ربهؼاِ هاذًي اداسُ
هيكٌذ .سقبثت ثَسٍكشاتيك ٍ سقبثت هيبى اليگبسؿيّب ربيگضيي آصادي ػيبػي ؿاذُ اػات ثاِ
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ػجبست ديگش آصادي ػيبػاي دس اياي كـاَس اًاذک هايثبؿاذًْ .بدّابي هاؼيفتاش هـاشٍػيت
هؼتقلي ًذاسًذ ٍ ثشاي ثذػت آٍسدى حجبت ًْابدي خاَيؾ ًبكابم ّؼاتٌذ .دس هاويوِ اًالػابت
اقتلبدي ٍاحذّبي دهكشاػي ،دس هيبى  767كـَس سٍػيِ ستجِ  707سا كؼت

كاشد.

)(Laza Kekic, 2007ثب سّجشي پَتيي حضة سٍػيِ ٍاحاذ دس قاذست ثابقي هبًاذ ،اهاب اكاَل
اًتخبثبت آصاد دس ايي كـَس سػبيت ًـذ .دس يك اًتخبثبت دهكشاتيك هقشسات اًتخبثبتي ٍاهح
ّؼتٌذ ،اهب پيبهذّبي آى هـخق ًيؼت دس حبلي كِ دس سٍػيِ خالف ايي اهش حبكن اػت يؼٌاي
پيبهذّب هـخق ٍ هقشسات اًتخبثبتي ًبهـخق هي ثبؿٌذ .قذست دس ايي كـَس قاذست هتوشكاض
اػت ٍ اص ٍرَد سػبًِّبي آصاد ٍ ًْبدّبي ربهؼِ هذًي رلَگيشي هيكٌذ.
ة) فشبر بِ رسبًِّب ٍ ًْبدّبی هذًی :دٍلت سٍػيِ اص سػبًِّاب ثاِ ػٌاَاى اثاضاسي رْات
ؿكلدّي ثِ افكبس ػوَهي اػتفبدُ هيكٌذ .اص  2008ثِ ثؼذ دٍلت ّوِ ؿاجكِّابي تلَيضياًَي سا ياب
اص ًشيد هؼتقين ٍ يب اص ًشيد ًْبدّبي دٍلتي كٌتشل كشدُ اػت .دس ػابل 2005حاذٍد  25هيلياَى
سٍػي يؼٌي هؼبدل  21دسكذ روؼيت ثاِ ايٌتشًات دػتشػاي داؿاتٌذ ٍ آًاشا رابيگضيي اكالي ثاشاي
اًالػبت خَد ٍ آگبّي اص افكبس هخبلفيي ٍ هٌتقذيي كشهليي هي داًؼتٌذ( .كابسثشاى ايٌتشًات ثاِ ياك
هيليبسد ًفش سػيذ )8843 ،سٍػيِ دس صهشُ كـَسّبيي اػت كِ هشيت ًفَر ايٌتشًات دس آًْاب ثاِ
ػشػت دس حبل افضايؾ اػت.
دهكشاػي هذيشيت ؿذُ سٍػيِ ثش ربهؼِ هذًي ٍ هٌبظشُّبي ػوَهي هحاذٍديتّابي راذي
اػوبل هيكٌذ .ػبصهبىّبي غيش دٍلتي ثَدراِ خاَد سا اص خابسد اص كـاَس تاأهيي هايكٌٌاذ ٍ اص ػابل
 2002قبًًَي تلَيت ؿذ كِ هحذٍديتّبي ثؼيبسي رْت حجت اياي ؿاشكتّاب اػوابل هايكٌاذ.
ٍرَد هبفيبي گؼتشدُ دس سٍػيِ اص هـكالت ٍ هؼوالت رذي اياي كـاَس ثاِ حؼابة هايآياذ .دس
صهبى يلتؼيي ،فؼبد اداسي كشفبً دس هيبى ًجقِ حبكن ثَد ٍ هشدم ػابدي اص فؼابد ثاِ دٍس ثَدًاذ ،اهاب دس
دٍسُ پَتيي فؼبد ّوِگيش ؿذ ٍ توبهي ًجقبت ربهؼِ سا ؿبهل گشدياذ .قاذست اليگابسؽّاب دس صهابى
