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Abstract 

The Rend Research Institute is considered as one of the most influential 

research center in the field of policy and decision-making for the White House and 

for the world trade’s mafia. The politicians and senior of White House officials have 

always considered the results of the research of this institute and at high levels use 

these results in their decision-making. Ms. "Dara Mascot" is one of the senior 

researchers of this institute. In 1029, she analyzed and predicted the new Russian 

military doctrine in 1010 with writing an article titled "The forecast of the New 

Russian Military Doctrine in 1010". As Russia is considered to be an important 

actor of the region and the world, the prediction of this country's military doctrine by 

the Rend Research Institute is worth to pay attention and important. Hence, this 

research has been tried to find out with a qualitative method and relying on the 

translation of the Dara Mascot’s article by the article and answer the basic question 

of "what is the analysis and prediction of the Rend Institute from the Russian 

Military Doctrine in 1010". The findings of the research show that emphasis and 

continuous focus on civilian methods before military conflict and during its 

occurrence, active defense strategy, limited action strategy, squares of dense battles 

and the growing role of foreign military companies, the future of the unpleasant and 

difficult armaments controlling… are the most important subjects of Russian new 

doctrine. 
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چکیده
 و یگ اراستینفوذتتین متاکز تحقیقاتی در حوزه س و با نیاز مسثتتت یکی« رند»سسه تحقیقاتی سم  
مداران و مقامات سیاست .شودمحسوب می  المللنیصهیونیسم ب)و مافیای تجارت گهانی کاخ سفید  یتیگمیتصم

سسه را مدنظت داشته و در سطح باالیی این نتای، را در سها و تحقیقات این منتای، پژوهش همواره ،بل(دپایه کاخ سفید
در سال است. او سسه سارشد این میکی از محققین  «کوتیماس دارا»اانم  .ب(دندهای اود به کار میگیتیتصمیم
 ی(یبشیبه تحلیل و پ «م 2222بی(ی دکتتین گدید نظامی روسیه در سال پیش»تحت ع(وان  یابا نگارش مقاله ،م 2223

که روسیه از گمله بازیگتان مهم م(طقه و گهان  ازآنجا .پتدااته است م 2222دکتتین نظامی گدید روسیه در 
 از .توگه و حائز اهمیت استقابل ،سسه تحقیقاتی رندسم از سوی این کشورکتتین نظامی بی(ی دپیش ؛شودمحسوب می

این بی(ی کوت به دیدگاه و پیشیماس تتگمه مقاله داراروش کیفی و با تکیه بت این پژوهش کوشیده است تا با  ،رونیا
سسه رند از دکتتین نظامی سبی(ی مپیش وچیستی تحلیل »سسه از دکتتین نظامی روسیه پی بتده و به سسال اساسی سم

ی تنظامیغی هاروشمداوم بت  تیکید و تمتکز»که  دهدیمی پژوهش نشان هاافتهی .پاسخ دهد« 2222روسیه در سال 
نبتدهای  میادین»، «استتاتژی اقدام محدود»،  «فعال )مسثتاستتاتژی دفاع »، «قبل از درگیتی نظامی و حین وقوع آن

 تییتغ عدم»، «آی(ده نااوشای(د و دشوار ک(تتل تسلیحات»، «ی نظامی اارگیهاشتکترشد  متتاکم و نقش رو به
ی رزمی و هوش مص(وعی در دکتتین هارباتاهمیت انواع سالح باالرونده، »، «ی روسیهاهستهاساسی در سیاست 

آمتیکا به  متحدهاالتیااء عدم ارتق»، «بتای رقابت با کشورهای بزرگ متحدهاالتیاانتقادات پتحجم علیه »، «گدید
موضوعات و نکات دکتتین گدید روسیه است. نیتتمهماز « دسته تهدید نظامی
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 مقدمه د 1
مهم ص(عتی و  ساتیتیسو  هاتسااتیزکشورهای دنیا و دارای  نیتتعیوسروسیه یکی از 

روسیه از . دنشویمی در گهان محسوب اهستهکا، دو قدرت نظامی است. این کشور در ک(ار آمتی

در  . این اهمیتبتاوردار استی اژهیواز اهمیت  یالمللنیبعتصه  درگمله بازیگتانی است که 

به  یا ره(امه دکتتین .یابداور فزای(ده ارتقا مینظامی و ام(یتی به ،دفاعی ،حوزه سیاست اارگی

ش(اسان و تحلیلگتان ام(یتی وسیه نقشی مسثت در ارتقاء درک شتقتتین س(د رسمی در رع(وان عالی

دکتتین نقش محوری در انتقال  ،در ادبیات شتقی .دفاعی ام(یتی روسیه دارد یهادگاهیاز د

 .ها و باورهای رسمی نسبت به گ(  آی(ده و محیال ام(یتی پیش رو دارددیدگاه

از آنجا که دکتتین  ،در نگاه اول ؛است های روسیه از دو م(ظت قابل توگهدکتتینتوگه به 

و نوع نگتش کشور مزبور  ی(یباگتماعی و سیاسی یک کشور و بیانگت گهان یهاتیمحصول ذه(

آن  یتیگدرک ماهیت گهت وراهبتدی  یهاتواند م(بعی ارزشم(د بتای تحلیل م(طنمی ،است

از این  .حیال ام(یتی پیتامونی استبخشی گداناپ یت در فتآی(د تحلیل م ی(ی،اس(اد دکتت .کشور باشد

 - ام(یتی یهااستیدکتتین روسیه به سبب اهمیت تاریخی و راهبتدی که این کشور در س ،م(ظت

باید  ،در نگاه دوم .باید مورد ک(کاش و تحلیل دقین قتار گیتد ،دفاعی گمهوری اسالمی دارد

ه دلیل سابقه این مسسسه و میزان ی توسال مسسسه رند انجام شده است. ب(یبشیپتوگه داشت که این 

 ی این مسسسه بسیار حائز اهمیت است.(یبشیپی آمتیکا، تحلیل و هااستیسی آن در اثتگ ار

در اول گ(  گهانی ، مولود فکت فتمانده نیتوی هوایی ارتش آمتیکا 2«رند»مسسسه تحقیقاتی 

در تسلیحات نظامی  تهیافتحقنمه(دسی و تک(ولوژیکی  هایاالقیت کهاست. او ه(گامیدوم 

به این فکت افتاد تا گهت تغ یه فکتی  ،راداری و بمب اتمی را مشاهده کتد هایسیستمهمچون 

د. از گدید در آن، یک متکز مطالعاتی تیسیا نمای هاینوآورینیتوی هوایی آمتیکا و ایجاد 

دی ستاد نیتوی راهبت ریزیبتنامهتوسال بخش « رند»پتوژه تحقیقاتی م  2397در سال  رو،این

به یک مسسسه که « فورد»هوایی ارتش تیسیا شد. پا از مدتی، پتوژه رند با کمک ب(یاد 

تبدیل شد. این مسسسه  را بت عهده داشت،دولت آمتیکا  المللیبینمطالعات راهبتدی و  یتمیمور

 

2- RAND 
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 ریزیاتح اصوص درپژوهشی مدتی تحت پوشش وزارت دفاع )پ(تاگون  قتار گتفت و 

، مسسسه رند م 2362ای دفاعی و نظامی ارتش آمتیکا فعالیت نمود. در حدود سال راهبتده

اود اضافه کتد و به ع(وان یک واحد غیتانتفاعی در شهت  هایفعالیتغیتنظامی را به  هایپتوژه

 مسثتتتینبه ع(وان یکی از این مسسسه  اک(ون. همایالت کالیفتنیا استقتار پیدا کتد« مونیکای سانتا»

کاخ سفید و  گیتیگ اری و تصمیمسیاستفکتی تیثیتگ ار در حوزه  هایکانون انفوذتتینبو 

مالی آن از سوی  هایبودگه  در آمده است. المللبینحتی مافیای تجارت گهانی )صهیونیسم 

و ب(یادهای اصوصی  هاشتکتدفاع و  هایسازماندولت فدرال، وزارت دفاع، ستاد مشتتک، 

 شود.میتیمین 

ام(یت ملی آمتیکا،  هایمسلفهن مسسسه، تحقیقات پژوهشی اود را در موضوعاتی چون ای

حقوقی، تجارت و  مسائلو دموکتاسی،  سازیگهانی، المللیبینسیاست اارگی، بترسی امور 

اقتصادی و اقتصاد گهانی متمتکز نموده است. همچ(ین مسسسه رند در بعد فتاملی،  گ اریستمایه

اقتصادی و راهبتدهای گهانی آمتیکا قتار داده  المللیبین هایبحتانود را بت پایه بترسی اهداف ا

 هایگزارشدر این راستا،  د.دار نیز گهانی هایچالشروی  ایویژهمسسسه رند، تمتکز  .است

قتار  سیاستمداران کاخ سفید مورد توگه ایویژه اوربهکه  ک(دمیرا م(تشت  ایساالنهراهبتدی 

 ،سیاستمداران و مقامات بل(دپایه کاخ سفید به همتاه کارش(اسان این مسسسه شودمیگفته گیتد. یم

تخصصی رند بتگزار کتده و نتای، حاصله در  هایکارگتوهگلسات تحلیلی و راهبتدی را در 

 شود.میدولت اگتایی  هایگ اریسیاستو  هاگیتیتصمیم

سیستم دفاعی موشکی، تولید  اصوص دررا  هاییاتحمیالدی، مسسسه رند  52در اول دهه 

بالستیک و چگونگی پتتاب بمب اتمی ارائه کتد که به تصویب کمیته دفاعی ک(گته  هایموشک

اولین پایگاه  ،رسید و اگتایی گتدید. همچ(ین در اول این دهه، رند توانست با مطالعات گستتده

ده در مقابل حمالت موشکی شوروی را ابداع و هشدارده( هایسیستمفضایی آمتیکا را ب(ا نهاده و 

 هایدولت، مسسسه رند از بدنه نیتوی هوایی ارتش اار  شد و در 72فعال ک(د. در اول دهه 

تحقیقاتی اود را در وزارت دفاع )پ(تاگون  انجام  هایپتوژه  2372-2373ک(دی و گانسون )

را به وزارت « نابودسازی متقابل مطمئن»سیاست در این دوره یکی از محققان بتگسته رند . دادمی

 ،حتی اشغال ویت(ام شودمیدفاع ارائه کتد که در حوزه سیاست اارگی آمتیکا اگتایی شد. گفته 
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همچ(ین در اول این دهه، کارش(اسان مسسسه رند، روش مطالعاتی  .متیثت از این اتح بوده است

علمی و  هایپیشتفت بی(یپیشد گهت را ابداع کتدند که به ظهور روش علمی و کارآم« دلفی»

 .تک(ولوژیک در حوزه نظامی و دفاع آمتیکا م(جت گتدید

که  کتداود اضافه  هایفعالیتغیتنظامی را به  هایپتوژهمیالدی، مسسسه رند  62در دهه 

 .بود که به سفارش شورای ملی ااالعات آمتیکا اگتایی شد« پژوهیآی(ده»آن بح   تتینمهم

 سازیشبیه، س(اریوسازیبه  توانمیتحقیقاتی مسسسه رند در این دوره  هایوژهپتاز دیگت 

 هایهزی(هو تخصیص مالی  ب(دیبودگه، هاسیستم، تحلیل المللیبینتحوالت سیاسی و  ایرایانه

