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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  *توماس روپر :نويسنده
  علی مشرف: فرستنده

 ٢٠٢١ می ٠٦
 RAND ۀھای انديشکد توصيه

 
 روسيه توان می چگونه  داد می پاسخ الؤس اين به بايد که کرد منتشر را خود  تحقيقات ۀنتيج ٢٠١٩ سال در راند ۀسسؤم

 شده عملی ھا توصيه اين حد تاچه ببينيم و  کنيم بررسی را گذشته الدوس وقايع توانيم می اکنون .کرد ضعيف بھتر را

 .است

 ۀمتحد اياالت ارتش مشاور ھرچيز از قبل  آغاز در و شد سيسأت ١٩۴٨ سال در که است انديشکده يک راند ؤسسۀم 

 ھای عرصه بر که تمدتھاس اکنون و  کرد رشد بيشتر بعد ولی کرد ايفأ مھمی نقش سرد جنگ خالل در راند .بود امريکا

 بانفوذترينً احتماال راند ؤسسۀم .کند می نفوذ اعمال نيز بھداشتی ھای سياست يا و اقتصادی ھای سياست مثل سياسی ديگر

 کار انديشکده اين برای رايس کوندوليسا و رامسفلد دونالد چون افرادی .شود می محسوب امريکا ۀمتحد اياالت ۀانديشکد

 ۀجايز داشتند، اشتغال کار به انديشکده اين در که زمانی در نيز آن اعضای از نفر ٣٠ ًتقريبا طور ھمين ولی کردند می

 .کردند دريافت نوبل

 که داشت عھده بر ،شد پيروز سرد جنگ در توان می چگونه که را ستراتيژيک سياست تنظيم راند، ١٩٧٢ سال در

 مبين فراوانی ھای نمونه .شد پيروز سرد جنگ در متحده االتاي و درآورد ءاجرا به را طرح آن ًدقيقا ريگان بعد چندی

 .کند می نييتع را امريکا ۀمتحد اياالت )خارجی( سياست راند مؤسسۀ که است امر اين

 کردم گزارش آن به راجع ٢٠١٩ سال در من که تحقيقاتیۀپروژ در توان می که دارد تعلق ھا عقاب گروه به راند مؤسسۀ

 دنبال را تجاوزکارانه نيات وجه ھيچ به روسيه که بود کرده مشخص  راند مؤسسۀ تحقيقات .کرد مشاھده را تعلق اين

 يک راند کند، تبليغ روسيه به نزديکی و ئیزدا تنش برای اکنون و باشد خوشحال امر اين از که اين جای به ولی کند نمی
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  متحده اياالت تحريکات قبال در تا ندک مجبور سرانجام را روسيه که کرد مطرح  را یاقدامات از حجيم ۀبست

 .دھد نشان واکنش جويانه ستيزه

 را روسيه« عنوان زير  صورت ھمين به که کرد جلب خود به مرا توجه همؤسس اين از ديگری تحقيقات٢٠٢٠ سال در 

 تحقيقی ۀپروژ اين در .بود شده تھيه ٢٠١٩ سال در »کرد رقابت آن با مناسب موضع يک از و درآورد انقياد تحت بايد

 اقتصادی، ھای عرصه در را روسيه بايد ،امريکا ۀمتحد اياالت چگونه که بود شده تنظيم ًدقيقا صفحه ٣۵۴ در

 برای دستورالعمل پروژه اين .کند کوشش سو اين در حداقل يا و درآورد خود انقياد تحت نظامی و تبليغاتی ،ژئوپوليتيک

 .بود »داغ« جنگ يک از غير فکر، بلقا ھای عرصه تمام در عيار تمام جنگ يک

 جزئياتش تمام در را راند مؤسسۀ پيشنھادات و کردم گزارش بخش ٢٠ در مقاالت از سلسله يک طی ٢٠٢٠ سال در من

 ھای رسانه« که را اتفاقات اين از بسياری و است داده رخ فراوانی اتفاقات تاکنون ٢٠١٩ سال از .نمودم منتشر