يلتؼيي ثؼيبس صيبد ثَد ٍ آًبى ًقؾ صيبدي دس ػيبػت ثبصي هيكشدًذ ٍ ّويي اهاش فؼابد ثؼايبسي سا دس
توبهي ثخؾّبي ربهؼِ ايزبد كشدُ ثَد .صهبًي كِ پاَتيي ثاِ قاذست سػايذ ،فؼبليات اليگابسؽّاب دس
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ػيبػت ٍ هٌجَػبت هحذٍد ٍ حَصُ فؼبليت آًْب كاشفبً دس هحاذٍدُ هؼابيل اقتلابدي تؼشياف ؿاذ.
(صهيٌِّب ٍ اثؼبد داخلي ػيبػت خبسري سٍػيِ)8843 ،
اص ًشفي ًويتَاى ًقؾ سػبًِّب ٍ ًْبدّبي ربهؼاِ هاذًي سا دس ؿاكل دّاي ثاِ ػيبػات
يك كـَس چِ ػيبػت داخلي ٍ چِ خبسري ًبدياذُ گشفات .صهابًي كاِ دس كـاَسي سػابًِّاب
كبهالً دس اختيبس دٍلت ثبؿٌذ ثِ هؼٌبي ايي اػت كِ دٍلت كذاي هخبلفيي سا خفِ كاشدُ اػات ٍ
سػبًِّبي هٌتقذ ٍرَد ًذاسًذ ٍ دس ًتيزِ تبحيش سػبًِ دس ػيبػت خبسري آى كـَس تٌْب حوبيات
اص ػيبػتّبي دٍلت اػت .دس سٍػيِ اهشٍصي ّن ٍهغ ايٌگًَِ اػت ٍ سػبًِّاب كاِ تابحيش غياش
قبثل اًكبسي دس افكبس ػوَهي داسًذ ،حبهي ػيبػتّابي كاشهليي ّؼاتٌذ .دس ٍاقاغ سػابًِّاب دس
خذهت دٍلت ّؼتٌذ ٍ اًتقبد چٌذاى ٍرَد ًذاسد.
ج) رشذ بَرٍكزاسیی ٍ دخبلیتّیبی دٍلیت :ثَسٍكشاػاي كاِ هيشاحاي اص دٍساى
ؿَسٍي اػت ثِ هؼولي رذي دس سٍػايِ تجاذيل ؿاذُ اػات .ػيؼاتن ثَسٍكشاتياك دس سٍػايِ
پيچيذُ ٍ گؼتشدُ اػت ٍ دس ايي ؿشايي اًتقبل دقيد دػاتَسات ثاِ ديگاش ثخاؾّاب ثاِ ػاختي ٍ
كٌذي اًزبم هيگيشد .تَليذ قذست دس ّش كـَسي ثؼتگي ثِ تَاى ًْبدّبي دٍلتاي داسد .پاغ اص
ػقَى ؿَسٍيًْ ،بدّبي دٍلتي دس سٍػيِ كبس ٍيظُ خَد سا اص دػت دادًاذ ٍ ثاِ ّوايي دليال اص
كبسآيي هٌلَثي دس تَليذ قذست ثشخَسداس ًيؼتٌذ .اص ًشفي ثبيذ اؿبسُ كشد كِ ثِسغن ؿاؼبسّبي
پَتيي هجٌي ثش تقَيت ًْبدّابي دٍلتاي ٍ تاالؽ ّابيي كاِ دس اياي صهيٌاِ كاَست گشفتاِ اػات،
هـكالت ٍ هؼوالت ثؼيبسي دس ايي گًَِ اص ًْبدّابي دٍلتاي ّانچٌابى ٍراَد داسد .هٌتقاذاى
هيگَيٌذ ثشخي اص اكالحبت اداسي كِ هَػذ آًْب ثِ ػشسػايذ دس صهابى پاَتيي اًزابم ًـاذًذ ٍ
ثبػج ؿذ تب كيفيت حكَهت ّن تٌضل ثيـتشي داؿتِ ثبؿذّ .وبًٌَس كِ يكي اص هٌتقذيي كشهليي
هيگَيذ سٍػايِ ثاِ ػٌاَاى يكاي اص ثَسٍكشاتياكتاشيي كـاَسّب دس رْابى اػات(Russia .
)under Putin: The Making of a Neo-KGB State, 2007

