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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 2019, she analyzed and predicted the new Russian
military doctrine in 2020 with writing an article titled "The forecast of the New
Russian Military Doctrine in 2020". 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
2020". 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.
Keywords: doctrine, Russia, Rend, Military.
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چکیده
مسسسه تحقیقاتی «رند» یکی از مسثتتتین و با نفوذتتین متاکز تحقیقاتی در حوزه سیاستگ اری و
تصمیمگیتی کاخ سفید و مافیای تجارت گهانی (صهیونیسم بینالملل محسوب میشود .سیاستمداران و مقامات
بل)دپایه کاخ سفید ،همواره نتای ،پژوهشها و تحقیقات این مس سسه را مدنظت داشته و در سطح باالیی این نتای ،را در
تصمیمگیتیهای اود به کار میب)دند .اانم «دارا ماسیکوت» یکی از محققین ارشد این مسسسه است .او در سال
 2223م ،با نگارش مقالهای تحت ع)وان «پیشبی)ی دکتتین گدید نظامی روسیه در سال  2222م» به تحلیل و پیشبی)ی
دکتتین نظامی گدید روسیه در  2222م پتدااته است .ازآنجا که روسیه از گمله بازیگتان مهم م)طقه و گهان
محسوب میشود؛ پیشبی)ی دکتتین نظامی این کشور از سوی مسسسه تحقیقاتی رند ،قابلتوگه و حائز اهمیت است .از
اینرو ،این پژوهش کوشیده است تا با روش کیفی و با تکیه بت تتگمه مقاله دارا ماسیکوت به دیدگاه و پیشبی)ی این
مس سسه از دکتتین نظامی روسیه پی بتده و به سسال اساسی «چیستی تحلیل و پیشبی)ی مسسسه رند از دکتتین نظامی
روسیه در سال  »2222پاسخ دهد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که «تیکید و تمتکز مداوم بت روشهای غیتنظامی
قبل از درگیتی نظامی و حین وقوع آن»« ،استتاتژی دفاع فعال (مسثت »« ،استتاتژی اقدام محدود»« ،میادین نبتدهای
متتاکم و نقش رو به رشد شتکتهای نظامی اارگی»« ،آی)ده نااوشای)د و دشوار ک)تتل تسلیحات»« ،عدم تغییت
اساسی در سیاست هستهای روسیه»« ،اهمیت انواع سالح باالرونده ،رباتها ی رزمی و هوش مص)وعی در دکتتین
گدید»« ،انتقادات پتحجم علیه ایاالتمتحده بتای رقابت با کشورهای بزرگ»« ،عدم ارتقاء ایاالتمتحده آمتیکا به
دسته تهدید نظامی» از مهمتتین موضوعات و نکات دکتتین گدید روسیه است.

کلید واژهها :دکتتین ،روسیه ،رند ،نظامی.

 -2مدرس و پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
 -2مدرس و پژوهشگت دانشکده امام علی (ع .
 -3مدرس و پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
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 1د مقدمه
روسیه یکی از وسیعتتین کشورهای دنیا و دارای زیتسااتها و تیسیسات مهم ص)عتی و
نظامی است .این کشور در ک)ار آمتیکا ،دو قدرت هستهای در گهان محسوب میشوند .روسیه از
گمله بازیگتانی است که در عتصه بینالمللی از اهمیت ویژهای بتاوردار است .این اهمیت در
حوزه سیاست اارگی ،دفاعی ،نظامی و ام)یتی بهاور فزای)ده ارتقا مییابد .دکتتین یا ره)امه به
ع)وان عالیتتین س)د رسمی در روسیه نقشی مسثت در ارتقاء درک شتقش)اسان و تحلیلگتان ام)یتی
از دیدگاههای دفاعی ام)یتی روسیه دارد .در ادبیات شتقی ،دکتتین نقش محوری در انتقال
دیدگاهها و باورهای رسمی نسبت به گ)

آی)ده و محیال ام)یتی پیش رو دارد.

توگه به دکتتینهای روسیه از دو م)ظت قابل توگه است؛ در نگاه اول ،از آنجا که دکتتین
محصول ذه)یتهای اگتماعی و سیاسی یک کشور و بیانگت گهانبی)ی و نوع نگتش کشور مزبور
است ،میتواند م)بعی ارزشم)د بتای تحلیل م)طنهای راهبتدی و درک ماهیت گهتگیتی آن
کشور باشد .اس)اد دکتتی)ی ،بخشی گداناپ یت در فتآی)د تحلیل محیال ام)یتی پیتامونی است .از این
م)ظت ،دکتتین روسیه به سبب اهمیت تاریخی و راهبتدی که این کشور در سیاستهای ام)یتی -
دفاعی گمهوری اسالمی دارد ،باید مورد ک)کاش و تحلیل دقین قتار گیتد .در نگاه دوم ،باید
توگه داشت که این پیشبی)ی توسال مسسسه رند انجام شده است .به دلیل سابقه این مسسسه و میزان
اثتگ اری آن در سیاستهای آمتیکا ،تحلیل و پیشبی)ی این مسسسه بسیار حائز اهمیت است.
مسسسه تحقیقاتی «رند» ،2مولود فکت فتمانده نیتوی هوایی ارتش آمتیکا در اول گ)

