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 مقدمه
از  اروپاست که  در صحنه وسیع تر    کشور   نیا  ياز استراتژ   ریناپذ   ییجدا  ی بخش  ترانهیمد   ي ایدر در  ه یروس   ياستراتژ
غالب اروپا در دستور    تی. موقعبودهکشور    نیا  یخارج  استیس   ي ها  یها و عقب ماندگ   ي روزیپ  یصحنه اصلدیرباز  
  ی خ یتار  راث ی، مایکه به نوبه خود توسط جغراف  ستکشور ا  نی ا  کی محصول فرهنگ استراتژ  ه یروس   یخارج  استیکار س 

  ت ی. درك وضعشکل گرفته است،  داند   یم   یداخل  یاس ینظم س   يبرا   يد یکه غرب را تهد گرایی  نخبه    ین یو جهان ب
دخالت چند صد ساله    نه ی پس زمنگریستن به آن در مقیاسی گسترده تر و باتوجه به  بدون    ترانه یدر مد   هی روس   ی فعل

 است. رممکنیغ  ،جنگ سرد انیچهارم قرن پس از پا کی از آن در  ینیکشور در منطقه و عقب نش نیا

در    نیکرمل   ی نظام   ي ها  ییها و توانا  ی هشدار درباره جاه طلبزنگ  ،  2015در سال    ه یدر سور  ه ی زمان مداخله روس   از
در   ترانهیو منطقه مد   انهیدر خاورم  هیروس  يها ییتوانا ی ندارند.هشدارها اساس  نیا؛ اما به صدا درآمده است ترانهیمد 

  کرد ی، منابع محدود، روکیتیو ژئوپل   ایجغراف  ریثات  تتحاین منطقه هم  در    نیکرمل   يها  ی و جاه طلب  است  متوسط حد  
اندازه  هر    ه ی . روس ، بودهی(ناتو) در جبهه جنوب  ی شمال  کیآتالنت   مانیسازمان پ  رومند ین  ت یبه روابط و وضع  ی معامالت

 ست. برخوردار نیهدف  نیبه ا ی ابیدست يامکانات الزم برااز باشد،  ي سلطه منطقه ا يآرزو هم که در  

مهم    ي با قدرت ها  یو مسکو روابط خوبتثبیت شده    ترانهیمد شرق  در    هی روس   الزم به ذکر است که حضور نظانی
است. با توجه به  انجامیده  متحده/ناتو    االتیا  اتیو عمل  يز یبرنامه رو این مساله به پیچیده شدن    کرده  جادیمنطقه ا

همچنان نمی توان گفت که  اما    ؛ شود  یتلق  تیموفق   کی  ند توا  ی، ظهور مجدد آن در منطقه م هی امکانات محدود روس 
  ي اد یز  اندازهتا    ترانهیدر مد   نفوذ و قدرت تاثیرگذاري روسیه در مدیترانه چشمگیر است. شرایط و موضع گیري روسیه

  یی ایو در  یی ، هواینیزم  يها  ییاز توانا  ناشی  د یو دفاع در برابر تهد   هی آن در سور  يمحافظت از دستاوردهابا هدف  
می  اغراق    یگاه  هیبر سر سور  ه یروس اي  منطقه    ینف/یس ضد دستر   »حباب«  تیاهمدرباره  .  ستشده ا  یناتو طراح

در برابر اقدامات    ،ناتوبر خالف توانایی هاي  دارند و    ي حباب محدوده محدود  نیاشود. سامانه هاي تشکیل دهنده  
 هستند. ریپذ  ب یمتقابل آس 

به دست   يمبهم برا  یتالش   مسالهتر از  شیببه چیزي    ترانهیمد   منطقه مسکو در    يها  یجاه طلبادراك عمومی،    برخالف
  ی مل   تیالزامات امندوام  محصول  مربوط می شود و  و ایفاي نقش به عنوان یک بازیگر جهانی  آوردن دوباره قدرت  

  ب ی آس   بارهدر  یاناروپا و نگر  صحنه در    ینظام  ییارویبه منطقه، احتمال رو  ه یبازگشت روس   یاصل  ل یاست. دل  هیروس 
و نفوذ    یمیقد   گاهیتالش کرده است تا جا  اقتیحق  هیروس اگرچه  با ناتو بوده است.    يری در درگ  ی جناح جنوب  يریپذ 

حوزه نفوذ و  گسترش   يبراشرایط و تحوالت  از    يبهره بردار، و در  دست آورده  ب را مجددا  جنگ سرد  خود در دوران  
مخاطرات فاصله  از  ی عمل کرده، اما در عین حال رویکردي محتاطانه داشته،  مهارت و فرصت طلب  جاي پاي خود با

 حذر کرده است. متحده  االتیابا  م یمستق  ییارویرواز از همه،  ش یبگرفته و 

، یعنی همان دوره اي که روسیه  2014دوره آغاز شده پس از جنگ سرد تا زمان الحاق کریمه به خاك روسیه در سال  
تفاوت در سیاست گذاري هاي صد ساله این کشور در منطقه  ر منطقه مدیترانه نداشت، دوره  تقریبا هیچ حضوري د

اما اکنون، دوره نسبتا آرام پس از جنگ سرد پایان یافته و روابط رقابتی و خصمانه بین روسیه و  قلمداد می شود.  
 .حنه اروپایی قلمداد می شود منطقه مهم رقابتی در ص غرب مجددا جاي آن آرامش را گرفته است و مدیترانه، یک  
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شوروي است؛  -و دوران پسا  نشان دهنده تدام دوران اتحاد جماهیر شوروي  2014حضور روسیه در منطقه پس از  
 زمانی که تحوالت در اروپا عوامل اصلی سیاست گذاري در سوریه بودند. 

اتحاد جماهیر  متحده و    االتیابین  جنگ سرد  دوران  تکرار رقابت  را نمی توان    2014پس از    یی ایپو  در عین حال، 
به شمار می  منطقه    یتیو امن  یاس یس   ط یغالب مح  یژگیو؛ آن زمان، این رقابت ها  ستنا د  ترانهیمد منطقه  در    يشورو

  ترانه یدر مد   یمهم  گرانیهمچنان باز  ند ریو متحدان آن در ناتو ناگزآمریکا  و    هیروس   رفتند. اما در شرایط کنونی، اگرچه
پو  یباق بیشتر  در    غالب  یی ایبمانند،  منطقه  ناین  اقتصاد یاس یس   يروهایمحصول  اجتماع  ي،  است    ی بوم  یو    و آن 

  ي برا  ی فاکامکانات و ظاهرا اراده   (خارجی)   ی رونیب  يها  قدرت، هیچ کدام از  نشان داده  ر یاخ  هاي   همانطور که تجربه
 به این نیروها را ندارند. شکل دادن 

در    ن یکرمل روز   آن   ي آرزوشاید  که  مد   ي باشد  اما  ابد یتسلط    ترانه یبر  کم  ،  دنبال  در حال حاضر  دست  به  بیشتر 
و  تا براي همیشه در این منطقه بماند  است  شده    ترانهیمد وارد    هیروس جلوگیري از تسلط ناتو بر این منطقه است.  

