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 چکيده
هایی را  الملل از یک یا چند سند راهبردی برخوردار است که این اسناد، راهبرد شوری در نظام بینهر ک

نکهه اههداف و   ایبا توجهه بهه   دهد.  جهت تضمین موجودیت، حفظ و گسترش منافع و اهداف ملی ارائه می
و  یاسناد راهبرد یبررس دهد، یرا تحت تأثیر قرار م یرانمنافع ا یرمستقیمو غ یمطور مستق به یهاقدامات روس
 یهروسه  یاسناد راهبهرد  ین است که محتواای یقاست. بنابراین سؤال تحق یضروراین کشور فهم ادراکات 

و  یهه و از روش تجز اسهت  یفهی ک یاز نوع مطالعه مورد یلیتحل-یفیتوص یقتحق ینا یتچگونه است؟ ماه
اسهناد   پهووه   یهن ا یجامعهه ممهار   موضوع مدنظر استفاده شده اسهت.  یبررس یبرا یفیک یمحتوا یلتحل

موجود و  یاتاز ادب یاساس یممفاه هشده است ک یموضوع سع ینا یبررس یاست. برا روسیه یراخ یراهبرد
 ،«راهبردی دیدگاه» شامل: اند،استفاده شده یبررس ینکه در ا یاستخراج شود. پنج مقوله اصل یاسناد راهبرد

 یهر و ز 1۱ یفرع یها مقوله یرهستند و تعداد ز« اقدام هایروش»و  «ابزارها» ،«یداتتهد»، «اهداف و منافع»
ههای حاصهل از بررسهی اسهناد راهبهردی روسهیه نشهان        است. یافتهمورد  ۸۵ یزسطح دو ن یفرع یها مقوله
مفرینهی   و نقه   یگهاه بهبود جا»در اهداف به  یهروسبیند.  جهان را رقابتی و الکی می ،دهد که این بازیگر می
و  یههای فنه   و همکهاری  یبهبود توان نظام»و  «ویوه در خارج نزدیک ی بهالملل در عرصه بین یهروس یاسیس

در ابزارها  ،«ممیز غیرخشونت-تر از حد متعارف و غیرنظامی متعارف و پایین-نظامی»به  یداتدر تهد ،«ینظام
 «دههی  ممادگی و شکل»به  ردیکدر رو یزکارگیری از ابزارها ن های به و در روش «یو نظام یپلماسیابزار د»به 

 متمرکز است.« گرایی چندجانبه»اقدام به  یوهو در ش
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مقدمه

میند کهه بهر سهر مسهائل جیرافیهای سیاسهی،        شمار می هایی به ممریکا و روسیه از قدرت

خودشهان و رهبهری در حهال رقابهت و منازعهه هسهتند.        های نفهو   دستیابی و حفظ حوزه

توان به واکن  مقامات روسیه به سپر دفاع موشکی ممریکا در اروپای شرقی  طوری که می به

جزیره  شبه واپای و همچنین بحران اوکراین اشاره کرد. بروز بحران اوکراین و خارج شدن 

ریکا بوده است و باعه  شهد تها    کریمه از حاکمیت کیف نقطه عطفی در روابل روسیه و مم

های سیاسی بین غرب به رهبری امریکها و روسهیه مغهاز     ها و کشاک  ای از رقابت دور تازه

طوری که در بحهران   ممیز به منطقه غرب مسیا هم کشیده شد. به های منازعه شود. این رقابت

ریکها و ورود نهاتو   گرایی مم جانبه کند تا بتواند با یک سوریه، روسیه از بشار اسد حمایت می

 به حیات خلوت خود در سوریه مقابله کند.  

المللهی همچهون مقابلهه بها      هرچند روسیه و ایهران در قبهال برخهی از موضهوعات بهین     

گرایی ممریکا، حفظ دولت اسد و مقابله با تروریسم دیهدگاه مشهترکی دارنهد  امها      جانبه یک

ههای   یه ضعیف شده است و سیاسهت ایران و روسیه با بهبود اوضاع نسبی در سور  همکاری

تواند به نفع عربستان و رژیم صهیونیستی و به ضهرر ایهران باشهد.     مسکو در قبال دمشق می

طوری که روسیه نسبت بهه حمه ت ههوایی رژیهم صهیونیسهتی علیهه دولهت سهوریه و          به

م طهور مسهتقیم و غیرمسهتقی    تواند به دهد. مجموع این عوامل می اهلل واکن  نشان نمی حزب

منافع ایران را تحت تأثیر قرار دهد. بنهابراین بهرای فههم بهتهر اههداف و رویکهرد روسهیه،        

 ضروری است که اسناد راهبردی این کشور بررسی شوند.

امنیتی، دکترین نظامی و تدبیر سیاست خارجی روسیه، دسهتیابی و    دغدغه اصلی در راهبرد

البته این اسناد به منهافع حیهاتی ملهی در    حفظ منافع ملی قبل از هرگونه منازعه و جنگ است. 

دنبهال ارائهه    دلیل، این اسناد به همین زمان توجه دارند. به طور هم زمان صلح و در زمان جنگ به

های فعلی و مینهده هسهتند تها امنیهت      رهنمودهایی در مورد مدیریت خطرات مرتبل با چال 

اسهناد، در مهورد متحهدان،    ایهن  د. کننه  هها تضهمین   پایدار کشور را در مواجهه با عدم قطعیت

و منهها  ( 2۱۵و  2-3: 1331، 1)اسهتولبر  گوینهد   مخالفان، تعهدات و اهداف مورد نظر خود سخن می
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هایی در مورد اقدامات خود در یک دوره خاص برای مخاطبان داخلهی و   دنبال انتقال روایت به

 خارجی هستند.  

المللهی و   روسیه در ارتباط با محیل بینراهبردی   شود که دیدگاه در این تحقیق سعی می

ای، اهداف و تمای تی که بهرای خهود تعریهف     ای، جایگاه من در نظم جهانی و منطقه منطقه

هایی که این بازیگر برای  ها و سیاست گیری است، مشخص شوند و در کنار من، جهت  کرده

شوند. بنابراین بررسهی   ی دستیابی به اهداف خود در اسناد راهبردی تعیین کردند نیز شناسای

اسناد راهبردی روسیه )راهبرد امنیت ملهی، دکتهرین نظهامی و تهدبیر سیاسهت خهارجی( از       

 مید. شمار می های اصلی این تحقیق به دغدغه

 

 مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق

 مباني نظري

هدیهدات  . شناسهایی ت 2. تعیهین منهافع امنیتهی     1اسناد راهبردی سه مقوله  1از نظر الین

گیری در مورد اینکهه چگونهه منهابع دیپلماتیهک، نظهامی و       . تصمیم3نسبت به این منافع و 

عنوان ابزاری برای حفاظهت از من منهافع بهه کهار گرفتهه شهود را شهامل         اقتصادی دولت به

و همکاران  نیز معتقدند که این اسناد دو کهارکرد عمهده    2. پینونیمی(۵2: 1332)الین، شود  می

ههر کشهور را در    3بینهی  ری و حل مشک ت را بر عهده دارند و ادراکات یا جههان گذا هدف

. اههداف  3. جایگاه خود بهازیگر در من   2الملل   . دیدگاه هر کشور از محیل بین1ارتباط با 

ههای مناسهب بهرای دسهتیابی بهه ایهن        . سیاسهت ۱دهی به محیل راهبردی و  مرتبل با شکل

 . (14و  3: 1333نیمی و دیگران، )پینوگیرند  اهداف را در برمی

گهذاری و   بینی )ههدف  بنابراین، برای بررسی اسناد راهبردی و شناسایی ادراکات و جهان

طهوری کهه در بحه      ها( روسیه، بایهد بهه مقهوالت مهذکور توجهه داشهت. بهه        گیری جهت

نیهز   ها گیری و در بح  جهت« منافع و اهداف»و « راهبردی  دیدگاه»گذاری باید مقوله  هدف

این پهنج  مورد توجه قرار گیرد. « کارگیری از ابزار های به روش»و « ابزارها»، «تهدیدات»باید 
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ههای   مقولهه  مقوله مستخرج شده از ادبیات تحقیق و اسناد راهبردی این بازیگر به همراه زیر

دهند و از طرف دیگر به فههم ادراکهات و    من از یک طرف کل اسناد راهبردی را پوش  می

ههای مهرتبل بهرای بررسهی      های اصلی و زیر مقولهه  کنند. مقوله بینی روسیه، کمک می نجها

 گیرند. بینی روسیه در جدول  یل قرار می اسناد راهبردی و جهان
 

 «3»هاي فرعي سطح  ها و زير مقولهها، زير مقوله(: مقوله1جدول )

 «۲»های فرعي سطح  زیر مقوله ها زیر مقوله ها مقوله

 هبرديديدگاه را

 
 رقابت

 مکانی
 موقعیتی
 ایایده

 دیگر روندهای چالشی
 

 همکاری
 ضمنی
 نامتقارن
 عیار تمام

 اهداف و منافع

 
 منافع

 حیاتی
 مهم
 ای حاشیه

 
 اهداف

 مدت کوتاه
 مدت میان

 بلندمدت

 
 تهديدات

 
 نظامی

 متعارف
 غیرمتعارف

 تر از حد متعارف پایین
 
 