گهانی

دوم است .او ه)گامیکه االقیتهای مه)دسی و تک)ولوژیکی تحقنیافته در تسلیحات نظامی
همچون سیستمهای راداری و بمب اتمی را مشاهده کتد ،به این فکت افتاد تا گهت تغ یه فکتی
نیتوی هوایی آمتیکا و ایجاد نوآوریهای گدید در آن ،یک متکز مطالعاتی تیسیا نماید .از
اینرو ،در سال  2397م پتوژه تحقیقاتی «رند» توسال بخش بتنامهریزی راهبتدی ستاد نیتوی
هوایی ارتش تیسیا شد .پا از مدتی ،پتوژه رند با کمک ب)یاد «فورد» به یک مسسسه که
میموریت مطالعات راهبتدی و بینالمللی دولت آمتیکا را بت عهده داشت ،تبدیل شد .این مسسسه
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پژوهشی مدتی تحت پوشش وزارت دفاع (پ)تاگون قتار گتفت و در اصوص اتحریزی
راهبتدهای دفاعی و نظامی ارتش آمتیکا فعالیت نمود .در حدود سال  2362م ،مسسسه رند
پتوژههای غیتنظامی را به فعالیتهای اود اضافه کتد و به ع)وان یک واحد غیتانتفاعی در شهت
«سانتا مونیکای» ایالت کالیفتنیا استقتار پیدا کتد .هماک)ون این مسسسه به ع)وان یکی از مسثتتتین
و بانفوذتتین کانونهای فکتی تیثیتگ ار در حوزه سیاستگ اری و تصمیمگیتی کاخ سفید و
حتی مافیای تجارت گهانی (صهیونیسم بینالملل در آمده است .بودگههای مالی آن از سوی
دولت فدرال ،وزارت دفاع ،ستاد مشتتک ،سازمانهای دفاع و شتکتها و ب)یادهای اصوصی
تیمین میشود.
این مسسسه ،تحقیقات پژوهشی اود را در موضوعاتی چون مسلفههای ام)یت ملی آمتیکا،
سیاست اارگی ،بترسی امور بینالمللی ،گهانیسازی و دموکتاسی ،مسائل حقوقی ،تجارت و
ستمایهگ اری اقتصادی و اقتصاد گهانی متمتکز نموده است .همچ)ین مسسسه رند در بعد فتاملی،
اهداف اود را بت پایه بترسی بحتانهای بینالمللی اقتصادی و راهبتدهای گهانی آمتیکا قتار داده
است .مسسسه رند ،تمتکز ویژهای روی چالشهای گهانی نیز دارد .در این راستا ،گزارشهای
راهبتدی ساالنهای را م)تشت میک)د که بهاور ویژهای مورد توگه سیاستمداران کاخ سفید قتار
میگیتد .گفته میشود سیاستمداران و مقامات بل)دپایه کاخ سفید به همتاه کارش)اسان این مسسسه،
گلسات تحلیلی و راهبتدی را در کارگتوههای تخصصی رند بتگزار کتده و نتای ،حاصله در
تصمیمگیتیها و سیاستگ اریهای دولت اگتایی میشود.
در اول دهه  52میالدی ،مسسسه رند اتحهایی را در اصوص سیستم دفاعی موشکی ،تولید
موشکهای بالستیک و چگونگی پتتاب بمب اتمی ارائه کتد که به تصویب کمیته دفاعی ک)گته
رسید و اگتایی گتدید .همچ)ین در اول این دهه ،رند توانست با مطالعات گستتده ،اولین پایگاه
فضایی آمتیکا را ب)ا نهاده و سیستمهای هشدارده)ده در مقابل حمالت موشکی شوروی را ابداع و
فعال ک)د .در اول دهه  ،72مسسسه رند از بدنه نیتوی هوایی ارتش اار شد و در دولتهای
ک)دی و گانسون ( 2372-2373پتوژههای تحقیقاتی اود را در وزارت دفاع (پ)تاگون انجام
میداد .در این دوره یکی از محققان بتگسته رند سیاست «نابودسازی متقابل مطمئن» را به وزارت
دفاع ارائه کتد که در حوزه سیاست اارگی آمتیکا اگتایی شد .گفته میشود حتی اشغال ویت)ام،
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متیثت از این اتح بوده است .همچ)ین در اول این دهه ،کارش)اسان مسسسه رند ،روش مطالعاتی
«دلفی» را ابداع کتدند که به ظهور روش علمی و کارآمد گهت پیشبی)ی پیشتفتهای علمی و
تک)ولوژیک در حوزه نظامی و دفاع آمتیکا م)جت گتدید.
در دهه  62میالدی ،مسسسه رند پتوژههای غیتنظامی را به فعالیتهای اود اضافه کتد که
مهمتتین آن بح

«آی)دهپژوهی» بود که به سفارش شورای ملی ااالعات آمتیکا اگتایی شد.

از دیگت پتوژههای تحقیقاتی مسسسه رند در این دوره میتوان به س)اریوسازی ،شبیهسازی
رایانهای تحوالت سیاسی و بینالمللی ،تحلیل سیستمها ،بودگهب)دی و تخصیص مالی هزی)ههای
اتحهای راهبتدی و  ...اشاره کتد.
در اول گ)

ستد ،مسسسه رند عالوه بت ارائه پتوژههای دفاعی و نظامی که مهمتتین آن سپت

نظامی و توسعه تسلیحات اتمی بود« ،دکتتین سیاست بازدارنده» علیه شوروی را ارائه کتد که
اگتایی گتدید .این دکتتین در راستای مهار شوروی و بتاندازی نتم آن قتار داشت .اگتای
«دکتتین سیاست بازدارنده» مسسسه رند ،در فتوپاشی اتحادیه گماهیت شوروی نقشی اساسی داشت
و امتوزه این الگو بتای مقابله با گهان اسالم از سوی سیاستمداران کاخ سفید پیگیتی میشود.
در دهههای  62و  62میالدی سیاست اارگی و نظامی آمتیکا بت اثت گ)

ویت)ام ،تحتیم نفت

از اتف دول عتبی و ظهور انقالب اسالمی صدمات بزرگی متحمل شده بود و مسئله انتژی و
رقابت با شوروی سابن ،از اساسیتتین موضوعات راهبتدی کاخ سفید به شمار میرفت .در این
دوره ،مسسسه «رند» اتح داالت نظامی در الی،فارس را با هدف تسلال بت چاههای نفت این
م)طقه ارائه کتد .این اتح با سقوب اتحادیه گماهیت شوروی در زمان ریاست گمهوری بوش پدر
و در اوایل دهه  32م اگتایی شد که م)جت به گ)

دوم الی،فارس در سال  2332و ورود نظامی

آمتیکا به م)طقه ااورمیانه گتدید.
همچ)ین این مسسسه در اوایل دهه  32م ،در تصویب و اگتای «س)د راه)مای دفاعی آمتیکا»
نقش قابلتوگهی داشت و «دکتتین بتتتی نظامی آمتیکا» را در م)طقه راهبتدی ااورمیانه پیش)هاد
داد.
مسسسه رند در اتاحی پتوژه قتن گدید آمتیکایی در سال  2336م نقش قابلتوگهی بت عهده
گتفت؛ بهاوریکه با به قدرت رسیدن بوش پست در سال  2222م ،این مسسسه در اگتاییشدن این
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اتح از سوی نومحافظهکاران کاخ سفید گایگاه اساسی داشت .اتح اصلی حمله و لشکتکشی
آمتیکا به عتاق و افغانستان از سوی مسسسه «رند» پیش)هاد شده است.
از آنجایی که بعد از فتوپاشی کمونیسم ،اسالم به ع)وان گدیتتین تهدید گهان غتب
محسوب میشود ،مسسسه رند تحقیقات راهبتدی گستتدهای را در اصوص مقابله با گهان اسالم و
ایتان به ع)وان کانون اسالم انقالبی ،در دستور کار اود قتار داد که از مهمتتین اتحهای
راهبتدی «رند» در این راستا میتوان به «شبکهسازیهای اگتماعی» در گوامع اسالمی از گمله ایتان
اشاره کتد که از اواات دهه  32م به متحله اگتا درآمد.
متکز مطالعات سیاسی ااورمیانه مسسسه رند در سال  2226م ،اتح راهبتدی دیگتی را بتای
مقابله با گهان اسالم تحت ع)وان «ایجاد شبکههای مسلمان میانهرو» را به سیاستمداران کاخ سفید
ارائه داد .گستتش ناتو به سمت شتق و نفوذ در حوزه آسیای متکزی و قفقاز تحت تیثیت مستقیم
راهبتدهای تحلیلی مسسسه رند بوده است (. swar.ir
به نقل از سایت مسسسه رند ،اانم «دارا ماسیکوت» یکی از محققین ارشد سیاست در آن
مسسسه است .او قبل از پیوستن به رند ،به ع)وان تحلیلگت ارشد تواناییهای نظامی روسیه در وزارت
دفاع آمتیکا مشغول به ادمت بوده است.
موضوع اصلی تحقیقات ماسیکوت در رند ،موضوعات دفاعی و ام)یتی در روسیه و اوراسیا
است .او در اصوص «استتاتژی نظامی روسیه»« ،عملیات گ)گی و اتح قدرت» و همچ)ین «پویایی
مدرنسازی و تشدید نظامی روسیه» صاحب تخصص است.
بتای از پتوژههای مهمی که او درباره روسیه انجام داده است عبارتاند از :راه گ)