بن بستی  که در    ی تا زمان  یاس ینفوذ س   ش یو افزا  ی نیو زم   یی ، هواییایدر  ي هاروین  شتریحضور ب   يفشار آن برا اعمال  
شاید تا اندازه اي براي غرب نگران کننده و  امر    نیادامه خواهد داشت. اتنش آفرین با ناتو در اروپا به سر می برد،  

اما بی شک   باشد،  ناتو    یا متحده    االتیا  نیگزیجابه عنوان میانجی کلیدي قدرت در منطقه    ه ی روس هشدار دهنده 
  د شد.نخواه

 سرنوشت است  مانند ایجغراف

از   ی، بازرگاناني الدیاما تا قرن دهم م ؛است رممکنیغ ،قیبه طور دق  ترانه یبا منطقه مد  ه یتعامل روس  اءمنششناسایی 
حکومت در زمان  و    988روس در سال    وانیکبه مسیحیت گرویدن  کردند.    یتجارت م  هی روس با قسطنطن  وانیک

را    زانسی و ب  ه یروس   يدولت نوپا  نیب  ی مذهب  وابط ر  ان یازدواج کرد، بن  زانسیکه با خواهر امپراتور ب  ریمیشاهزاده والد
  ی کیت یژئوپل  ي ها  یجاه طلب   يمبنا  ه یروس   يامپراتور   خیدر طول تاربارها  تا به امروز ادامه داشته و  روابط    ن یکرد. ا  جادیا

 .حاکمان آن بوده اند 

یافت؛ زمانی که  در اواخر قرن هفدهم    کیپلماتیو د  ینظامبرنامه ها و آمال    اي از  رهیتوان در زنج  یآرزوها را م  نیا
تالش ، يدو قرن بعد   در.  ه بوداروپا ظاهر شد  استیدر س  اری شرکت کننده تمام ع ک یعنوان و به   هافت یتوسعه   هیروس 

  ي ضرور براي آن    رمآب گ  يبه بندرها  یسترس عدم د  ل یکه به دلاقدامی  ،  ترانهیبه سمت مد هاي روسیه براي پیشروي  
  ه یعل  ی در پ  ی پ  ي ها  یبه صورت لشکرکشو  بود    ي و منافع تجار  ک یتیژئوپل  يها  ی اه طلبمتاثر از انگیزه جمی نمود،  

بازگردانده شد)،    ه یبه ترک  1711(که در سال    کبیر  تریدر آمد. از زمان تصرف شهر آزوف توسط پ  یعثمان  ي امپراتور
دهه    ن یچند چه گاهه فاصله دو فتح به  اگرتبدیل می شد؛    ي بعد فتح    ي برا  ی پرش   يمنطق و سکوبه    د یهر فتح جد 
را    اه یس   ي ایبه در  ی از دسترس   نان یاطم  ي کنترل تنگه کرچ برابه دست گرفتن  آزوف    ي ایبه در  ی ابیدستمی رسید.  

 کرد.  يضرور براي روسیه 

بیشتر پ  اگرچه  بالتکبیر    تر یفتوحات  بعد   ک یدر سواحل  و    ی جاه طلب  ،کبیر   نیکاتریعنی    ه یروس   يبود، حاکم  ها 
  که منجر به الحاق   هی از جنگ ها با ترک  يسر  کی و در  اخود را به سمت جنوب متمرکز کرد.    کیتیفتوحات ژئوپل
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به خاك آوردن سرزمین    ه یروس   کریمه  به دست  اواخر قرن هجدهم شد   ایدر  یساحل شمال  هیحاش   يها و  از  در   ،
شدند. با  ي گذار  نام  »د یجد  ه یروس «نووروسیا/ د یجد  ي ها نی سرزم  ن یا. دسترسی به دریاي سیاه اطمینان حاصل کرد

قابل توجه تري نیز    ي ها  مکانبراي کاترین کبیر  چون  خود هدف نبود،    ي به خود   اه یس   ي ایبه در  ی حال، دسترس   نیا
ادامه  به آنها  قرن نوزدهم    سراسردر  ش  نانیآغاز کرد و جانش  هی با ترکاو  که    ییداشتند. جنگ ها  وجود  ترانه یدر مد 

 رتر بود.ب يقدرت ها ي توسط ائتالف ها و اروپا در حال تکامل  ک یتیاز ژئوپل ی دادند، بخش

  ي برا  یپرش   يشده، سکو  ریتازه تسخ   يها  نیسرزم  يشهرها  گریاودسا، سواستوپل و د  سیو تاس   ایبا فتح نووروس 
استقرار    نیاولبه    ، 1774تا    1768  هاي   در سال  ه یبا ترک  ری کب  ن یجنگ کاتر  نیشد. اول  جادیا  ترانهیبه مد   یدسترس 

از کرونشتات در    الهس   کی  بای سفر تقر  ک یپس از  ناوگان    ن یاانجامیدند.    ترانهیمد   در   ه ی روس   یی ایاسکادران در  کی
به دست    هیدر برابر ناوگان ترک  یبزرگ   ي روزیپدر نبرد چشمه  شد و    یشرق  ترانه یوارد مد   1770اطراف اروپا در ژوئن 

 . آورد

  یک یهمچنان    ه ی رقابت با ترکچرا که    ، را برجسته کرد  ترانه ی به مد   ییایدر   ي رو ین  یدسترس  نیمات تیاهم  ي روز یپ  نیا
بسفر   ياست. اگرچه حق عبور از تنگه هابود و هنوز هم همینطور  ه یروس  یخارج استی س  یاصل ي ها ی مشغول از دل 

تجسم  به    ترانهیدر مد ی  گاهیجابراي روسیه یافتن  بود، اما    از دسترس   دور  یهمچنان هدف  هیو دردانل تحت کنترل ترک
از    یکینبود.    صیقابل تشخآن    یو مذهب  يمعنو   يها  زهیاز انگ مساله اغلب    نیاالبته  تبدیل شد.    کیتیاهداف ژئوپل

کشور    کی  سیس او ت  هی ارتدوکس از ترک  هاي  یونانیاز استقالل    تیحما  ری کب  نیکاتر  کیت یجاه طلبانه ژئوپل  يبرنامه ها
در    ، یارض   ي عالوه بر دستاوردهاروسیه    بود.   تخت یپابه عنوان    ه ی قسطنطنو تعیین    نینتکنستا  تیتحت حاکم  یونانی

  ی حیمسقابل توجه    ت یاز جمع  ی ندگیحق مداخله به نمابزرگ نیز به دست آورد که    ازیامتیک    1771پایان جنگ  
 کاشت. را   يدو امپراتور  نیب شتر یب يها ي ری بذر درگگرجستان بود و این اتفاق، تا  گرفته از بالکان  یعثمان ي امپراتور

  ک یپلماتیبا جنگ و مانور داین تحوالت را می توان عمدتا  قرن پس از    م یو ن  کی حدود  در    هی و ترک  هی روابط روس 
جنگ ها از قفقاز تا بالکان انجام    نی. اند دفاع بودحال  در    یعثمان   يحمله و امپراتورحال  در    شتر یب  هی روس تعریف کرد؛  