اًبػبت سػوي حبكي اص آى اػت كِ ديَاى ػبالسي دٍلتي دائوابً سؿاذ كاشدُ اػات .اص
ػبل  0221ثِ ثؼذ ايي ديَاى ػبالسي تب  12دسكذ افضايؾ يبفات ٍ دسحابل حبهاش دس هزواَع
 1/11هيليَى كبسهٌذ حكَهت هحلي ٍ فذسال دس سٍػيِ ٍرَد داسًذ كِ ثب تؼذاد صهبى ؿاَسٍي
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ثشاثاشي هايكٌٌاذ (Nikolaus von Twickel, 2007) .ثٌابثشايي هياضاى روؼيات ثاَسٍكشات
سٍػيِ اص ػبل  1991ثِ ثؼذ دٍ ثشاثش ؿذُ اػت صيشا هيضاى روؼيت سٍػيِ اهشٍصي كوتش اص ًيوي
اص روؼيت اتحبد روبّيش ؿَسٍي دس ػبل  1991اػت .الجتِ ثشخي اص كبسؿٌبػبى هؼاتقل تؼاذاد
ثَسٍكشاتّبي سٍػي سا حذٍد  8/1هيليَى ًفش يؼٌي ثيؾ اص  0ثشاثش آًچِ هقبهبت سػوي اػاالم
هيكٌٌذ ،ثشآٍسد كشدُ اًذ .حقاَ اداسات دٍلتاي ثاِ ًاَس چـاوگيشي اص هيابًگيي دػاتوضدّبي
ػشاػشي ثبالتش اػت ٍ پشػتيظ اداسات دٍلتي ّن دس حبل افاضايؾ اػات .ثاب اياي ٍراَد كيفيات
خذهبت پبييي اػت .ػَم اػتفبدُ ،سكَد ٍ غفلت ٍ ػْلاًگبسي هـخلبت ثَسٍكشاػي سٍػاي
ّؼتٌذ .دخبلت دٍلت دس ثخؾ خلَكي ثبػج ًبساحتي ػشهبيِگزاسّب هيؿَد ٍ ايي حابكي اص
فؼبد دس ثخؾ اداسي سٍػيِ اػت (Ibid).سؿذ ثَسٍكشاػي تابحيش فشاٍاًاي دس حوبيات هاشدم اص
دٍلت ٍ ػيبػتّبي آى داسد صياشا ثخاؾ اػظواي اص هاشدم سٍػايِ تحات پَؿاؾ دٍلات قاشاس
هيگيشًذ؛ دس ًتيزِ اغلت هشدم حبهي دٍلت ٍ ػيبػتّبي آى ّؼتٌذ ٍ هٌتقذاى ٍهاؼيت ثؼايبس
ػختي رْت اًتقبد كشدى داسًذ.
ثِ دليل ثَسٍكشاػي ػيبػي ٍ ًَالًي سٍػيِ ٍ ٍرَد تؼذد هشاكاض تلاوين گياشي دس ػاٌح
دػتگبُ سيبػت روْاَسي ،ؿاَساي اهٌياتٍ ،صاست اهَسخبسراِ ،دػاتگبُ اًالػابتي ٍ ًظابهي ػواالً
تلوين ػبصي دس ػيبػت ثب هَاًؼي سٍثشٍ اػات .اگاشچِ دس ثشخاي اٍقابت اياي هَهاَع ثاب ّذاياات
آگابّبًِ كَست هيپزيشد ،ليكي دس يك روغ رجشي ؿشايي ،ػواالً سٍػايِ فبقاذ كـاف ساُ حال ٍ
احشثخـي دس حذاقل صهبى هيثبؿذ لزا ػشػت اػتشاتظيك سٍػيِ دس هَهَػبت هختلف كٌذ اسصيابثي
هيؿَد ٍ گبّي ايي تؼلل ثِ گًَِاي اػت كِ دس لحظبت پبيبًي ،سٍػيِ اداسُ اػاتشاتظيك خاَد سا ثاِ
تٌجيد پزيشي ثب ؿشايي ػَم هيكٌذ ( .كٌبػي)1839 ،
 .8هتغيز ًظبم بيي الولل