روسیه،

تقویت ثبات استتاتژیک با روسیه ،رویکتدی گدید بتای ک)تتل تسلیحات متعارف در اروپا:
پتدااتن به چالشهای ام)یتی قتن  ،22آی)ده ارتش روسیه :تواناییهای گ)

زمی)ی روسیه و

پیامدهای آن در رقابت ایاالتمتحده و روسیه ،حد پیشتوی روسیه :تجزیهوتحلیل تواناییها و
محدودیتهای استقتار نیتوی زمی)ی روسیه و. rand.org( ...
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 2د ادبیات نظری:
 2د  1د تعریف مفهوم دکترین:
تعتیف دکتتین یا ره)امه در لغت به اشااکال مختلفی از گمله دیدگاه ،الگو ،بیانیه ،اصول،
نظتیه ،االمشی ،چگونگی عمل ،راه)ما و روش و دهها ع)وان دیگت تعتیف شااده اساات (عبداهلل
اانی . 32 :2363 ،معادل آن در زبان فارساای ،واژه آیین با ریشااه پهلوی اساات که دارای معانی
دسااتور ،روش ،رساام ،عادت ،نظم ،قاعده ،ساا)ت و کیش اساات .دکتتین در فارساای متتادف
آموزه هم به کار رفته و اایتاً نیز واژه ره)امه را معادل آن بتگزیدهاند .بدون اساات )اء ،نیتوهای
مسلح موفن دارای افتادی کارآمد ،با آموزشهای کیفی و ف)اوری پیشتفته بودهاندکه همگی با
یک ره)امه م)طقی مورد پشتیبانی قتار گتفتهاند (دانش آشتیانی. 26 :2363 ،
پیمان آتالنتیک شمالی ناتو ،دکتتین را اینگونه تعتیف کتده است :دکتتین ،اصول ب)یادی
است که به واسطه آن ،اقدامهای نیتوهای نظامی در راسااتای دستیابی به هدفها ،هدایت میشود.
این اصول هتچ)د الزامآور هست)د ،ولی اگتای آنها م)وب به بترسی شتایال است (زهدی،
. 95 :2339
دکتتین در فته)

دفاعی -ام)یتی نیز اینگونه تعتیف و تقسیمب)دی شده است :دکتتین

نظتیه ،اصول یا قواعد ب)یادین معتبتی است که هدایتک))ده اقدام در پشتیبانی از سیاستها و
بتنامهها در گهت تیمین اهداف بوده و به کار بتدن آنها مستلزم درک مقتضیات و تصمیمگیتی
صحیح و م)طقی است (زهدی. 23 :2363 ،
در فته)

واژههای نظامی ،در تعتیف دکتتین نظامی آمده است :دکتتین نظامی ،اصول

ب)یادی است که بت مب)ای آن نیتوهای نظامی و ع)اصت تشکیلده)ده آن اقدامات اود را در گهت
پشتیبانی از م)افع ملی هدایت میک))د .اعمال دکتتین تعیینشده الزامی اساات ،ولی نحوه اگتای
آن بستگی به نظت و قضاوت مسئولین امت و شتایال محیال دارد (رستمی. 922 :2366 ،
دکتتین نظاماای بیانگت مجموعهای از اصول ،قواعد ،االمشیهای کلی و افکار سااازمانی
مبت)ی بت یک یا چ)د اصل مشااخص و محدود اساات .دکتتین نظامی اود میتواند بخشی از یک
فلسفه یا ایدئولوژی نظامی و یا حاصل یک یا چ)د نظتیه نظامی باشد و یا در چارچوب یک یا چ)د
نظتیه یا تئوری ارائه گتدد و بتای اقدامهای نظاماای کااه از تجتبه یا تئوری ستچشاامه میگیتند،
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پا از اگماع به ع)وان یک راه)ما شاا)ااته میشوند (ثتوتی و مظلوم. 26 :2363 ،

 2د  2د سابقه تدوین دکترین در روسیه
بدون تتدید امتوزه ارتش روسیه یکی از قدرتم)دتتین ارتشهای ک)ونی گهان محسوب
میشود؛ لیکن توانم)دی ارتش روسیه صتفاً در توانم)دیهای تجهیزاتی و سخت آن االصه
نمیشود .تاریخ پتفتازونشیب ارتش روسیه ،این ارتش را به یکی از پیشتازان عتصة نظتیهپتدازی
در حوزا علوم دفاعی و نظامی مبدل سااته است .سابقه نگارش دکتتین مکتوب در روسیه به دوره
تزار در سده نوزدهم به ویژه سالهای پا از گ)
این دوره ،مباح

روسیه و ژاپن ( 2327ا  2329بت میگتدد .در

چالشبتانگیزی در اصوص چتایی شکست روسیه از ژاپن مطتح شد که

بسیاری از دانشم)دان نظامی روس ،علت آن را «نبود وحدت» ع)وان مینمودند .در سال  2322م،
«وی دومانوسکی» 2با انتشار مقالهای در روزنامه «ارتش روسیه» 2با ع)وان «وحدت رویه در دکتتین
نظامی» بیان نمود که ارتش روسیه از یک دکتتین رزمی م)سجم بتاوردار نیست (دیوساالر،
. 22 :2367
دیدگاههای دومانوسکی اگتچه با انتقاداتی مواگه شد ،اما توسال نظامیان بتگسته آن دوره
مورد تییید قتار گتفت .نهایتاً در م)اظتات مختلف میان اندیشم)دان روس در سالهای  2326ا
 2322م ،ستانجام رویکتد و نظتیه دومانوسکی به پیتوزی رسید.
پا از انقالب بلشویکی  2326م در روسیه ،م)اظتات اندیشم)دان روسی در موضوع دکتتین،
وارد عتصه گدیدی شد و نهایتاً س)

ب)ای بتداشت شورویها و روسیه ک)ونی از دکتتین ب)ا به

رویکتد «میخائیل وی فتونز» 3ب)ا نهاده شد .فتونز دکتتین را تحت تیثیت سه مسلفه شامل «تجتبیات
گ)

داالی»« ،شتایال سیاسی گدید کشور» و «مطالبات ارتش ستخ» قلمداد مینمود .در شوروی

بت مب)ای نگاه فتونز ،دکتتین نظامی ،ماهیتی تشخیصی ،تجویزی و بتآوردگت داشت و از ماهیت
پیشبی)ینگت بتاوردار بود (همان .