 یئ صفحه ٣۵۴ اوراق در بود ممکن کنند، می عرضه يکديگر، از متفاوت ًکامال وقايعی وانعن به را آنھا »باکيفيت

 اين به تواند می ھرکس آن از بعد و داد خواھيم قرار بررسی مورد اينجا در ما را وقايع اين .کرد مشاھد راند مؤسسۀ

 امريکا دولت به راند مؤسسۀ که داده رخ طور ھمان ًدقيقا موارد از بسياری که است  تصادفی آيا که بيانديشد، الؤس

 .بود کرده پيشنھاد

 .شد خواھد اشاره مقاله پائين در افتاده قلم از اقدامات به نکنيد، تعجب زير گذاری شماره مورد در

  

 جنگ اقتصادی: ١اقدام 

 :کرد می توصيه روسيه عليه را زير اقدامات اقتصادی ألۀمس مورد در راند مؤسسۀ

 .شود جلوگيری نفت صدور از.١

 .آيد عمل به جلوگيری گازی ھای لوله ساختمان از و شود داده کاھش گاز صدور.٢

 .شود تر گسترده ھا تحريم.٣

 .گردد تقويت مغزھا فرار.۴

 عليه تحريم به دست متحده اياالت نامبرده تحقيقات ۀنتيج انتشار از پس .افتاد اتفاق که است چيزی ھمان درست اين و

 خواھد پايان به ًاساسا  پروژه اين آيا که اين و افکند تعويق به شدت به را گازی لوله خط بنای که زد »٢نورداستريم«

 .درآورد ءاجرا بهً دقيقا را راند مؤسسۀ پيشنھادات واشنگتن مورد اين در .نيست روشن رسيد،

 اوکرائين: ٢اقدام 

 ضرر و نفع که است، »مخرب ھای سالح با وکرائينا مينأت « زيرعنوان  اوکرائين مورد در راند تحقيقات از فصلی

 بخشيد پايان را جنگ اين توان می چگونه که مورد اين در البته و دھد می قرار بررسی مورد تفصيل به را اقداماتی چنين

 :است آمده اوکرائين به سالح تحويل امتيازات مورد در .کند نمی ياد سخنی

 برای )مادی و انسانی( ھزينه ًاحتماال نظامی، مرگبار حمايت جمله از ائيناوکر به متحده اياالت ھای کمک گسترش«

 حضور برآن عالوه و  طلبان تجزيه به روسيه بيشتر ھای کمک .کرد خواھد زياد روسيه برای را  باس دون ۀمنطق حفظ

 انسانی قربانيان ادند طور ھمين و نظامی تجھيزات استھالک و خسارت ، ھزينه رفتن باال به  روسيه نظامی نيروھای

 ».زنند دامن نظر اختالف به روسيه در افغانستان به سرخ ارتش ورود مانند توانند می انسانی قربانيان .کرد خواھد کمک
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 واکنش باعث که شکلی به البته يابد، افزايش ممکن حد تا اوکرائين به مادی ھای کمک و سالح تحويل کرد توصيه راند

 آن اجرای در حاضر حال در امريکا ۀمتحد اياالت دولت که است بندبازی ھمان درست اين و نشود روسيه نظامی

 .کوشاست

 سوريه: ٣اقدام 

 چنين ضرر و نفع تفصيل به و دارد نام »سوريه شورشيان به کمک افزايش« سوريه مورد در راند تحقيقات فصل

 که طور ھمان نيز داد، پايان را جنگ اين توان می نهچگو که اين مورد در البته و  دھد می قرار بررسی مورد را اقداماتی

 :خوانيم می اقدام اين مزايای مورد در .شود نمی گفته سخنی شد، گفته اوکرائين بخش در

 باز کرده فروکش اکنون که را داخلی جنگ تواند می  سوری معتدل اپوزيسيون از  متحده اياالت ھای حمايت افزايش«