  یندگ یبه نما  داخلهم  يادامه داد و بر حق خود برا  د یجد   نی سرزم  افتنی  يبه تالش خود برا  هی روس   ی. وقتند شد   یم
 و مذهب بود.  ک یتیاز ژئوپل یبی ترکورزید، انگیزه آن  اصرار  یعثمان ي ها نیسرزم گری د در ارتدوکس  ان یحیاز مس

  یی ایو در  يتجار   يها  یکشت  ه یرو  یاز عبور ب  نانیاطم  يبسفر و دردانل برا  يکنترل تنگه ها  ، یعنییینها  زهیجا
  مه یاز تکرار جنگ فاجعه بار کر   ير یجلوگ  ي برا  اهیس   يایاز در  ییمتخاصم اروپا  يو دور نگه داشتن قدرت ها  هیروس 

هنوز هم براي روسیه دست نیافتنی است. البته بخشی از  بود و    ی افتننی  دست  ، نهایتا1856تا    1853  يها  در سال
روسی    یجنگ   يها  ی عبور کشتانسیونی که امکان  ؛ کنومونترو محقق شد   ون یکنوانس  يبا امضا  1936در سال  این رویا  

  ماندن و مدت  بندي  اندازه، تعداد، زمان    از نظر  يد یشد   يها  ت یاما محدودفراهم می آورد،  را    اه یس   يایاز و به در
ها را اعمال    تیمحدود  نیا  وکنترل تنگه ها را حفظ  همچنان    ه یکرد. ترک   جاد یا  اهیس   ي ایدر در  یجنگ   ي ها  یکشت
  ی جنگ   يها  ی کشتو مانع از عبور    بسترا  ها    هطرف ماند و تنگ   یدوم ب   یمدت جنگ جهان  همهدر    بایتقر  . ترکیهکرد

 از این تنگه ها شد.   هر دو ائتالف متخاصم
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 1945پس از سال   یمیقد  يها چالشادامه 
  ی شاهد گسترش ب   ترانهیدوم و شروع جنگ سرد، مد   یاروپا پس از جنگ جهان  ياستعمار  يها  يسقوط امپراتور  با

ها    قدم   ن یاول  ي شورو  ییایدر  ي رو یبود. ناتحاد جماهیر شوروي    ي و اقتصاد   کیپلماتی، دییای، دریسابقه حضور نظام
در تمام مدت جنگ سرد حفظ  حضور را  و این    شتبردا  1950در اواخر دهه  این منطقه  مستمر در    ي حضور  يرا برا
رهاي مشتري روسیه یا شرکاي آن در سراسر مدیترانه در آن زمان شامل آلبانی، الجزیره، مصر،  فهرست کشوکرد.  

 . بود ه ی و سور  یبیل

دوران    ي کشورها  ان یدر م  يک و مشتر یشربه دست آوردن    يبرا   يشورو   ریمتحده و اتحاد جماه  االتیا  نیبرقابت  
دوران  دو ابرقدرت در   يتنش ها  ند همان  ،1970و    1960  ي در دهه ها  انهیو خاورم  یشمال  يقایآفر   پسااستعماري در

 زهیحال، اغلب انگ   نیا. با  قرار گرفت  ياریمورد توجه بس  ، 1973و    1967  در سال هاي  لیعرب و اسرائ  جنگ هاي
گرفته شد:   ده یناد  ،اروپا  صحنه بن بست جنگ سرد در  بستر  در    ترانه یدر مد   یگاهیجایافتن    ي برا   ي شورو  يرهبر   يها

  ي شورو   يا بر  میمستق  يد یتهد   ترانهیمتحده در مد   االتیا   يهسته ا   يها  ییایردر یمستقر در ناوها و ز  يماهایهواپ
 ند.بود

و    ی رهبران نظام  ي براوحشت آور و ناامیدکننده    ي ها  تیمحدود تحت تاثیر بسیاري از    ترانه یدر مد   ي شورو  حضور
در نتیجه    ی استقرار و تداوم حضور دائمبراي    يشورو   ییایدر  يرو ینتوانایی  .  داشتقرار    هی روس   ي امپراتور  يها  پلماتید

  ی شده، تنگه ها را کنترل م  ل یناتو تبد سازمان متخاصم  از    يکه اکنون به عضو   ه یمحدود بود. ترک   استیو س   ایجغراف
 بودند.چندان قابل اعتماد ن آناز حضور  تیدر حماشوروي هم   ي منطقه ا  يشرکاو کرد 

ولور    گاهی، مجبور شد پایآلباناین کشور و    ن یب  ک یدئولوژیاختالفات ا  جه یدر نت  1961در سال    ي شورو  یی ایدر  ي روین
  ي و مشتر   ک یاز متحدان نزد  یک ی  یمدت   ي ترك کند. مصر برا  ،کرده بود  دایپ  یبه آن دسترس   1950که در دهه  را  

  ي به ارتش شورو  1972  سالدر    ،آنوقت  قلمداد می شد، اما انور سادات، رئیس جمهوري    ي شورو  ریاتحاد جماه
اگرچه به  معمر قذافی در لیبی هم  می دانست.    ی ناکافش را ترك کنند چرا که حمایت مسکو را  دستور داد تا کشور

، ویلوس، استفاده کنند و مقامات آمریکایی  متحده  االتیا  نی شیپ  ییهوا  گاهیاز پااجازه داده بود    يشورو  ریاتحاد جماه
  یب یل  یی هوا  ي ها  دان یم، لیبی با استفاده شوروي از  يشورو ریناتو و اتحاد جماه  ن یب  ير ی درگباور داشتند در صورت 

اسلحه می خرید و از این کشور    يشورومستاقانه از  . او  یک مشتري ناآرام و دشوار بودموافقت خواهد کرد، نهایتا  
قلمداد می شد که اساسا    ترانه یمد   ر د  ي قابل اعتماد شورو   ک یتنها شر  ه ی سوربدین ترتیب،  می گرفت.    ی نظام  ه مشاو

  االت یتحت سلطه ا  عی در منطقه وس شوروي    ینظام  ای  ییا یدر  يرو یحضور بزرگ ن توانایی فراهم آوردن شرایط براي  
 .گرفته تا اسپانیا را نداشت ه یترکآن از   يشرکااز متحدان و  ي شبکه ا ومتحده  

  ه ی در غرب و ترک  ایکه توسط دو متحد ناتو (اسپان  ترانهیمد دریاي  به    یدسترس ، به ویژه از نظر  دشوار  يایجغراف  بیترک
حضور  این معنا بود که  به    یامکانات کافنبود  و    ،شد   ی متحده (مصر در جنوب) کنترل م   االتیا  ک یشر  ک یدر شرق) و  

احتمال جنگ با ناتو و    یاساس   تیمور امد روي  یبا  داری، در حالت پاآن   یی ایدر  يرو ین   ژهی ، به ويشورو  ی نظام  محدود 
 احتمالی به سرزمین هاي اصلی شوروي، متمرکز می شد.حمله 
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گسترده حضور  ، ابزار  ترانهیخود در سراسر مد  یگسترش شبکه ارتباط ي در تالش برا نی همچن ي شورو ریجماه اتحاد
ان  یبه مشتررا به کار گرفت.  ، رهیو غ  ی، فروش اسلحه و مشاوران نظامياقتصاد  ي، کمک هایاس ی، نفوذ س کیپلماتید