 کتد. ... اشاره راهبتدی و هایاتح

آن سپت  تتینمهمکه  دفاعی و نظامی هایپتوژهدر اول گ(  ستد، مسسسه رند عالوه بت ارائه 

علیه شوروی را ارائه کتد که « دکتتین سیاست بازدارنده»نظامی و توسعه تسلیحات اتمی بود، 

اگتای  .اگتایی گتدید. این دکتتین در راستای مهار شوروی و بتاندازی نتم آن قتار داشت

ی اساسی داشت مسسسه رند، در فتوپاشی اتحادیه گماهیت شوروی نقش« دکتتین سیاست بازدارنده»

 شود.میو امتوزه این الگو بتای مقابله با گهان اسالم از سوی سیاستمداران کاخ سفید پیگیتی 

سیاست اارگی و نظامی آمتیکا بت اثت گ(  ویت(ام، تحتیم نفت میالدی  62و  62 هایدههدر 

ژی و از اتف دول عتبی و ظهور انقالب اسالمی صدمات بزرگی متحمل شده بود و مسئله انت

رفت. در این میموضوعات راهبتدی کاخ سفید به شمار  تتیناساسیرقابت با شوروی سابن، از 

نفت این  هایچاهرا با هدف تسلال بت  فارسالی،اتح داالت نظامی در « رند»مسسسه  دوره،

م(طقه ارائه کتد. این اتح با سقوب اتحادیه گماهیت شوروی در زمان ریاست گمهوری بوش پدر 

و ورود نظامی  2332در سال  فارسالی،اگتایی شد که م(جت به گ(  دوم م  32دهه  اوایل و در

 .آمتیکا به م(طقه ااورمیانه گتدید

« س(د راه(مای دفاعی آمتیکا»، در تصویب و اگتای م 32دهه  اوایلهمچ(ین این مسسسه در 

اهبتدی ااورمیانه پیش(هاد را در م(طقه ر« دکتتین بتتتی نظامی آمتیکا»و داشت  توگهیقابلنقش 

 داد.

 عهده بت توگهیقابلنقش  م 2336مسسسه رند در اتاحی پتوژه قتن گدید آمتیکایی در سال 

شدن این ، این مسسسه در اگتاییم 2222با به قدرت رسیدن بوش پست در سال  کهاوریبه ؛گتفت
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ی حمله و لشکتکشی کاران کاخ سفید گایگاه اساسی داشت. اتح اصلاتح از سوی نومحافظه

 .است شدهپیش(هاد « رند»آمتیکا به عتاق و افغانستان از سوی مسسسه 

تهدید گهان غتب  تتینگدیبعد از فتوپاشی کمونیسم، اسالم به ع(وان  کهاز آنجایی 

مقابله با گهان اسالم و  اصوص دررا  ایگستتده، مسسسه رند تحقیقات راهبتدی شودمیمحسوب 

 هایاتح تتینمهمکه از  کانون اسالم انقالبی، در دستور کار اود قتار دادایتان به ع(وان 

در گوامع اسالمی از گمله ایتان « اگتماعی هایسازیشبکه»توان به میدر این راستا « رند»راهبتدی 

 .به متحله اگتا درآمدم  32که از اواات دهه اشاره کتد 

 بتای، اتح راهبتدی دیگتی را م 2226سال متکز مطالعات سیاسی ااورمیانه مسسسه رند در 

را به سیاستمداران کاخ سفید « رومیانهمسلمان  هایشبکهایجاد »مقابله با گهان اسالم تحت ع(وان 

گستتش ناتو به سمت شتق و نفوذ در حوزه آسیای متکزی و قفقاز تحت تیثیت مستقیم  .ارائه داد

  .swar.ir) راهبتدهای تحلیلی مسسسه رند بوده است

آن ارشد سیاست در  ینمحقق ی ازیک «دارا ماسیکوت»به نقل از سایت مسسسه رند، اانم 

نظامی روسیه در وزارت  هایتوانایی، به ع(وان تحلیلگت ارشد به رندقبل از پیوستن  او .مسسسه است

 بوده است. ادمتآمتیکا مشغول به دفاع 

ی و ام(یتی در روسیه و اوراسیا موضوعات دفاع رند، درموضوع اصلی تحقیقات ماسیکوت 

پویایی »و همچ(ین  «عملیات گ(گی و اتح قدرت»، «استتاتژی نظامی روسیه» او در اصوص است.

  است.تخصص صاحب  «سازی و تشدید نظامی روسیهمدرن

، راه گ(  روسیهاند از: های مهمی که او درباره روسیه انجام داده است عبارتبتای از پتوژه

رویکتدی گدید بتای ک(تتل تسلیحات متعارف در اروپا: ، استتاتژیک با روسیهتقویت ثبات 

گ(  زمی(ی روسیه و  هایتواناییآی(ده ارتش روسیه: ، 22ام(یتی قتن  هایچالشپتدااتن به 

و  هاتوانایی وتحلیلتجزیهحد پیشتوی روسیه: ، و روسیه متحدهایاالتپیامدهای آن در رقابت 

  .rand.org) و...ر نیتوی زمی(ی روسیه استقتا هایمحدودیت
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 ادبیات نظری: د 2

 تعریف مفهوم دکترین: د 1د  2
ره(امه در لغت به اشااکال مختلفی از گمله دیدگاه، الگو، بیانیه، اصول،  دکتتین یاتعتیف 

هلل عبدا)ع(وان دیگت تعتیف شااده اساات  هاده، چگونگی عمل، راه(ما و روش و مشیاالنظتیه، 

واژه آیین با ریشااه پهلوی اساات که دارای معانی  ،آن در زبان فارساای معادل  .32: 2363 انی،ا

دسااتور، روش، رساام، عادت، نظم، قاعده، ساا(ت و کیش اساات. دکتتین در فارساای متتادف 

نیتوهای  ،ء. بدون اساات (ااندبتگزیدهآموزه هم به کار رفته و اایتاً نیز واژه ره(امه را معادل آن 

اندکه همگی با کیفی و ف(اوری پیشتفته بوده هایآموزشمسلح موفن دارای افتادی کارآمد، با 

  .26: 2363 )دانش آشتیانی، اندگتفتهیک ره(امه م(طقی مورد پشتیبانی قتار 

، اصول ب(یادی دکتتین: ه استدکتتعتیف  گونهاینرا  دکتتینشمالی ناتو،  آتالنتیکیمان پ

. شودمی، هدایت هاهدفنیتوهای نظامی در راسااتای دستیابی به  هایاقدامبه واسطه آن، است که 

    زهدی،)م(وب به بترسی شتایال است  هاآنهست(د، ولی اگتای  آورالزاماین اصول هتچ(د 

2339 :95.  

 دکتتینشده است:  ب(دیتقسیمتعتیف و  گونهنیز اینام(یتی  -در فته(  دفاعی دکتتین

و  هاسیاستاقدام در پشتیبانی از  ک((دههدایتیه، اصول یا قواعد ب(یادین معتبتی است که نظت

 گیتیتصمیممستلزم درک مقتضیات و  هاآناهداف بوده و به کار بتدن  تیمیندر گهت  هابتنامه

  .23: 2363 )زهدی، استصحیح و م(طقی 

نظامی، اصول  دکتتین است: آمده نظامیدر تعتیف دکتتین نظامی،  هایواژهفته(  در 

آن اقدامات اود را در گهت  ده(دهتشکیلب(یادی است که بت مب(ای آن نیتوهای نظامی و ع(اصت 

ولی نحوه اگتای  ،الزامی اساات شدهتعیین دکتتین. اعمال ک((دمیپشتیبانی از م(افع ملی هدایت 

  .922: 2366 تمی،رس)شتایال محیال دارد  و امتآن بستگی به نظت و قضاوت مسئولین 

کلی و افکار سااازمانی  هایمشیاالاز اصول، قواعد،  ایمجموعهنظاماای بیانگت  دکتتین

بخشی از یک  تواندمینظامی اود  دکتتینمبت(ی بت یک یا چ(د اصل مشااخص و محدود اساات. 

یک یا چ(د  فلسفه یا ایدئولوژی نظامی و یا حاصل یک یا چ(د نظتیه نظامی باشد و یا در چارچوب

، گیتندمینظاماای کااه از تجتبه یا تئوری ستچشاامه  هایاقدامنظتیه یا تئوری ارائه گتدد و بتای 
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  .26: 2363 ثتوتی و مظلوم،) شوندمیپا از اگماع به ع(وان یک راه(ما شاا(ااته 

 سابقه تدوین دکترین در روسیه د 2د  2
محسوب ک(ونی گهان  یها(دتتین ارتشرتش روسیه یکی از قدرتمبدون تتدید امتوزه ا

های تجهیزاتی و سخت آن االصه لیکن توانم(دی ارتش روسیه صتفاً در توانم(دی ؛شودیم

پتدازی نظتیه ةارتش را به یکی از پیشتازان عتص این ،ارتش روسیه بیتاریخ پتفتازونش .شودنمی

دوره کتتین مکتوب در روسیه به سابقه نگارش د .علوم دفاعی و نظامی مبدل سااته است ادر حوز

در  .گتددیم بت  2329ا  2327)ی پا از گ(  روسیه و ژاپن هاسالتزار در سده نوزدهم به ویژه 

در اصوص چتایی شکست روسیه از ژاپن مطتح شد که  یزیبتانگمباح  چالش ،این دوره

م،  2322در سال  .ندنمودع(وان می «نبود وحدت»علت آن را  س،بسیاری از دانشم(دان نظامی رو

وحدت رویه در دکتتین »با ع(وان  2«ارتش روسیه»زنامه رو در ایبا انتشار مقاله 2«مانوسکیی دوو»

دیوساالر، که ارتش روسیه از یک دکتتین رزمی م(سجم بتاوردار نیست ) نمودبیان  «نظامی

2367 :22.  