2- V.Domanevsky
2- Voeyna Mysel
3- Mikhaeil V.Frunze
227

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

 2د  3د مفهوم دکترین در روسیه و تفاوت آن با دکترینهای غربی
مفهوم دکتتین در ادبیات شتق و غتب از تفاوت قابلتوگهی بتاوردار است .نگاه روسها به
دکتتین بهمتاتب وسیعتت و کالنتت از نگاه غتب و بهاصوص آمتیکا است .درحالیکه در غتب،
دکتتین شعور ناپیدای حاکم بت بهکارگیتی نیتوهای مسلح در صح)ه نبتد تعبیت میشود که بت پایة
مفاهیم عملیاتی شکل گتفته و ارتباب میان ف)اوری ،سااتار ،تئوری و تجتبه رزمی را بتقتار
میسازد؛ در شتق دکتتین بتداشت مشتتکی است از مطالبات دفاعی ملی (دیوساالر. 27 :2367 ،
«مارشال گتچکو» 2وزیت دفاع شوروی سابن در سال  2365م به روش)ی در توصیف دکتتین
بیان کتد که دکتتین در روسیه عبارت است از مجموعة دیدگاههای ارائه شده از سوی حکومت
در یک دوره زمانی مشخص در اصوص اهداف نظامی ،ماهیت گ)
نیتوهای مسلح کشور گهت مشارکت در گ)

بعدی و روش بتپایی گ)

آی)ده ،چگونگی آمادگی
(. Grechko,1976

بیانات «ژنتال گاریف» در سال  2226م نشانگت عدم تغییت رویکتد مطتحشده از سوی گتچکو
است .آنچ)ان که گاریف بیان میک)د ،دکتتین مجموعهای از دانش دفاعی است متشکل از
دیدگاهها و نگاههای رسمی موردپ یتش کشور در اصوص روشهای مقابله با تهدیدات و
تضمین ام)یت؛ نحوا مقابله با گ)

ها و درگیتیها با شیوههای توسعه و سازماندهی نیتو؛ نحوا

آمادهسازی کشور ،نیتوهای مسلح و سایت قوا در دفاع از ستزمین مادری؛ شیوا گ)

و سایت

فعالیتهایی است که موگب ارتقاء ام)یت ملی میگتدند.
دکتتینهای روسی تالش نمودهاند همواره چ)د پتسش اصلی را پاسخ گوی)د که بتای از
مهمتتین آنها عبارتاند از:
گ)

آتی پیش روی روسیه که ارتش میباید اود را بت آن مب)ا توسعه دهد ،چیست؟ دشمن

پیش روی روسیه کیست؟ ارتش روسیه میباید دارای چه ویژگیهایی باشد؟ روسیه چگونه باید از
ظتفیت و توان ملی اود در راستای آمادگی رزمی بهته گیتد؟ محورهای اصلی مطالبات عملیاتی
ف)اورانه و اقتصادی نیتوهای مسلح و ع)اصت قدرت در روسیه چیست؟ مقترات و شتایال حاکم در
بهکارگیتی نیتوهای متعارف و راهبتدهای راهبتدی چیست؟

2- A.A.Grechko
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در واقع میتوان گفت که دکتتین نظامی در روسیه معادل راهبتد ام)یت ملی در آمتیکا است.
رویکتد شتقی به دکتتین در کشورهایی نظیت روسیه ،چین ،بالروس ،قزاقستان و بتای کشورهای
مشتتکالم)افع حاکم است.
به نظت میرسد نحوا تعامل دکتتین و سیاست یکی دیگت از تفاوتهای مهم در ادبیات دکتتین
شتق و غتب است که مهمتتین اثت اود را در فتآی)دهای تدوین دکتتین بت گای میگ ارد .در
رویکتدهای غتبی ،دکتتین همواره متغیت وابسته به راهبتدها و سیاست است و میتوان یک نظام
باال به پایی)ی که از راهبتدهای ام)یت ملی آغاز شده و پا از گ ر از سیاستهای ام)یت ملی به
راهبتد نظامی و سپا دکتتین نظامی اتم میشود مشاهده نمود (دیوساالر ،همان .

 2د  0د مروری بر دکترینهای نظامی  -امنیتی روسیه
پا از فتوپاشی اتحاد گماهیت شوروی در  25دسامبت  2332م ،اوضاع ژئوپلیتیکی و ام)یتی
پیتامون مسکو نیز به شدت دستخوش دگتگونی شد .در این بین ،کشور روسیه سعی کتد در قامت
یک بازیگت مستقل بینالمللی و به ع)وان قدرت م)طقهای ،نقش مهمی در تحوالت گهانی بهویژه
در م)اان اروپای شتقی ،آسیای متکزی و قفقاز ایفا نماید .در این راستا روسیه از سال  2332تالش
نمود با تعتیف دک تتین نظامی ،محیال پیتامون اود را از هتگونه اطتی مصون نگه دارد .بت این
اساس ،با توگه به تهدیدات نظامی موگود علیه ام)یت ملی روسیه ،این کشور تاک)ون سه دکتتین
نظامی بهاور رسمی در سالهای  2222 ،2333و  ،2222اتح و به تصویب رسانده است.

 2د  0د  1د نخستین دکترین نظامی  -امنیتی روسیه
نخستین دکتتین نظامی ا ام)یتی روسیه در  2نوامبت سال  2333م تصویب شد .در این دکتتین،
با توگه به رویة غتبگتایی که بت سیاست اارگی روسیه حاکم بود و همچ)ین تهدیدهای ام)یتی
روسیه که عموماً از بحتانهای داالی ،م)ازعات قومی و واگتاییهای محلی در داال کشور نشیت
میگتفت  ،امکان بتوز هت نوع م)اقشه نظامی اارگی م)تفی دانسته شده بود .این دکتتین با تیکید بت
این نکته که روسیه در صح)ه گهانی هیچ دشم)ی ندارد ،هدف اصلی را حمایت از م)افع ملی و
گلوگیتی از گ)

دانسته بود .همچ)ین در این دکتتین موارد زیت به ع)وان تهدیدات ام)یت ملی

روسیه به حساب آمده بودند:
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 استقتار نیتوهای نظامی در متزهای روسیه که میتواند همبستگی حاکم بت نیتوهای
روسی را مختل ک)د؛

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

 حمله به تیسیسات متزی فدراسیون روسیه و متحدین آن بتای ایجاد م)ازعات و
درگیتیهای متزی؛
 اقدام بتای مدااله در عملکتد دستگاههای روسی که به پشتیبانی نیتوهای هستهای
استتاتژیک و فتماندهی و ک)تتل نظامی و نیز بخشهای قضایی مشغول هست)د (گیوتس)ابکشی،
. 26 :2362