  که  ند بودهمراه    ییکه اغلب با وام ها  داد  یارائه م  یسخت افزار نظام  ياد یز  ر یو مقاد  يکمک اقتصاد  ی و احتمال  یواقع
شاوران خود و گاها نیروي نظامی اعزام،  مبه این کشورهاي شریک و مشتري  مسکو  آنها اندك بود.  بازپرداخت  احتمال  

دانشمندان، مهندسان  به  کرد و    یم   تیحما  ینظامو    کیپلماتیخود به لحاظ د   ياز شرکا  ير یدر مواقع بحران و درگو  
  ي برامه وقت در تالش  جا و همه  در ه  ي شورو  ریاتحاد جماهآموزش می داد.    يشورو   يو پزشکان آنها در دانشگاه ها 

که با اتحاد    یجنبش  ایهر دولت    ای(  ستیچپ دوست و احزاب کمون  يها  جنبش با تکیه بر    ترانهیمد منطقه    نفوذ در
با هدف    زیصلح آم  يها  استیس ، بود و  )می شد آن دوست    یکیدئولوژیا  يها  شیبدون توجه به گرا  يشورو  ریجماه
 را پیش می برد. ناتو  م انسجابر هم زدن متحده و   االتیا یحضور نظام فیتضع

  ی کردند و به نظر م  یاستقبال م  ي شورو  ریاتحاد جماه  تیدر ابتدا از حما  ی شمال  يقای آفر  يپسااستعمار  يکشورها
ا  دوار یامنامزدهاي    د یرس  با موقع  ي راب   ترانهیدر مد ها    يشبکه مشتر  جاد یا  ي برا  ي کننده  ا  ت یمقابله    االت یمسلط 

 ت یاز حما  یبیمصر و ل :  ي نیستند قابل اعتمادو مشتري هاي    با گذشت زمان ثابت شد که آنها شرکا  ماا هستند،  متحده  
دریافت    ي شورو  ریاز اتحاد جماهرا  ها    کمک  ریو ساداشت  عمده اسلحه    د یخراگرچه    ریالجزا  ؛ه بودند شد   د یناام  شوروي

مسکو و واشنگتن   پیش گرفتند و از رقابتجنبش عدم تعهد را در  آن نداشتند و  اردوگاه    رد   ت یبه عضو  یلیتمامی کرد،  
  ه یدر امتداد حاش   ت یکرد. وضع  ی م  ي با غرب طرفدار  کیاز روابط نزددر جنبش عدم تعهد بود،  تونس، گرچه  ؛  سود برد 

بخشی از    ی و آلبان  ي وگسالو ی به جز    یخط ساحل  همه ،  هی تا ترک  ایمشکل سازتر بود. از اسپان  ی حت   ترانه یمد   یشمال
این دو کشور نمی توانستند متحدي قابل اعتماد  از    کدام  چ یهو این در حالی بود    قلمداد می شد ناتو    هاي  نیسرزم

 باشند.با ناتو   ي شورو  ریاتحاد جماه براي رویارویی 

اتحاد    تالش هاي گاه به گاه،    ي ها  تیموفق   ی بزرگ و حت  ي ها  ي گذار  ه یها و سرما  یجاه طلب   رغم به  ،  ی طور کل  به
  کننده  د ناامی  اغلب   و متوسط  نتیجه اي  حالت    ن یدر بهتر  ترانه یحوزه نفوذ در مد   ک یبه    یاب یدست  ي برا  ي شورو   ریجماه

که    آنچهو    را مهار کرد شوروي    يها   یشرق و غرب جاه طلب  تو رقاب  ایاز جغراف  ی بیجنگ سرد، ترک  دوران  درداشتند.  
   .افتی  انیپا 1993در سال دریایی به شمار می رفت، حضور ثابت و مداوم   یک

 وقفه اي پیش از برنامه هاي همیشگی 
  ی تمرکز بر مشکالت داخل   يبرا  ه ی بود. روس   ترانهیمهم در اروپا و مد   کی مجدد استراتژ  شی آرا  ک یجنگ سرد آغاز    انیپا

روسیه را درگیر    1990دهه  . در حقیقت، مشکالت داخلی در سراسر  خارج شد خارجی و داخلی    يها  ياز امپراتور 
  دیگر نمی توانست از نظر نیروي ،  خود   ی دفاع  انیبن  یمنابع و فروپاش   ه یبا تخلمواجهه  نتیجه  روسیه در  کرده بودند.  

  نیبا اوکرا  اه یس   يایدرشوروي در  ناوگان    مانده  یباقبماند.    ترانه یمد یگر فعال در  ک بازی   کیتیو ژئوپل  ی، نظامییایدر
 موثر و مطرحی نداشت.  یی ایدر  يروین دیگر  ه یشد و روس  م یتقس

مذاکره شد، با  بر سر آن    نیبا اوکرا  1997که در سال    يدر سواستوپل بر اساس معاهده ا  ی ادامه حضور ناوگان روس 
 رش یپذ ه  ناتو ب  2008سال    نامشخص روبرو شد. با تعهد   يا   نده یبه ناتو، با آ  وستنیپ  يکشور برا   ن یاتمایل  توجه به  
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  به  ترانه یمد روسیه در    يها  یجاه طلبنه تنها  نامشخص،    ندهیدر آاعضاي این سازمان  و گرجستان به عنوان    نیاوکرا
  ی دسترس قطع  احتمال  ابتعهد   نیسوال رفت. ا ری ز زین اهیس   يا یبلکه حضور آن در درتبدیل گشت، گذشته  اتفاقی از 

دسترسی داشت و بدین   سکی بندر مهم در نووروس   ک یبه  تنها  همراه بود که یعنی این کشور  به سواستوپل    ه یروس 
این اتفاق، مواجه می    تیامن   يعواقب جد   وناتو    اچهیدر   کی به    اهیس   ي ایدرچشم انداز تبدیل شدن  مسکو را با  ترتیب،  

توافق کردند که    یمتحده و رومان  االتیا  2011بودند. در سال    وستهیبه ناتو پ  2004در سال    یبلغارستان و رومانکرد.  
  ت ی امناین سامانه می تواند تهدیدي براي  ند  ردادعا ک   یمقامات روس ؛  مستقر کنند   یدر رومان  یدفاع موشک  مانهسا  کی

 باشد.  هیروس 

و حمله    2008در سال  گرجستان    هی جنگ عل  يبرا  نیکرملگیري هاي    می در تصمو موثر  مهم    ینکاتموارد یاد شده  
اوکرا بعد    6  ن یبه  بودند.  سال  انداز عضواز آن  ناتو و همکاردو کشور    ت یچشم  با سازمان پیمان    ک ینزد  يدر  آنها 