 غیرنظامی

 طبیعی ارگانیک
 طبیعی غیر ارگانیک
 ممیز انسانی خشونت
 ممیز انسانی غیرخشونت

  سایر تهدیدات

 ابزارها

 
 دیپلماسی

 ارائه
 مذاکره
 اجرا

 های دیپلماتیک محدودیت
 دیگر اقدامات دیپلماتیک
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 «۲»های فرعي سطح  زیر مقوله ها زیر مقوله ها مقوله

 
 اط عات

 ادراک
 رسانی اط ع

 واپای 
 ات اط عاتی و امنیتیدیگر اقدام

 
 نظامی

 اعمال زور
 تهدید به زور

 سازی نیرو مماده
 تقویت توان نظامی

 
 

 اقتصادی
 

 کمک
 ها محدودیت در کمک

 تجارت
 محدودیت در تجارت

 مالی
 محدودیت مالی

 دیگر اقدامات اقتصادی
 

 سایر ابزارها
 بهداشتی و اجتماعی

 اوریعلمی و فن
 محیطی زیست

 
هاي روش

کارگيري از  به
 ابزارها

 
 
 
 

 رویکردها
 

 همساز شدن
 دهی شکل

 متقاعد کردن
 توانمندسازی
 ممادگی

 ترغیب کردن
 تعهدپذیری
 اجبار

 تسلیم کردن
 از بین بردن

 
 

 های اقدامشیوه

 جانبه یک
 دو یا چندجانبه دروغین

 چندجانبه
 مشکار
 پنهان
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 راهبرد امنيت ملي

، یلتسین رئیس جمهور روسیه، قانون پیرامون امنیت را امضها کهرد. ایهن    1332می  ۸در 

قانون به تعریف مفهوم امنیت ملی، شناسایی تهدیدات عمده برای دولت جدیهد و توصهیف   

کند، امنیهت   ینیروهای در دسترس برای دفاع از روسیه پرداخت. مفهوم امنیتی خاطر نشان م

موجب من منافع حیاتی فرد، جامعه و دولت از تهدید داخلی و خارجی  وضعیتی است که به

ههای مهادی و معنهوی من( و     های وی(، جامعه )دارایهی  در امان باشد. فرد )حقوق و مزادی

دولت )نظام قانون اساسی، حاکمیت و تمامیت ارضی من( از جمله اههداف اساسهی امنیتهی    

میند که با اجرای سیاست دولت متحد در زمینه امنیت از طریق ابزارهای سیاسی،  شمار می به

شوند. همچنین برای اینکه اهداف امنیتهی محقهق شهود، قهانون      اقتصادی و نظامی تأمین می

تدوین مسهیرهای اصهلی بهرای    »جدید، شورای امنیت ملی را ایجاد کرد که وظیفه اصلی من 

و سرپرسهت اصهلی اسهناد    « ههای فهدرال   دهی برنامه ازمانروسیه در مورد تأمین امنیت و س

امنیتی روسیه است. این ارگان جدید به ریاست رئیس جمهور و بها حضهور نماینهدگانی از    

طرف پارلمان و شورای وزیران در مورد اص حات دکترین بح  و گفتگو خواهند کهرد تها   

 . (2۸-2۱: 1333، 1)هولکامبمنافع ملی کشور به بهترین شکل حفظ شود 

راهبرد امنیت ملی روسیه مبتنی بر قانون اساسی روسیه، قانون پیرامون امنیت و همچنین 

ریزی راهبردی در روسیه و دیگر قوانین فدرال است. این راهبرد مبنای  قانون پیرامون برنامه

های دولت در حوزه حفاظت از امنیت ملی فدراسهیون روسهیه    گیری و اجرای سیاست شکل

دهد. اجرای سیاست دولت روسیه در حوزه تأمین امنیت ملی از طریهق اقهدام    میرا تشکیل 

های نظام تحت هدایت رئیس جمهور روسیه و بها همهاهنگی    هماهنگ همه عناصر و ارگان

. همهاهنگی در  1شهود و شهورای امنیهت روسهیه نیهز نقه         شورای امنیت روسیه انجام می

. تنظیم و اص ح من هر ش  سهال  2راهبرد،  پشتیبانی اط عاتی و تحلیلی جهت اجرای این

ههایی کهه تهأثیر     بار، با توجه به نتایج حاصل از نظارت بر اجرای من و تیییر و دگرگونی یک

 .(2۵و  2: 241۸، 2)راهبرد امنیت ملی روسیهگذارند، دارد  توجهی بر وضعیت امنیت ملی می قابل
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ترین فصهل   است که طوالنی روسیه در ش  فصل تدوین شده 241۸راهبرد امنیت ملی 

عنهوان مسه ول    من مربوط به فصل تأمین امنیت ملی کشور است. در ایهن راهبهرد غهرب بهه    

درگیری در اوکراین شناخته شده است و نهاتو بهرای منهافع و امنیهت ملهی روسهیه تهدیهد        

یه . در این سند تأکید شده که ممریکا یک مشکل برای روسه (221: 133۸)کومهار،  مید  شمار می به

دلیهل روسهیه بایهد در     همهین  هایی برای مقابله با نفو  روسهیه اسهت. بهه   دنبال راه است و به

های روسیه  طلبی دهد، هرچند که جاه سیاست خارجی خود فعال باشد. این راهبرد نشان می

ههای خهارجی    شود اما این عوام )اعم از مخالفت توسل عوامل داخلی و خارجی محدود می

میند و مأموریت روسیه غلبه بر این تهدیدات  شمار می عنوان تهدید به ( بهیا محدودیت منابع

این سند تأکید دارد که روسیه برای توسعه روابهل بها نهاتو بهر      143. بند (133۸، 1)اولیکراست 

اساس اصل برابری باهدف تقویت امنیت عمومی در منطقه یهورو مت نتیهک ممهاده اسهت و     

اتو برای در نظهر گهرفتن منهافع مشهروع روسهیه در اجهرای       عمق چنین روابطی با ممادگی ن

 .(23: 241۸)راهبرد امنیت ملی روسیه، های نظامی و سیاسی مشخص خواهد شد  برنامه

 

 دکترين نظامي

موجهب من   پارلمان روسیه قانونی را پیرامون دفاع تصهویب کهرد کهه بهه     1332در اکتبر 

های نظامی نبایهد در خه     ه و اولویتتسلل مقامات سیاسی در تعیین وضعیت مطلوب میند

)کومهار،  ههای دفهاعی دارنهد     دلیل نظامیان نق  مهمی در تدوین سیاست همین اجرا شود و به

طهور کلهی    شهود و بهه   . مبنای قانونی دکترین نظامی شامل قانون اساسی روسیه مهی (2: 133۸

تسلیحات  واپای عی، المللی روسیه در حوزه دفا المللی و معاهدات بین اصول و قوانین بین

و خلع س ح، قوانین مشهروطه فهدرال و اقهدامات حقهوقی رئهیس جمههور روسهیه را بهه         

، مفهاد ایهن دکتهرین در پیهام رئهیس      241۱دکترین نظهامی   2شناسد. مطابق بند  رسمیت می

ریهزی راهبهردی در    توانهد برنامهه   جمهور روسیه به مجمع فدرال روسیه مشخص شده و می

. دکترین نظامی روسیه، دیدگاه رسمی دولت (1: 241۱، 2)دکترین نظامی روسهیه ند ارت  را تنظیم ک


1
. Oliker 

2
. Rusia’s MD, 2014



(ارجیاسناد راهبردی روسیه )راهبرد امنیت ملی، دکترین نظامی و تدبیر سیاست خ تحلیل: مقالة پووهشی                          2۱2





دههد. ایهن دکتهرین     در مورد ممادگی برای دفاع مسلحانه و محافظت از روسیه را نشان مهی 

بیانگر تعهدات روسیه برای استفاده از منابع برای حفاظت از منافع ملی کشهور و متحهدان    

ی کاربردی سیاسی، دیپلماسی، حقوقی، نظهامی، اط عهاتی و   ها بعد از ازدست دادن فرصت

 .ممیز است دیگر ابزارهای با ماهیت غیرخشونت

دکترین جدید نظامی روسهیه را امضها    241۱دسامبر  2۸پوتین رئیس جمهور روسیه در 

کرد. پی  نویس این دکترین قبل از شروع بحران اوکراین توسل یهک کهار گهروه شهورای     

است و در میان تن  بین روسیه و غهرب در مهورد اوکهراین بهه تصهویب      امنیت تهیه شده 

انتشهار   241۸زودتر از راهبرد امنیهت ملهی    241۱نهایی رسید. با وجود منکه دکترین نظامی 

یافته است اما این به معنای تقدم دکترین نظامی بر راهبرد امنیت ملی نیست. ایهن تقهدم بهه    

د کل ارت  بها شهورای امنیهت ملهی روسهیه بهرای       خاطر رقابت سیاسی وزارت دفاع و ستا

یافهت. در سهال    2443و  1333های  توان در سال انتشار این اسناد است. نمونه این امر را می

دالیل نامعلومی به تأخیر افتهاد  امها در مقابهل ارته  در      اص ح راهبرد امنیت ملی به 2443