 2د  0د  2د دومین دکترین امنیتی -نظامی روسیه

در پی گستتش ناتو به شتق و لغو پیمان ضد موشک بالستیک ) (ABMتوسال آمتیکا،
روسیه ناگزیت شد به گای آنکه توسعه ام)یت ملی اود را از اتین مشارکت در ام)یت بینالمللی
دنبال ک)د ،به صورت فتدی در پی تیمین م)افع و ام)یت ملی اود بتآید .از اینرو ،دومین دکتتین
نظامی گدید روسیه در  22آوریل  2222م م)تشت شد .این دکتتین صتفاً گ)به تدافعی داشت .روسیه
در این دکتتین پ یتفته بود که با تهدیدات گدی مواگه شده و باید در مقابل این تهدیدات
ایستادگی ک)د .بت این اساس ،اتکا به ایده همکاری با غتب دیگت نمیتوانست مشکل ام)یت ملی
روسیه را حل نماید.
در این س)د ،تهدیدات ام)یت ملی روسیه در سه شکل «تهدیدات اصلی ام)یت نظامی»،
«تهدیدات اارگی اساسی» و «تهدیدات اساسی داالی» بهتفصیل شمارش شدهاند .بت این اساس،
علیتغم آنکه روسیه با تهدید صتیحی در ام)یت ملی اود مواگه نمیباشد ،اما مجموعهای از
تهدیدات اارگی و داالی وگود دارند که ام)یت ملی روسیه را به مخااته میاندازند .از گملة این
تهدیدات میتوان به ادعاهای ارضی علیه فدراسیون روسیه ،ادعاهایی درباره مسائل داالی روسیه،
نادیده گتفتن (نقض م)افع روسیه در حل مسائل ام)یتی بینالمللی ،مخالفت با تقویت روسیه به
ع)وان یکی از متاکز با نفوذ گهان چ)دقطبی ،م)ازعات مسلحانه و درگیتیهای موگود در نزدیکی
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متزهای روسیه و متحدان آن ،ایجاد گتوهها و تشکیالت گدید در نیتوهای نظامی بتای بتهم زدن
توازن موگود بین نیتوهای نظامی روسیه و متحدان آن در مقابل نیتوهای نظامی اارگی ،ایجاد
بلوکها و اتحادیه های نظامی علیه ام)یت نظامی روسیه و متحدان آن ،لشکتکشی نیتوهای اارگی
(بدون مجوز شورای ام)یت سازمان ملل به ااک کشورهای مجاور و دوست روسیه ،تجهیزات
پشتیبانی و آموزش گتوهها و واحدهای مسلح به وسیله بتای از کشورها بتای استقتار آنها در
ااک روسیه یا متحدان آن گهت انجام عملیات نظامی ،حمله مسلحانه به تیسیسات نظامی روسیه
مستقت در ااک دولت های اارگی و نیز به تیسیسات مستقت در متزهای روسیه و متحدان آن،
هدفگیتی و تضعیف فعالیت سیستمهای ک)تتل و فتماندهی نظامی روسیه ،عملیات اصمانه
(ااالعاتی ،ف)ی حتفهای ،روانی و غیته علیه روسیه و متحدان آن ،تبعیض علیه حقوق ،آزادیها و
م)افع قانونی شهتوندان روسیه در اار از کشور و ستکوب آنها و همچ)ین تتوریسم اشاره نمود
(دکتتین نظامی گدید روسیه. 36 :2362 ،
در روز  2اکتبت  ،2223وزارت دفاع روسیه اتحی را بتای توسعه نیتوهای نظامی آن کشور
م)تشت کتد .این س)د  63صفحهای که توسال ستگئی ایوانف ،وزیت دفاع روسیه ارائه شده بود؛ به
رغم آنکه تفاوت شدیدی با دکتتین نظامی سال  2222روسیه نداشت ،اما از بسیاری گهات آن را
به روز کتده بود .بت این اساس ،در حالی که دکتتین نظامی روسیه در سال  ،2222نتیجه توگه
روسیه به گستتش ناتو بود ،اتح گدید نشانده)دهی تمتکز روسیه بت تتوریسم و سایت تهدیدات
«ام)یتی نتم» بود و آرزوی این کشور بت ک)تتل عصت پا از شوروی را از نو احیاء میکتد .این
اتح همچ)ین بت التزام روسیه به تبدیل ارتش اود به یک نیتوی حتفهای که بتواند در گ)

های

نامتقارن بج)گد ،تیکید مینمود .در اتح توسعه نیتوهای نظامی روسیه ،تیکید گدیدی بت کاربتد
نیتوی نظامی بهم)ظور دفاع از م)افع اقتصادی روسیه در اار

و نیز حمایت از اقلیتهای

روسیزبان در کشورهای عضو گامعه کشورهای مستقل همسود ،صورت گتفته بود (صباغیان،
. 2362