 ».نمايد ايجاد مضاعف ۀھزين ايران ھم و روسيه برای ھم طريق اين از و کند تشديد و سازد ور شعله

 بايدن زيرا وضعيم، ھمين شاھد درست ما و است امتياز يک جنگ تشديد و داشتن نگاه زنده راند مؤسسۀ نظر به لذا

 .کرد صادر بروریف ماه در را سوريه بمباران دستور ، نيامده سرکار درست ھنوز

 بالروس: ۴اقدام 

 با را خود ۀرابط که کرد مجاب و داده قرار حمايت مورد را لوکاشنکو بايد يا :شد می مطرح گزينه دو بالروس مورد در

 به غيرواقعی اول ۀگزين .کرد سرنگون را لوکاشنکو و داده قرار حمايت مورد را اپوزيسيون بايد يا و کند قطع روسيه

 .شد انتخاب دوم ۀگزين لذا رسيد، می نظر

 اين که ھنگامی و سازد رو هروب مخملی انقالب يک با را  لوکاشنکو کرد کوشش غرب ٢٠٢٠ تابستان در ءتدااب در

 متحده اياالت طرف از که ئیکودتا در را لوکاشنکو تا شد کوشش ٢٠٢١ سال در درنيامد آب از ثمربخش کوشش

 در خبر اين شدند دستگير کودتاگران و  شد اءفشا کودتا که ھنگامی .رساند قتل به شد می حمايت مالی نظر از و پشتيبانی

 .نکرد پيدا انعکاسی ھيچ غربی ھای رسانه

 .شد گذارده مسکوت ساده خيلی غرب عمومی انظار در کودتا اين ۀنتيج

 قفقاز جنوبی: ۵اقدام

 راند ؤسسۀم .بود مطرح باغ ناگورنوقره مورد در دو اين ۀمناقش و ارمنستان آذربايجان، تحقيقات از بخش اين در

 دوم کشور ًاجبارا زيرا ، نيست صالح ناتو، نظامی پيمان به کشورخصم دو اين از يکی کردن نزديک که کرد مشخص

 .شود جلوگيری آن از بايد راند نظر به که داد خواھد سوق روسيه دامن به را

 راند .نيست سان يک نظرات ،بود متحده اياالت نفع به داد رخ باغ ناگورنوقره در سپس ٢٠٢٠ سال در که جنگی آيا

 جنگ اگر ديگر طرف از ولی .شود نزديک روسيه به کشور دو از يکی که رفت می اين خطر زيرا بود جنگ مخالف

 .بود راند ۀانديشکد نظر منظور که  آورد وجود به »روسيه برای مخارجی« بود ممکن بالقوه افت،ي یم شدت

 مولداوی: ٧اقدام 

 و بود مدت دراز ھدف يک اين البته .بود ناتو نظامی پيمان در مولداوی عضويت راند ۀکدانديش ھای توصيه از يکی

 نامزد ولی  رساند قدرت به را غربگرا رژيم يک تا بود کرده آماده مولداوی در مخملی انقالب يک برای را خود غرب

 .مددرنيا اءاجر به مخملی انقالب و شد پيروز انتخابات در جمھوری رياست  غربگرای

 سراسر در را قدرت کند می کوشش گرا غرب انتخاباتی ۀبرند و مانده  باقی شورشی کانون يک مولداوی وجود بااين

 غرب طرف از خفا در که است رو روبه سياسی عميق بحران يک با حاضر حال در کشور و گيرد خود دست به کشور
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 پيش برنامه طبق چيز ھمه ھم اينجا سان بدين .ردمک گزارش مورد اين در اين از پيش روز چند من .شود می تقويت

  .است شده فراھم ديگر معضل يک روسيه برای زيرا رود می

 اقدامات سياسی برای تضعيف روسيه: ١٠ و ٩و  ٨اقدامات 

 با رابطه در ٨ اقدامات  .پيوست وقوع به بود کرده توصيه راند ۀانديشکد چه آن ًدقيقا ولی  بود ای پيچيده ھای بخش اينھا