)رئیس سهتاد کهل وقهت( و     1وسکیکه مطابق با اظهارات یوری بالوی -انتشار دکترین جدید

موفق بود. این دکترین حتهی تهدیهدات و اقهدامات غیرنظهامی کهه       -گرایف انجام شده بود

گرفت و این نشان از ت ش ارت  بهرای   شد را نیز در بر می مربوط به راهبرد امنیت ملی می

 .(13: 1334، 2)بلنکتقویت موقعیت خود داشت 

بین خطرات و تهدیدات نظامی تفهاوت   2414نظامی  مانند دکترین 241۱دکترین نظامی 

شود  زیرا خطرات مقدم بر تهدیداتی هسهتند کهه احتمهال واقعهی وقهوع درگیهری        قائل می

های نظهامی نهاتو    گیرند. در این سند نه تنها ممریکا و پیشروی زیرساخت نظامی را در بر می

تأکید بیشتر از دکترین نظهامی   شوند، بلکه با عنوان خطر جدی تلقی می به مرزهای روسیه به

یافته و قاچاق اسلحه و مواد مخهدر  گرایی جهانی و تروریسم، جرائم سازمان به افراط 2414

 241۱. نوع ادبیات و لحن استفاده شده در دکتهرین نظهامی   (2-1: 241۱، 3)ک یننیز اشاره دارد 

 2414کتهرین نظهامی   ای مشهابه زبهان موجهود در د   کارگیری از تسلیحات هسهته  در مورد به
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اشاره شده است کهه روسهیه    2414. در این سند همانند دکترین نظامی (۱: 1333، 1)وولهف است

ای و تسلیحات کشتار جمعی علیه خهود یها علیهه متحهدان خهود و       در پاسخ به حمله هسته

های متعارفی که موجودیت دولت را در معرض تهدید قرار  همچنین در برابر حمله با س ح

 .(2: 241۱)دکترین نظامی روسیه، ای را دارد  د، حق استفاده از تسلیحات هستهده می

 

 تدبير سياست خارجي

میهد کهه بهر اسهاس      شمار می به عنوان یک سند اصلی سند تدبیر سیاست خارجی روسیه به

المللهی،   الملهل، قراردادههای بهین    قانون اساسی فدرال روسیه، اصول و هنجارهای حقوق بهین 

مشی سیاسهت   رال، فرمان رئیس جمهور روسیه درباره اقدامات مربوط به تحقق خلقوانین فد

ههای حقهوقی و دیگهر     نامهه  خارجی روسیه، سند راهبرد امنیهت ملهی، دکتهرین نظهامی، میهین     

شود. رئهیس جمههور روسهیه نیهز      ها و مقررات حقوقی روسیه در این زمینه تنظیم می نامه میین

عمده سیاست خهارجی دولهت را تعیهین و سیاسهت خهارجی      مطابق با قوانین مذکور، جهات 

عنوان رئیس دولهت، نماینهدگی فدراسهیون روسهیه را در روابهل       کند و به کشور را رهبری می

ههایی را   الملل بر عهده دارد. شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه روسیه نیز پیشهنهاد  بین

مشی کلهی سیاسهت خهارجی ارائهه      لالمللی و خ به رئیس جمهور درباره موضوعات مهم بین

دهند. شورای فدرال و دومهای روسهیه نیهز در چهارچوب اختیهارات خهود قهانونی بهودن          می

 .  (33-3۱و  1: 2412، 2)تدبیر سیاست خارجی روسیهکنند  مشی کلی سیاست خارجی را تضمین می خل

این  سند تدبیر سیاست خارجی روسیه توسل وزارت امور خارجه 2412در اول دسامبر 

امضها کهرد. در ایهن سهند بهه       2412نهوامبر   34کشور تدوین شد و پوتین ایهن سهند را در   

ههای عضهو    ههای دو جانبهه و چندجانبهه بها دولهت      موضوعاتی همچون توسهعه همکهاری  

وطنان روسهی مقهیم در خهارج از کشهور      المنافع و حمایت از هم کشورهای مستقل مشترک

ممده است که ناتو و غهرب دلیهل    2412ت خارجی تأکید شد. همچنین در سند تدبیر سیاس

کنهد، سیاسهت مههار اتخها       اصلی وخامت روابل روسیه و غرب هستند. این سند تأکید می
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شهود،   شده توسل امریکا و متحدان  علیه روسیه و فشاری که مسهکو از منهها متحمهل مهی    

ارد کهه روسهیه   کند. در عین حال این سهند ا عهان د   ای و جهانی را تضعیف می ثبات منطقه

پهذیر و   بینهی  خواستار برقراری تعامل با ناتو بر اساس روابل مبتنی بر اعتمهاد متقابهل، پهی    

میهد   شمار مهی  . توجه به این موضوعات از جمله تأکیداتی به(21-13: 1332، 1)دونیرشفاف است 

 143ند طوری که ب روسیه نیز به من اشاره شده است. به 241۸که در سند راهبرد امنیت ملی 

کند که روسیه برای توسعه روابل با نهاتو بهر اسهاس     تأکید می 241۸سند راهبرد امنیت ملی 

اصل برابری باهدف تقویت امنیت عمومی در منطقه یهورو مت نتیهک ممهاده اسهت و عمهق      

ههای   چنین روابطی با ممادگی ناتو برای در نظر گرفتن منافع مشروع روسیه در اجرای برنامه

 .(23: 241۸)راهبرد امنیت ملی روسیه، سی مشخص خواهد شد نظامی و سیا

 

 هاي غالب مکاتب فکري و انديشه

دهد که این اسناد از یک روند تداومی و تکهاملی   بررسی اسناد راهبردی روسیه نشان می

المللهی جههانی    مایه من مبتنی بر این دیدگاه مسکو است که سیسهتم بهین   برخوردارند و جان

کنند و به یکدیگر اجازه  های مختلف زندگی می قدرت باشد که در من قدرتباید توازنی از 

هها   ههای خهود را بهه دیگهر دولهت      که در من یک قدرت، ایدئولوژی دهند، جایی زندگی می

ههای که ن ایهن کشهور      گیری . بر اساس این دیدگاه، جهت(1: 133۵، 2)الموروکند  تحمیل نمی

های است. البته باید توجه داشت، در مواقعی کهه    مبتنی بر پاسخگویی به تهدیدات و چال

درک از تهدیدات موجود به تهدید عینی تبدیل شوند، روسیه سیاست تههاجمی را در پهی    

ههای فرهنهگ راهبهردی )مگهاهی از نهاامنی تهاریخی( مسهکو تهدافعی          گیرد، امها مؤلفهه   می

ای دفهاع موشهکی ممریکها در    هه  طوری که استقرار سیستم . به(134: 1332)زهرانی و شیراوند، است

پیرامون مرزهای روسیه، پیشهروی غهرب بهه سهمت شهرق و نگرانهی مسهکو از عضهویت         

وارد جنهگ بها    244۵کشورهای خارج نزدیک روسیه به ناتو باع  شد که روسیه در سهال  

 .(32: 133۵، 3)اِلیسگرجستان شود 
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گیرد  چراکه بنا بهر گفتهه    میاین اقدام روسیه در قالب موازنه نامتقارن در برابر ناتو قرار 

ناتو اع م کرد که از ع قه اوکراین و گرجستان بهرای عضهویت در    244۵پیرسون در سال 

کند. از منجایی که عضویت این دو به معنای عبور از خل قرمز روسیه بهود،   ناتو استقبال می

باعه   مسکو ت ش کرد تا با حفظ اخت فات مداوم میان کشورهای حهوزه نفهو  خهودش،    

روسیه علیه  241۱سلب ص حیت اعضای جدید برای عضویت در ناتو شود. اقدامات سال 

تهوان گفهت    . از این جهت می(14: 133۵، 1)پرسهن اوکراین نیز در همین راستا قابل تفسیر است 

بینی شده در اسناد راهبردی این کشور تدافعی و  که اقدامات روسیه در موارد مذکور و پی 

 های ناتو و ممریکا است. زنه قدرت در برابر سیاستبرای حفظ موا

المللهی و   های اخیر ع وه بر متأثر بودن از تحوالت بین های روسیه در طول سال گیری جهت

ای و  عنهوان مبنهای اندیشهه    ای مبتنی بر مکاتب فکری بوده است. ایهن مکاتهب فکهری بهه     منطقه

های که ن روسهیه غالهب بهوده و      گیری هتهای خاصی بر ج مید که در دوره شمار می ادراکی به

گرایههی،  گرایههی(، اوراسههیا گرایههی )اسهه و گرایههی(، ملههی گرایههی )غههرب عمههدتاش شههامل مت نتیههک

دههد کهه    شهود. اسهناد راهبهردی مسهکو نشهان مهی       گهرا مهی   گرایی و عمهل  سوسیالیستی، دولت

گرایهی اسهت و بنها بهر      اگرایی با تأکید بر اوراسی های این کشور عمدتاش مبتنی بر عمل گیری جهت

شرایل و مقتضیات زمانی یکی از این مکاتب فکری را در دستور کار خهودش قهرار داده اسهت.    