اػبػبً فْن ػبختبس ًظبم ثيي الولل ثِ ٍاػٌِ ٍرَد هتغيشّبي گًَابگَى اػان اص ثابصيگشاى
دٍلتي ٍ غيشدٍلتي ٍ ًيض تذاخل كبسكشدّبي آًبى ثب دؿَاسيّبي هؼشفتي ٍ ثٌيبديي ّوشاُ اػات.
ٍاهح اػت كِ ؿكل ًظبم ثيي الوللي ثِ ٍيظُ ػبختبس آى كاِ دٍ قٌجاي ياب چٌاذ قٌجاي ثبؿاذ ثاش
ػيبػت خبسري كـَسّب هؤحش اػت .دليل ٍ صهيٌاِ اكالي ثؼايبسي اص ػيبػاتّابي كـاَسّب دس

عوامل تاثيزگذار بز تصميم ساسي خارجی روسيه=> /

ػبختبس ًظبم ثيي الولل ًْفتِ اػت .حتي ػيبػت داخلي كـَسّب ًيض اص ايي اهاش هؼاتخٌي ًيؼات ٍ
ثيي ػبختبس ًظبم ثيي الولل ٍ ػيبػت داخلي كـَسّب ّن استجبى ٍرَد داسدً .كتِ هْن ايي اػات
كِ ًِ تٌْب ّيچ كـَسي ًويتَاً ذ خَد سا اص ػبختبس ًظابم ثايي الولال راذا كٌاذ ثلكاِ دس اتخابر
ػيبػتّبي خَد ثبيذ هحذٍديتّب ٍ فشكتّبي هَرَد دس آى سا دس ًظش ثگيشد ٍ ربيگبُ خَد
دس ايي ػبختبس سا ًيض تؼييي كٌذ ٍ آى سا هَسد تَرِ قشاس دّاذ .پاغ اص فشٍپبؿاي اتحابد روابّيش
ؿَسٍي ًِ تٌْب دس حَصُ ػيبػت ثيي الولل ثلكِ دس حَصُ اًذيـِ ًيض اياذُّابي رذياذي هٌاشح
ؿذ .دس حَصُ ػيبػت ثيي الولل ايبالت هتحذُ ثِ ػٌَاى تٌْب اثاشقاذست ثابقي هبًاذُ اص دٍساى دٍ
قٌجي هٌشح ؿذ ٍ دس ػول ثش اػبع تقؼين ثٌذيّبي ثِ ربي هبًذُ اص دٍساى دٍ قٌجاي ٍ دس ّان
ؿكؼتي يك قٌت اص ايي دٍ قٌت تٌْب يك اثشقذست ثبقي هبًذ كاِ ّوچٌابى داػياِ اثاش قاذستي
داؿت ٍ تالؽ كشد تب رْابى سا ثاِ ػاوت آهشيكابيي ؿاذى ٍ تاك قٌجاي ؿاذى ػاَ دّاذ( .
فشاّبًي ،احوذ ) 1831 ،كـَس سٍػيِ ًيض ّوبًٌذ اغلت كـَسّب اص هٌبػاجبت رْابى تاك قٌجاي
تبحيش پزيشفت ثِ ًحَي كِ آهشيكاب سا دس حيابت خلاَت خاَيؾ پزيشفتاِ اػات ٍ ارابصُ ايزابد
پبيگبُّبي ًظبهي دس كـَسّبيي هخل آرسثبيزبى سا ثِ آهشيكب دادُ اػت ٍ هخبلفات راذياي ثاب
ايي هؼبلِ ًكشد .پغ اص فشٍپبؿي ؿَسٍي ،آهشيكب ثِ كـَسّبي رذيذ اٍساػيبيي چـان دٍخات
ٍ حوَس خَد دس فوبي اٍساػيبيي سا ثِ ػٌَاى ٍػيلِاي ثشاي رلَگيشي اص تغيياش تؼابدل ًياشٍّاب
دس هٌبًد هزبٍس ثب اٍساػيب تلقي هيكٌذ .دس ٍاقغ سٍػيِ ثِ ػٌَاى ّن ؿشيك ثبلقَُ ٍ ّان سقيات
ثبلقَُ ثشاي آهشيكب تلقي هيؿَد ( .ػٌبيي ،7784 ،ف  ) 343تغييش ػابختبس اص تاك قٌجاي ثاِ

ػوت چٌذ قٌجي ٍ دس ًْبيت ثِ تؼجيش سيچبسدّبع ثِ ػاوت ثاي قٌجاي (ّابعً ) 7788 ،ياض ثاش