سال نظامیان بتگسته آن دوره توشد، اما اگتچه با انتقاداتی مواگه  دومانوسکیهای دیدگاه

ا  2326ی هاسالدر م(اظتات مختلف میان اندیشم(دان روس در  تاًینهاگتفت. قتار  دیییمورد ت

 ، ستانجام رویکتد و نظتیه دومانوسکی به پیتوزی رسید.م 2322

 ین،دکتت ضوعم(اظتات اندیشم(دان روسی در مو ،در روسیه م 2326انقالب بلشویکی ا از پ 

ب(ا به  ینو روسیه ک(ونی از دکتت هایس(  ب(ای بتداشت شورو تاًینها و ه گدیدی شدوارد عتص

تجتبیات »سه مسلفه شامل  تیرا تحت تیث ندکتتی تونزفب(ا نهاده شد.  3«میخائیل وی فتونز»رویکتد 

در شوروی  .نمودیقلمداد م «ستخ مطالبات ارتش»و  «شتایال سیاسی گدید کشور» ،«گ(  داالی

و بتآوردگت داشت و از ماهیت  تجویزی تشخیصی، امی، ماهیتینظ یندکتت ونز،ی نگاه فتبت مب(ا

 همان .نگت بتاوردار بود )بی(یپیش

 

2- V.Domanevsky 

2- Voeyna Mysel 

3- Mikhaeil V.Frunze 
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 غربی یهانیدکترمفهوم دکترین در روسیه و تفاوت آن با  د 3د  2
ها به نگاه روس .بتاوردار است یتوگهاز تفاوت قابل تق و غتبمفهوم دکتتین در ادبیات ش

 ،در غتب کهیدرحال .اصوص آمتیکا استتت از نگاه غتب و بهو کالن تتعیمتاتب وستین بهدکت

 ةشود که بت پایمی عبیتنیتوهای مسلح در صح(ه نبتد ت یتیکارگدکتتین شعور ناپیدای حاکم بت به

تئوری و تجتبه رزمی را بتقتار  ،سااتار ،مفاهیم عملیاتی شکل گتفته و ارتباب میان ف(اوری

  .27: 2367دیوساالر، دکتتین بتداشت مشتتکی است از مطالبات دفاعی ملی ) تقدر ش ؛سازدمی

به روش(ی در توصیف دکتتین  م 2365وزیت دفاع شوروی سابن در سال  2«کومارشال گتچ» 

شده از سوی حکومت  ارائه یهادگاهید ةکه دکتتین در روسیه عبارت است از مجموع کتدبیان 

چگونگی آمادگی  ،ماهیت گ(  آی(ده ،مانی مشخص در اصوص اهداف نظامیدر یک دوره ز

  .Grechko,2973) گ(  بتپایی روش و بعدی گ(  در مشارکت گهت نیتوهای مسلح کشور

 از سوی گتچکوشده رویکتد مطتح تییتغ عدم نشانگت م 2226 سال در «گاریف ژنتال» بیانات 

از است متشکل  از دانش دفاعی یامجموعه ینکتتد، ک(دیم ریف بیانکه گا چ(انآن .است

های مقابله با تهدیدات و کشور در اصوص روش تشیرسمی موردپ  یهاو نگاه هادگاهید

 انحو ؛نیتو یدههای توسعه و سازمانبا شیوه هایتیها و درگمقابله با گ(  انحو ؛تضمین ام(یت

گ(  و سایت ا شیو ؛ع از ستزمین مادرینیتوهای مسلح و سایت قوا در دفا ،کشور یسازآماده

 .گتدندیکه موگب ارتقاء ام(یت ملی ماست هایی فعالیت

که بتای از  (دیگو اند همواره چ(د پتسش اصلی را پاسخهای روسی تالش نمودهدکتتین 

 از: اندها عبارتآن نیتتمهم

دشمن  ؟چیست ،دهداود را بت آن مب(ا توسعه  دیبایروی روسیه که ارتش م پیش آتیگ(  

روسیه چگونه باید از  ؟باشد ییهایژگیدارای چه و دیبایارتش روسیه م ؟روی روسیه کیست پیش

محورهای اصلی مطالبات عملیاتی  ؟ظتفیت و توان ملی اود در راستای آمادگی رزمی بهته گیتد

یال حاکم در مقترات و شتا ؟نیتوهای مسلح و ع(اصت قدرت در روسیه چیست یف(اورانه و اقتصاد

 ؟نیتوهای متعارف و راهبتدهای راهبتدی چیست یتیکارگبه

 

2- A.A.Grechko 
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 .دکتتین نظامی در روسیه معادل راهبتد ام(یت ملی در آمتیکا استگفت که  توانیم واقع در

قزاقستان و بتای کشورهای  ،بالروس ،چین ،ی نظیت روسیهیرویکتد شتقی به دکتتین در کشورها

 .الم(افع حاکم استمشتتک

های مهم در ادبیات دکتتین سیاست یکی دیگت از تفاوتو تعامل دکتتین  انحو رسدینظت مبه 

. در گ اردیمفتآی(دهای تدوین دکتتین بت گای اثت اود را در  نیتتشتق و غتب است که مهم

یک نظام  توانیمبه راهبتدها و سیاست است و  ی غتبی، دکتتین همواره متغیت وابستهکتدهایرو

ی ام(یت ملی به هااستیسپایی(ی که از راهبتدهای ام(یت ملی آغاز شده و پا از گ ر از باال به 

 دیوساالر، همان .) مشاهده نمود شودیمراهبتد نظامی و سپا دکتتین نظامی اتم 

 امنیتی روسیه -نظامی  یهانیدکترمروری بر  د 0د  2
و ام(یتی  یکیتیم، اوضاع ژئوپل 2332 دسامبت 25 در فتوپاشی اتحاد گماهیت شورویپا از 

کشور روسیه سعی کتد در قامت  ،نیب نیا ون مسکو نیز به شدت دستخوش دگتگونی شد. درپیتام

 ژهیوای، نقش مهمی در تحوالت گهانی بهالمللی و به ع(وان قدرت م(طقهیک بازیگت مستقل بین

تالش  2332در م(اان اروپای شتقی، آسیای متکزی و قفقاز ایفا نماید. در این راستا روسیه از سال 

ود با تعتیف دکتتین نظامی، محیال پیتامون اود را از هتگونه اطتی مصون نگه دارد. بت این نم

با توگه به تهدیدات نظامی موگود علیه ام(یت ملی روسیه، این کشور تاک(ون سه دکتتین  ،اساس

 به تصویب رسانده است.، اتح و 2222و  2222، 2333 یهادر سالرسمی  اورنظامی به

 امنیتی روسیه -نظامی خستین دکترین ن د 1د  0د  2
 . در این دکتتین،م تصویب شد 2333نوامبت سال  2روسیه در  ا ام(یتی نخستین دکتتین نظامی

گتایی که بت سیاست اارگی روسیه حاکم بود و همچ(ین تهدیدهای ام(یتی غتب ةبا توگه به روی

 یتمحلی در داال کشور نش یهاییاهای داالی، م(ازعات قومی و واگتروسیه که عموماً از بحتان

بت  دی، امکان بتوز هت نوع م(اقشه نظامی اارگی م(تفی دانسته شده بود. این دکتتین با تیکگتفتیم

این نکته که روسیه در صح(ه گهانی هیچ دشم(ی ندارد، هدف اصلی را حمایت از م(افع ملی و 

د زیت به ع(وان تهدیدات ام(یت ملی گلوگیتی از گ(  دانسته بود. همچ(ین در این دکتتین موار

 :روسیه به حساب آمده بودند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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  تواند همبستگی حاکم بت نیتوهای استقتار نیتوهای نظامی در متزهای روسیه که می

 روسی را مختل ک(د؛

  ورود نیتوهای اارگی به اراضی کشورهای همسایه؛ 

   و متحدان آن؛آموزش نیتوهای مسلح در کشورهای دیگت بتای ورود به ااک روسیه 

   حمله به تیسیسات متزی فدراسیون روسیه و متحدین آن بتای ایجاد م(ازعات و

 های متزی؛درگیتی

  ای های روسی که به پشتیبانی نیتوهای هستهاقدام بتای مدااله در عملکتد دستگاه

 ،گیوتس(ابکشی)های قضایی مشغول هست(د استتاتژیک و فتماندهی و ک(تتل نظامی و نیز بخش

2362 :26.  

 نظامی روسیه -دومین دکترین امنیتی د 2د  0د  2
، توسال آمتیکا (ABM) گستتش ناتو به شتق و لغو پیمان ضد موشک بالستیکدر پی 

المللی را از اتین مشارکت در ام(یت بین اودبه گای آنکه توسعه ام(یت ملی شد روسیه ناگزیت 

دومین دکتتین  ،رونیا و ام(یت ملی اود بتآید. ازم(افع  نیدنبال ک(د، به صورت فتدی در پی تیم

 روسیه. م م(تشت شد. این دکتتین صتفاً گ(به تدافعی داشت 2222آوریل  22نظامی گدید روسیه در 

پ یتفته بود که با تهدیدات گدی مواگه شده و باید در مقابل این تهدیدات  در این دکتتین

توانست مشکل ام(یت ملی همکاری با غتب دیگت نمیاتکا به ایده  ،ایستادگی ک(د. بت این اساس

 .روسیه را حل نماید

، «تهدیدات اصلی ام(یت نظامی»در این س(د، تهدیدات ام(یت ملی روسیه در سه شکل 

 ،اند. بت این اساسشمارش شده لیتفصبه «تهدیدات اساسی داالی»و  «تهدیدات اارگی اساسی»

ای از ، اما مجموعهباشدیام(یت ملی اود مواگه نم علیتغم آنکه روسیه با تهدید صتیحی در

این  ة. از گملاندازندیتهدیدات اارگی و داالی وگود دارند که ام(یت ملی روسیه را به مخااته م

به ادعاهای ارضی علیه فدراسیون روسیه، ادعاهایی درباره مسائل داالی روسیه،  توانیتهدیدات م

المللی، مخالفت با تقویت روسیه به در حل مسائل ام(یتی بیننادیده گتفتن )نقض  م(افع روسیه 

های موگود در نزدیکی ع(وان یکی از متاکز با نفوذ گهان چ(دقطبی، م(ازعات مسلحانه و درگیتی
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ها و تشکیالت گدید در نیتوهای نظامی بتای بتهم زدن متزهای روسیه و متحدان آن، ایجاد گتوه

ی روسیه و متحدان آن در مقابل نیتوهای نظامی اارگی، ایجاد توازن موگود بین نیتوهای نظام

های نظامی علیه ام(یت نظامی روسیه و متحدان آن، لشکتکشی نیتوهای اارگی ها و اتحادیهبلوک

)بدون مجوز شورای ام(یت سازمان ملل  به ااک کشورهای مجاور و دوست روسیه، تجهیزات 

ها در سلح به وسیله بتای از کشورها بتای استقتار آنها و واحدهای مپشتیبانی و آموزش گتوه

ااک روسیه یا متحدان آن گهت انجام عملیات نظامی، حمله مسلحانه به تیسیسات نظامی روسیه 

های اارگی و نیز به تیسیسات مستقت در متزهای روسیه و متحدان آن، مستقت در ااک دولت

نظامی روسیه، عملیات اصمانه  یتماندههای ک(تتل و فگیتی و تضعیف فعالیت سیستمهدف

ها و ای، روانی و غیته  علیه روسیه و متحدان آن، تبعیض علیه حقوق، آزادی)ااالعاتی، ف(ی حتفه

ها و همچ(ین تتوریسم اشاره نمود م(افع قانونی شهتوندان روسیه در اار  از کشور و ستکوب آن

  .36: 2362 دکتتین نظامی گدید روسیه،)

، وزارت دفاع روسیه اتحی را بتای توسعه نیتوهای نظامی آن کشور 2223اکتبت  2در روز 

به  ؛که توسال ستگئی ایوانف، وزیت دفاع روسیه ارائه شده بود یاصفحه 63م(تشت کتد. این س(د 

روسیه نداشت، اما از بسیاری گهات آن را  2222رغم آنکه تفاوت شدیدی با دکتتین نظامی سال 

، نتیجه توگه 2222دکتتین نظامی روسیه در سال  کهی حال در ،. بت این اساسبه روز کتده بود

تمتکز روسیه بت تتوریسم و سایت تهدیدات  یده(دهروسیه به گستتش ناتو بود، اتح گدید نشان

کتد. این بود و آرزوی این کشور بت ک(تتل عصت پا از شوروی را از نو احیاء می« ام(یتی نتم»

 یهاکه بتواند در گ(  یالتزام روسیه به تبدیل ارتش اود به یک نیتوی حتفهاتح همچ(ین بت ا

گدیدی بت کاربتد  دینمود. در اتح توسعه نیتوهای نظامی روسیه، تیکمی دینامتقارن بج(گد، تیک

 یهاتیم(ظور دفاع از م(افع اقتصادی روسیه در اار  و نیز حمایت از اقلنیتوی نظامی به

)صباغیان،  سود، صورت گتفته بودرهای عضو گامعه کشورهای مستقل همدر کشو زبانیروس

2362.  