  ه یروس   یی توانا  ي برا  د یجد   يدهایتهد را می داد و به معناي    اه یس   ي ایبزرگ در منطقه در  ی تحول  د ینوآتالنتیک شمالی  
  ی در لبه جنوب روسیه  -ناتوبین    ی کلتوازن  در    ر ییو تغ  اهیس   يایدر در  تیترانه و دفاع از موقعیمد اعمال نفوذ در  در طرح  

به محلی  و سواستوپل    مهیکراین احتمال وجود داشت که    ي روسیه، جمهور  سی، رئنیپوت  ریمی. به گفته والدبود  اروپا
 تبدیل شوند.   هیروس  هی عل یپرتاب حمالت موشکهاي متحده و سکو االتیا یدفاع موشک  ياجزاجدید براي 

جاه طلبانه    ي ها  هی اعالم  از   يشتر یب  تیاهم  نی، اختالفات با گرجستان و اوکراترانه یمد دریاي  و    اه یس   يایدر در بستر  
دو    وستن یاز پ  ير یجلوگ  يبرا  این درگیري ها که   .ند داشت  » روسیه یمنافع خصوص«حوزه  باره  در  ن یاما مبهم کرمل
ناتو   به  بودند کشور  واقع شدند.  از هدف    شیب   در تحقق چیزي،  آغاز شده    ن ی، ایناظران خارج  د یداز  اولیه مموثر 

ها در    روسیه، این درگیري  د ی اما از د نجامیدند؛  ا  ه یروس   یدو کشور متخاصم در مرز جنوب غرب به ایجاد  ها    ير یدرگ
 د ی جد  يچالش هاو بروز  اهیس   ي ایدرروسیه در حضور کاهش منطقه مهم،   ن یا بهاتحاد خصمانه  کی نفوذ حقیقت از 

دو جنگ    نیکردند. ا  ي ریجلوگ  ،اروپا  یدر جناح جنوب   روهای نبیشتر    یهمبستگ روسیه به مدیترانه و    یدسترس   يبرا
و    هی دفاع از جنوب روس   ي مهم برا  ینقطه کانون  کی  به خاك روسیه انجامیدند. کریمه اساسا  مهیکربه الحاق    نیهمچن
 قلمداد می شده است. ترانه یو مد   اهیس  ي ایطرح قدرت و نفوذ در در ي برا يبستر

  ي ها   ییاز جمله توانانظامی    يروها ی ن  يو اصالحات گسترده و نوساز  نیو اوکراگرجستان    ي ها  يری حال، درگ  نیا  با
  ي اروپا برا   کیتیو ژئوپل  ایجغرافناشی از    نتوانست چالش،  با گرجستان آغاز شد   2008که پس از جنگ  روسیه    ییایدر

تحت    يمجبورند از تنگه ها،  مانند روزهاي کاترین کبیر کشور هنوز هم    نیا  یجنگ   يها  یکشت  .د جبران کنرا    هیروس 
  حریم هاي از    د یبا  ترانه یمد   به   دنیرس   يبرا  هیروس   یجنگ   يماها یهواپو  اروپا حرکت کنند  ا فاصله از  ب  ای  هی کنترل ترک

   مشکل ساز شده اند.براي روسیه هر دو  ير یدو درگ ن یا ،جهیدر نتبگذرند. دوستانه   ریغ ییهوا

 ه یسور   تیمحور
اینچنینی در  استقرار    نیاولکه    2015در سال    ه یدر سور  یمداخله نظام روسیه به    میتصمباره  در  حاتی از توض  ياریبس

  ک یتیدر ژئوپل  ی اصل  يروین  ک یسابق به عنوان    تیموقعکرملین به احیاي    لیبر تمابود، عمدتا    يپسا شورو   اندور
 گری باز  ک یتغییر وضعیت از  براي    هیوس ر   میدر تصمنقش مهمی  هدف    نیکه ا  ستین  يد ی متمرکز است. ترد  انهیخاورم
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  قفقاز   به   ه یسور  ی ستیترور  د یتهد گسترش  باره  در  ن یکرمل  ی نگرانمساله  کرده است.    فای ا  یاصل  بازیگر پیشین به یک  
توازن قدرت در جناح  ،  که اگرچه کمتر مورد توجه قرار گرفته  گریعامل دیک  اما    نیز مطرح بوده.  و فراتر از آن  یشمال
 است. اروپا بود  ع یدر تئاتر وس   هیناتو و روس  ییایاروپا و پو  یجنوب

  ي مشتر  نیو آخر  ن یتر  یمیقد   ه یاست. سور  داشته   ترانه یدر مد آن    ت یموقعتاثیر قابل توجهی بر    ه ی روس   ی نظام  تیموفق 
  در منطقه   نیکرمل  و تنها موقعیت   داشت   یی ایدر  ي رو ین  هنوز در آنجابود و    ترانهیو مد   انه یدر خاورم  ه یروس   ماندهیباق

را    ترانهیمد   ي ایدرشرق  در    ی حضور قابل توجه نظامدر سوریه مجددا    یمداخله نظام  با  هیروس به شمار می رفت.  
 تضمین کرد. 

،  کند  یم یابیمهم ارز اریخود بس یو ثبات داخل تیامن يآن را برا هی که ترکصحنه اي  در  هی ارتش روس ضع گیري مو
داشته   اهمیت  قبلی  موارد  اندازه  همان  روسیهبه  نظام  است.  سور  ی با حضور  روابط    هی در  ترکیه  در  فشار  با  اهرم 

و    1990جنگ در چچن در دهه    انیدر جرمسکو  -آنکاراروابط    تیبه موقع  شباهت  یبقدرتمندي به دست آورد که  
ار علیه  آشک  یدر اقدام  هیروس ؛  استبوده  در مقابله با ناتو    ه یروس   ي مهم برادستاورد    کی   ، نیا  .نبود  2000دهه    لیاوا

بر ترکیه  این امکان را براي روسیه فراهم آورد تا    هی سوردر  استقرار  در صدد ایجاد توازن در روابط با ترکیه برآمد.  ناتو،  
، اعمال فشار کند. از پناهندگان  يشتریبآن به پذیرش شمار  مجبور کردن    د یتهد هم از طریق نظامی هم از طریق  

  کرد   تیحماترکیه    يجمهور  س یرئ، از  اردوغان  بیرجب ط  علیه   2016  نافرجام  يکودتاروسیه همچنان در واکنش به  
 تعلل کردند.متحده و اروپا   االتیکه او این در حالی بود  

داشته است. همزمان    ه یروس  يبرا هم  ي شتر یب ي ای، مزاترانهینفوذ گسترده در مد از دیدگاه حصول   هی در سور  تیموفق 
 د ی رهبر جد   ی سیعبدالفتاح الس،  یمحمد مرس   هیعل  2013  يکودتا   یمتحده و مصر در پ  االتیبا سرد شدن روابط ا

. باقی ماندن پوتین در کنار بشار اسد به همه منطقه نشان  توانست روابط نزدیکی با والدیمیر پوتین برقرار کند مصر  
بار از زمان اخراج مشاوران    نی اول  ي بهبود روابط با مصر برامی ماند.  ار دوستانش  واشنگتن، مسکو در کنداد که بر خالف  