دنبال تقویهت تمهدن اوراسهیایی اسهت      به« گرایی  هنیت اوراسیا»طوری که کرملین تحت تأثیر  به

ملهی و احیهای جایگهاه    . بنابراین روسیه ضمن توجه به شرق، اهداف (112: 133۵و دیگهران،   2)نازارنکو

دنبال روابل با غرب برای دستیابی به فناوری و کهاه    اتحاد جماهیر شوروی و اعاده حیثیت، به

 .  (2-11: 133۸)حسینی و ابوالحسنی،  شکاف فناورانه جهت رسیدن به قدرت بزر  تأثیرگذار است

 

 

 ويژگي اسناد راهبردي

ی برخوردارنهد و سهاختار منهها    ههای مشهترک   اسناد راهبردی روسیه از یکسهری ویوگهی  
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مشابهی است. این اسناد محصول مطالعه از محیل راهبهردی و پاسهخ بهه    متشکل از عناصر 

تهدیدات برای دستیابی به اهداف است و همچنین مبتنی بهر سیسهتمی از مفهاهیم تفسهیری     

ههای موجههود در من زمهان و فرهنهگ راهبهردی من کشهور را مههنعکس       اسهت کهه واقعیهت   

تهوان گفهت کهه ایهن اسهناد راهبهردی از یکسهری         بنهابراین مهی  . (2-۸: 1333، 1نکهل )فیکنهد  می

طوری کهه در   بههای ساختاری مشابهی، فارغ از کشور تدوین کننده من برخوردارند.  ویوگی

. تجزیه و تحلیل وضعیت راهبردی )چهال  و زمینهه من(   1تدوین اسناد راهبردی به  فرایند

ل تعریف اهداف سیاسهی فراگیهر و سهپس اههداف خهاص      . تعیین اهداف مورد نظر، شام2

. طراحی ۱ها(  . شناسایی و یا توسعه ابزارها )منابع و قابلیت3مورد نیاز برای دستیابی به من 

هها و   . ارزیهابی هزینهه  ۸هایی برای استفاده از ابزارها برای رسیدن به اهداف مورد نظر  شیوه

 .(۱-1: 133۵، 2گتون)هفینشود  خطرات مرتبل با راهبرد، توجه می

در عین حهال بایهد بهه ایهن نکتهه توجهه داشهت، هرچنهد ایهن اسهناد در ظهاهر بهاهم             

هایی دارند اما از نظر محتوایی متفاوت هستند  چراکهه ایهن اسهناد بنها بهر شهرایل        مشابهت

گهذاران بها توجهه بهه      محیطی و فرهنگی خاص همان کشور تدوین شدند. چنانچه سیاست

های مهم و خاص من کشور چه در مینهده و چهه در حهال     ه عدم قطعیتهای مذکور ب مؤلفه

عملی و انجام برخی از اقدامات خهاص و همچنهین    پردازند و در مورد عواقب بی حاضر می

 دهند.  های موجود و ناشناخته فرضیاتی را ارائه می واقعیت

 

 پيشينه پژوهش

وم سیاسهت خهارجی، دکتهرین    اسناد رسمی فدراسیون روسیه شامل راهبرد امنیت ملی، مفهه 

در  .(14۵-143: 133۵، 3)ههوارد نظامی، دکترین نیروی دریایی و مبانی سیاست دریهایی روسهیه اسهت    

های رسمی امنیتهی و نظهامی روسهیه را    این بین، راهبرد امنیت ملی و دکترین نظامی، مموزه

تدبیر امنیت ملهی(  کنند. دکترین نظامی روسیه جزئی از راهبرد امنیت ملی )یا سند  مطرح می

های رسمی پذیرفته شده توسل دولت در مورد جنهگ،   ای از دیدگاه است و بیانگر مجموعه
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طهور   پیشگیری از من، ساختار نیرو و ممادگی کشور و نیروهای مسلح برای دفع تجاوز و بهه 

. سهند تهدبیر   (۸۸2: 1331، 1)دیهک کلی متأثر از جدیدترین راهبهرد امنیهت ملهی روسهیه اسهت      

ههای   گیهرد کهه سیاسهت    ت خارجی نیز در زمره سایر اسناد راهبردی اصلی قهرار مهی  سیاس

 . (1: 1333، 2)گزارش کنگرهدهد  گیری سیاست خارجی این کشور را نشان می دفاعی و جهت
 

 (: تاريخچه اسناد راهبردي روسيه3جدول )
 تدبير سياست خارجي دکترین نظامي راهبرد امنيت ملي

1333-2444-2443-241۸ 1333-2444-2443-2414-241۱ 1333-244۵-2413-2412 

 1۱44، 3منبع: مسایل روسیه

 

 تحقيق شناسي روش

تحلیلهی و از نهوع روش مهوردی سهعی دارد، اسهناد      -حاضر با ماهیت توصهیفی تحقیق 

جامعه مماری این تحقیق، اسناد راهبهردی منتشهر   راهبردی روسیه را مورد بررسی قرار دهد. 

صورت هدفمنهد و کامهل اسهت تها از ایهن       گیری در این تحقیق به ونهشده روسیه است. نم

ههای تحقیهق پاسهخ داد. بنهابراین در بحه  روسهیه، مخهرین اسهناد          طریق بتوان به پرس 

تهدبیر  »و « 241۱دکتهرین نظهامی   »، «241۸راهبرد امنیت ملی »راهبردی این کشور همچون 

 گیرد.   مورد بررسی قرار می« 2412سیاست خارجی 

ق سعی دارد که از تحلیل محتوای متعارف کیفی بهرای دسهتیابی بهه دانه  الزم در     محق

منظور، با بررسهی دقیهق پیشهینه تحقیهق و مباحه        حوزه موضوع مدنظر استفاده کند. بدین

شهوند و مقهوالتی کهه قرابهت بیشهتری دارنهد        نظری سعی شد، مقوالت فراگیهر اسهتخراج   

پنج مقوله اصلی که در این بررسی استخراج شهدند،   تر قرار گیرند. زیرمجموعه مقوالت عام

« ههای اقهدام  روش»و « ابزارهها »، «تهدیهدات »، «اههداف و منهافع  »، «دیدگاه راهبردی»شامل: 

مهورد   ۸۵ههای فرعهی سهطح دو نیهز      و زیر مقولهه  1۱های فرعی  هستند و تعداد زیر مقوله

ند راهبردی روسیه انجام شد و هستند. بنابراین، با توجه به مقوالت مذکور، کدگذاری سه س


1
. Dick 

2
. Report to Congress 

3
. Russiamatters. org
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 سپس فراوانی و درصد فروانی مختص به هر متییر و مقوله مشخص شدند.

مزمهون یها   -های اسهتخراج شهده، روش مزمهون    در این پووه  برای اعتبار سنجی داده

توان درصهد توافهق    روش باز مزمایی مورد استفاده قرار گرفته است. با کمک این مزمون می

طور تصادفی انتخهاب شهد کهه بهر      منظور، یک سند به ا محاسبه کرد. بدینبین دو کدگذار ر

روز  1۸مورد بود. در کدگذاری مجدد که در بهازه زمهانی    ۸24اساس کدگذاری اول، شامل 

مهورد توافهق وجهود داشهت. بنهابراین       ۱2۵مهورد،   ۸24از کدگذاری اول انجام شد، از بین 

  ضریب پایایی به این صورت خواهد بود:

 
Mهای مربوط به کدگذاری : تعداد تصمیم 

N1   N22و  1های کدگذاران  : تعداد تصمیم . 

C.R  نشان از پایایی درونی مناسب دارد.   4.3باالتر از 

 
 

 ها وتحليل داده ها و تجزیه یافته

با توجه به مقوالت فراگیر و فرعی استخراج شده از ادبیهات تحقیهق و اسهناد راهبهردی     

ر اساس روش تجزیه و تحلیل محتوای کیفی، کدگهذاری و تحلیهل ههر    روسیه و همچنین ب

 گیرد. یک از اسناد راهبردی به صورت جداگانه صورت می
 (: تحليل اسناد راهبردي روسيه2جدول )

درصد 

 فراواني
 ها مقوله ها زیر مقوله موضوعات اصلي و مورد تأکيد

ديدگاه  رقابت ع ابزارها برای نفو (موقعیتی و روندهای چالشی )استفاده رقبا از انوا 13.01

 همکاري های انجام شده برای مقابله با تهدیدات(عیار )همکاری ضمنی و تمام 31.22 راهبردي

36.21 
ویهوه   المللی به مفرینی سیاسی روسیه در عرصه بین بهبود جایگاه و نق 

 در خارج نزدیک

 نظامی های بهبود توان نظامی و همکاری 31.14 منافع و اهداف

 حفظ تمامیت ارضی و امنیت دولتی روسیه 16.26

 توسعه اقتصادی 12.60
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درصد 

 فراواني
 ها مقوله ها زیر مقوله موضوعات اصلي و مورد تأکيد

 سایر اهداف 10.22

 غيرنظامي ممیز انسانی غیرخشونت 61.61

 نظامي تر از حد متعارفمتعارف و پایین 31.61 تهديدات

 ساير تهديدات های روسیه فقدان قابلیت 0.16

 ديپلماسي ارائه و مذاکره 22.22

 ابزارها

 نظامي بهبود توان نظامی و اعمال زور 24.22

 اقتصادي اقدامات زیرساختی 10.10

 اطالعات رسانی دیگر اقدامات اط عاتی، ادراک و اط ع 11.21

 ساير ابزارها بهداشتی و اجتماعی 2.20

 ممادگی )نظامی و اقتصادی( 02.41

 رويکردها

هاي  روش

  به

کارگيري 

 از ابزارها

 دهی )دیپلماسی( شکل 10.60

 ترغیب کردن )دیپلماسی( 0.62

 تعهدپذیری )دیپلماسی( 2.20

 توانمندسازی )نظامی( 0.61

 اجبار )نظامی( 0.24

 سایر رویکردها 11.42

 گرایی چندجانبه 22.44

 شيوه اقدام

 گرایی دروغین دو یا چندجانبه 12.02

 گرایی جانبه یک 32.00

 مشکار 02.44

 پنهان )اط عات و نظامی( 0.02

 