 نظامی روسیه -د سومین دکترین امنیتی 3د  0د  2
فدراسیون روسیه، حکم متبوب به  گمهورای، دمیتتی مدودف رئ2223مه سال  23در 

های فدرال ارگان هاینمودن تالشرا با هدف هماه( « 2222استتاتژی ام(یت ملی روسیه تا سال »
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ها و شهتوندان فدراسیون روسیه، سازمان یهاتمجموعهیهای حکومتی زقوه مجتیه، ارگان

فدراسیون روسیه در تیمین ام(یت ملی تییید نمود و به دنبال آن، استتاتژی ام(یت ملی موضوع 

، دمیتتی مدودف 2222فوریه  5در تاریخ  ،مطتح گتدید. بت این اساس 2223دکتتین 

های دولت روسیه در زمی(ه حفظ این کشور و قوانین متبوب به تالش ،روسیه یگمهورایرئ

 قتار داد. یییدرا مورد ت 2222ای تا سال بازدارندگی هسته

دکتتین نظامی روسیه با توگه به تهدیدات نظامی در گهان، احتمال بتوز م(اقشات نظامی با 
از آن بتای مقابله با متجاوزان تکمیل شده است.  ای روسیه و امکان استفادهتکیه بت قدرت هسته

دبیت شورای ام(یت روسیه با اشاره به ای(که دکتتین نظامی روسیه تهدیدی بتای « نیکال پاتتوشیف»
یادآور شده بود که روسیه اواستار گهان بدون  حال نیع ، درشودیسایت کشورها محسوب نم

ای هسته یهامتیکا از سالحآت(ها روسیه و م است نهای است، ولی بتای این م(ظور الزسالح هسته
هم از این الگو پیتوی ک((د. وی در « ایباشگاه هسته»ک((د، بلکه سایت کشورهای عضو  یپوشچشم

در گهان تهدیدات »توضیح علت تغییت مداوم در دکتتین نظامی روسیه چ(ین اظهار داشته که 

اور کامل بیمه نشده است، ب(ابتاین نیاز به ها بهت آنای پیدا شده که روسیه در بتابنظامی تازه
 .«در این س(د، امتی ضتوری بود دنظتیتجد

بتای دفاع از تجاوز  یا، امکان استفاده از سالح هسته2223در دکتتین نظامی روسیه در سال 

این  زدن به تمامیت ارضینظامی به روسیه و یا یکی از متحدانش و نیز در صورت تالش بتای ضتبه

بت حن روسیه در  دیضمن تیک 2223شده است. بت این اساس در دکتتین نظامی  ی(یبشیکشور پ

ای در زمانی که مورد تهدید قتار گتفته است، گستتش سازمان پیمان استفاده از تسلیحات هسته

آتالنتیک شمالی )ناتو  نیز تهدیدی بتای ام(یت ملی روسیه تلقی شده است. در این دکتتین، 

های آمتیکا بتای ایجاد سپت موشکی تتش سازمان نظامی ناتو به اروپای شتقی و همچ(ین اتحگس

 اند.در اروپا به م ابه اطتی بتای ام(یت ملی روسیه تلقی شده

، تهدیدات نظامی گدید گهانی همچون مبارزه بت ست سوات، 2223عالوه بت این در س(د 

، ییتوهای مسلح، گستتش ناتو، گستتش سالح کشتارگمعانتژی و سایت م(ابع ابیعی با استفاده از ن

  2223اند. در دکتتین گتفته توگه قتار المللی موردای و تتوریسم بینهای هستهاز گمله سالح

گلوگیتی و قدرت بازدارندگی  ،وظیفه روسیه نیتتشده است که مهم دینظامی بت این مسئله تیک

. همچ(ین در این س(د آمده است که روسیه استفاده از در مقابل بتوز هت نوع م(اقشه نظامی است
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نیتوهای نظامی به م(ظور پاسخگویی به اقدامات تجاوزکارانه در قبال اود یا متحدان اویش و 

همچ(ین با هدف حفظ یا احیای صلح بتاساس تصمیمات شورای ام(یت سازمان ملل متحد و سایت 

 .نددایرا قانونی م یالمللنیسااتارهای ام(یت ب

ای در گهان این امکان را ، روسیه به ع(وان یک قدرت هسته2223بت اساس دکتتین نظامی سال 

ها، از قدرت دارد که بتای مقابله با دشم(ان بالقوه اویش و ممانعت از اقدامات متجاوزانه آن

 یهاای اویش استفاده ک(د. در واقع در این س(د، امکان استفاده از سالحبازدارندگی هسته

توگه قتار گتفته و در شتایطی که  ای با توگه به اوضاع و مقاصد دشم(ان احتمالی موردهسته

ای به اتف متجاوز، ام(یت ملی روسیه در معتض اطت قتار داشته باشد، واردکتدن حمالت هسته

 از گمله حمالت پیشگیتانه غیتممکن دانسته نشده است.

س(د دکتتین نظامی مصوبه سال ((ده روسیه در کتهدیداطتات اساسی نظامی اارگی بتای از 

 از: اندعبارت 2222

تالش بتای بخشیدن وظایف گهانی به توان نظامی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی و اگتای 

نظامی کشورهای عضو  کتدن زیتسااتنزدیک ؛المللنیوظایف بتاالف موازین حقوق باین 

کتدن ثباتکوشش بتای بی ؛ز اتین گستتش این پیمانناتو به متزهای فدراسیون روسیه از گمله ا

استقتار یا افزایش واحدهای نیتوهای  ؛اوضاع بعضی کشورها و م(اان و بتاندازی ثبات راهبتدی

 ؛مجاور یهامتحدان و نیز در آب ومسلح کشورهای اارگی در م(اان مجاور با فدراسیون روسیه 

ک(د و کی راهبتدی که ثبات گهانی را متزلزل میهای پداف(د ضد موشاستقتار سامانه وایجاد 

 ؛فضای کیهانیی گتینظام؛ و نیز زندیای را بت هم مگتفته نیتوهای موشکی و هستهت(اسب شکل

ادعاهای ستزمی(ی از فدراسیون  ؛العاده دقینفوق یهاسالح یاتهستهیهای راهبتدی غاستقتار سامانه

 ی؛گمعهای کشتار دستهاشاعه سالح ؛هاداالی آن و مدااله در امورآن روسیه و متحدان 

تخلف  ی؛اهسته یهاو افزایش تعداد کشورهای دارنده سالح یسازها و ف(اوری موشکموشک

 دید ودر زمی(ه تج یالمللنیو عدم رعایت قتاردادهای قبلی ب یالمللنیها از توافقات ببعضی دولت

های مجاور با فدراسیون روسیه بتاالف م(شور توسل به زور نظامی در کشور ؛یحاتلکاهش تس

این های م(اقشات مسلحانه و توسعه وگود کانون ؛المللنیسازمان ملل متحد و سایت موازین حقوق ب

گستتش تتوریسم  ؛م(اقشات در م(اان کشورهای مجاور با فدراسیون روسیه و متحدان آن
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های مختلف مسلح افتاای گتوه وگود  ؛هبالم ابین) قومیهای ت(ش بین ظهور کانون ی؛المللنیب

دولتی فدراسیون روسیه و متزهای کشورهای متحد فدراسیون  زدر م(اان مجاور یا مت یالمللنیب

م هبی در بعضی  ییگتاو افتاب یالبییرشد گدا ؛ستزمی(ی ینظتهاروسیه و نیز وگود ااتالف

  .26: 2366)کتمی،  م(اان گهان

 2217روسیه در سال مهم والت تحبرخی از  د 0د  0د  2
پیش از پتدااتن به مقاله دارا ماسیکوت، متوری بت بتای از تحوالت مهم روسیه در سال 

همواره تالش کتده است که روسیه ی دکتتین گدید روسیه کمک ک(د. (یبشیپبه  تواندیم 2223

به ویژه از سال موضوع ی کسب ک(د. این فتدم(حصتبه گایگاه بتای اود المللنیبدر سااتار نظام 

 .روندی افزایشی به اود گتفته است 2229

عتصه  در چهار 2223سال تحوالت مهم این کشور را در  توانیم ،با توگه به اهمیت روسیه

 قتار داد: یبترس و اارگی مورد ، اقتصادی، نظامیداالی

مدااله در امور آمتیکا بتای  ویژه به هایغتب یهابا تالش به شدت روسیه ،در بعد داخلی

به  توانیگمله مآن از  آن مواگه است. یگمهورایرئ شخص و دولت تضعیف ،اودداالی 

آمتیکا و آلمان بتای شتکت در تظاهتات  یهااانهسفارتتحتیک مستقیم متدم مسکو توسال 

با واک(ش شدید دولت روسیه مواگه شد. مسکو  اشاره کتد. این اقدام 2223در اوت  زیآماعتتاض

 .داد هشدار  آن تبعات درباره کشور، گویی غتب در امور داالی اینا انتقاد از مداالهب

 ی،ثباتیب ایجاد هدف با روسیه داالی امور در اقدامات غتب به ویژه آمتیکا بتای مدااله

وب واش(گتن در روسیه مطل تحوالت یتیگشکل بتای زمی(ه ایجاد تینها در و اعتتاضات افزایش

 .گتفتصورت 

گانبه مالی و نیز حمایت همه یهایکی از اقدامات مشخص در این زمی(ه، افزایش کمک

والدیمیت بود.  2223روسیه در سال  داالی اوضاع زمی(ه در م(فی فضاسازی از مخالفان و یارسانه

در پشت اعتتاضات در روسیه، کشورهای غتبی قتار  معتقد است که روسیه گمهورایپوتین رئ

 .ک((د بتپا رنگی انقالب تا در این کشور ک((دیش مدارند که تال

 یهاانیعالوه بت تالش بتای افزایش رشد اقتصادی و تقویت ب(روسیه نیز  در بعد اقتصادی 
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به صادرات نفتی  یبخشبتای ت(وع یاتالش گستتده «نگاه به شتق»اقتصادی، در چارچوب سیاست 

 .است کتده و گازی اود

به همکاری نزدیک روسیه و چین اشاره کتد. روسیه و چین در دسامبت  توانیدر این راستا م

 36 ساالنه که قتار است یاپتوژه. را افتتاح کتدند« قدرت سیبتی»انتقال گاز از اال لوله  ،2223

 ه چین پمپاژ ک(د.ب روسیه دور شتق گازی میدان دو از را گاز متتمکعب میلیارد

اندازی اال کاری روسیه و چین در عتصه انتژی با راههم که پوتین در این متاسم تیکید کتد
پوتین در نشست همچ(ین در همین سال،  ای شده است.متحله تازه وارد «قدرت سیبتی»لوله 

وگود دارد که شتایال  یاسابقهیمسکو و پکن اعتماد ب میان» مطبوعاتی ساالنه اود اعالم کتد که
مسکو و » در همین نشست، پوتین گفت که«. استبهتت کتده  را بتای پیشتفت همکاری اقتصادی

 سیستم ایجاد در چین به روسیه حالنیا . باندارند نیز را آن ایجاد قصد پکن اتحاد نظامی نداشته و
 «.دارد تدافعی گ(به که ک(دیم کمک موشکی حمالت هشدارده(ده

دهد. گستتش را اروپایی  یصادرات گاز به کشورهاالبته در این سال، روسیه تالش نمود تا 

 متعدد تهدیدهای از پا واش(گتن ا،در این راست. با مخالفت شدید آمتیکا مواگه شد این موضوع
این کشور را  روسیه، با گازی همکاری توقف بتای آلمان مان(د اروپایی کشورهای بتای علیه

 تحتیم کتد. این موضوع دوباره روابال بین آمتیکا و روسیه را بحتانی و تیته کتد.

