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 همقدم

ه بررنر   یسیاسررخ ررراروس ر سرر  2016دکتررن   

 ک ماه پیش از اتمام سرا  مری دی    ،بسیاری از اد ار

به تصو ب رسید   با انتشار آن، وا گز   سردد بلیرس   

بنررس مووروتا    سردد   هنچدرد در ا ر   شد. رواهد 

اما طیف  سرییس  همچدان به بو  رود بابیسخ بلیس 

ر ابط با امن کا   ناتو، چگونگس از مسائل چون داتش، 

ای ا ررنان، کرراهش  ا ورراس سررور ه، مرر اکنا  هسررته 

افزارها، گستنش ر ابط با د گن کشورها، حما خ  ودگ

ا ر   از اتلاس   تقو خ وا گاه زبان ر سس در وهان در 

   .اند سدد مورد تووه بنار گنفته

رطن ودرگ   اسخ کهحاکس از آن محتو ا  سدد 

همه وانله میان د  کشرور بدرتمدرد یا رام  متحرده     

در  درگیرنی آن د   امرا امن کا   ر سیه( از میان رفتره  

 اشردگت     . اسخای در حا  افزا ش  مدابشا  مدطقه

بلرا  ر سریه   به دلیل ابداما  بازدارنده در متحدانش 

  اسرتقنار سر ن موشرکس از     مورد انتقاد بنار گنفته اند

که امدیخ میس    گستنش ناتو به شنق  اشدگت  سوی

اند در ا   راستا مورد  مسکو را با مخاطنه ر بن  سارته

میتقدند کره لحر    مدابع بنرس  گینند. ارز ابس بنار مس

محکر      در بلا  نراتو  2013در مقا سه با سدد سدد 

دلیل ا   تحییرل را بتروان برن    شا د  1باشد تن مس باطع

پیشی  مووود ملدای ا   بدد که پیش از ا   در سدد 

 "نلوده اسخ تحییرل کرند. در ا ر  بدرد آمرده اسرخ       

مددی که طرس ربرع برنن     مشک   سیستمیک   نظام

نتیررک ر ی هرر  انلاشررته آت -اریررن در مدطقرره ار پررا

طیلس ژئوپرولیتیکس   بیانگن آن اسخ که توسیه اند، شده

   اتحاد ه ار پرا  (ناتویک شمالس ینتن پیمان آت سازما

هرای سیاسرس    سرازی بیانیره     تدم تما ل بنای پیراده 

درباره تشکیل سیسرت  امدیرخ   همکراری ار پرا، بره      

بحنان ودی در ر ابط میان ر سیه   د لتهرای رنبرس   

ای که امن کا   متحردان آن   رط مشس انجامیده اسخ.

کددد   اتما   در بنابن ر سیه دنلا  مس بنای بازدارنگس

تاتس   سرا ن فشرارها برن     فشار سیاسس، ابتصادی، اط

زنرد   بره    ای   وهرانس را برنه  مرس    آن، ثلا  مدطقه

زنرد   برا    مرس نیرز  مدافع بیددمد  همه طنفها آسریب  

                                                           
1  . http://tass. ru/ mezhdunarodnaya- panorama/ 
3837683 
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نیازهای فزا دده بره همکراری   مقابیره برا تهد ردها        

 ."غرا ن  دارد های فنامیس در شرنا ط کدرونس م   چالش

هرای رنبرس    رفترار بردر    اً مزم به ذکن اسخ کره ومد

سررا  اریررن بررا مسررکو زمیدرره اررر  مواوررع  3ظررن  

ها را از سوی کنمیی  فناه  آ رده  آن تن در بلا   ودی

 رئری  -کدسرتانتی  کاسراچف    را . ا ر  مووروس  اسخ

در  -ر سریه  فدراسریون  شرورای  المیرل  بی  کمیسیون

فزا رد  ا مرس ادامه کدد   در  رابطه با سدد ود د ذکن مس

 ورییخ موورود در    که ا   سدد بن ملدرای تغییرنا   

 در راسرتای تحقر    کره المیل تد    شرده   فضای بی 

ظن  سره سرا  اریرن    . باشد مسنیز مدافع میس ر سیه 

موافقان   مخالفان ر سیه   شنا ط پینامونس آن تغیین 

ثلرا    بابییرخ    تشار ا   سدد که اسرتمنار،  افته   ان

نما رد،   را ات م مرس بیدس سیاسخ راروس ر سیه  یشپ

توسیه همکاری برا   س اسخ کهرود ت متس به باز گنان

در رابطره برا سیسرت  دفراس      .کددد را دنلا  مسر سیه 

 موشکس استناتژ ک،  ی میتقد اسخ که ا ام  متحده

موازنره موورود    در تی  از میان بندن احتنام متقابرل، 

به ه  مس زند. ورم  ا دکره   نیز نین های هسته ای را 

در رابطه برا مووروس ریرع سر ت هسرته ای، ر سریه       

همچون ا نان بادر به م اکنه بود اما پیشرنفخ مبلترس   

هسرته   هرای  حاصل نشد   بالیک   وییخ با سیاسخ

 ای کنه شمالس ر  به  رامخ گ ارد.