 کرنای و قبو در نمانده روسيه انتخابات به چيزی ،٢٠٢٠ تابستان در درست و بود روسيه انتخابات کردن بدنام

 موفقيت از جلوگيری  ھدف گويا که کردند وانمود طور اين غربی ھای رسانه .شد دميده " ناوالنی" مفروض مسموميت

 بود امريکا متحده اياالت دولت ورهمنظ ھمه سالح.بود روسيه انتخابات در ناوالنی

 بدنام برای آن از بايد و است ناوالنی يوتيوب کانال غرب،  اينترنتی منبع تنھا روسيه در که کرد اشاره راند براين عالوه

 بود برخوردار غرب مالی حمايت از ھرصورت در که "ناوالنی" برقضا دست از و  کرد استفاده روسيه دولت کردن

 اياالت ۀعھد به لمف اين مخارج .کرد تھيه پوتين مفروض ارتشأ مورد در لمیف لمانا در آسايش معجزه تنشفاياف از پس

 امريکا از ھم آن که کاغذی روی از بود مجبور ناوالنی و بود شده نوشته انگليسی به حتی  ءابتدا در و بود امريکا ۀمتحد

 .کند قرائت بود، شده نھاده وی اختيار در

 يک در ٩ و ٨ بند واقع در و بود شده مطرح روسيه عليه ٩ بخش در تفصيل به  ارتشأ اتھام به روسيه ولتد کردن بدنام

 و پايه بی اتھامات و سازد اعتبار بی را روسيه انتخابات تا کرد استفاده ناوالنی از متحده اياالت .بود گرديده ادغام ديگر

 .دھد اشاعه جھان سطح در پوتين عليه جعلی

   .آورد پديد  کالسيک مخملی انقالب ۀزمين يعنی ناآرامی ھای زمينه روسيه در  بايد  بود شده پيشنھاد ١٠ شماره اقدام در

 اجتماعی ھای شبکه و ھا رسانه چگونه که ديديم و بوديم تحريکات اين شاھدً دقيقا روسيه به ناوالنی بازگشت از پس ما و

 ناوالنی .کردند پخش گسترده طور به و شدت به را اعتراضی راتتظاھ در شرکت برای ناوالنی ھای فراخوان غربی

 .بود امريکا ۀمتحد اياالت دولت ۀمنظور ھمه سالح

 از ًمثال را روسيه شد می کوشش بايد جمله از .بود روسيه اعتبار تخريب برسر لهأمس ١٠ اقدام در براين عالوه

  .کرد محروم ورزشی المللی بين رويدادھای

 ھا در مرز روسيه راکتافکنھا و  يش بمبافزا: ١١اقدام 

 مرز نزديکی در بيشتری ھای راکت و ھا افکن بمب کرد پيشنھاد راند روسيه، تضعيف و استرس ايجاد و تحريک برای

 به نيز کار اين ًدقيقا و شود اعزام روسيه ئیھوا حريم به شکاری ھای جنگنده از بيشتری تعداد و گردد مستقر روسيه

 سال در .يافت افزايش بشدت روسيه مرزھای در ناتو و متحده اياالت ھای جنگنده پرواز ٢٠٢٠ سال در .درآمد ءاجرا

 .داشتند فعاليت روسيه مرزھای نزديکی در ناتو  پھپاد و شکاری ۀجنگند ۴٠٠٠ از بيش رفته ھم روی ٢٠٢٠

 ٢٠٢١ دفندر نظامی مانور طور ھمين و شد منتقل اروین به امريکا اتمی ژيکيسترات ھای افکن بمب ٢٠٢١ سال در

 .درآمد اءاجر به راند انديشکده ۀتوصي با مطابق درست

  تسليحاتیۀمسابق: ١۵ و ١٢اقدامات 

 توجه جالب بسيار تحقيقات  بخش اين .برد باال بايد را روسيه ئیھوا دفاع ۀھزين بود کرده پيشنھاد راند ١٢ اقدام در