 2د  0د  3د سومین دکترین امنیتی -نظامی روسیه
در  23مه سال  ،2223دمیتتی مدودف رئیاگمهور فدراسیون روسیه ،حکم متبوب به
«استتاتژی ام)یت ملی روسیه تا سال  »2222را با هدف هماه)
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قوه مجتیه ،ارگانهای حکومتی زیتمجموعههای فدراسیون روسیه ،سازمانها و شهتوندان
فدراسیون روسیه در تیمین ام)یت ملی تییید نمود و به دنبال آن ،استتاتژی ام)یت ملی موضوع
دکتتین  2223مطتح گتدید .بت این اساس ،در تاریخ  5فوریه  ،2222دمیتتی مدودف
رئیاگمهوری روسیه ،این کشور و قوانین متبوب به تالشهای دولت روسیه در زمی)ه حفظ
بازدارندگی هستهای تا سال  2222را مورد تییید قتار داد.
دکتتین نظامی روسیه با توگه به تهدیدات نظامی در گهان ،احتمال بتوز م)اقشات نظامی با
تکیه بت قدرت هستهای روسیه و امکان استفاده از آن بتای مقابله با متجاوزان تکمیل شده است.
«نیکال پاتتوشیف» دبیت شورای ام)یت روسیه با اشاره به ای)که دکتتین نظامی روسیه تهدیدی بتای
سایت کشورها محسوب نمیشود ،در عین حال یادآور شده بود که روسیه اواستار گهان بدون
سالح هستهای است ،ولی بتای این م)ظور الزم است نهت)ها روسیه و آمتیکا از سالحهای هستهای
چشمپوشی ک))د ،بلکه سایت کشورهای عضو «باشگاه هستهای» هم از این الگو پیتوی ک))د .وی در
توضیح علت تغییت مداوم در دکتتین نظامی روسیه چ)ین اظهار داشته که «در گهان تهدیدات
نظامی تازهای پیدا شده که روسیه در بتابت آنها بهاور کامل بیمه نشده است ،ب)ابتاین نیاز به
تجدیدنظت در این س)د ،امتی ضتوری بود».
در دکتتین نظامی روسیه در سال  ،2223امکان استفاده از سالح هستهای بتای دفاع از تجاوز
نظامی به روسیه و یا یکی از متحدانش و نیز در صورت تالش بتای ضتبهزدن به تمامیت ارضی این
کشور پیشبی)ی شده است .بت این اساس در دکتتین نظامی  2223ضمن تیکید بت حن روسیه در
استفاده از تسلیحات هستهای در زمانی که مورد تهدید قتار گتفته است ،گستتش سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو نیز تهدیدی بتای ام)یت ملی روسیه تلقی شده است .در این دکتتین،
گستتش سازمان نظامی ناتو به اروپای شتقی و همچ)ین اتحهای آمتیکا بتای ایجاد سپت موشکی
در اروپا به م ابه اطتی بتای ام)یت ملی روسیه تلقی شدهاند.
عالوه بت این در س)د  ،2223تهدیدات نظامی گدید گهانی همچون مبارزه بت ست سوات،
انتژی و سایت م)ابع ابیعی با استفاده از نیتوهای مسلح ،گستتش ناتو ،گستتش سالح کشتارگمعی،
از گمله سالحهای هستهای و تتوریسم بینالمللی مورد توگه قتار گتفتهاند .در دکتتین 2223
نظامی بت این مسئله تیکید شده است که مهمتتین وظیفه روسیه ،گلوگیتی و قدرت بازدارندگی
در مقابل بتوز هت نوع م)اقشه نظامی است .همچ)ین در این س)د آمده است که روسیه استفاده از
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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
سااتارهای ام)یت بینالمللی را قانونی میداند.
بت اساس دکتتین نظامی سال  ،2223روسیه به ع)وان یک قدرت هستهای در گهان این امکان را
دارد که بتای مقابله با دشم)ان بالقوه اویش و ممانعت از اقدامات متجاوزانه آنها ،از قدرت
بازدارندگی هستهای اویش استفاده ک)د .در واقع در این س)د ،امکان استفاده از سالحهای
هستهای با توگه به اوضاع و مقاصد دشم)ان احتمالی مورد توگه قتار گتفته و در شتایطی که
ام)یت ملی روسیه در معتض اطت قتار داشته باشد ،واردکتدن حمالت هستهای به اتف متجاوز،
از گمله حمالت پیشگیتانه غیتممکن دانسته نشده است.
بتای از اطتات اساسی نظامی اارگی تهدیدک))ده روسیه در س)د دکتتین نظامی مصوبه سال
 2222عبارتاند از:
تالش بتای بخشیدن وظایف گهانی به توان نظامی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی و اگتای
این وظایف بتاالف موازین حقوق بینالملل؛ نزدیککتدن زیتساات نظامی کشورهای عضو
ناتو به متزهای فدراسیون روسیه از گمله از اتین گستتش این پیمان؛ کوشش بتای بیثباتکتدن
اوضاع بعضی کشورها و م)اان و بتاندازی ثبات راهبتدی؛ استقتار یا افزایش واحدهای نیتوهای
مسلح کشورهای اارگی در م)اان مجاور با فدراسیون روسیه و متحدان و نیز در آبهای مجاور؛
ایجاد و استقتار سامانههای پداف)د ضد موشکی راهبتدی که ثبات گهانی را متزلزل میک)د و
ت)اسب شکلگتفته نیتوهای موشکی و هستهای را بت هم میزند؛ و نیز نظامیگتی فضای کیهانی؛
استقتار سامانههای راهبتدی غیتهستهای سالحهای فوقالعاده دقین؛ ادعاهای ستزمی)ی از فدراسیون
روسیه و متحدان آن و مدااله در امور داالی آنها؛ اشاعه سالحهای کشتار دستهگمعی؛
موشکها و ف)اوری موشکسازی و افزایش تعداد کشورهای دارنده سالحهای هستهای؛ تخلف
بعضی دولتها از توافقات بینالمللی و عدم رعایت قتاردادهای قبلی بینالمللی در زمی)ه تجدید و
کاهش تسلیحات؛ توسل به زور نظامی در کشورهای مجاور با فدراسیون روسیه بتاالف م)شور
سازمان ملل متحد و سایت موازین حقوق بینالملل؛ وگود کانونهای م)اقشات مسلحانه و توسعه این
م)اقشات در م)اان کشورهای مجاور با فدراسیون روسیه و متحدان آن؛ گستتش تتوریسم
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بینالمللی؛ ظهور کانونهای ت)ش بین قومی (بینالم اهب ؛ وگود گتوههای مختلف مسلح افتاای
بینالمللی در م)اان مجاور یا متز دولتی فدراسیون روسیه و متزهای کشورهای متحد فدراسیون
روسیه و نیز وگود ااتالفنظتهای ستزمی)ی؛ رشد گداییالبی و افتابگتایی م هبی در بعضی
م)اان گهان (کتمی. 26 :2366 ،