موووس نگاه به شنق نیز از ومیره ملاحرق بابرل    

 کور مس باشرد. ر سریه   تامل   حائز اهمیخ در سدد م

به لحاظ راهلندی تقو رخ موبییرخ ررود در مدطقره     

گیرنی مهر  سیاسرخ     پاسفیک را به مبابه وهخ-آسیا

های  ز افزا ش ر ابط با د لخ راروس تدوان مس کدد   ا

مدطقررره   ت بمدررردی آن وهرررخ حضرررور فیرررا    

سخ  به میران  درفنآ ددهای همگنا س در ا   مدطقه 

در حما خ از ر ابط  ما ل مسکوبن ت ادامهدر آ رد    مس

وهرخ     شرود  د ستانه سدتس با کنه ودوبس تاکید مس

هرا در شرله    ها   تضییف تشرد   کاست  از سطح تقابل

وز نه کنه   نیز آشتس   توسیه همکاری بی  د  کرنه  

از طن   گفتگوی سیاسس رواهد کوشید. ورمداً ا ر    

مشارکخ   همکاری کامرل برا   ماندد سدد پیشی  سدد 

حسرر    تیمیرر  ر ابررط راهلررندی بررا هدررد     چرری 

ار برنار  همجواری در ر ابرط برا ژاپر  را در دسرتور کر     

تیمی  شناکخ راهلرندی  اما در ا   بخش  .رواهد داد

   گستنش وانله با ومهوری سوسیالیستس   تدام همه

برا ومهروری انرد نزی، پادشراهس      همکاری چددوانله

تا یدد، ومهروری سردگاپور، مرالزی   د گرن د لتهرای      

باشد که  متما ز از اد ار بلیس مسابیانوس -مدطقه آسیا

. نشان از ا لو خ   تما ل مسرکو بره ا ر  مدطقره دارد    

شا د بتوان سفن  مد مین پوتی  به ژاپ    ا جاد صریح  

بخررش از میرران د  کشررور را در راسررتای تحقرر  ا رر  

  ارز ابس نمود.  ا لو خ بخشس به شنق دکتن   م کور 

موووتا  منبوط به سور ه   ا نان نیز در محرور  

موورع ر سریه   باشدد.  شنبس ا   سدد بابل بنرسس مس

بن ملدرای  ه  نسلخ به  وییخ سور ه در سدد ود د 

اسرخ  یدرس    بودها   باز گن مورد تاکید آنچه تاکدون 

ورم   دارد برنار   یرخ ارورس   حد ، اسرتق     تمام 

ا دکه میتقد اسخ نما ددگان تمام گن ه ها در سرور ه  

با د از صیح   امدیخ بنابن بنروردار شوند تا از حقروق  

استفاده نما دد. در ادامه سردد  ه    فنصخ های بنابن 

رواهران حرل   فصرل سیاسرس     مس افزا د که ر سریه  

ا واس در سور ه   تییری  آ درده ا ر  کشرور توسرط      

ژنرو،   2012ی ووم 30دم   بن اساس مفاد ات میه من

المییررس حما ررخ از سررور ه    بیانیرره گررن ه هررای برری 

بطیدامه های منبوط به شورای امدیرخ سرازمان میرل    

اراگنافس در در ادامه ا   ملحق با د به پر متحد اسخ. 

 "د لرخ اسر مس  "رابطه با موووس سازمان تن ر ستس 



 سیاست خارجی روسیه 2016دکترین بررسی      3

 

کدرد کره    تصن ح مسا   بدد یداتش( نیز اشاره داشخ. 

ای را  سرابقه  رحمرس برس   ها، بس گستنش سطح رشونخ

المییررس  تررا ائررت   برری  ا جرراد نمرروده   نیرراز اسررخ 

بررافس    ای تییرره تن ر سرر  بررد ن سیاسررخ  گسررتنده

 استاندارهای د گانه ا جاد شود. 