 حالی در گويند می سخن جو ستيزه گويا روسيه از ھمواره  غربی سياستمداران و  »باکيفيت ھای رسانه« زيرا  نمود می

 .است دفاعیً صرفا روسيه نظامی ھای کوشش که بود داده نشان راند  .داشت مغايرت آنھا باً کامال راند نظر که

 طريق اين از تا بخشد تکامل بيشتری تھاجمی ھای سالح بايد متحده اياالت که بود کرده پيشنھاد  راند ۀانديشکد رو اين از

 .کند گذاری سرمايه بيشتر تسليحات در و شود داده سوق پرخرج تسليحاتی ۀمسابق يک سوی به روسيه
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 به را خود سالح جديدترين متحده اياالت آن از بعد کمی و بود ئیفضا تسليح  نامبرده ۀانديشکد ديگر پيشنھادی اقدام يک

 .ئیفضا ارتش: آورد وجود

 برای بيشتر منابع و پول صرف به مجبور را روسيه عام طور به که بود ١۵ شماره اقدام زمينه، اين در  ديگر اقدام يک

 به اجتماعی ھای عرصه از را خود مالی منابع که کنند مجبور را روسيه خواھند می آنھا .کرد می سالح  توليد و تکامل

 .کند تضعيف را کشورً نھايتا و ھدايت تسليحاتی ھای بخش

  روسيهبحریافزايش فشار به نيروی : ١۶ و ١۴اقدامات 

 عمل روسيه مرزھای در امريکا  شکاری ھای جنگنده پرواز مشابه جھت در نيز روسيه بحری نيروی به فشار افزايش 

 .شود نزديک روسيه مرزھای به بيشتر ناتو و امريکا  جنگی ھای کشتی که کرد توصيه ٢٠١٩ سال در راند .کند می

 اين .سازد خود دفاعی تسليحات صرف بيشتری بودجه و شود قرارداده فشار زير بايد روسيه :بود ھمان نيز لشاستدال

 .نمود خواھد تضعيف را روسيه مخارج

 ناتو و امريکا جنگی ھای کشتی  فعاليت راند ۀانديشکد تحقيقات نتايج انتشار از پس .شد گذارده ءاجرا به نيز توصيه اين

 .شد تشديد شمال بحيرۀ و سياه بحيرۀ در

  بحيرۀ در خود ھای فعاليت به بايد ناتو که بود کرده توصيه ١۶ اقدام در راند کرد، می اءاقتض سرنوشت که ئیگو  و

 .فزايدبي سياه

 . در اروپاامريکائیافزايش تعداد سربازان : ١٨ و ١٧اقدام 

 نزديکی در ًترجيحا و اعزام اروپا به امريکائی زانسربا از بيشتری تعداد بود کرده توصيه ١٧ شماره اقدام در راند

 توجه جالب و کنند تقويت را خود نيروھای نيز ناتو اعضای ديگر بايد  کار اين برای .گردند مستقر روسيه مرزھای

 .گردد مستقر پولند در امريکائی سربازان از بيشتری تعداد که است اين از صحبت مدام ٢٠٢٠ سال از  که اين

 صورت روسيه مرزھای نزديکی در ناتو توسط بيشتری بزرگ مانورھای بايد .است سو ھمين در نيز ١٨ مارهش ۀتوصي

 دليل به که بود شده گرفته درنظر گذشته سال ٣٠ در امريکا ارتش نظامی مانور بزرگترين  ٢٠٢٠ سال در و  گيرد

 .است گرفته نام ٢٠٢١ دفندر اکنون ٢٠٢٠ دفندر .شد موکول ٢٠٢١ سال به روناک  پاندمی شيوع

  

 از کدام اقدامات نام نبردم

 اکنون که نکردم مطرح را نامبرده اوراق بخش ٢٠از ھا بخش از برخی من که شديد متوجه ھا گذاری شماره تسلسل از