بل(دی را در مسیت  یهاگام پوتین، والدیمیت زمامداری روسیه در دوران در بعد نظامی،

 2223استتاتژیک بتداشته است. این روند در سال  یهاینوسازی نیتوهای مسلح و توسعه توانم(د
 توسعه دستور سخ(تانی، یک در 2223  مه 23 در در این راستا پوتین، با گدیت بیشتتی دنبال شد.

 از یکی ع(وان به فتاصوت تسلیحات بتابت در دفاعی نیتوی تشکیل و روسیه هوافضای نیتوی
 ،یکی از وظایف مهم نیتوی هوافضای روسیه»کتد که  دیتیکاو  .کتد صادر را دفاعی هایاولویت

 «.افزایش ک(تتل فضا است
دفاع  یهاهتوسعه سامان که دهدینظامی ک(ونی نشان م یهایتیها، تحلیل درگاز دیدگاه روس

روسیه باشد. به همین دلیل  یمهم نیتوهای دفاعی هوافضا یهاتیموشکی پیشتفته باید یکی از اولو
دفاع  یهاسامانه نیتتشتفتهیروسیه معتقد است که باید تجهیز نیتوی هوافضا با پ گمهورایرئ

 .یابد ادامه بتد کوتاه موشکی یهاو سامانه 922 -موشکی از گمله سامانه موشکی دوربتد اس
مقامات ارشد سیاسی و نظامی روسیه بت این باورند که با توگه به بتنامه گدید تسلیحاتی روسیه، 
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 دیقادر هست(د تا واک(ش م(اسبی در قبال تهدیدات فزای(ده غتب به ویژه آمتیکا نشان ده(د. تیک

تشکیل نیتوی فضایی و روسیه با توگه به اقدامات اایت آمتیکا در  یپوتین بت توسعه نیتوی هوافضا
افزایش تهدیدات از ناحیه تسلیحات فتاصوت که دولت تتامپ به شدت پیگیت آن است، صورت 

 گتفته است.

، ماهیت و 2223در سال  مسائل روسیه نیتتیکی از مهمهم  در عرصه سیاست خارجی
چار نوسانات . روابال مسکو و واش(گتن در دوره پسا گ(  ستد دبودمسیت آی(ده روابال با آمتیکا 

. وارد متحله تقابل شد 2229 سال در اوکتاین بحتان بتوز از پا ویژه به گتدید. این روابال زیادی
واش(گتن عالوه بت رویارویی با مسکو در زمی(ه ام(یتی و نظامی، سیاست تشدید فشارها علیه روسیه 

حاتی و انتژی دنبال را در ابعاد مختلف سیاسی و دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی، نظامی و تسلی
بت تداوم  روسیه روسیه، و بین مقامات ارشد دو کشور آمتیکا هایزنیبه رغم را کتده است.
  .است کتده تصتیح کشور دو ااتالفات

وفصل چ(ان وسیع و مت(وع است که امکان حلدایته ااتالفات روسیه و آمتیکا آن ،در واقع
و  یالمللنیفقال در زمی(ه مسائل ب. این ااتالفات نهرسدیدشوار به نظت مو نزدیکی دو کشور، ها آن

کته، بحتان سوریه  تهیگزشبه یابتگام، بحتان هسته یامان(د بحتان اوکتاین، توافن هسته یام(طقه
بلکه ااتالف درباره ماهیت نظام  ؛ک(تتل تسلیحات است یهامانیو نیز مسائل کالن مان(د پ

 و مسکو اصلی ااتالفات از نیز گتاییچ(دگانبه یا ییگتاهگانبکیمطلوب یع(ی  یالمللنیب
 .شودیم محسوب واش(گتن
 رویکتد آمتیکا اساساً دیدگاهی اصمانه در قبال روسیه دارد واست که  ذکت انیشاالبته 
شم(ی فزای(ده و اعمال فشارهای د بت مبت(یصتفاً  اایت یهاسال در مسکو قبال در واش(گتن

در زمی(ه مسائلی مان(د توانم(دی  یالمللنیت. م(افع متعارض این دو قدرت بگانبه بوده اسهمه

نفوذ در شتق اروپا، غتب آسیا و آمتیکای التین موگب شده  یها، مسئله انتژی و حوزهیاهسته
است تا واش(گتن در اس(اد باالدستی اود مان(د استتاتژی ام(یت ملی، استتاتژی دفاع ملی و دکتتین 

تهدید علیه آمتیکا و نیز تهدید  نیتتآمتیکا، همواره از روسیه به م ابه بزرگ یاگدید هسته
 پاسخیب البته روسیه اقدامات اصمانه واش(گتن علیه مسکو را .شماره یک یاد ک(د یاهسته

 .است نگ اشته

معتفی کتده واش(گتن همواره روسیه را در ک(ار چین به ع(وان دشمن و تهدید اصلی علیه آمتیکا 
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 روسیه، قبال در آمتیکا رویکتد از این مسئله آگاه هست(د که یاوبمقامات ارشد روس بهاست. 

 .است مختلف ابعاد در کشور این تضعیف بت مبت(یاساساً 

تسلیحاتی  یهامانی، اتو  از پهامیاین مسئله را با اعمال انواع تحتشدت بحتان دولت تتامپ 

 قطع یا و کاهش بتای تالش آمتیکا، با تسلیحاتی مسابقه به ورود بتای روسیه کتدنبا هدف وادار

 اتین از روسیه مهار سیاست اعمال نیز و روسیه با اروپایی کشورهای ویژه به کشورها دیگت ارتباب

 نشان داده است. کشور این غتبی متزهای در نظامی حضور افزایش

در سال  ر بعد ام(یتی و نظامیمالحظات اارگی روسیه د نیتتروابال روسیه و ناتو یکی از مهم

در سال  .در بدتتین شتایال قتار دارد ستد، گ(  پسا  . روابال روسیه و ناتو در دورانبود 2223

ش(ااته ها ادامه یافت. ناتو که تحت نفوذ آمتیکا به ع(وان قدرت مسلال نیز روند تشدید ت(ش 2223

 کتده عمل اروپاصح(ه  در واش(گتن فاهدا و اایت کامالً در راستای م(افع یها، در سالشودیم

 مطتح تهدید نیتتبزرگ ع(وان به را روسیه اود، نظامی و ام(یتی کالن اس(اد در آمتیکا. است

 از سابقهیب انتقادی در روسیه یگمهورایرئ پوتین والدیمیت تا شد باع مسئله  این. است کتده

  ابزار سیاست اارگی آمتیکا ب(امد. را آن ناتو،

حضور ندارند، بلکه این سازمان نظامی  مانیپدر ناتو، کشورهای هم»معتقد است که  پوتین 

افزایش رویارویی ناتو با روسیه در شتق اروپا «. است آمتیکا به وابسته کشورهایی از متشکلصتفاً 

ده(ده ماهیت ابزاری ، نشانشودیام مانج روسیه مهار بتای آمتیکا اارگی که در راستای سیاست

بتای واش(گتن است. رویکتد اصمانه ناتو با افزایش استقتار نظامیان اود در شتق اروپا و  ناتو

شتق باع  شده است تا مسکو در دکتتین ام(یت ملی اود،  یسوادامه تالش آن بتای پیشتوی به

ورزی غتب به ویژه توگه به اصومت با. ک(د تلقی روسیه ملی ام(یت تهدید ناتو را به ع(وان

مسکو در سیاست اارگی گدید اود بت حن مقابله به م ل و واک(ش م(اسب به اقدامات  آمتیکا،

 کتده است. دیاصمانه غتب تیک

 روش پژوهش د 3
روش این پژوهش مبت(ی بت روش توصیفی ا تحلیلی است. روش گتدآوری مطالب و  

و مقاالت  هامجله، هاکتابی اعم از اکتابخانهااالعات مورد نیاز نیز، از اتین مطالعه اس(اد و م(ابع 
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 بتداری بتای گتدآوری ااالعات استفاده شده است.. در این پژوهش، از ابزار فیشاست .و ..

 پژوهش یهاافتهی د 0

 میالدی 2222روسیه پس از  دکترین نظامی ینیبشیپ د 1د  0
ماسیکوت در ی نظامی روسیه، به بیان و تشتیح مقاله دارا هانیدکتتپا از آش(ایی مختصت با 

ی (یبشیپ». دارا ماسیکوت در مقاله شودیمی دکتتین گدید روسیه پتدااته (یبشیپاصوص 

آاتین دکتتین نظامی روسیه در »با اشاره به انتشار « 2222دکتتین گدید نظامی روسیه در سال 

از  .شماردیم بت هاسالی مهم مسکو را در این هاتیمشغول، بتای از «2229روز کتیسما سال 

باع  است تا تصویب و ارائه چهارمین و گدیدتتین دکتتین روسیه  هاتیمشغولدیدگاه او همین 

 به تعوین بیفتد.

، «آمتیکا متحدهاالتیامدااله در انتخابات »، «مدااله در امور سوریه»در این مدت مسکو به 

یاتی با موتورهای ی کتوز عملهاموشکی پیشتفته اود از گمله: هاسالحرونمایی از بتای از »

 مشغول بوده است....« و  مایپانوسیاقی؛ اژدرهای اهسته

شدن روابال مسکو با واش(گتن و همچ(ین به دلیل تیته»که  ک(دیمماسیکوت اعالم امیدواری 

دیگت وقت آن رسیده است « کسب تجارب چشمگیت عملیاتی ارتش روس در سوریه و اوکتاین

ی مورد تصویب زودبهشده و چهارمین دکتتین نظامی این کشور  روزبهکه دکتتین نظامی روسیه 

 قتار گیتد.