تلوينػبصي ػيبػت خبسري فذساػيَى سٍػيِ هَحش ثَدّ .بع هيگَياذ دس هقبثال ًظابم چٌاذ قٌجاي
كِ ؿبهل چٌذ قٌت هزضا اػت ،يك ًظبم ثيي الوللي ثي قٌت ٍرَد داسد كِ ثِ ٍػيلِ هشاكاض هتؼاذد
قذست هـخق هيؿَد لزا ّيچ قذست هؼلٌي ٍرَد ًذاسد ٍ فقي هيتَاًذ هزوَػِاي ثبؿاذ كاِ دس
آى تؼذادي قذست هْن هقشسات ثبصي سا تٌظين ٍ سفتبس كؼبًي سا كِ اياي هقاشسات سا ًقان هايكٌٌاذ
تحت ًظن دس آٍسًذ .آًْب ّوچٌيي هيتَاًٌذ ّوكبسي ثيـتشي ثب ّن داؿتِ ثبؿاٌذ ٍ ياك ًظابم هَاصًاِ
قَا ثَرَد آٍسًذّ ،وبى ًَس هيتَاًٌذ ثب ّن ًضاع داؿاتِ ثبؿاٌذ .ثاشاي هخابل دس ػابل  3008آهشيكاب
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 9/7هيليبسد دالس كبال ثِ سٍػيِ كبدس كشد كِ ايي هقذاس ًؼجت ثِ ػبل  35 ،3007دسكاذ افاضايؾ
داؿت ،اهب هيضاى ٍاسدات آهشيكب اص سٍػيِ  36/7هيليبسد دالس ثَد كِ ًؼجت ثِ ػابل قجال  78دسكاذ
افضايؾ داؿت .سٍػايِ ثيؼات ٍ ّـاتويي ثابصاس ثاضسگ كابدسات ثاشاي كبالّابي آهشيكابيي اػات.
) )Background Note: Russia, 2009حاابلي كااِ دس ػلااش دٍ قٌجاي غيااش اص دؿااوٌي چيااض
ديگشي ثيي ايي دٍ كـَس ٍرَد ًذاؿت .فشٍپبؿي ًظبم دٍ قٌجي ثبػج ؿذ تاب دس رْات گياشي
ػيبػت خبسري سٍػيِ تغييشاتي ايزبد ؿَد ّوبًٌَس كِ تغيياش ػابختبس ًظابم ثايي الولال اص تاك
قٌجي ثِ چٌذ قٌجي ٍ احتوبالً ثي قٌجي ثبػج هيؿَد كِ قذستّابي ثضسگاي هخال سٍػايِ ًقاؾ
فؼبلتشي دس ػشكِ تلوين ػبصي ػيبػت ثيي الولل ايفب ًوبيٌذ .ثٌبثشايي ًوايتاَاى تابحيش ػابختبس
ًظبم ثيي الولل ثش رْت گيشي ػيبػت خبسري كـَسّب ٍ تلوين ػبصي دس ايي ػشكِ سا ًبديذُ
گشفت .ربيگبُ هٌٌقِاي ٍ رْبًي سٍػيِ ٍ ًَع ًگبّي كِ ديگاش قاذستّاب ثاٍِياظُ آهشيكاب ثاِ
سٍػيِ داسًذ دس تذٍيي ػيبػت خبسري سٍػيِ اّويت صيبدي داسد.
ًتيجِ گيزی
ريوااض سٍصًااب يكااي اص هْوتااشيي كبسؿٌبػاابى دس تجياايي ػيبػاات خاابسري يااك كـااَس ٍ
ّوچٌيي تلوين ػبصي دس ػشكِ ػيبػت خبسري اػت .يكي اص ايذُّبي سٍصًب هذل پيؾتئَسي
اػت كِ هؼتقذ اػت قجل اص اتخبر يك تلوين ٍ يك رْت گيشي هـاخق دس ػشكاِ ػيبػات
گزاسي خبسري ،ػَاهل هتؼذدي دخيل ّؼتٌذ كِ دس ًَع رْت گياشي آى كـاَس تابحيش داسًاذ.
ايي ػَاهل دس چْبس ػٌح( اسهي ،هٌضلتي ،اًؼبًي ٍ غيش اًؼابًي) قاشاس داسًاذ كاِ دس دسٍى اياي
ػٌَح هتغيشّبي هْوي قشاس داسًذ كِ پٌذ هتغيش اكالي تابحيش گازاس دس تلاوين ػابصي ػيبػات
خبسري ػجبستٌذ اص :ؿخليتً ،قؾ ،ارتوبع ،هتغيش ثَسٍكشاتيك ٍ ًظبم ثييالولل.
يكي اص كـَسّبيي كِ هيتَاى ػيبػت خبسري آى سا ثش اػبع هذل پيؾ تئَسي سٍصًاب
تحليل كشد ،كـَس سٍػيِ اػت .دس ايي كـَس ّوِ ػَاهل هذل پيؾ تئَسي سٍصًب ثِ ًحَ ثبسصي
ديذُ هيؿًَذ .تبسيخ ػيبػتگزاسي خبسري سٍػيِ ثاِ ٍياظُ پاغ اص فشٍپبؿاي ؿاَسٍي ًياض اياي
هؼبلِ سا حبثت هيكٌذ.
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ثش خالف تْذيذّبي خبسري اٍليِ هخل اهپشيبليؼن يب كْيًَيؼن ،دؿوي اخيش سٍػيِ يك
دؿوي داخلي اػت .هؼبيل داخلي ّؼتٌذ كِ تبحيش ثؼيبسي ثش ػيبػات خابسري سٍػايِ اهاشٍصي