 

 

 راهبرد امنيت ملي
 . دیدگاه راهبردی۱

دهد که تأکید عمده اسهناد راهبهردی روسهیه     ها نشان می های حاصل از بررسی داده یافته
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( با تأکیهد بهر اسهتفاده گسهترده رقبها از      درصد 32.۱1در دیدگاه راهبردی بر حوزه رقابت )

مالی و اقتصادی و ابزارهای فناوری اط عات و ارتباطات بهرای نفهو  در    ،ابزارهای سیاسی

المللی و همچنین بر کاسته نشدن نق  مؤلفه قهدرت یها نیهروی زور در روابهل      عرصه بین

درصهد از دیهدگاه    23.۸۵الملل است. زیر مقوله همکاری با تأکید بر همکهاری ضهمنی    بین

دههد کهه رقهابتی بهودن جههان نقه        نشهان مهی   دهد. این سند راهبردی روسیه را نشان می

هایی از تعامهل و همکهاری را نیهز     محوری در دیدگاه راهبردی روسیه دارد. همچنین صبیه

 توان در این دیدگاه مشاهده کرد.  می
 

 . منافع و اهداف۲

پهذیرتر   جهان در دیدگاه روسیه باع  شد تا مسکو اهدافی همچون رقابهت  نرقابتی بود

تحقیق و توسعه در حوزه فناوری، توسعه نیروهای مسلح و بهبهود جایگهاه و   کردن اقتصاد، 

ویهوه در خهارج نزدیهک )منهاطق      المللی به مفرینی سیاسی روسیه در عرصه بین افزای  نق 

هها در منهاطق همجهوار روسهیه و      همجوار( خود را در دستور کار قرار دهد. وجود نامرامی

ی بودند که روسیه هدف بهبهود وضهعیت اجتمهاعی و    ثباتی داخلی از عوامل جلوگیری از بی

 بهداشتی و تقویت وفاق ملی را در پی  گرفته است.  
 

 . تهدیدات۳

دههد کهه از میهان تهدیهدات موجهود علیهه        ها نشان مهی  های حاصل از بررسی داده یافته

پهذیری   مسهیب ممیهز از جملهه    روسیه، تهدیدات نظامی با تأکید بر تهدید انسانی غیرخشونت

 ۵4 محیطهی  زیسهت  مشهک ت های اط عاتی، اتکای اقتصاد به خارج از کشور و  یرساختز

درصهد( بها    1۸.3۵دهد. تهدید نظامی ) درصد از مجموع تهدیدات را به خود اختصاص می

گیرد. این نوع از تهدید عمدتاش بهه گسهترش    تأکید بر تهدیدات متعارف در رتبه دوم قرار می

سلیحاتی در منهاطق همجهوار روسهیه و تحرکهات نظهامی نهاتو       گری و مسابقه ت روند نظامی

هها و وابسهتگی ایهن کشهور بهه       ماندگی اشاره دارد. سایر تهدیدات نیز که بیشتر شامل عقب

 گیرد. درصد از تهدیدات را در برمی ۱.21شود  واردات تجهیزات می
 

 . ابزارها۴
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دهد که ابزار اقتصهادی بها    های حاصل از بررسی راهبرد امنیت ملی روسیه نشان می یافته

درصد از مجموع ابزارههای روسهیه را    2۵.13ها  تمرکز بر زیر مقوله فرعی بهبود زیرساخت

درصهد از   2۸.14دهد. ابزار دیپلماسی نیز با تأکیهد بهر زیهر مقولهه فرعهی ارائهه        تشکیل می

عات درصهد( بها تأکیهد بهر موضهو      22.3۱شود. سایر ابزارهها )  ابزارهای روسیه را شامل می

های سوم تا چههارم   درصد( به ترتیب در رتبه 12.۵۵بهداشتی و اجتماعی و ابزار اط عات )

درصد( کمتهرین درصهد را در میهان     2.32گیرند. در نهایت ابزار نظامی ) این ابزارها قرار می

 ابزارهای مورد استفاده روسیه برای دستیابی به اهداف سیاسی به خود اختصاص داده است.

درصد بهه ههدف توسهعه     31.12دهد که از مجموع این ابزارها،  ها نشان می دهبررسی دا

المللهی   مفرینی سیاسی روسیه در عرصهه بهین   اقتصادی اختصاص دارد. بهبود جایگاه و نق 

درصهد(، بهبهود وضهعیت     1۱.2۵درصد(، حفظ تمامیت ارضهی و امنیهت دولتهی )    1۸.۸۵)

 2.۱3ایل فنهاوری، علمهی و مموزشهی )   درصهد( و بهبهود شهر    13.۱1بهداشتی و اجتماعی )

درصد(، از جمله اهدافی هسهتند کهه بیشهترین ابزارهها را بهه خودشهان اختصهاص دادنهد.         

درصهد( نیهز کمتهرین     1.23همچنین برای هدف بهبود فضای گفتگوی تمدنی و فرهنگهی ) 

 مهدت  درصد بهه اههداف میهان    3۸.32ابزار در نظر گرفته شده است. از مجموع این ابزارها، 

مهدت )حفهظ تمامیهت ارضهی و امنیهت       درصد به اهداف کوتهاه  1۱.2۵)توسعه اقتصادی(، 

المللهی منصهفانه و    درصد به اههداف بلندمهدت )ایجهاد محهیل بهین      ۸.13دولتی روسیه( و 

 باثبات( اختصاص دارد.
 

 کارگيری از ابزارها . روش به۵

 . رويکردها2-1

دهد که تأکید عمهده ایهن    سیه نشان میهای حاصل از بررسی راهبرد امنیت ملی رو یافته

 1۸.1۸دههی )  درصد( است و مجموع رویکردهای شهکل  22.23کشور به رویکرد ممادگی )

گیرنهد. رویکهرد    های دوم و سهوم قهرار مهی    درصد( در رتبه ۵.22درصد( و ترغیب کردن )

بهرای  کمترین درصد را در رویکرد روسیه در استفاده از ابزارها درصد(  4.۵2همساز شدن )

 -ممادگی بهداشتی دهد. رویکرد ممادگی در حوزه اقتصادی، پیشبرد اهداف و منافع نشان می

درصهد از کهل رویکردههای     13.۵۸و  22.3۱، 2۸.۸۱ علمی و ممادگی اط عاتی به ترتیهب، 
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درصهد و   12.۸۸دههی در حهوزه دیپلماسهی     دهند. رویکردهای شهکل  روسیه را تشکیل می

 گیرند. های بعدی قرار می درصد، در رتبه 3.33ماسی ترغیب کردن در حوزه دیپل
 

 . شيوه اقدام2-3

شیوه اقدام روسیه در حوزه مشکار بودن ابزارهای مورد استفاده جهت دسهتیابی بهه   

اهداف، به ابزار دیپلماسی متمرکز است و ابزارههای نظهامی، اقتصهادی و اط عهاتی در     

هان نیز متمرکز بهه ابهزار اط عهات اسهت.     گیرند. شیوه اقدام پن های بعدی قرار می رتبه

دهد که شهیوه اقهدام روسهیه در     های حاصل از بررسی راهبرد امنیت ملی نشان می یافته

درصهد( اسهت و    2۸.3۵گرایی ) جانبه یا چندجانبه بودن متمرکز بر چندجانبه مورد یک

دام روسیه درصد از شیوه اق 3۱.21گرایی دروغین،  گرایی یا چندجانبه جانبه مجموع یک

گیرد. در مورد شیوه اقدام مشکار یا پنهان بودن بایهد خهاطر نشهان کهرد کهه       را در برمی

درصد دیگر به شیوه اقهدام پنههان    ۵.33ها به شیوه اقدام مشکار و  درصد از داده 31.42

طوری که در شیوه اقدام پنهان، تشخیص و پیگیری فعالیهت مخهرب    اختصاص دارد. به

های ویوه کشورهای خارجی و مقابله با مشارکت اتباع روسهیه در   ها و سرویس سازمان

های تروریستی و جنایی در خهارج از کشهور مهورد توجهه قهرار گرفهت.        فعالیت گروه

ههای   همچنین این سند به تشخیص به موقع تهدیدات و روندهای تیییر ماهیهت جنهگ  

 معاصر اشاره دارد.