به    هیروس   یبحث دسترس   یتجارت اسلحه و حت  يریاز سرگ  يرا برا  نهیزم  ،1972در سال    يشورو  ریاتحاد جماه
مصر و آمریکا کمتر    دالر   اردیل یم  1.3ساالنه  هنوز از تجارت  این تجارت تسلیحاتی  فراهم کرد.    مصر   ی نظام  تاسیسات

در سال هاي  و مصر    ه ی روس با این حال،  است. به عالوه، روسیه هنوز نتوانسته به پایگاه ها در مصر دسترسی بیابد.  
 متعددي برگزار کرده اند. مشتركگذشته رزمایش هاي  

همراه  دیترانه براي آن  امکان اعمال نیرو در منطقه مبا  اگرچه قابل توجه است، اما    ه یدر سور  ه ی حضور روس   گسترش 
در منطقه هم    د یجد   ي سابق و شرکا  انیارتباط با مشتر  يبرقرار نبوده است. تالش هاي دیگر و مداوم روسیه براي  

ایجاد    ي، اما برا د یمفعامل گشایشی  ، فروش اسلحه  يشورو  ریاست. همانند دوران اتحاد جماهی متوسط داشته  تموفقی
نظام  پلماتیددسترسی   رهبران  و  تبدیل    یها  ژئوپل   یاصل  گریباز  کیبه    ه یروس و  وزنه  منطقه    کیتیدر  طریق  از 

ناکافی بوده   اروپا هی متحده، متحدان آن در ناتو و اتحاد االتیا ی بیمقابله با وزن ترک يبرا ی نظام ییتوانادیپلماتیک و 
ی  در ط  يشورو  ریکه اتحاد جماه  قلمداد می شود  یاز منابع  ینسخه کم رنگ هم    هیروس   يابزار اقتصاد  جعبه  است.

 نیست. اروپا  ه یمتحده و اتحاد االتیبا منابع ارفته بود و قابل قیاس جنگ سرد به کار گ
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در    ی جنگ داخلتشدید  با  بود.    ترانه یدر مد   ه یگسترش شبکه نفوذ روس   ي برا  يفرصت مهم بعد   ی بی، لهیاز سور  بعد 
و  ا از    تیحفتر ظاهر شد. حما  فه یژنرال خلارتش ملی لیبی به فرماندهی    یاصل  بانیپشت  ک یبه عنوان    ه یروس لیبی،  

بود. اما کرملین همچنین    یو کمک مال  ه ی از سور  ی س خلبان رو  با  ماهایاسلحه، استقرار مزدوران و هواپ  ل یشامل تحو
  دهد که   ینشان م  ی بیل  یجنگ داخله در  موضع گیري روسی نیز حفظ کرد.  طرابلس  روابط خود را با دولت رسمی در  

در    ه ی منافع روس براي  است. خطر  شده  آماده  مدت فارغ از نتیجه درگیري،  -براي ادامه نفوذ بر امور این کشور در بلند 
 حاتی، فروش تسلي، اقتصادکی پلماتیرابطه د  ک یوجه مثبت این سیاست گذاري می تواند  و  ،  است  ی حداقل  ،ط یشرا  نیا

با این حال، با    . دارد  ترانهیجنوب مد   یخط ساحل  میانه در    ک یاستراتژموقعیتی  که  باشد    ي با کشور  ت یو دفاع و امن
 چشم انداز دور است.  کیبراي روسیه   ی بیامن در ل گاهیجاتوجه به شرایط فعلی لیبی، به دست آوردن 

باشد. تعداد    زی آم  تیگسترش روابط موفق   ي برا  ه یروس   يتالش هااست که    د یبعهم    یشمال  ي قایآفردیگر مناطق  در  
  ی خارج  می مستق يگذار هیسرما  انیاما حجم تجارت و جراست،   ریامضا شده چشمگ   يهاوافق نامه  تفاهم نامه ها و ت 

 ) .د ینیرا بب 1(شکل   رائه می دهد.ا دکننده یناام ير یتصو

 1شکل 

 

 
 

امضا   2017و دوباره در سال    2015در سال    ریخاتچندین مرتبه  در مصر پس از    يهسته ا  روگاهینتوافق براي ساخت  
و سراسر    قای در شمال آفر  هیروس   ي و اقتصاد   يبه عبارت ساده، روابط تجار .  آغاز نشده استهنوز  ساخت آن    شد، اما
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را توسعه  شان  دخواهند اقتصا  یمنطقه که م  يکشورهااز  حمایت    درنیست و نمی تواند عاملی    ری، چشمگ ترانهیمد 
 ) .د ینیرا بب 1(جدول    ، قلمداد شود.دهند 

 1جدول 

 

 
بر    ي رگذاریثتا  ي اکتشاف و توسعه برا  نه یکرده است از منابع نفت و گاز و تخصص خود در زم  یسع  ن یهمچن  ه یروس 

شود،  اروپا    يبرا  يانرژ   عی خواهد قطب توز  یکه م   ه یتالش ها در ترک   نیاستفاده کند. ا  ترانه یمد   منطقه  يهاکشور
  ی روس   يبا شرکت هاآنها    یکنندگان بوم  د یکه تول  گرید  يدر کشورها  ژه یبه و  رهاکشودیگر  اما در  بوده،    زیآم  تیموفق 

  ي گذار  هیسرما  ریالجزا  و  مصر  در  در پروژه ها  ه یروس   يانرژ  هاي  . شرکت کوتاه مدت است، محدود و  کنند   ی رقابت م
  ن یتر  بزرگ باید با اروپا رقابت کند.  کشورها  در این    ه یاما روس .  کنند   ی دنبال م  یب یلدر  را    يشتر یب  ي و فرصت هاکرده  
  ر یالجزامیلیارد دالري   3.6حال، تجارت  نیبا ااست. فروش اسلحه ، ریدر روابط با الجزا ژهیبه و ، هیروس ارتباطی کارت 
 .اروپا است ه یبا اتحادمیلیارد دالري آن  28تجارت خیلی کمتر از  ه یبا روس 

 د آی یحساب مبه است که   ییتوانا 
  ییایدر  يرو ین  یاتیعمل  ژه یگروه وتشکیل رسمی  و    2012در سال    ترانهیخود در مد   ییایحضور درحیاي  پس از ا  هیروس 

قابل اعتماد و    یاساس مناسبات  به  گروه ویژه عملیاتی  این    یدر گسترش دسترس   ي محدود  ت یموفقبه  ،  2014در سال  
 گردد.   یمبر استیو س   ایجغرافهمیشگی  مل به همان عوااین شرایط ، دست یافت. هیسازگار در خارج از سور

که  نیروي مبارز روي زمین است و این گروه زیردریایی هایی دارد    15تا    10بین    یاتیعمل ویژه  گروه    نیاشمار افراد  
اعزام    ترانه یمد منطقه  به    اهیس   ي ایاز ناوگان در  ها نیرو  ن یا  شتریشوند. ب  ی م  یبانیتارتوس پشت  ییایدر   ساتیس اتوسط ت
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بالتاز  هم    ی شوند، اما برخ  یم ناوگان دریاي سیاه    راتیو تعم  ياراز امکانات نگهد ی می آیند و  و شمال  ک یناوگان 
را  به مرکز قدیمی    یکیو لجست  ی اتیعمل  يدر تارتوس فشارها  د یجد   ي مرکز نگهدارانتظار می رود    . کنند   ی ستفاده ما