داسًذ ٍ تَاى هبًَس ٍ قذست ايي كـَس سا دس ػشكِ ػيبػت ثيي الولل كبّؾ دادُ اػت .دٍلات
سٍػيِ ثِ ؿذت ثِ ٍػيلِ هـكالت هٌفي روؼيت ؿٌبختي ؿبهل ايذص ،اػتيبد ثاِ الكال ،ػال ٍ دس
ًتيزِ كبّؾ هتَػي ػوش سٍثشٍ اػت .ثحشاى َّيت هبًغ اص ؿكل گيشي ًَػي ؿاٌبخت دسػات
تَػي سٍػيِ اص دًيبي پيشاهَى آى ٍ الجتِ اص ّوؼبيگبى غشثي اؽ گشديذُ اػت .اقتلابد هاؼيف
ٍ ثيوبس ثبػج هي ؿَد كِ سٍػيِ دس هقبثل غشة ٍ آهشيكب هؼيف ثبؿذ ٍ ًتَاًاذ هبّيات ٍاقؼاي
خَد سا ًـبى دّذ .ػيؼتن حكَهتي ٍ ًقؾ دٍلت دس ايي كـَس ثِ گًَِاي اػت كِ اص ثِ ٍراَد
آهذى تغييش ٍ تحَل اػبػي دس كـَس رلَگيشي كشدُ ٍ ثبػاج هاي ؿاَد كاِ ؿابّذ ياك ًاَع
ًگشؽ ٍ ػيبػت خبكي دس ًَل صهبى ثبؿذٍ .رَد اقَام هختلف ثاب اديابى هتفابٍت ّان چابلؾ
هْوي ثشاي ايي كـَس هحؼَة هيؿَد .حؼشت ًؼجت ثِ گزؿاتِ ٍ اهپشاتاَسي اص دػات سفتاِ،
داؿتي سٍيكشد ايذئَلَطيك ٍ ثيگبًِ ػاتيض ّان تابحيش فشاٍاًاي دس ًاَع ًگابُ آى ثاِ رْابى داسد.
ٍيظگيّبي ؿخليتي حبكويي سٍػيِ كِ دس صهشُ ػبهل اًؼبًي هاذل پايؾ تئاَسي سٍصًاب اػات
تبحيش ثؼيبسي ثش ًَع رْت گيشي ٍ تلوين ػبصي خبسري ايي كـاَس داسد .دس ّاش چْابس ػاٌح
ركش ؿذُ دس تئَسي سٍصًب ،سٍػيِ داساي هـكالت ٍ هَاًؼي اػت كِ ّن دس ػشكِ داخلي ٍ ّن
دس ػشكِ ثيي الوللي ثشاي ايي كـَس هـكلػابص ّؼاتٌذ ٍ تلاوين ػابصي سا ثاِ ٍياظُ دس حاَصُ
خبسري تحت تبحيش قشاس دادُاًذ .ثشاي تؼييي اٍلَيت ايي هتغياشّاب هايتاَاى آًْاب سا ثاِ دٍ دػاتِ
تقؼين كشد كِ ؿبهل هتغيشّبي داخلاي ٍ خابسري هاي ؿاَد .هتغيشّابي داخلاي هخال ؿخلايت
تلوين گيشًذًُ ،قؾ ٍ هيضاى اختيبسات تلوين گيشًذُ ٍ ّوچٌيي هؼبيل هختلف هٌشح ؿذُ دس
هتغيش ارتوبػي ٍ ثَسٍكشاتيك ّؼتٌذ ٍ هتغيش خبسري هتغيش ًظبم ثيي الولل اػت كِ ػابختبس آى
ثش ػيبػت خابسري كـاَسّب تابحيش فشاٍاًاي داسد .تابحيش هتغيشّابي داخلاي ثاش ػيبػات خابسري
اهشٍصي سٍػيِ ثؼيبس ثيـتش اص هتغيش خبسري ٍ ًظبم ثيي الولل اػت؛ اگش چِ ًجبيذ فـبس ًظابم ثايي
الولل دس صهيٌِّبيي هخل حقَ ثـش ،دهكشاػي ٍ آصادي ًْبدّبي هذًي ثِ سٍػيِ سا ًيض ًبدياذُ ٍ
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كن اّويت دس ًظش گشفت .سٍػيِ اهشٍص دس ػيي حبل ثب چبلؾّبي رذي هَاراِ اػات ٍ ّوايي
اهش ثبصيگشي سٍػيِ سا دس ػٌح ثييالولل هحذٍد ػبختِ اػت.
ثِ ًَس كلي آى چِ هـخق هيثبؿذ ،ايي اػات كاِ دس ؿاشايي فؼلاي ،سٍػايِ ٌّاَص ثاب
چبلؾّبي رذي ثِ ٍياظُ دس حاَصُ داخلاي ثاشاي ايفابي ًقاؾ هاَحش دس كاحٌِ رْابًي هَاراِ
هيثبؿذ ٍ ًويتَاى هيضاى تبحيشگزاسي ػَاهل هٌشح ؿذُ دس هذل پيؾ تئَسي سٍصًب سا دس اتخابر
تلويوبت ػيبػت خبسري ايي كـَس ًبديذُ گشفت .دس ٍاقغ ثب هٌاشح كاشدى اياي هاذل سٍصًاب
هيتَاى ػَاهل تبحيش گزاس ثش ػيبػت خبسري سٍػيِ سا ثاِ ؿاكل هلواَع تاش ٍ ثابسصتشي دػاتِ
ثٌذي كشد ٍ هيضاى اّويت ّش يك اص ايي ػَاهل سا تؼييي ًوَد .الجتِ اگش ؿشح تفليلي سٍصًاب ثاش
هذل پيؾ تئَسي دس ًظش گشفتِ ؿَد هيضاى ٍ تؼذاد ايي ػَاهل تابحيش گازاس ثاش ػيبػات خابسري
ثؼيبس ثيـتش خَاّذ ؿذ.