 

 دکترين نظامي
 . دیدگاه راهبردی۱

دهد که تأکیهد عمهده روسهیه     ی حاصل از بررسی دکترین نظامی روسیه نشان میها یافته

در دیدگاه راهبردی بر حوزه رقابت با تأکید بر رقابت مهوقعیتی اسهت. در ایهن دیهدگاه بهه      

المللی منعقد شده در حوزه ممنوعیت، محدودیت و کهاه  تسهلیحات    نقض معاهدات بین

هها   پذیری خود و همچنین بهه ته ش دولهت    از سوی کشورهای خاص برای افزای  رقابت

تهوان در   ها و الگوهای توسعه رقابتی تأکید شد. سیطره این دیهدگاه را مهی   برای ارائه ارزش
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کهارگیری از منهها بهرای     ههای بهه   دهی به اهداف سیاسی و اسهتفاده از ابزارهها و روش   شکل

 دستیابی به اهداف مدنظر مشاهده کرد.
 

 

 . منافع و اهداف۲

ها در مناطق همجهوار   ثباتی ها و بی جهان در دیدگاه روسیه و وجود نامرامی نی بودرقابت

باع  شد تا مسکو هدف توسعه و بهبود توان نظامی نیروهای مسلح، حفظ تمامیت ارضهی  

و امنیت دولتی روسیه و همچنین دفاع از شهروندان را مورد توجه قرار دهد. همچنهین ایهن   

های جیرافیای سیاسی و موقعیتی باع   د که وجود چنین رقابتنکته را باید خاطر نشان کر

 مدت باشد.  مدت و میان شد تا تمرکز مسکو بیشتر بر اهداف کوتاه
 

 . تهدیدات۳

دهد که از میهان تهدیهدات موجهود،     های حاصل از بررسی دکترین نظامی نشان می یافته

های موشکی  سامانههای نظامی و تهدید نظامی با تأکید بر تهدید متعارف شامل استقرار نیرو

درصد از  22.32های مجاور روسیه و متحدان ،  های خارجی در قلمرو دولت دفاعی دولت

درصهد( بها تأکیهد     23.22دهد. تهدید غیرنظامی ) مجموع تهدیدات را به خود اختصاص می

مهواد   ههای تروریسهتی بها اسهتفاده از     ممیز ناشی از فعالیت سازمان بر تهدید انسانی خشونت

المللهی در رتبهه دوم قهرار     شیمیایی، سمی و رادیواکتیو و گسترش جرائم سازمان یافته بهین 

ای راهبهردی و   گیرد. سایر تهدیدات نیز که بیشتر شامل اخ ل در کهارایی نیهروی هسهته    می

 شود. درصد از تهدیدات را شامل می 3.۱4شود،  عملکرد نظامی می
 

 . ابزارها۴

دهد که ابزار نظامی با تمرکز بر زیهر   ررسی دکترین نظامی نشان میهای حاصل از ب یافته

دههد. ابهزار    درصد از مجموع ابزارهای روسیه را تشکیل می ۵2.33مقوله بهبود توان نظامی، 

درصد( و ابزار اط عات با تأکید  14.4۸های مذاکره و اجرا ) دیپلماسی با تأکید بر زیر مقوله

گیرنهد. ابهزار اقتصهادی بها      های دوم و سوم قرار مهی  در رتبه درصد( 2.32بر مقوله ادراک )

درصد( کمترین درصد از ابزارههای   1.1۵های اقتصادی ) تأکید بر ممادگی و تضمین فعالیت
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 روسیه را به خود اختصاص داده است. 

درصهد بهه بهبهود تهوان      23.۱۸دهد که از مجموع ایهن ابزارهها،    ها نشان می بررسی داده

های نظامی روسیه اختصاص دارد. حفظ تمامیت ارضهی و امنیهت دولتهی     رینظامی و همکا

درصهد( از جملهه    14.4۸مفرینی سیاسی روسهیه )  درصد( و بهبود جایگاه و نق  24.11روسیه )

گیرند. برای اهداف دفاع از شههروندان در خهارج از    های بعدی قرار می اهدافی هستند که در رتبه

درصد( کمترین ابزار در نظر گرفته شده اسهت. از مجمهوع ایهن     1.1۵کشور و توسعه اقتصادی )

 21.34ههای نظهامی( و    مدت )بهبود توان نظامی و همکهاری  درصد به هدف میان 3۵.23ابزارها، 

 مدت )حفظ تمامیت ارضی و امنیت دولتی روسیه( اختصاص دارد. به هدف کوتاه
 

 کارگيری از ابزارها . روش به6

 . رويکردها 6-1

دههد کهه تأکیهد عمهده ایهن       ای حاصل از بررسی دکترین نظامی روسیه نشان مهی ه یافته

درصد( در حوزه نظامی است و رویکردهای تسلیم کردن  22.32کشور به رویکرد ممادگی )

گیرنهد.   ههای دوم و سهوم قهرار مهی     درصد( در رتبه ۵.2۵درصد( و توانمندسازی ) 11.2۱)

درصهد،   1.33بردن، هر کهدام بها اختصهاص    دهی، ترغیب کردن و ازبین  رویکردهای شکل

 دهد.   کمترین درصد را در رویکرد روسیه در استفاده از ابزارها نشان می
 

 . شيوه اقدام 6-3

شیوه اقدام روسیه در حوزه مشکار بهودن ابزارههای مهورد اسهتفاده جههت دسهتیابی بهه        

گیهرد. شهیوه    قرار مهی  اهداف، به ابزار نظامی متمرکز است و ابزار دیپلماسی در مرتبه بعدی

های حاصل از بررسی دکتهرین   اقدام پنهان نیز متمرکز بر ابزار اط عات و نظامی است. یافته

نهوعی یهک تهوازن برقهرار      جانبه و چندجانبه، به دهد که بین شیوه اقدام یک نظامی نشان می

د و درصه  ۸4.3۱گرایهی دروغهین،    گرایهی و چندجانبهه   جانبه طوری که مجموع یک است. به

دهد. در مورد شیوه اقهدام   درصد از شیوه اقدام روسیه را تشکیل می ۱3.2۸گرایی،  چندجانبه

ها به شیوه اقهدام مشهکار    درصد از داده 32.۸3مشکار یا پنهان بودن باید خاطر نشان کرد که 

طوری که در شیوه اقدام پنههان، مشهارکت در    به شیوه اقدام پنهان اختصاص دارد. به 3.۱2و 
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ههای اقهدام غیرمسهتقیم و نامتقهارن مهورد       های نظامی خصوصی و اسهتفاده از روش  تشرک

توجه قرار گرفت. همچنین بر اساس این سند، روسیه به استفاده از ابزارهای فنهی مهدرن و   

 فناوری اط عاتی برای ارزیابی اوضاع سیاسی و نظامی تأکید دارد.

 تدبير سياست خارجي
 . دیدگاه راهبردی۱

دهد که تأکید عمده این  ی حاصل از بررسی سند تدبیر سیاست خارجی نشان میها یافته

گیهری توافقهات    درصد( با تأکید بر نادیده 2۸.21سند در دیدگاه راهبردی بر حوزه رقابت )

ههای رقهابتی و غیهر     گیهری محهدودیت   هها، شهکل   تسلیحاتی برای نوسازی ظرفیت واپای 

هها از مجمهوع ابزارههای سیاسهی،      اسهتفاده دولهت  ای در اقتصاد جههانی و همچنهین    تعرفه

اقتصادی، فناوری و نظامی برای نفو  و تأثیرگذاری بهر سهایر کشهورها اسهت. زیهر مقولهه       

درصهد از دیهدگاه راهبهردی     3۱.3۵عیهار،   همکاری نیز با تأکید بر همکاری ضمنی و تمهام 

نقه  محهوری در   شود رقهابتی بهودن    دهد. همان طوری که مشاهده می روسیه را نشان می

ههایی از تعامهل و همکهاری نیهز در من وجهود دارد.       دیدگاه راهبردی روسیه دارد و صهبیه 

دهی به اهداف و استفاده از ابزارهها جههت    توان در شکل طوری که غلبه این دیدگاه را می به

 دستیابی به منها مشاهده کرد.
 

 . منافع و اهداف۲

های خودشان بهر سیاسهت    و تحمیل دیدگاه ت ش ممریکا و متحدان  برای مهار روسیه

جهانی باع  شهد تها مسهکو بهر اسهاس سهند تهدبیر سیاسهت خهارجی، بهبهود جایگهاه و            

مفرینی سیاسی روسیه با تأکید بر خارج نزدیک را مورد توجه قرار دههد. ایهن سهند در     نق 

واقهع  مقایسه با سایر اسناد راهبردی روسیه، بهه ههدف بلندمهدت توجهه بیشهتری دارد. در      

ههای   روسیه سعی دارد با پیشهبرد ایهن ههدف در فضهای رقابهت تمهدنی و تحمیهل ارزش       

 ایدئولوژیک از سوی غرب، موفق ظاهر شود. 
 