 2د  0د  0د برخی از تحوالت مهم روسیه در سال 2217
پیش از پتدااتن به مقاله دارا ماسیکوت ،متوری بت بتای از تحوالت مهم روسیه در سال
 2223میتواند به پیشبی)ی دکتتین گدید روسیه کمک ک)د .روسیه همواره تالش کتده است که
در سااتار نظام بینالملل بتای اود گایگاه م)حصتبهفتدی کسب ک)د .این موضوع به ویژه از سال
 2229روندی افزایشی به اود گتفته است.
با توگه به اهمیت روسیه ،میتوان تحوالت مهم این کشور را در سال  2223در چهار عتصه
داالی ،اقتصادی ،نظامی و اارگی مورد بترسی قتار داد:
در بعد داخلی ،روسیه به شدت با تالشهای غتبیها به ویژه آمتیکا بتای مدااله در امور
داالی اود ،تضعیف دولت و شخص رئیاگمهوری آن مواگه است .از آن گمله میتوان به
تحتیک مستقیم متدم مسکو توسال سفارتاانههای آمتیکا و آلمان بتای شتکت در تظاهتات
اعتتاضآمیز در اوت  2223اشاره کتد .این اقدام با واک)ش شدید دولت روسیه مواگه شد .مسکو
با انتقاد از مداالهگویی غتب در امور داالی این کشور ،درباره تبعات آن هشدار داد.
اقدامات غتب به ویژه آمتیکا بتای مدااله در امور داالی روسیه با هدف ایجاد بیثباتی،
افزایش اعتتاضات و در نهایت ایجاد زمی)ه بتای شکلگیتی تحوالت مطلوب واش)گتن در روسیه
صورت گتفت.
یکی از اقدامات مشخص در این زمی)ه ،افزایش کمکهای مالی و نیز حمایت همهگانبه
رسانهای از مخالفان و فضاسازی م)فی در زمی)ه اوضاع داالی روسیه در سال  2223بود .والدیمیت
پوتین رئیاگمهور روسیه معتقد است که در پشت اعتتاضات در روسیه ،کشورهای غتبی قتار
دارند که تالش میک))د تا در این کشور انقالب رنگی بتپا ک))د.
در بعد اقتصادی نیز روسیه عالوه بت تالش بتای افزایش رشد اقتصادی و تقویت ب)یانهای
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اقتصادی ،در چارچوب سیاست «نگاه به شتق» تالش گستتدهای بتای ت)وعبخشی به صادرات نفتی
و گازی اود کتده است.
در این راستا میتوان به همکاری نزدیک روسیه و چین اشاره کتد .روسیه و چین در دسامبت
 ،2223انتقال گاز از اال لوله «قدرت سیبتی» را افتتاح کتدند .پتوژهای که قتار است ساالنه 36
میلیارد متتمکعب گاز را از دو میدان گازی شتق دور روسیه به چین پمپاژ ک)د.
پوتین در این متاسم تیکید کتد که همکاری روسیه و چین در عتصه انتژی با راهاندازی اال
لوله «قدرت سیبتی» وارد متحله تازهای شده است .همچ)ین در همین سال ،پوتین در نشست
مطبوعاتی ساالنه اود اعالم کتد که «میان مسکو و پکن اعتماد بیسابقهای وگود دارد که شتایال
را بتای پیشتفت همکاری اقتصادی بهتت کتده است» .در همین نشست ،پوتین گفت که «مسکو و
پکن اتحاد نظامی نداشته و قصد ایجاد آن را نیز ندارند .با اینحال روسیه به چین در ایجاد سیستم
هشدارده)ده حمالت موشکی کمک میک)د که گ)به تدافعی دارد».
البته در این سال ،روسیه تالش نمود تا صادرات گاز به کشورهای اروپایی را گستتش دهد.
این موضوع با مخالفت شدید آمتیکا مواگه شد .در این راستا ،واش)گتن پا از تهدیدهای متعدد
علیه بتای کشورهای اروپایی مان)د آلمان بتای توقف همکاری گازی با روسیه ،این کشور را
تحتیم کتد .این موضوع دوباره روابال بین آمتیکا و روسیه را بحتانی و تیته کتد.
در بعد نظامی ،روسیه در دوران زمامداری والدیمیت پوتین ،گامهای بل)دی را در مسیت
نوسازی نیتوهای مسلح و توسعه توانم)دیهای استتاتژیک بتداشته است .این روند در سال 2223
با گدیت بیشتتی دنبال شد .در این راستا پوتین ،در  23مه  2223در یک سخ)تانی ،دستور توسعه
نیتوی هوافضای روسیه و تشکیل نیتوی دفاعی در بتابت تسلیحات فتاصوت به ع)وان یکی از
اولویتهای دفاعی را صادر کتد .او تیکید کتد که «یکی از وظایف مهم نیتوی هوافضای روسیه،
افزایش ک)تتل فضا است».
از دیدگاه روسها ،تحلیل درگیتیهای نظامی ک)ونی نشان میدهد که توسعه سامانههای دفاع
موشکی پیشتفته باید یکی از اولویتهای مهم نیتوهای دفاعی هوافضای روسیه باشد .به همین دلیل
رئیاگمهور روسیه معتقد است که باید تجهیز نیتوی هوافضا با پیشتفتهتتین سامانههای دفاع
موشکی از گمله سامانه موشکی دوربتد اس 922 -و سامانههای موشکی کوتاه بتد ادامه یابد.
مق امات ارشد سیاسی و نظامی روسیه بت این باورند که با توگه به بتنامه گدید تسلیحاتی روسیه،
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قادر هست)د تا واک)ش م)اسبی در قبال تهدیدات فزای)ده غتب به ویژه آمتیکا نشان ده)د .تیکید
پوتین بت توسعه نیتوی هوافضای روسیه با توگه به اقدامات اایت آمتیکا در تشکیل نیتوی فضایی و
افزایش تهدیدات از ناحیه تسلیحات فتاصوت که دولت تتامپ به شدت پیگیت آن است ،صورت
گتفته است.
در عرصه سیاست خارجی هم یکی از مهمتتین مسائل روسیه در سال  ،2223ماهیت و
مسیت آی)ده روابال با آمتیکا بود .روابال مسکو و واش)گتن در دوره پسا گ)

ستد دچار نوسانات

زیادی گتدید .این روابال به ویژه پا از بتوز بحتان اوکتاین در سال  2229وارد متحله تقابل شد.
واش)گتن عالوه بت رویارویی با مسکو در زمی)ه ام)یتی و نظامی ،سیاست تشدید فشارها علیه روسیه
را در ابعاد مختلف سیاسی و دیپلماتیک ،تجاری و اقتصادی ،نظامی و تسلیحاتی و انتژی دنبال
کتده است .به رغم رایزنیها بین مقامات ارشد دو کشور آمتیکا و روسیه ،روسیه بت تداوم
ااتالفات دو کشور تصتیح کتده است.
در واقع ،دایته ااتالفات روسیه و آمتیکا آنچ)ان وسیع و مت)وع است که امکان حلوفصل
آنها و نزدیکی دو کشور ،دشوار به نظت میرسد .این ااتالفات نهفقال در زمی)ه مسائل بینالمللی و
م)طقهای مان)د بحتان اوکتاین ،توافن هستهای بتگام ،بحتان هستهای شبهگزیته کته ،بحتان سوریه
و نیز مسائل کالن مان)د پیمانهای ک)تتل تسلیحات است؛ بلکه ااتالف درباره ماهیت نظام
بینالمللی مطلوب یع)ی یکگانبهگتایی یا چ)دگانبهگتایی نیز از ااتالفات اصلی مسکو و
واش)گتن محسوب میشود.
البته شایان ذکت است که آمتیکا اساساً دیدگاهی اصمانه در قبال روسیه دارد و رویکتد
واش)گتن در قبال مسکو در سالهای اایت صتفاً مبت)ی بت دشم)ی فزای)ده و اعمال فشارهای
همهگانبه بوده است .م)افع متعارض این دو قدرت بینالمللی در زمی)ه مسائلی مان)د توانم)دی
هستهای ،مسئله انتژی و حوزههای نفوذ در شتق اروپا ،غتب آسیا و آمتیکای التین موگب شده
است تا واش)گتن در اس)اد باالدستی اود مان)د استتاتژی ام)یت ملی ،استتاتژی دفاع ملی و دکتتین
گدید هستهای آمتیکا ،همواره از روسیه به م ابه بزرگتتین تهدید علیه آمتیکا و نیز تهدید
هستهای شماره یک یاد ک)د .البته روسیه اقدامات اصمانه واش)گتن علیه مسکو را بیپاسخ
نگ اشته است.
واش)گتن همواره روسیه را در ک)ار چین به ع)وان دشمن و تهدید اصلی علیه آمتیکا معتفی کتده
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است .مقامات ارشد روس بهاوبی از این مسئله آگاه هست)د که رویکتد آمتیکا در قبال روسیه،
اساساً مبت)ی بت تضعیف این کشور در ابعاد مختلف است.
دولت تتامپ شدت بحتان این مسئله را با اعمال انواع تحتیمها ،اتو از پیمانهای تسلیحاتی
با هدف وادارکتدن روسیه بتای ورود به مسابقه تسلیحاتی با آمتیکا ،تالش بتای کاهش و یا قطع
ارتباب دیگت کشورها به ویژه کشورهای اروپایی با روسیه و نیز اعمال سیاست مهار روسیه از اتین
افزایش حضور نظامی در متزهای غتبی این کشور نشان داده است.
روابال روسیه و ناتو یکی از مهمتتین مالحظات اارگی روسیه در بعد ام)یتی و نظامی در سال
 2223بود .روابال روسیه و ناتو در دوران پسا گ)