عوامل تاثيزگذار بز تصميم ساسي خارجی روسيه>8 /

هٌببغ ٍ هآخذ
 .8آ.ک .صادٍخيي ( " ،)8842سيبست خبرجی رٍسيِ  :خَدآگبّی ٍ هٌبفغ هلی" ،تشروِ
هْذي ػٌبيي ،تْشاى ،هَػؼِ فشٌّگي هٌبلؼبت ٍ تحقيقبت ثيي الوللي اثشاس هؼبكش تْشاى
 .2اهيٌي آسهيي ( " ،)8844جْبى دٍ تکِ :تقببل َّیتّب "،
http://www.shahrvandemrouz.com/content/1430/default.aspx

 .8ثبسثش ريوض ٍ اػويت هبيكل ( " ،)8832هبّيت سيبستگذاری خبرجی در دًيبی ٍابستگی
هتقببل كشَرّب" ،تشروِ حؼيي ػيف صادًُ،ـش قَهغ.
 " .2تصوين سبسی در سيبست خبرجی رٍسيِ" ،
http://www.ashti.nu/april08/08-04-10p.pdf

 .1صاسػي ػؼذ اهلل ( " ،)8844پيبهذّبی دٍ سيبسیت خیبرجی " ،ثاِ ًقال اص سٍصًبهاِ كيْابى،
http://www.aftab.ir/articles/politics/diplomacy/c1c1241330725_diplomacy_p1.php

 ". 2سهيٌییییِّییییب ٍ ابؼییییبد داخلییییی سيبسییییت خییییبرجی رٍسییییيِ( <=،" )98
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=01&depid=44&semid=245

 " .1سيبست خبرجی رٍسيِ در سهبى هذٍدف ( <= ،" )98ثِ ًقل اص ايشاع،
http://www.aftab.ir/articles/politics/diplomacy/c1c1212309565_russia_p1.php

 .4ػيف صادُ ،ػيذ حؼيي ( " ،)8831هببًی ٍ هذلْبی تصوين گيزی در سيبسیت خیبرجی
" ،تْشاى ،دفتش هٌبلؼبت ػيبػي ٍ ثيي الوللي ٍصاست اهَس خبسرِ.
 .5كااااٌبػي ،فبًوااااِ ( " ،)8845تئییییَریّییییبی اسییییتزاتضیک رٍسییییيِ هؼب ییییز "
http://strategicreview.org/?p=12711

 .80فشاّبًي ،احوذ (  " ،) 8848ارسیببی تبثيز ًظبم بيي الولل بزخبٍرهيبًِ "  ،ػبيت ثبؿاگبُ
اًذيـِ،
http://www.bashgah.net/pages-164.html

 .88قَام ،ػجذالؼلي ( " ،)8842رٍابط بيي الوللً :ظزیِّب ٍ رٍیکزدّیب " ،تْاشاى ،اًتـابسات
ػوت.
 .82ػوبدي ،ػيذ سهي ( "،)8843بزرسی ٍضؼيت هسلويي در فذراسيَى رٍسيِ " ،س.ک.
ثِ:

http://www.bashgah.net/pages21921.html

98=>  تابستان،<7  شماره، فصلنامه آسياي مزكشي و قفقاس/>9

،")98=< ( " كییییبربزاى ایٌتزًییییت بییییِ یییییک هيليییییبرد ًفییییز رسییییيذ.88
http://iranictnews.ir/related/93097/R_92101

ٍ  " بزرسی سهيٌِّیبی ًظیزی ٍ تیبریخی ّوگزاییی،)8848(  الِْ ٍ ديگشاى، كَاليي.82
.ِ اًتـبسات ٍصاست اهَس خبسر،تْشاى، "ٍِاگزایی در فذراسيَى رٍسي
 تشروِ ػيذ سهي،"َ" آهزیکب ٍ سيبستّبی ضذ آهزیکبیی هسک،)8843 (  آسيل، كَّي.81
،ػوبدي
http://www.bashgah.net/pages-16876.html