 . تهدیدات۳

دهد که  های سند تدبیر سیاست خارجی روسیه نشان می های حاصل از بررسی داده یافته
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 3۵.۸3 ممیهز،   د انسهانی خشهونت  از میان تهدیدات موجود، تهدید غیرنظامی با تأکید بر تهدی

دهد. این تهدید عمدتاش شهامل گسهترش    درصد از مجموع تهدیدات را به خود اختصاص می

گهردان و   اسهلحه و مهواد روان   واپهای  جرائم سازمان یافته جنایی فراملی، قاچاق غیر قابل 

می شهود. تهدیهد نظها    المللهی مهی   همچنین گسترش افکار افراطی گرایانهه و تروریسهم بهین   

 گیرد.  درصد( با تأکید بر تهدید متعارف در رتبه دوم قرار می 21.۱2)
 

 . ابزارها۴

دهد کهه ابهزار    های سند تدبیر سیاست خارجی نشان می های حاصل از بررسی داده یافته

درصد از مجمهوع ابزارههای روسهیه را     2۵.42دیپلماسی با تمرکز بر زیر مقوله فرعی ارائه، 

درصد(، ابزار نظامی با تأکید  12.23رسانی ) اط عات با تأکید بر اط ع دهد. ابزار تشکیل می

درصد( به ترتیهب   ۵.12درصد( و ابزار اقتصادی با تأکید بر تجارت ) 11.12بر اعمال زور )

 گیرند. های دوم تا چهارم این ابزارها قرار می در رتبه

درصهد بهه ههدف بهبهود      ۸۱.۵2دهد که از مجموع این ابزارها،  ها نشان می بررسی داده

المللهی اختصهاص دارد. حفهظ تمامیهت      مفرینی سیاسی روسیه در عرصه بین جایگاه و نق 

درصهد(، بهبهود    14.1۸درصهد(، توسهعه اقتصهادی )    13.2۸ارضی و امنیت دولتی روسهیه ) 

 3.۸۸المللهی منصهفانه )   درصد( و ایجاد محیل بین 2.۸3فضای گفتگوی تمدنی و فرهنگی )

له اهدافی هستند که بیشترین ابزارها را به خودشان اختصهاص دادنهد. بهرای    درصد( از جم

درصد( نیز کمتهرین ابهزار در نظهر گرفتهه      4.۸4هدف بهبود وضعیت بهداشتی و اجتماعی )

مفرینهی   مدت )بهبود جایگاه و نقه   به هدف میان 34.۸۸شده است. از مجموع این ابزارها، 

مدت )حفظ تمامیت ارضهی و امنیهت دولتهی     وتاهدرصد به هدف ک 13.33سیاسی روسیه(، 

به هدف بلندمدت )بهبود فضای گفتگهوی تمهدنی و فرهنگهی( اختصهاص      3.2۱روسیه( و 

 دارد.
 

 کارگيري از ابزارها . روش به1-0

 . رويکردها1-1-0

دههد کهه تأکیهد     های حاصل از بررسی سند تدبیر سیاست خارجی روسیه نشان می یافته
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درصهد( اسهت. رویکردههای ترغیهب کهردن       33.۸3دههی )  یکرد شکلعمده این سند به رو

درصهد(   2.۸3درصد( و اجبار ) 3.14درصد(، متقاعد کردن ) 14.1۸(، تعهدپذیری )1۵.23)

 2.43گیرند. رویکردهای همسهاز شهدن و تسهلیم کهردن )     های دوم تا پنجم قرار می در رتبه

دههی   اص دادند. رویکرد شهکل درصد(، کمترین درصد را رویکرد روسیه به خودشان اختص

درصد(، ترغیب کهردن بها اسهتفاده از ابهزار دیپلماسهی       23.3۱با استفاده از ابزار دیپلماسی )

دههی بها    درصد( و شهکل  14.1۸درصد(، تعهدپذیری با استفاده از ابزار دیپلماسی ) 12.2۱)

از کهل   ههایی هسهتند کهه بیشهترین درصهد      درصد(، حهوزه  3.14استفاده از ابزار اط عات )

 دهند.   رویکرد روسیه را تشکیل می
 

 . شيوه اقدام3-1-0

ابزارههای مهورد اسهتفاده جههت دسهتیابی بهه        نشیوه اقدام روسیه در حوزه مشکار بهود 

اهداف، به ابهزار دیپلماسهی متمرکهز اسهت و ابزارههای نظهامی، اقتصهادی و اط عهاتی در         

متمرکهز بهر ابهزار اط عهات اسهت.       گیرند. شهیوه اقهدام پنههان نیهز     های بعدی قرار می رتبه

دهد که شیوه اقهدام روسهیه    های حاصل از بررسی سند تدبیر سیاست خارجی نشان می یافته

درصد( است و مجمهوع   ۸۵.12گرایی ) در مورد یک یا چندجانبه بودن متمرکز بر چندجانبه

اقدام روسیه درصد از شیوه  ۱1.۵3گرایی دروغین،  گرایی یا چندجانبه جانبه رویکردهای یک

درصد  33.۱۱گیرد. در مورد شیوه اقدام مشکار یا پنهان بودن باید اشاره کرد که  را در بر می

طهوری   درصد به شیوه اقدام پنهان اختصاص دارد. به 2.۸۸ها به شیوه اقدام مشکار و  از داده

قابلهه  المنافع بهرای م  ش همکاری با کشورهای مستقل مشترککه در شیوه اقدام پنهان، گستر

طلبی، جرائم سازمان یافته و مهاجرت غیرقانونی و همچنین اتخا  تدابیر  با تروریسم، جدایی

 الزم برای مقابله با تهدیدات امنیت اط عات روسیه مورد توجه قرار گرفت.

 

 گيری و پيشنهاد نتيجه

 نتيجه گيري

نهد  امها در کنهار    بی دهد که این کشور جهان را رقابتی می اسناد راهبردی روسیه نشان می
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های فناوری، گسترش فناوری  من به همکاری هم توجه دارد. در این جهان، رقابت در حوزه

جویانهه   تسلیحات و همچنین سیاست تقابل واپای ها در حوزه  گیری توافقنامه جدید، نادیده

 مفرینهی  بهبهود جایگهاه و نقه    »ممریکا و ناتو علیه مسکو وجود دارد. روسیه در اهداف به 

بهبهود تهوان نظهامی و    »و « ویهوه در خهارج نزدیهک    المللی بهه سیاسی روسیه در عرصه بین

تهر از حهد   متعهارف و پهایین  -نظهامی »اشاره دارد. مسکو تهدید « های فنی و نظامی همکاری

های ویوه در نزدیکی روسیه و اقهدامات   وجود فعالیت اط عاتی سرویسهمچون « متعارف

های اط عاتی و در عین حال افهزای  تهوان نظهامی نهاتو و      اختخرابکارانه منها علیه زیرس

های من به مرزهای مجهاور روسهیه و سهامانه دفهاع موشهکی ممریکها و        پیشروی زیرساخت

پویایی نامطلوب توسهعه اقتصهادی و    همچون« ممیزغیر خشونت-غیرنظامی»همچنین تهدید 

افهزای   مت شههروندان،  پذیری پهایین، ناکارممهدی دولهت بهرای محافظهت از سه        رقابت

محیطی ناشی از وجود صهنایع خطرنهاک و تحریهف تهاریخ و تجهاوز بهه        مشک ت زیست

ابهزار  »در ابزارهها بهه   . بینهد عنوان تهدید علیه منافع خهود مهی   مضامین فرهنگی روسیه را به

ممهادگی و  »کارگیری از ابزارهها نیهز در رویکهرد بهه      های به و در روش« دیپلماسی و نظامی

متمرکز « درصد( 3۸درصد( و مشکار ) ۸۵گرایی ) چندجانبه»و در شیوه اقدام به « دهی شکل

 است.  

بینی روسیه بیشتر متمایل به  توان پی برد که جهان با بررسی اسناد راهبردی این کشور می

المللی باید توازنی از قدرت باشد  معنی که از نظر روسیه، نظام بین فرهنگ الکی است  بدین

دهنهد. تأکیهد    کنند و به یکدیگر اجازه زنهدگی مهی   های مختلف زندگی می قدرت که در من

المللی،  روسیه برای در نظر گرفته شدن منافع و رویکردهای روسیه در مورد موضوعات بین

المنافع، چین و گروه بریکس، ممهادگی   تقویت تعام ت روسیه با کشورهای مستقل مشترک

ای با توجه به چندجانبه بودن موضهوع  های هسته فیتروسیه برای بح  در مورد کاه  ظر

و همچنین ممادگی این کشور برای برقراری روابل با ممریکا و ناتو بر اساس روابهل متقابهل   

بینهی الکهی روسهیه اشهاره دارد. در ایهن       هایی از جههان سودمند و مبتنی بر احترام، به نشانه

طهوری کهه مسهکو بهه اسهتفاده از       ست. بهبینی، قدرت نظامی همچنان دارای اهمیت ا جهان

نیروهای مسلح برای شکست نیروهای مهاجم و محافظت از روسیه و شهروندان من مطهابق  
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 المللی تأکید دارد. با معاهدات و حقوق بین

ههای مسهکو مبتنهی بهر      گیهری  توان گفت که جهت با توجه به اسناد راهبردی روسیه می

گیهرد. البتهه بایهد توجهه      الیسم تدافعی والت قهرار مهی  گرایی است و در قالب نظریه رئ واقع