 بتی المللنیباشاره ماسیکوت به تیتگی روابال مسکو و واش(گتن به رقابت این دو قدرت در سطح 

های اایت این دوره که با مشخصاتی نظیت رقابت ای دهه آمتیکا روابال روسیه و. گتددیم

شود، پا از فتوپاشی ای ش(ااته میو گ(  فته(گی و رسانه کیتیهای ژئوپلتسلیحاتی، رقابت

های چ(دان اوالنی، واقعیت ، با گ شت زمانی نهحالنیا شوروی تا مدتی متوقف شد؛ با

در  آمتیکا ود را بت م(اسبات دو کشور حاکم کتد. در حال حاضت روسیه وژئوپلیتیک بار دیگت ا

هایی نظیت قتاردادهای دوگانبه ک(تتل تسلیحات، اتهامات متقابل داالت در امور داالی حوزه

علیه روسیه با یکدیگت ااتالف داشته و بلکه در  آمتیکا هایاق کتیمه و تحتیمیکدیگت، الح

اند. سطح ااتالف میان دو کشور به حدی است که بتای آن را ها در حال نزاعبتای از این حوزه
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که بعد از آمدن دونالد تتامپ به  دادینشان م هایابیاند. ارزم(ازعات گ(  ستد مقایسه کتده با

را در اود پدید  یاسابقهکم نزدیکی از است (ایی فصل یک مسکو  –کاخ سفید، روابال واش(گتن 

ت(ها مشکالت هت دو کشور حل اواهد شد که بسیاری از مشکالت م(طقه و اواهد آورد که نه

تحقن نیافت، بلکه روابال هت دو  یااما چ(ین گمانه شد؛ اواهد حل هم  ن در سایه این روابالگها

ید و احتمال دارد که به تقابل دوران گ(  یانتظار به ستدی گتا ازحدشیگهان ب یاقدرت هسته

ستد و شدیدتت از آن بتگتدند. بترسی و تبیین اس(اد راهبتدی دو کشور نیز بیانگت آن است که 

به  متحدهاالتیاند. این تهدید بتای ایک از اتفین، سطح باالیی از تهدید بتای اتف مقابل قائلهت

المللی بتای اود به شمار تهدید در سطح بین نیتتحدی است که روسیه را در ک(ار چین، بزرگ

 .آورده است

به اود گتفته است.  تتعیابعاد وس آمتیکا ااتالفات میان روسیه و ،اتفنیبه ا 2229از سال 

. پوتین گتددیاوکتاین در شتق اروپا یکی از مسائل گ(جالی میان هت دو کشور تلقی م

تیکا و متحدان آم متحدهاالتیروسیه، تحول در اوکتاین را نوعی کودتا از سوی ا گمهورایرئ

به  ؛و به این باور است که آمتیکا مسئول الن بحتان در این م(طقه است ک(دیقلمداد م اشیغتب

در اروپا، متزهای روسیه را با  یضد موشک یهاویژه با گستتش ناتو به سوی شتق و استقتار سامانه

و کشور در این بحتان روبتو سااته است. بحتان سوریه و رویارویی هت د مهارتقابلیغ یهاچالش

آمتیکا از  متحدهاالتیاز مسائل دیگتی است که بت روابال مسکو و واش(گتن سایه افک(ده است. ا

حضور مسکو در تحوالت سوریه به شدت ناراحت است و روسیه را یکی از حامیان اصلی بشار 

رت، مشکالت و باورم(د است که با موگودیت بشار اسد در قد داندیسوریه م گمهورایاسد رئ

و  داندیاما مسکو، آمتیکا را مسئول اصلی دوام گ(  در سوریه م ؛سوریه حل نخواهد شد

باع  دوام  ،که واش(گتن با حمایت سیاسی و تسلیحاتی اود از مخالفان حکومت دمشن دیگویم

 از ااورمیانه شده است. گ(  و گستتش بحتان در این م(طقه

ها از داالت روسیه در ستنوشت انتخابات ریاست گمهوری این کشور بسیار بتافتواته ییآمتیکا

. با ای(که مسکو این اتهام را رد دان(دیاند و آن را یک ایانت بزرگ از سوی مسکو مو ناراحت

سیاسی  یهاا رسماً دولت روسیه را به هدایت حمالت سایبتی علیه سازمانکتده است، اما آمتیک

ایجاد ااتالل در روند انتخابات ریاست  ،آمتیکا متهم و اعالم کتد هدف از این حمالت سایبتی
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مب(ی بت  ییهایزنگمهوری آمتیکا بوده است. بتاساس همین نوع اظهارات بود که حدس و گمانه

که تتامپ تالش اواهد کتد تا تقابل  شدیم ی(یبشیشکل گتفت و پ نزدیکی واش(گتن و مسکو

که تتامپ علیتغم  رسدیمیان روسیه و آمتیکا را به یک تعامل پایدار تبدیل ک(د، اما به نظت م

به مسکو،  اشیکینتوانست فضای حاکم بت آمتیکا را بشک(د و با نزد ،تمایالت احتمالی قلبی اود

 نماید. تتنیس(گبار اتهامات را بت اود 

 در هم روسیه که بپ یتد آمتیکا های پوتین این است کهتتین اواستهای(که، یکی از مهم تینها در

 قدرتم(د آمتیکا اندازهبه باشد، انمی در اشحیاتی م(افع پای که هاییعتصه در یکم و بیست قتن

 المللیبین قوانین از فتاتت گاهی عواقب، از تتس بدون بتواند اآمتیک مان(د اواهدمی روسیه. است

 حمله از بعد آمتیکا هایبه همین دلیل تحتیم ؛ر عتصه گهانی بزندد ابتکاراتی و اقدامات به دست

 دالیل به بیشتت و گیتدمی نظت در اودش بتابت در آمتیکا گستاای نوعی را اوکتاین به کتملین

 عقب به را ناتو تا است این دنبال به پوتین. است هاتحتیم این لغو دنبال به اقتصادی، نه و سیاسی

کشور،  این بتای است حیاتی تهدید روسیه به ناتو شدننزدیک است معتقد که علت نیا به نه بتاند،

شدن به حوزه نفوذ روسیه را نوعی تالش غتب بتای بلکه به این دلیل که تالش ناتو بتای نزدیک

قدرتی  کتدن این کشور و گسارت داالت غتب در حوزه نفوذ اود به ع(وانمتعوب و تحقیت

 داند.گهانی می

که یک دکتتین به روز شده  اندنکتدهاگتچه مقامات روسی اعالم » سدینویمدارا ماسیکوت  

وگود  2222بودن رونمایی از آن در سال در دست اگتا است، اما دالیل مختلفی بتای م(طقی

 :پتدازدیماو سپا به بیان دالیل اود «. دارد

 « ی روسیه به ااات وگود تهدیدات آمتیکاهای(یبشیپبتهم اوردن و تغییت» 

 « به دلیل عبور و گ ر از یک «. »ی نظامی روسیهزیربتنامهبتای  2222اهمیت باالی سال

بتای نوسازی و بازیابی  (هیپتهزی دشوار و البته هاتالشدهه آشفتگی و همچ(ین انجام 

 «البانهگاهآمادگی نظامی اود با انجام اصالحات 

؛ 2222تا سال  درصد از تجهیزات نظامی روسیه 62 رسانیگزی(ی و بتوزگای»ماسیکوت 

اصالحات »را از گمله این « افزایش تعداد پتس(ل نظامی روسیه و تتمیم پایگاه ص(ایع دفاعی

 .داندیمدر ارتش « البانهگاه
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http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 « رسانی دکتتین وزیت دفاع روسیه به فتارسیدن زمان بتوز« ستگئی شویگو»اذعان و تصتیح

ستگئی شویگو معتقد است که این »از دیدگاه نویس(ده مسسسه رند، «. ظامی در روسیهن

به ارتش  2222اصالحات و همچ(ین بتای از دستورات ریاست گمهوری متبوب به سال 

 «.روسیه این اگازه را داده است که اود را به سطح کیفی گدیدی بتساند

 « دات از سوی آمتیکا و تهدی مخصوصاًی تهدیدات اارگی، روتمتکز روسیه

 «2229در ناتو از سال  مانانشیپهم

 «های های اقتصادی، انقالباعتقاد رهبتان روسیه به افزایش روندهای م(فی از گمله تحتیم

 «هارنگی و درگیتی محتمل میان دولت

 «اعتقاد روسیه به نابودی و اضمحالل نظام گهانی فعلی دنیا به رهبتی آمتیکا» 

 «ی بزرگ مان(د چین و روسیههاقدرتکشیدن الشرسیدن وقت به چ» 

بتای  شانمانیپهمفتضیه روسیه مب(ی بت تالش آمتیکا و »از دیدگاه ماسیکوت دلیل و شاهد 

ی، اهستهو بترسی موقعیت  متحدهاالتیاایجاد تهدید و یا مهار روسیه، صدور استتاتژی دفاع ملی 

« و حضور نوبتی نیتوهای ناتو در اروپای شتقیی بزرگ هاقدرتتمتکز مجدد پ(تاگون بت رقابت 

 است.

 « و  2225ی به ع(وان ویژگی بارز در استتاتژی ام(یت ملی روسیه در سال اعتمادیبافزایش

 «2227م(شور مفهوم سیاست اارگی آن در سال 

 « مب(ی بت به روزرسانی « نیکوالی باتتوشیف»تصتیح دبیت شورای ام(یت فدرال روسیه

 «ت ملی در سال آی(دهاستتاتژی ام(ی

 «و  2222ی هاسالروی دو دکتتین نظامی قبلی روسیه در « 2222تا سال »بت ذکت  دیتیک

2229» 

 مطلب در دکترین جدید: 7 ینیبشیپ
ی کتده است. (یبشیپمطلب از دکتتین گدید روسیه را  3دارا ماسیکوت سپا در مقاله اود، 

است، اما « ثبات نظت»دارای « سااتار»و « زبان»ظ او معتقد است که اگتچه دکتتین گدید از لحا

ی پیش رو و هاتیفعالشدن نقاب تمتکز به اضافه»و همچ(ین « اعمال تغییتات کوچک اما با اهمیت»

 است.« تیناپ اگت(اب»نیز در آن دکتتین « آی(ده
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دات داالی ، تهدیم ال ع(وانبه: »پتدازدیمماسیکوت با بیان یک م ال به تشتیح بیشتت موضوع 

گ(جانده شد و از آن زمان، روسیه به بازنگتی روابال حقوقی  2229بتای اولین بار در دکتتین سال 

متکز ک(تتل » ایتیساو هدف از ایجاد و «. ی ام(یتی ملی داالی پتدااتهاآژانابین ارتش و 

 .ک(دیمع(وان « ک(تتل انواع مختلف تهدیدها»را « دفاع ملی در مسکو

ی رهبتی، نوسازی هاهیانیب، درک تهدیدات روسیه، های(یبشیپ بتاساس»سیکوت و به اعتقاد ما

، احتماالً موارد زیت در «2229نیتو و عملیات گ(گی از زمان انتشار آاتین دکتتین نظامی در سال 

 دکتتین نظامی گدید روسیه گ(جانده شود:

 قب( از درگیری یرنظامیغ یهاروشمداوم بر  تأکید و تمرکز د 1

 نظامی و حین وقوع آن
به همتاه بسیاری  2223از سال  «والتی گتاسیموف»رئیا ستاد کل روسیه  دیتیکتمتکز و »

ی تیکارگبهو همچ(ین  بت تدابیت غیتنظامیها سالهای نظامی روسیه در اول دیگت از استتاتژیست

، «سیهرو 2229بیان و گستتش این مفهوم در دکتتین نظامی »، «ی درگیتهااتفکامل 

، «ونزوئال احتماالًکتدن این مفهوم توسال فتماندهان ارتش روسیه در اوکتاین، سوریه و عملیاتی»

ی در دستیابی به اهداف سیاسی و تنظامیغی هاروشبه نقش  2223اشاره گتاسیموف در مارس »

از  «ی تحقیقاتی علمی نظامیهاسازمان استتاتژیک و دعوت به پژوهش در مورد این مفهوم توسال

 .باشدیماز دکتتین گدید روسیه  مسلفهدالیل ماسیکوت بتای اتح این  نیتتمهم

  فعال امؤثراستراتژی دفاع  د 2
ارشد مسسسه رند، دلیل اود را در اظهارات گتاسیموف گستجو کتده  گتلیتحلنویس(ده و 

کپارچه است. ی مستلزم دفاع یتنظامیغگتاسیموف معتقد است که ادغام تهدیدات نظامی و »است. 