ٍ  ا یَل: " سيبست خیبرجی جوْیَری اسی هی اییزاى،)8833( هٌاَچْش، هحوذي.82
. ًـش دادگؼتش، تْشاى،" اّذاف
 هشكض تَػؼِ تزبست كيؾ ثِ ًقل اص پبيگبُ اًالع سػبًي فشٌّگي، "ِ " هَقؼيت كًٌَی رٍسي.83
،ِايشاى ٍ سٍػي
http://www.kishtpc.com/global_russia_persian1.htm

" " تقَیت جبیگبُ رٍسيِ در ػز ِ جْبًی ٍ تٌش بب آهزیکب،) 8843 (، ػليشهاب، ًَسي.84
،http://www.bashgah.net/pages-28376.html
ِ ػبيت ثبؿگبُ اًذيـ، تشروِ ػيذ سهي ػوبدي،"  " ػصز بیقطبی،)8843( ّبع سيچبسد.85
http://www.bashgah.net/pages-18741.html
20. Alexander Motyl (2006), " Ukraine and Russia: Divergent Political
Paths",
open
Democracy,
at
http://opendemocracy.net/democracyukraine/russia_ukraine_3830.jsp.
A Aslund and M. Olcott (1991) , " Russia after Communism , Washington
D.C : Carnegie Endowment for International Peace".
21. American Chamber of Commerce in Russia (2007) ," The Economy and
Investment
Climate
in
Russia
",
at
www.amcham.ru/publications/investment_reports/ir2006
22. Dmitri Trinin (2007), " Russia Redefines Itself Relations with the West",
The Washington Quarterly ,Vol.30.No.2
23.Georgy. Guroff, (1994), " The Paradox of Russian National Identity, in,
National Identity and Ethnicity in Russia ", ed. by Roman Szporluk , London:
M.E. Sharpe
24. " Instructor's Review Notes on Roseau, Idealism and Realism ",(2009)
http:// www.clas.ufi.edu/users/rnolan/reviewlinks.htm

>: /عوامل تاثيزگذار بز تصميم ساسي خارجی روسيه
25.Irina Busygina(2008) ," Domestic Factors Impact on Russia’s Foreign
Policy : The Case of Federation Relations ", http://www.gigahamburg.de/dl/download.php?d=/english/content/rpn/conferences/busygina.pdf
26.Laza Kekic (2007), " The World in 2007: Democracy Index, Economist
Intelligence
Unit
",
at
www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf.
27. Mark N. Katz, (2006), " Is Russia Strong or Weak, Space War ", at,
www.spacewar.com/reports/ Is Russia Strong or Weak 999.html.
28. Mark H. Teeter,(2007), " The Matter with History", The Moscow Times,
at www.themoscowtimes.com/stories/2007/07/16/007.html
29. Nikolaus von Twickel, (2007), " Red Tape Reaching Its Soviet Heights",
The Moscow Times, at www.themoscowtimes.com/stories/2007/08/07/001.html
30. Nick Paton Walsh, (2005), "Meet the Chief Exec of Kremlin Inc...",
The Guardian, at www.guardian.co.uk/russia/article/0,2763,1522191,00.html
31. Reuters, (2007), "Russian Youth: Stalin Good, Migrants Must Go:
Poll",
at:
www.reuters.com/article/worldNews/idUSL2559010520070725?feedType=RSS
&rpc=22&sp=true
32. " Russian Economic Report: Estimates of the World Bank ",(2009),
http://russianamericanbusiness.org/web_CURRENT/articles/441/1/Russianeconomic-report
33. "Russian Government Recap",(2006), http// www.usrbc.org/membersonly/Russian-Government
and-Regions/20040316-Russian-GovernmentRecap.pdf
34. "Russian president: Economy Sank more than Forecast",(2009),
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5h989kc9qpLKB1IViQ5d
lpiCzey7QD9B8S3VG0
35. "Russia’s Economy under Vladimir Putin: Achievements and
Failures",(2008)
, http://en.rian.ru/analysis/20080301/100381963.html
36." Russia Under Putin: The Making of a Neo-KGB State ",(2007), The
Economist, at www.economist.com/world/displaystory.cfm?story_id=9682621
37. Sabine F. Ischer,(2007), "Russia: A Difficult Partner for the EU", EU
Institute for Security Studies, Paris, http://www.iss-eu.org/activ/content/rep0704.pdf
38. " The Foreign Policy Concept of the Russian
Federation",(2000),
http://www.fas/org/nuke/guide/russia/doctrine
/econcept.htm

;> /فصلنامه آسياي مزكشي و قفقاس ،شماره  ،<7تابستان >=98