داشت در مواقعی که تصورات تهدید به تهدید عینی تبدیل شدند، روسیه سیاست تههاجمی  

در پی  گرفته است تا بتواند تهدید نسبت به منهافع و امنیهت ملهی خهود را کهاه  دههد        

دلیهل بهه اتخها      همهین  بهه چراکه روسیه در مورد جایگاه و امنیت نسبی خود نگران است و 

طوری که افهزای  تهوان نظهامی و     مورد. به رفتارهای منطقی مبتنی بر هزینه و فایده روی می

های ناتو به کشورهای به اصط ح خارج نزدیک روسیه باع  شهد کهه    پیشروی زیرساخت

نیهز بهه مداخلهه در     241۱وارد جنگ با گرجستان شود و در سال  244۵این کشور در سال 

شود در قالهب موازنهه    راین بپردازد. اقدامات مسکو که در خارج نزدیک روسیه انجام میاوک

 های ناتو و ممریکا قابل تحلیل است. نامتقارن و دفاع در برابر سیاست

و گرایهی   شهود، شهیوه اقهدام روسهیه مبتنهی بهر چندجانبهه        طوری که مشاهده مهی  همان

دنبهال تهوازن    گرایی راه سومی است که بهراسیاگرایی با تأکید به اوراسیاگرایی است. او عمل

ههای   بین غرب و شرق است و سعی دارد از طریق رابطهه بها چهین، هنهد، ژاپهن و دولهت      

گرایی )اسه و گرایهی( بها     گرایی نیز همانند ملیبا غرب توازن ایجاد کند. اوراسیاخاورمیانه 

های  مسکو در سرزمین غرب ضدیت دارد و سعی در قانونی کردن امپراتوری روسیه و نفو 

توان گفت که روسهیه دارای   تحت پوش  روسیه دارد. با توجه به دیدگاه اوراسیا گرایی می

عنوان قهدرت بهزر     منافع و نه دوستان دائمی است و باید در جستجوی جایگاه مناسبی به

ی هها  گرایی قدرت جانبه تثبیت کننده در سطح جهانی باشد، مخالفت با نظام تک قطبی و یک

بزر  از عناصر این گفتمان است. توجه به رابطه بین اقتصاد و قدرت، ارجحیت منهافع بهر   

المللی و تقویت  های گسترده، احترام به هنجارها و حقوق بین ها، مشارکت در ائت ف ارزش

ای و همچنین توجه به روابل با غرب برای دستیابی به فنهاوری   المللی و منطقه نهادهای بین

ف فناوریکی جههت رسهیدن بهه قهدرت بهزر  تأثیرگهذار، از جملهه اصهول         و کاه  شکا

 گرایی است که در اسناد راهبردی روسیه به من اشاره شده است.  عمل
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 پيشنهادها

سو به بهبود توسعه و ظرفیهت نیهرو    . نیروهای مسلح باید همانند دیگر کشورها از یک1

د قرار دهد و از سوی دیگر با تأکید بهر  توجه کند و افزای  اندازه نیرو را در دستور کار خو

گذاری در تحقیق و توسعه بپردازد. هرچنهد کهه    های نیرو، به سرمایه طراحی و بهبود قابلیت

توجه به این موضوع باع  افزای  هزینه نظامی خواهد شد، اما با توجه به تحوالت منطقهه  

 هایی ضروری است. یتها و قابل و اسناد راهبردی مخالفان ایران، بهبود چنین ظرفیت

تواند از رقابهت چهین و روسهیه بها ممریکها       ها، ایران می . در بح  خنثی کردن تحریم2

ههای چهین و ممریکها     استفاده کند  چراکه بنا به گفته استفان والت به دلیل منکه ریشه رقابت

رها (، چنین فشها 2424، 1)والت استهای جیرافیای سیاسی و نه لزوماش احزاب  متأثر از تن 

ها ههم وجهود خواههد داشهت.      هایی علیه چین و روسیه در دولت دموکرات سازی و ائت ف

ههای پهولی و توسهعه     ایران با در پهی  گهرفتن ابتکهاراتی همچهون انعقهاد پیمهان       ،بنابراین

 های بانکی و مالی را خنثی کند. تواند تحریم های تجاری با شرکای راهبردی می نامه موافقت
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  1۱41پاییز ، 23، شمارة ششم، سال فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی  


 

 ت منابع و مآخذفهرس

 الف. منابع فارسي
 ( جایگاه ایران در مکاتهب فکهری سیاسهت خهارجی     133۸حسینی، مطهره و ابوالحسنی، مریم ،)

 .33، شماره فصلنامه آسياي مرکزي و قفقازروسیه، 

 

 انگليسيمنابع ب. 
  (FPC) Foreign Policy Concept document of Russian Federation in 2016. 

 (MD) Military Doctrine document of Russian Federation in 2014. 

 (NSS) National Security Strategy document of Russian Federation in 2015. 

 (Russiamatters). Russian Strategic Documents, russiamatters, Available at the 

https://www.russiamatters.org/russian-strategic-documents?page=0. 

 Blank, S. (Ed.). (2011). Russian military politics and Russia's 2010 defense 

doctrine. Strategic Studies Institute. 

 Dick, C. J. (1992). Initial thoughts on Russia's draft military doctrine. The Journal 

of Soviet Military Studies, 5(4), 552-566. 

 Dunér, E. (2017). Russia's Foreign Policy Concept: A qualitative analysis, 

Lund University Faculty of Humanities and Theology EUHA20, Bachelor Thesis 

Tutor: Mattias Nowak. 

 Ellis, Evan (2019). Russian Activities in Latin America, In the Russian strategic 

intentions, published by the US Department of Defense and the US Joint Chiefs of 

Staff. 

 Finkel, M. (2020). IDF Strategy Documents, 2002-2018: On Processes, Chiefs of 

Staff, and the IDF. A Multidisciplinary Journal on National Security, 3. 

 Heffington, S., Oler, A., & Tretler, D. (Eds.). (2019). A National Security 

Strategy Primer. National Defense University Press. Washington, D.C. 

 Holcomb Colonel, J. F. (1994). Russia's New Doctrine: Two Views, Published in 

the Strategic Studies Institute. 

 Howard, G. E., & Czekaj, M. (2019). Russia’s Military Strategy and Doctrine. 

Washington: The Jamestown Foundation.  

 Klein, M. (2015). Russia's new military doctrine: NATO, the United States and 

the, colour revolutions. 

 Kumar, R. (2016). Russia’s Foreign Policy: An Overview of 25 Years of 

Transition. International Studies, 53(3-4), 210-226. 

 Lamoreaux, Jeremy (2019). The Three Motivations for an Assertive Russian 

Grand Strategy, In the Russian strategic intentions, published by the US 

Department of Defense and the US Joint Chiefs of Staff. 

 Layne, Christopher, (1997, summer). From Preponderance to Offshore 

Balancing: America’s Future Grand Strategy, International security. 

 Nazarenko, Salla; Aitamurto, Kaarina; Heusala, Anna-Liisa; Korhonen, Vesa; 

Koski, Sanni; Laine, Veera; Lassila, Jussi and Mitikka, Eemil (2019). Russia’s 

Internal Development, In the Russia of Power, Published by the Finnish Ministry 

of Defense. 

https://www.russiamatters.org/russian-strategic-documents?page=0


(ارجیاسناد راهبردی روسیه )راهبرد امنیت ملی، دکترین نظامی و تدبیر سیاست خ تحلیل: مقالة پووهشی                          222





 Oliker, Olga (2016). Unpacking Russia's New National Security Strategy, 

Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington D.C., 

Available at the https://www.csis.org/analysis/unpacking-russias-new-national-

security-strategy. 

 Person, Robert (2019), Russian Grand Strategy in the 21st Century, In the 

Russian strategic intentions, published by the US Department of Defense and the 

US Joint Chiefs of Staff. 

 Pynnöniemi, K. P., Raik, K., Aaltola, M., & Kallio, J. (2018). The security 

strategies of the US, China, Russia and the EU: Living in different worlds. 

Ulkopoliittinen instituutti 

 Report to Congress (2020). Russian Armed Forces: Military Doctrine and 

Strategy, Congressional Research Service Infocus report, Available at the 

https://news.usni.org/2020/08/21/report-to-congress-on-russian-military-doctrine-

and-strategy. 

 Stolberg, A. G. (2012). How Nation-states craft national security strategy 

documents. Strategic Studies Institute, US Army War College. 

 Walt, Stephen (2020). Everyone Misunderstands the Reason for the U.S.-China 

Cold War, Available at the foreign policy https://foreignpolicy.com/ 2020/06/30/ 
china-united-states-new-cold-war-foreign-policy/ 

 Woolf, A. F. (2020). Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and 

Modernization. Library of Congress Washington United States. 

 

https://www.csis.org/analysis/unpacking-russias-new-national-security-strategy
https://www.csis.org/analysis/unpacking-russias-new-national-security-strategy
https://news.usni.org/2020/08/21/report-to-congress-on-russian-military-doctrine-and-strategy
https://news.usni.org/2020/08/21/report-to-congress-on-russian-military-doctrine-and-strategy
https://foreignpolicy.com/%202020/06/30/%20china-united-states-new-cold-war-foreign-policy/
https://foreignpolicy.com/%202020/06/30/%20china-united-states-new-cold-war-foreign-policy/