عملیات نظامی  زمانهماو اااتنشان کتده که در حین درگیتی نظامی، دشم(ان روسیه ضمن انجام 

کتدن  ثباتیبآوردن ضتبات دقین به اهداف بسیار مهم، اقدامات غیتمستقیمی را بتای و وارد

ه روز شده ماسیکوت از این اظهارات نتیجه گتفته است که یک دکتتین ب«. ده(دیمروسیه انجام 

« استتاتژی دفاع فعال»ممکن است شامل ذکت یک مفهوم گدید دفاعی یکپارچه از عملیات مان(د 

ی فعاالنه سازیا( مجموعه اقدامات »گتاسیموف به اور مبهم آن را »باشد. به اعتقاد وی 
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 توصیف کتده است.« تهدیدات علیه ام(یت کشور

 

 استراتژی اقدام محدود د 3
های نظامی روسیه آاتین روش )راهبتد  این کشور را استتاتژیست»ست که ماسیکوت نوشته ا

اولین عملیات بزرگ گ(گی اار  از م(طقه مسکو از زمان  -قبل از استقتار ارتش در سوریه 

بتای « استتاتژی اقدام محدود» از عبارت گتاسیموف اایتاً م(تشت کتدند. - 2362افغانستان در دهه 

بتای انواع مختلفی از عملیات اعمال  تواندیماین مفهوم  ه استفاده کتد.توصیف عملیات در سوری

ااص از این عبارت بتای توصیف یک کارزار عملیاتی اار  از  اوربهشود، اما گتاسیموف 

استتاتژی اقدام محدود ا  م(طقه استفاده کتد. او سپا با بیان ای(که این مفهوم ا

ام(یت ملی و اصطالحات  نامهفته( »گود ندارد، ب(ا به روسیه و ارتش رسمی المعارفدائته در

 تعتیف این مفهوم نوشته است: در ،2226 در نسخه چا  «نظامی دیمیتتی روگوزین

روشی از انجام گ(  و عملیات با اهداف محدود، با گستتش عمدی اقدامات نظامی در »

از نیتوهای  ی معینهاگانو یم(اان کامالً مشخص، فقال با استفاده از بخشی از پتانسیل نظامی 

 «.ی دشمنهاگاناز اهداف و ی شدهانتخابزدن به تعداد معین مسلح، بتای ضتبه

که بتای دستیابی به  تدیگیماین استتاتژی در شتایطی مورد استفاده قتار »به اعتقاد ماسیکوت 

اگت اتف یا اتف ، نیازی به استفاده از کل قدرت نظامی یک کشور نباشد و یا شدهنییتعاهداف 

، اقدامات حالنیع در دیگتی بخواهد از اقدامات گستتده و اطتناک دشمن گلوگیتی ک(د.

عمدتاً با شتوع حمالت آتش و انجام عملیات مشتتک  هاآن نظامی ماهیت محدودی دارند.

انجام  تتکوچکدر مقیاس  هاپیت ارتش و نیتوهای هوایی، ضد هوایی، اطوب مقدم

 «.البدیمی، شتایال ااصی اهستهی هاسالحاتژی گ(  با استفاده محدود از استت .شوندیم

نظامی  یهاشرکتنبردهای متراکم و نقش رو به رشد  میادین د 0

 خارجی
از  االصه اوربهبتای اولین بار و « روسیه 2229در دکتتین »ب(ا به نوشته ماسیکوت، 

ی هایژگیوبه ع(وان یکی از  هاآننام آورده شد و از « ی اصوصی نظامیهاشتکت»
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ی اصوصی نظامی در ک(ار نیتوهای م(ظم در هاشتکتاز آن زمان،  یاد شد. «ی مدرنهایتیدرگ»

دکتتین  . به اعتقاد او،اندکتدهمیادین نبتدهای پیچیده نبتد در سوریه، اوکتاین و لیبی شتکت 

تتین حالت شامل اشاره مبهم یا گدید روسیه احتماالً این موضوع را ادامه اواهد داد و یا در به

گیتاسیموف اشاره  اواهد بود. سپا او به اظهارات هاشتکترمزگ اری شده از افزایش نقش این 

در  در مبارزه مسلحانه در حال افزایش است. ک((دهشتکتتعداد بازیگتان : »دیگویمکه  ک(دیم

ی اصوصی نظامی هاتکتشی مختلف شورشی، هاگتوهی مستقل، هادولتک(ار نیتوهای مسلح 

 «.ک((دیمدر میدان گ(  نبتد  اود اوانده« شبه کشورها»و 

 آینده ناخوشایند و دشوار کنترل تسلیحات د 5
روسیه، این  2222در دکتتین  احتماالً»ی کتده است که (یبشیپماسیکوت در مقاله اود 

«. داندیم 2INFبه موسوم « ی میان بتداهستهی هاموشکپیمان م(ع »را مسئول نقض  دولت، آمتیکا

روسیه به دروغ نقض پیمان »ماسیکوت با رد اتو  اولیه آمتیکا از این پیمان ادعا کتده است که 

INF  ک(دیم« ی سااتگیهابهانهبه  متحدهاالتیاتوسال  گانبهکی نشی(یعقب»را متوگه ،

- 3M623 (SSC)ان(د هایی مسالح مسکو بتای تولید مخفیانه چ(دسالهی هاتالش کهیدرصورت

 «.  موشک کتوز بتاالف معاهده را نادیده گتفته است6

اتحاد  و ایاالت متحده آمتیکا بین ،2366 در سالاشاره ماسیکوت به پیمانی است که  

 اگتایی 2366و در سال  امضا روسیه فتوپاشی شوروی با پا از و گماهیت شوروی سوسیالیستی

گمهور رئیا ، دستخوش تحوالت عجیبی شد.دونالد تتامپشد. این پیمان پا از روی کار آمدن 

اعالم کتد که به دلیل نقض مکتر این پیمان توسال روسیه، آمتیکا از  2226اکتبت  22آمتیکا در 

د. در پی این از این پیمان اار  ش 2223سال  در رسماً رونیا از. پیمان م کور اار  اواهد شد

 پیمان اار  شد. نیا از، روز بعد یکروسیه نیز  واک(ش،

احتماالً دکتتین گدید بت التزام و تعهد روسیه به پیمان گدید »ماسیکوت ادامه داده است که 

START  تیکید داشته و موضع روسیه را در مورد گلوگیتی از مسابقه تسلیحاتی بیان

 2223اوایل سال  شویگو در روسیه، ستگئی البته او با توگه به اظهارات وزیت دفاع «.ک(دیم

 

2- Intermediate Range Nuclear Forces Treaty 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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روسیه کار روی یک موشک کتوز پتتاب دوربتد مافوق صوت مبت(ی بت سیستم »که  سدینویم

کیلومتت افزایش  522زمی(ی موگود را به بیش از بتد  شدهکیشلی هاستمیسکالیبت را آغاز و بتد 

 «.دهدیم
 

 روسیه یاهستهاساسی در سیاست  رییتغ عدمد 6
و دیگت فتماندهان روسیه در سال  گمهورایرئماسیکوت با اشاره به اظهارات والدیمیت پوتین، 

ی آن کشور هیچ تغییت اهستهی کتده است که در دکتتین گدید روسیه سیاست (یبشیپ 2223

یا « شلیک در ه(گام هجوم»اساسی نخواهد کتد. به اذعان او، پوتین سیاست روسیه را یک سیاست 

 «.بازدارنده»و  «پیشگیتانه» یاهسته، نه یک سیاست داندیم «به حملهحمله »

رزمی و هوش مصنوعی در  یهارباتاهمیت انواع سالح باالرونده،  د 7

 دکترین جدید
ی صعودی مان(د هاییواناتبت  غالباً دکتتین گدید روسیه »ارشد مسسسه رند،  گتلیتحلبه اذعان 

 احتمال بهدر این س(د «. تیکید دارد« ی گدید تسلیحاتیهایف(اور»و « ی مافوق صوتهاموشک»

کمک به »و « ی گ(گیهانقش»به دلیل « ی ضتبات دقین متعارف روسیههاسالح»از  ادیز

  بسیاری از ، ستایش اواهد شد. ماسیکوت ادامه داده است که روسیه«یاتهستهیغبازدارندگی 

موشک تحویل مافوق »، «موشک بالستیک پتتاب هوایی» مان(د را های اودگدیدتتین سالح

رسانده « آزمایش»و چ(دین سالح دیگت را به متحله  «یاهستهموشک کتوز با انتژی »، «صوت

 است.

وگود  در این واقعیت هیچ شکی»او همچ(ین به سخ(ان گتاسیموف اشاره کتده است که 

ه در این زمی(ه ]ابتقهتمانان[ در مقایسه با کشورهای پیشتفته از نظت تک(ولوژیکی گهان، ک ندارد

ی هایتیدرگی متمایز هایژگیو نیتتیاصلیکی از »از دیدگاه گتاسیموف  «.روسیه پیشتو است

 «رباتیک هایسالح» از گمله ،«های گدیدانواع دیگت سالح استفاده گستتده از دقت باال و»آی(ده، 

روسیه از یکی دیگت از شواهد ماسیکوت بتای این ادعا، اظهارات پوتین مب(ی بت استفاده «. است

 .باشدیم« اداره گهان»و « قدرت هوش مص(وعی»

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.rferl.org/a/putin-says-russia-has-ruled-out-launching-preemptive-nuclear-strikes-only-use-defensively/29552055.html&usg=ALkJrhhTj7I23FAxOcD6gYTFxTdayy5Gsw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.rferl.org/a/putin-says-russia-has-ruled-out-launching-preemptive-nuclear-strikes-only-use-defensively/29552055.html&usg=ALkJrhhTj7I23FAxOcD6gYTFxTdayy5Gsw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://tass.ru/armiya-i-opk/5062463&usg=ALkJrhi_1o9DN4bJyCF9zWZmR_RJAVvQjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://tass.ru/armiya-i-opk/5062463&usg=ALkJrhi_1o9DN4bJyCF9zWZmR_RJAVvQjg
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 برای رقابت با کشورهای بزرگ متحدهاالتیاانتقادات پرحجم علیه  د 8
دکتتین و استتاتژی ام(یت ملی گدید روسیه،  در»ی کتده است که (یبشیپماسیکوت 

 تتشیپکه  اورهمان«. وارد اواهد شد متحدهاالتیااس(اد استتاتژی  بت انتقادهای غیتمستقیمی

ی اایت روابال میان آمتیکا و روسیه به شدت به تیتگی گتاییده است. هاسالگفته شد، در 

را متهم به تالش بتای  متحدهاالتیای کتده است که در دکتتین گدید، روسیه (یبشیپماسیکوت 

 کتده است.« ک(تتل روسیه و در نهایت گهان»

 «تهدید نظامی»آمریکا به دسته  متحدهاالتیاعدم ارتقاء  د 7
 صتاحتاًکه روسیه  رسدیمبعید به نظت »در دکتتین نظامی گدید روسیه  از دیدگاه ماسیکوت

 کتده دایپناتو تا نزدیک متزهای روسیه امتداد  که چتا ب(امد.« تهدید نظامی»یا ناتو را  متحدهاالتیا

بتدن باال او البته اذعان کتده است که«. ک(دیمتلقی « اطت نظامی»و روسیه در حال حاضت آن را 
در دنیای  تهدید نظامی، حتکتی اطتناک ی تهدیدات به سطحب(دابقهیا ناتو در  متحدهاالتیا

اقداماتی است که یک دکتتین گدید  نیتتک((دهکیتحتقطعاً یکی از  استتاتژی نظامی است و
که در آن  شودیمبه دولتی گفته  تهدیدهای نظامی» انجام دهد. از دیدگاه ماسیکوت، تواندیم
و درگه باالیی از آمادگی نظامی در هت دو اتف وگود « عی وقوع درگیتی نظامیاحتمال واق»