 .پردازم می آنھا به

 آورد وجود به ئیھا میناآرا آنجا در که است مند هعالق خيلی راند ۀانديشکد که مرکزی آسيای به شد می مربوط ۶ اقدام

 نھايت در و  نيست بزرگ زياد بخش اين در متحده اياالت نفوذ زيرا کند ارايه مشخصی پيشنھادت نتوانسته تاکنون ولی

 .باشد امريکا ۀمتحد اياالت اقدامات اين ۀبرند تواند می چين

 اين به نه البته داشته، برحذر آن از را امريکا انديشکده، که است یئ ھسته ۀزمين در تسليحاتی ۀمسابق ١٣ شماره اقدام

 برای ًاحتماال تواند می  آن ۀھزين چون گرايانه مصلحت داليل به بلکه است یئ ھسته ھای سالح مخالف راند چون خاطر

 .باشد روسيه برای آن ۀھزين از تر سنگين متحده اياالت

 پريشان و حيران ريسک ارزيابی در را روسيه بايد کرد می توصيه و بود تسليحات به مربوط کلی طور به ١٩ اقدام

 کند گذاری سرمايه غيرضرور تسليحاتی ھای پروژه برایً احتماال کرد مجبور و  کرده
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 ھا  و انديشکده قدرت نھادھای غيردولتی

 کرده پيشنھاد ٢٠١٩ سال در  راند ۀانديشکد که اقداماتی کليه که است تصادف يک اين آيا : پرسم می شما از من اکنون

 شد؟ محقق بعد سال دو يا يک بود

 دليل .است درآمده آب از درست گذشته در من ھای بينی پيش از بسياری که  اند داشته اظھار ًکرارا خوانندگان از برخی

 و بنيادھا غيردولتی، نھادھای مورد در تحقيق بشدت من که است واقعيت اينً صرفا آن دليل است، نبوده جادو و سحر آن

 کدام نظرات و گزارشات ھا، تحليل که داند می باشد، داشته آگاھی زمينه اين در کسی اگر .ام کرده خود ۀپيش را دهانديشک

 چه که نويسند می ًرسما آنھا .ندارد افسون و سحر به ربطی درست بينی پيش زيرا کرد مطالعه تر دقيق بايد را يک

 .دارند پيش در را سياستی

 .رفت خواھد خطا به اغلب کند، بينی پيش را آينده آنان گفتار از بخواھد و کند تکيه دارانم سياست سخنان به که ھرکس

ً کامال وضع دھيد، فرا گوش انساندوست اصطالح به بنيادھای و ھا انديشکده دولتی، غير نھادھای اظھارات به اگر ولی

 و ھا نوشته از توان می اغلب و مندندقدرت بسيار دمکراتيک اصطالح به ِغرب در نھادھا اين .است ديگری شکل به

 .داد خواھد رخ وقايعی چه بعد ھا سال يا و ھا ماه که دريافت آنان اظھارات

 آب از اشتباه تواند می ئیھا بينی پيش چنين يک نتيجه در و نيستند قدرقدرت جھان سطح در جا ھمه نھادھا اين البته ولی

 حرکت يک با را طرحی  غربی نھادھای اين مقابل بازيگر که ستا ممکن  شطرنج بازی مانند درست زيرا درآيد،

 توسط غرب در که ئینھادھا که دھد می نشان دھد، می رخ ندرت به امر اين که  واقعيت اين ولی سازد اثر بی ماھرانه

 .قدرتمندند چقدر شوند، می ھدايت ھا اليگارش

 وً رسما که غيردولتی نھادھای ھای برنامه دھد، تشکيل را تدول و شود پيروز انتخابات در حزب کدام که اين از مستقل 

 حزبی ھای برنامه و انتخاباتی ھای وعده عکس ب .آيد می در اءاجر به پيگيرانه شود، می منتشر آنھا انتشارات در ًعلنا

 حرف غرب در نيروھا کدام که دريافت توان می اينجا از و شود می ھماھنگ غيردولتی نھادھای ھای خواست با ًمعموال

  .زنند می را آخر

***** 
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