حال، هر    نیمضا کرده است. با ادر با قبرس و مالت اابنبه  محدود    یدسترس   ي برا  ییتوافق نامه ها  هی کاهش دهد. روس 
در عین داشتن  و    ادامه می دهند متحده و ناتو    االتیبا ا  یدفاع   يها  يهمکاربه  و  اروپا هستند    هی دو کشور عضو اتحاد

 ، فاصله خود را با آن حفظ می کنند. هی روس رابطه با 

  ي روهایمتحده، ن  االتیا  ییایدر  يرو یناوگان ششم ننمونه اي مشابه از    توان  یم   یبه سخترا    هی روس   ژهیونیروهاي    گروه 
فقط چهار  ناوگان ششم  اگرچه  توصیف کرد.  اتحاد    ی جنوب  ي اعضا  ییایو در   یی هوا  يروهایو ن  ترانه یناتو در مد مقاومت  

که به طور دائم به ناوگان ششم اختصاص    یفرمانده  یکشت  ک ی، مستقر هستند، و  ایناوشکن دارد که در روتا، اسپان
  ي گروه ها  اتیکنترل عمل  بوده و گاها این ناوگانمتفاوت  گذر زمان  در  کیب حقیقی نیروهاي رزمی  اما تر،  داده شده

یا  آن بوده منطقه مسئولیت    در که چرخشی را  نیروهاي رزمی زمینی  و  زمینی  -دریاییآماده    يحامل، گروه ها رزمی  
چند    در   ناوگان ششم   یتحت فرمانده  يها   یکشت کوتاه مدت آمده اند، بر عهده داشته است.  براي تمرینات و عملیات  

،  ونان ی، بلغارستان، قبرس، گرجستان،  ریاز جمله در الجزا  اهیس   يایو در ترانهیدر مد اسال گذشته به طور معمول از بن
  ان یفعال تر از همتا  اریمنطقه بس  یی ایدر  يرو یارتباط با نگرفتن  در    ند ودیدن کرده ا  ایو اسپان  ی، رومانه، فرانسلیاسرائ
کرده است  حفظ   ه ی و ترک ایتالی را در اخود  قابل توجه ییهوا ي ها ییمتحده دارا التبه عالوه، ایا. خود بوده اند  یروس 

شیوه رزمی ناوگان ششم از طریق دیگر نیروهاي کمکی از سایر منطقه تقویت    در صورت بروز بحران در تئاتر اروپا، و 
 خواهد شد. 

سازمان پیمان آتالنتیک    ياعضا  ییو هوا  یی ایدر  يها  ییتوانا، الزم است  ترانهیدر مد   هیناتو و روس   نیب  ی در توازن نظام
از هشت ناوشکن و ناوچه    معموالناتو در مدیترانه  قاومت  نیروهاي ممد نظر گرفته شوند.    زی ن  یدر جناح جنوبشمالی  

، شش  از همه  مترمه  شده است.  لیتشک  یدر جناح جنوب  گری، آلمان و چند متحد دهلند بریتانیا،    ،متحده  االتیاز ا
  یی هوا   يروین  يها  ییدارند. دارادر منطقه  نفر    1300  از  شی بنیروي رزمی زمینی و    90به    کیناتو نزد  یعضو جنوب

ندارد و قدرت    ه یدر خارج از سور  ییهوا  گاهیپا  چ یه  هروسی .  استمتوسط    روهاین  ن یبا ا  سهیادر مق  ترانه یدر مد   ه یروس 
 شده است. لیحمله تشک، بمب افکن و جنگنده يمایهواپ 14آن در منطقه از کمتر از  ییهوا

  یی توانا  ن یا  . شده است  ي اد یتوجه ز  ه یو سور  مه یدر اطراف کر  ه یروس   » دي. /اِي2اِي«  يها  به حباب  ، ریاخ  ي ها  ر سالد
سامانه    ن یو همچن  لومتریک  400  برد  حداکثربا    400-اس   یو موشک   ییدفاع هوا  يها  ستمیس   ن یتر  شرفتهیها شامل پ

و خانواده   سکندرکوتاه برد ا  کی بالست  ي از موشک ها  ه یارتش روس   . می شود  ی و ساحل برد-کوتاه  یدفاع  ی موشک  يها
اهداف   بهحمله خود را در  يها  ییتوانا و  استفاده کرده  هیدر جنگ سور ی کشت  کروز مستقر در ي از موشک ها بریکال
  ی ، م د نرا دار  يحمل کالهک هسته ا  ییشود توانا  ی که گفته م  بر یکالموشک هاي  داده است.  نشان    یی ایو در ینیزم

  ی چارچوب کل اگر  اما    .د نمتحده و متحدان آن باش   االتیا  ییایو در  ی نیزم  يها  یی دارا  يبرا   ید قابل توجهید تهد نتوان
ناتو را در صورت    ي ها  ی است که کشت  نیآنها ا  یاحتمال  تی، مامور رد یمورد توجه قرار گ  ترانهیدر مد   ه یروس   ي ها  ییتوانا

  ه یسوردر    هی حضور روس   دنیبه چالش کش   ياز تالش برا  ایدر تئاتر اروپا در معرض خطر قرار دهند    یاحتمالرویارویی  
 کنند.  ي ریجلوگ
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  یی دهد که توانا  یاز مطالعات نشان م  ی ، برخهی روس   »دي ./اِي2اِي«  يهاگسترده در مورد حباب   يها  ینگران  رغمبه  
آنقدري نیست که در ابتدا بیم آن می رفت. این دارایی هاي    ،کنند   جادی ناتو ا  يکه ممکن است برا  ی آنها و چالش  يها
  ی آنها م  دارند؛   ترانه یمد ی براي اعمال نیرو در  نسب  یی توانانظر می رسند،  ی اگرچه قابل توجه به  ن یو زم  یی ، هواییایدر

توانا ن  ییایدر  يرو ین  یی توانند  و  تدبیر کنند و    ده یچیخود پعال  فمحدوده  در  را    یی هوا  ي روهایناتو  این رو، یک    از 
قابل توجه    يها  ییدارا  ابی، در غوجود  ن یبا اقلمداد می شوند.    هی و سور  مهیدر کر  هی روس   يها  گاهیاز پا  یحفاظت

  یی و هوا  ییایدر ي رویبرتر ن اری با حضور بستوان رقابت  هیرسد روس  ی ، به نظر محباب ها  نیفراتر از ا  ییایو در ییهوا
 ست ین   نیا، سوال  ي اقدامات مقابله اامکان به کارگیري  ناتو و    ي ها  یی با توجه به توانارا ندارد.  ناتو در سراسر منطقه  

یا خیر؛ بلکه سوال این   غلبه کند   ه یروس   » دي./اِي2اِي«  يتواند بر حباب ها  ی م  سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  ایکه آ
 . اهد کرداست که چطور با این حباب ها مقابله خو