اگت ستاد کل روسیه تالش ک(د »ضم(ی تهدید کتده است که  اوربهماسیکوت البته «. داشته باشد
که مستقیماً از روسیه به ع(وان یک دشمن نام  متحدهاالتیای هایاستتاتژاین متحله را با اشاره به 

 «.قطعاً بیش از م(افع روسیه اواهد بود متحدهاالتیای م(فی بزرگ هاواک(شوگیه ک(د، ت بتدیم

میتاث »در پایان این مقاله، دارا ماسیکوت از دکتتین گدید نظامی روسیه به ع(وان 

. از نظت او احتماالً این آاتین دکتتی(ی اواهد بود که گتاسیموف به ع(وان بتدیمنام « گتاسیموف

در دکتتین گدید ». ماسیکوت همچ(ین معتقد است که ک(دیمکل آن را تصویب رئیا ستاد 

« هوش مص(وعی»، «ی رزمیهاربات»، «ی مافوق صوتهاموشک»ی گدید مان(د هاتیقابلروسیه، 

ی بتای دستیابی به نتای، در اولویت تنظامیغو پیچیدگی روزافزون در تتکیب ابزارهای نظامی و 

 «.تدیگیمقتار 

 ی:ریگجهینت
و بانفوذتتین متاکز  نیاز مسثتتت یکی« رند»مسسسه تحقیقاتی که اشاره شد  گونههمان

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://tass.com/defense/1065696&usg=ALkJrhh2kAMKnLQ6OHxgEi6mZYGcqcFv3g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://tass.com/defense/1065696&usg=ALkJrhh2kAMKnLQ6OHxgEi6mZYGcqcFv3g
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صهیونیسم )کاخ سفید و مافیای تجارت گهانی  یتیگمیتصم و یگ اراستیتحقیقاتی در حوزه س

ها و همواره نتای، پژوهش ،سیاستمداران و مقامات بل(دپایه کاخ سفید .شودمحسوب می  المللنیب

های اود به گیتیقیقات این مسسسه را مدنظت داشته و در سطح باالیی این نتای، را در تصمیمتح

 .ب(دندکار می

به  رند،قبل از پیوستن به  . اویکی از محققین ارشد این مسسسه است «کوتیماس دارا»اانم  

ادمت بوده مشغول به آمتیکا های نظامی روسیه در وزارت دفاع گت ارشد تواناییع(وان تحلیل

بی(ی دکتتین گدید نظامی پیش»تحت ع(وان  یابا نگارش مقاله ،م 2223در سال  وتکیماس .است

 از .پتدااته است 2222دکتتین نظامی گدید روسیه در  ی(یبشیبه تحلیل و پ «2222روسیه در سال 

ین نظامی بی(ی دکتتپیش ،شودکه روسیه از گمله بازیگتان مهم م(طقه و گهان محسوب می آنجا

 .توگه و حائز اهمیت استقابل ،مسسسه تحقیقاتی رند از سوی این کشور

که دکتتین  آنجا از ،در نگاه اول ؛توگه استهای روسیه از دو م(ظت قابلدکتتینتوگه به 

و نوع نگتش کشور مزبور  ی(یباگتماعی و سیاسی یک کشور و بیانگت گهان یهاتیمحصول ذه(

آن  یتیگدرک ماهیت گهت وراهبتدی  یهاارزشم(د بتای تحلیل م(طنتواند م(بعی می ،است

از این  .بخشی گداناپ یت در فتآی(د تحلیل محیال ام(یتی پیتامونی است ی(یاس(اد دکتت .کشور باشد

 ا ام(یتی یهااستیدکتتین روسیه به سبب اهمیت تاریخی و راهبتدی که این کشور در س ،م(ظت

باید  ،در نگاه دوم .باید مورد ک(کاش و تحلیل دقین قتار گیتد ،دفاعی گمهوری اسالمی دارد

است. به دلیل سابقه این مسسسه و میزان  شده انجامی توسال مسسسه رند (یبشیپتوگه داشت که این 

 ی این مسسسه بسیار حائز اهمیت است.(یبشیپی آمتیکا، تحلیل و هااستیسی آن در اثتگ ار

و ام(یتی  یکیتیضاع ژئوپلم، او 2332 دسامبت 25 در ت شورویفتوپاشی اتحاد گماهیپا از 

کشور روسیه سعی کتد در قامت  ،نیب نیا پیتامون مسکو نیز به شدت دستخوش دگتگونی شد. در

ای، نقش مهمی در تحوالت گهانی به ویژه المللی و به ع(وان قدرت م(طقهیک بازیگت مستقل بین

 2332روسیه از سال  ،ستادر م(اان اروپای شتقی، آسیای متکزی و قفقاز ایفا نماید. در این را

تالش نمود با تعتیف دکتتین نظامی، محیال پیتامون اود را از هتگونه اطتی مصون نگه دارد. 

با توگه به تهدیدات نظامی موگود علیه ام(یت ملی روسیه، این کشور تاک(ون سه  ،بت این اساس

صویب رسانده است. با به ت، اتح و 2222و  2222، 2333 یهادر سالرسمی  اوردکتتین نظامی به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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از سوی دولت آن کشور،  تاک(وندهه از آاتین دکتتین رسمی نظامی روسیه،  گ شت یک

دکتتین گدید تصویب نشده است. این پژوهش با توگه به مقاله دارا ماسیکوت کوشید تا ضمن 

سبت تا حدودی با نگاه و نوع تحلیل این مسسسه ن کشف نگاه مسسسه رند به دکتتین گدید روسیه،

 به این دکتتین آش(ا شود.

که ب(ا به اعتقاد و دیدگاه اانم دارا ماسیکوت روسیه به دلیل  دهدیمی پژوهش نشان هاافتهی

رونمایی از بتای از »، «آمتیکا متحدهاالتیامدااله در انتخابات »، «مدااله در امور سوریه»

ی؛ اژدرهای اهستهوتورهای ی کتوز عملیاتی با مهاموشکی پیشتفته اود از گمله: هاسالح

 ی دکتتین نظامی اود نشده است.روزرسانبهه(وز موفن ...« و  مایپانوسیاق

ی روسیه به های(یبشیپبتهم اوردن و تغییت »گمله او معتقد است که به دالیل مختلفی از 

اذعان » ،«ی نظامی روسیهزیربتنامهبتای  2222اهمیت باالی سال »، «ااات وگود تهدیدات آمتیکا

رسانی دکتتین نظامی در وزیت دفاع روسیه به فتارسیدن زمان بتوز« ستگئی شویگو»و تصتیح 

 مانانشیپهمتهدیدات از سوی آمتیکا و  مخصوصاًی تهدیدات اارگی روتمتکز روسیه »، «روسیه

های اعتقاد رهبتان روسیه به افزایش روندهای م(فی از گمله تحتیم»، «2229در ناتو از سال 

اعتقاد روسیه به نابودی و »، «هاهای رنگی و درگیتی محتمل میان دولتاقتصادی، انقالب

ی هاقدرتکشیدن رسیدن وقت به چالش»، «اضمحالل نظام گهانی فعلی دنیا به رهبتی آمتیکا

 زمان این بتوزرسانی بسیار نزدیک است. و ...« بزرگ مان(د چین و روسیه

ی قبل از تنظامیغی هاروشمداوم بت  تیکید و تمتکز»ه رند، ارشد مسسس گتلیتحلبه اعتقاد 

 میادین»، «استتاتژی اقدام محدود»،  «فعال )مسثتاستتاتژی دفاع »، «درگیتی نظامی و حین وقوع آن

آی(ده نااوشای(د و دشوار ک(تتل »، «ی نظامی اارگیهاشتکتنبتدهای متتاکم و نقش رو به رشد 

اهمیت انواع سالح باالرونده، »، «ی روسیهاهستهی در سیاست اساس تییتغ عدم»، «تسلیحات

بتای  متحدهاالتیاانتقادات پتحجم علیه »، «ی رزمی و هوش مص(وعی در دکتتین گدیدهاربات

 نیتتمهماز « آمتیکا به دسته تهدید نظامی متحدهاالتیاعدم ارتقاء »، «رقابت با کشورهای بزرگ

 وسیه است.موضوعات و نکات دکتتین گدید ر



 براساس تحلی( مؤسسه رند آمریکامیالدی  2222های دکترین نظامی جدید روسیه پس از سال شاخصه

231 

 منابع:
 . ارزیابی ره(امه نظامی گدید روسیه، فصل(امه راهبتد دفاعی، 2363) یمهدامیتی،  -2

 ، پاییز.32سال هشتم، شماره 

پژوهش(امه ، و روش تدوین دکتتین نظامی اصول  .2366محمدباقت )دانش آشتیانی،  -2

 نظم و ام(یت انتظامی، شماره سوم، پاییز.

 . راه(مای تدوین دکتتین، تهتان: انتشارات ستاد 2363) یعلثتوتی، محسن؛ مظلوم،  -3

 کل نیتوهای مسلح.

، تتگمه تداوم و تغییت در ام(یت ملی و دکتتین نظامی روسیه  .2362) گیوتس(ابکشی -9

 .، اسف(د22نامه روسیه ، سال دوم، شماره )ویژه نشتیه نگاهپور، علی بختیاری

گوناگون دکتتین ام(یتی، دفاعی روسیه،  ی ابعادابیارز  .2363عبدالتسول )دیوساالر،  -5

 ، پاییز.72فصل(امه سیاست دفاعی، سال پانزدهم، شماره 

نامه روسیه ، سال دوم، شماره نگاه )ویژه  . نشتیه2362) دکتتین نظامی گدید روسیه -7

 .، اسف(د22

  . فته(  واژگان نظامی، تهتان: انتشارات ایتان سبز.2367محمود )رستمی،  -6

 . سیاست دفاعی، تهتان: انتشارات متکز تحقیقات راهبتدی 2335) عقوبزهدی، ی -6

 دفاعی.

، ش دکتتین نظامی گدید روسیه به قفقاز و آسیای میانهنگت . 2362) صباغیان، علی -3

 .9 همشهتی دیپلماتیک، نیمه اول دی، شماره

ی بت تهیه و تدوین ره(امه راهکشی امقدمه . 2336مهتداد )قاسمی، محمد؛ اشتاقی،  -22

 یا، فصل(امه کارآگاه، سال یازدهم، پاییز.پل

 . مجادله دفاعی ا هجومی در دکتتین نظامی روسیه، فصل(امه 2365) تیگهانگکتمی،  -22

 ، پاییز و زمستان.57ا  56سیاست دفاعی، سال چهاردهم و پانزدهم، شماره 

، 2222تا  2222ی هاسال . تحوالت سیاسی دفاعی روسیه: 2366) تیگهانگکتمی،  -22

 ، تابستان.76مه سیاست دفاعی، سال هفدهم، شماره فصل(ا



 1022بهار و تابستان ، چهارم، شمارة سوم، سال مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصرعلمی  فصلنامهدو

232 

، قابل 2222بی(ی دکتتین گدید نظامی روسیه در سال پیش  .2223دارا )ماسیکوت،  -23

 دستتسی در سایت مسسسه رند.

 تیتیثسپتامبت و  22 . بترسی تحوالت دفاعی نظامی ناتو پا از 2332) هیآسمهتوز،  -29

 ، تابستان.33هبتد دفاعی، سال نهم، شماره آن بت محیال ام(یتی  .ا.ا.، فصل(امه را

 http://www.swar.ir، سایت گ(  نتم و عملیات روانی -25

 https://www.rand.orgسایت مسسسه رند،  -27

 