در ا   سدد آمده اسخ کره ر سریه ررط مشرس     

مس ا رنان  وانله همکاری با ومهوری اسر   توسیه همه

  همچدرری  در اورنای مرردا م   رواهررد کرند را دنلرا   

 2231ای ا نان بن اسراس بطیدامره    تواف  وامع هسته

ورومی   20شورای امدیخ سازمان میل متحد مصرو   

، متداسب با تصرمیما  شرورای حکرام آژانر      2015

ای بره ا ر     وانلره  طور همره  کوشد   به اننژی اتمس مس

بره سرا ن کشرورها از    ر ند مساتد  مس نما د. تووره  

ومیه کانادا، انگیی ، مغولسرتان   بنررس کشرورهای    

از د گررن  در بالررب ر ابررط د وانلرره زد ررک نرررار  

 باشد.   محورهای ا   سدد مس

اشاره به بنرس موووتا  داریرس   گسرتنش آن   

المیرل از ومیره بسرط زبران ر سرس در       در سطح بری  

هرای ریند لترس،    وهان، تحکی  پیونرد میران سرازمان   

های بشند سرتانه   دلش ووانان   حما خ از همکاریو

در دکتن   ود د ذکن شده اسخ. اللته همرانطور کره   

  ژه در رابطه برا   در ابتدا نیز ذکن شد مفاهی  اصیس به

درا  برد ن تغییرن   سارتارهای داریس ماندد مجمع فر 

کره ا ر  امرن بردان میداسرخ کره نقرش         بابس مانرده 

ن وررن ری د  یماسررس پارلمرران در سرردد  ررک تدصرر  

از اوررنا   دهررد چاوررازه میمجمررع  بررهباشررد کرره  مررس

پیشررنفخ مدررافع میررس در رررار  از کشررور اطمیدرران  

    2حاصل کدد.

                                                           
2  . www.council.gov.ru/events/news/74530/ 

دکترن   ود رد را در د     تروان  طور کیرس مرس  به 

 محور کیس دسته بددی نمود:

انتشار ا   سدد در د ره  :تدا م نگنانس از رن . 1

ای اتفاق افتاد که با ر ی کرار آمردن رئری  ومهرور     

تحییرل هرا بره سرمخ      -د نالد تنامر   -ود د آمن کا

احیای ر ابط مسکو    اشدگت  پ  از تقن لاً سه سا  

تدش سوق  افته بود. اما سردد مر کور نشران داد کره     

تاان م ملاا     همچناا م م اا  ترردا م نگنانررس از رررن 

. اللته مزم به ذکن اسخ که نگنانس فروق  تکنم یم اس

مووروتس فناترن از مسررریه ر اسرخ ومهروری ا ررام      

بردان میدرا کره فرار  از اظهارنظنهرای      متحده اسرخ.  

تواندد نگنانس رود را مرورد   ها نمس مبلخ تنام ، ر س

 ءبه مدظور ویوگینی از ا جاد سوتاکید بنار ندهدد ل ا 

تفاهما  با د لرخ آترس بره انتشرار ز د هدگرام سردد       

مسرکو   ،با انجام ا   ز نکرس  بدابنا  . ندملادر   رز د

از به رن  پیامس را بن ا   ملدا ارسا  داشخ که گنچه 

  نزد ررک شرردن بررا رررن  اسررتقلا   احیررای ر ابررط 

اما همچدان رفتار ناتو   رن  بن ر ا  آنچره  نما ی   مس

د مسررکو تهد ررد ارز ررابس در سرردد آمررده اسررخ در نررز

      شود. مس

ا لو خ را رمیانه   نگاه بره   : نزد کس به شنق. 2

کشورهای آسیای شنبس در دکترن   ود رد نشران از    

حرل    ا لس بودن ا   مدطقره در نرزد ر س هرا دارد.    

همکراری در  فصل بحرنان هرای موورود در مدطقره       

مقیاس کامل با چی    سرا ن کشرورها نشران از ترزم     

کنمیی  در ثلا  ر  کند ررود نسرلخ بره ا ر      ودی 

  ژه موووس ا نان   سور ه که پریش از   به دارد. مدطقه

ا   هنگرز در اسرداد سیاسرخ رراروس ر سریه برنار       

رهدمرون  در اثلا  ا   ادترا  ما را تواندد  اند، مس نداشته

 .سازند

http://www.council.gov.ru/events/news/74530/
http://www.council.gov.ru/events/news/74530/
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ا   سدد کره انتشرار آن بره  اسرطه     از محتو ا  

ه ا جاد شد های ر سیه تغیین ماهیخ تهد دها   چالش

انتظارا  سیاسخ رراروس از   توان در افخ که اسخ مس

دری  وامیره ر سرس    کشرور   همچ ا ر   سوی رهلنان 

نگراه  "سیاسخ رراروس  طوری که  تغیین  افته اسخ به

از سروی   "تردا م نگنانرس از ررن    "در تی  " به شنق

ترا براز گنان در    ه اسرخ رهلنان کنمیی  کییرد ررورد  

ا از آ درده سیاسرخ رراروس ررود     المیرل ر  تنصه بی 

گنداند، هنچدد ممکر  اسرخ ا ر  دکترن   در      مطیع

آ دده با تغیین ر  کند نخلگران   رهلرنان مسرکو برار     

را دنلرا    "مسیط به  ک سونگاه "د گن تغیین  افته   

   نما د.