 متحده االتی ا  يها استیمنافع و س براي امدهایو پ  يریگ جهینت
،  حال  نیبا ا  .نوشته شده است  ترانه یمد   ي ایدر در  »اعمال قدرت«و    هی گسترده روس   يها  ی جاه طلب  باره در  يادیز   موارد
احتماال خواستار تبدیل شدن به  که اگرچه این کشور    دهد   یدر منطقه نشان م نفوذ روسیه  ها و دامنه محدود    ییتوانا
توانایی هاي روسیه در  کار ندارد.    ن یانجام ا  ي برا  مدیترانه است، اما ابزاري غالب در    یو نظام   ک یتیحضور ژئوپلیک  

مانند آنچه    ترانه یتسلط بر مد   ي ناتو برا   یی توانا  تمرکز شده اند: رد هدف م  ک یروي  منطقه مدیترانه در حال حاضر  
 . رخ دادجنگ سرد  انیدر پااین منطقه از  ه یپس از خروج روس 

  ت یموفقن  ه این منطقه هم براي آببازگشت  تسلط به مدیترانه دارد،  محدودیت در ابزاري که روسیه براي  توجه به    با
موقعیت هاي ایجاد شده در  دست آوردن  ه  و ب  اهر و فرصت طلب در جستجو ، م، صبور مصمم نیشود. کرملمی    ی تلق

  لی تما ژه ی به ومتحدانش   ومتحده   االتیا ي ها استیس ، یاز بهار عرب یناش  ي مانند تالطم هامنطقه  ی اثر تحوالت بوم
محاسبه شده    ي خطرها  ه یروس .  است  ی بیل  ای  ه ی تر در سور  ق یعم  ي ریاز درگ  ي ر یو جلوگ  ، کاهش تعهدات در منطقه  ه ب
  ر یبه اهداف غ  یابیخود در جهت دستحیثیت  ، اعتبار و  منابعبیش از اندازه در تخصیص  تعهد  اما از    ،رفتهیرا پذ   يا

  دوباره به عنوان اکنون    ه یروس .  کرده است  اجتنابمتحده    االتیبا ا  م مستقی  یی ارویروبه    کی تحر  ، و مهمتر از همه  ی واقع
  متحده و ناتو را   االتیا  اتیو عمل  ي زیبرنامه رمساله،    نیا  وظاهر شده    یشرق   در منطقه مدیترانه  ی حضور نظامیک  

برقراري روابط  ،  ی بیو ل  هیدر سورحضور  تثبیت  ،  اهیس   يایدر دراقدام در راستاي احیاي موقعیت    . کرده است  دهیچیپ
از دست رفته    اعتبارکسب  و  و مصر    ریبا الجزا  تجدید روابط ،  ه یبا ترکمناسب    يرابطه ا   ، برقراريلیبا اسرائدوستانه  

 است. بوده  خیر در سال هاي ا  در منطقه مدیترانه  هیمهم روس   يدستاوردهاپیشین، از 

متحده    االتیاکرد.  اغراق    ،متحده  االتیا  ی منافع اصل  ي برا  ترانه یبه مد   ه یبازگشت روس   د ی تهد نمی شود در  ،  حال  نیا  با
و    ه یدارد. روابط روس   ،یستیاز حمالت ترور   ي ریجلوگ  يبرا  ، به ویژه در منطقه  ي منحصر به فرد  ت یموقعهنوز هم  

  ي آزاد  ي برا  ي خطر   ه یروس   ییایدر  ي رویحضور نندارد و    لی اسرائ  ت یمتحده به امن  االتیتعهد ا هیچ تاثیري بر    لیاسرائ
چراکه در  اغراق شده    هیسور  در   هی روس   » /اِي.دي2ياِحباب «  تیاهمگاها بر  نکرده است.    جادیا  ترانهیدر مد   يانورد یدر

این  ،  متحده و متحدان آن در ناتو  االت یبا ا  احتمالی   ي ریها محدود است و در درگ   ییدارا   ن یاعملیاتی  دامنه  عمل،  
 خواهند بود.  ریپذ  بیآس ، یی ایو در یی ، هواینیزمسامانه هاي  دوربرد از انواع مختلف  ي هادر برابر سالح دارایی ها  



 
14  

،  تمایل روسیه  مدت روبرو است.    یطوالن  يها  تیبا محدود  ترانه یدر مد اعمال قدرت    تیحفظ نفوذ و ظرف   يبرا  هیوس ر
، ثبات و رفاه خود با آن  تیکه آنها در برابر امن يشماریب   يها  ل چالش حبراي  با کشورهاي منطقه  ی  تکاتوانایی و شر

منطقه    ي ها  ي ریتر در درگ  قیعم  ير یعمده منابع و درگخصیص  ت تعهد به  . چنین امري مستلزم  ندارد،  هستند   مواجه
دیده نمی    يگذار  هینوع سرما  نیانجام ا  يبرا  هی روس   یاز آمادگ  ي نشانه ا  چی. هاست که به دنبال دارد  یبا همه خطرات

  ی م  ودو محد   لیتسهحصول و ماندن در قدرت را به طور  ،  کشورها  ریوابط با سادر رروسیه    ی معامالت  کردیروشود.  
در منطقه عمل کرده    يدار  شتنیو خو  اطیکشور با احت  نی، اهیروس   يپروا  ی جسورانه و ب  يرغم همه شعارها  به کند. و  

 .داده استننشان تمایلی به خطر کردن و 

در    هیروس   يها  یی، توانااول:  در پی دارد را    یاصلگیري    جهیسه نت   ترانهیمد   يا یدر در  هی روس   رفتار  از  یابیارز  نیا 
  ی اصل   لی، دلدوم  روبرو است.  یخود با موانع قابل توجه  يها  یدر تحقق جاه طلب شور  این ک است و    محدودمنطقه  

قدرت    تیدوباره به موقع  یابیبه دست   لیاز تما  شیدر تئاتر اروپا ب  ینظام  یی اروی، احتمال روترانهیبه مد   ه یبازگشت روس 
  ه ی بازگشت روس   سوم و آخر،   و غرب است.  هی تقابل روس   يبرا  یصحنه تابع اصل   کیمنطقه    ،نیبزرگ بوده است. بنابرا

ه  و با انگیزبته با تخصیص منابع اندك،  ، الجنگ سرددوران    یمیقد موقعیت  با هدف دستیابی مجدد به    ترانهیبه مد 
 است. بوده رب غ با  یی ارویرودر  داریاهداف پا

، منافع و  ها  ی جاه طلبت است و از  مد   یطوالنبه معناي ادامه مداخالت در منطقه براي    ترانه یبه مد   هی روس   ازگشتب
براي پیش بینی تغییر این   یل یدل  چیهگذشته وجود داشته اند.  قرن  هایی ناشی می شود که در چند  د یتهد   ادراك

همچنان با عزم راسخ  وارد مدیترانه شده است تا در آنجا بماند و   هی. روس وجود ندارددور    ای  کینزد وضعیت در آینده  
 . کردخواهد  تالش خود در آنجا  ی نیو زم  یی، هوایی ایگسترش حضور دربراي 
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