ستد ،در بدتتین شتایال قتار دارد .در سال

 2223نیز روند تشدید ت)شها ادامه یافت .ناتو که تحت نفوذ آمتیکا به ع)وان قدرت مسلال ش)ااته
میشود ،در سالهای اایت کامالً در راستای م)افع و اهداف واش)گتن در صح)ه اروپا عمل کتده
است .آمتیکا در اس)اد کالن ام)یتی و نظامی اود ،روسیه را به ع)وان بزرگتتین تهدید مطتح
کتده است .این مسئله باع

شد تا والدیمیت پوتین رئیاگمهوری روسیه در انتقادی بیسابقه از

ناتو ،آن را ابزار سیاست اارگی آمتیکا ب)امد.
پوتین معتقد است که «در ناتو ،کشورهای همپیمان حضور ندارند ،بلکه این سازمان نظامی
صتفاً متشکل از کشورهایی وابسته به آمتیکا است» .افزایش رویارویی ناتو با روسیه در شتق اروپا
که در راستای سیاست اارگی آمتیکا بتای مهار روسیه انجام میشود ،نشانده)ده ماهیت ابزاری
ناتو بتای واش)گتن است .رویکتد اصمانه ناتو با افزایش استقتار نظامیان اود در شتق اروپا و
ادامه تالش آن بتای پیشتوی بهسوی شتق باع

شده است تا مسکو در دکتتین ام)یت ملی اود،

ناتو را به ع)وان تهدید ام)یت ملی روسیه تلقی ک)د .با توگه به اصومتورزی غتب به ویژه
آمتیکا ،مسکو در سیاست اارگی گدید اود بت حن مقابله به م ل و واک)ش م)اسب به اقدامات
اصمانه غتب تیکید کتده است.

 3د روش پژوهش
روش این پژوهش مبت)ی بت روش توصیفی ا تحلیلی است .روش گتدآوری مطالب و
ااالعات مورد نیاز نیز ،از اتین مطالعه اس)اد و م)ابع کتابخانهای اعم از کتابها ،مجلهها و مقاالت
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و  ...است .در این پژوهش ،از ابزار فیشبتداری بتای گتدآوری ااالعات استفاده شده است.

 0د یافتههای پژوهش
 0د  1د پیشبینی دکترین نظامی روسیه پس از  2222میالدی
پا از آش)ایی مختصت با دکتتینهای نظامی روسیه ،به بیان و تشتیح مقاله دارا ماسیکوت در
اصوص پیشبی)ی دکتتین گدید روسیه پتدااته میشود .دارا ماسیکوت در مقاله «پیشبی)ی
دکتتین گدید نظامی روسیه در سال  »2222با اشاره به انتشار «آاتین دکتتین نظامی روسیه در
روز کتیسما سال  ،»2229بتای از مشغولیتهای مهم مسکو را در این سالها بت میشمارد .از
دیدگاه او همین مشغولیتها باع

است تا تصویب و ارائه چهارمین و گدیدتتین دکتتین روسیه

به تعوین بیفتد.
در این مدت مسکو به «مدااله در امور سوریه»« ،مدااله در انتخابات ایاالتمتحده آمتیکا»،
«رونمایی از بتای از سالحهای پیشتفته اود از گمله :موشکهای کتوز عملیاتی با موتورهای
هستهای؛ اژدرهای اقیانوسپیما و  »...مشغول بوده است.
ماسیکوت اعالم امیدواری میک)د که «به دلیل تیتهشدن روابال مسکو با واش)گتن و همچ)ین
کسب تجارب چشمگیت عملیاتی ارتش روس در سوریه و اوکتاین» دیگت وقت آن رسیده است
که دکتتین نظامی روسیه بهروز شده و چهارمین دکتتین نظامی این کشور بهزودی مورد تصویب
قتار گیتد.
اشاره ماسیکوت به تیتگی روابال مسکو و واش)گتن به رقابت این دو قدرت در سطح بینالمللی بت
میگتدد .روابال روسیه و آمتیکا ای دهه اایت این دوره که با مشخصاتی نظیت رقابتهای
تسلیحاتی ،رقابتهای ژئوپلیتیک و گ)

فته)گی و رسانهای ش)ااته میشود ،پا از فتوپاشی

شوروی تا مدتی متوقف شد؛ با اینحال ،با گ شت زمانی نه چ)دان اوالنی ،واقعیتهای
ژئوپلیتیک بار دیگت اود را بت م)اسبات دو کشور حاکم کتد .در حال حاضت روسیه و آمتیکا در
حوزه هایی نظیت قتاردادهای دوگانبه ک)تتل تسلیحات ،اتهامات متقابل داالت در امور داالی
یکدیگت ،الحاق کتیمه و تحتیمهای آمتیکا علیه روسیه با یکدیگت ااتالف داشته و بلکه در
بتای از این حوزهها در حال نزاعاند .سطح ااتالف میان دو کشور به حدی است که بتای آن را
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با م)ازعات گ)

ستد مقایسه کتدهاند .ارزیابیها نشان میداد که بعد از آمدن دونالد تتامپ به

کاخ سفید ،روابال واش)گتن – مسکو یک فصل است )ایی از نزدیکی کمسابقهای را در اود پدید
اواهد آورد که نه ت)ها مشکالت هت دو کشور حل اواهد شد که بسیاری از مشکالت م)طقه و
گهان در سایه این روابال هم حل اواهد شد؛ اما چ)ین گمانهای تحقن نیافت ،بلکه روابال هت دو
قدرت هستهای گهان بیشازحد انتظار به ستدی گتایید و احتمال دارد که به تقابل دوران گ)
ستد و شدیدتت از آن بتگتدند .بترسی و تبیین اس)اد راهبتدی دو کشور نیز بیانگت آن است که
هتیک از اتفین ،سطح باالیی از تهدید بتای اتف مقابل قائلاند .این تهدید بتای ایاالتمتحده به
حدی است که روسیه را در ک)ار چین ،بزرگتتین تهدید در سطح بینالمللی بتای اود به شمار
آورده است.
از سال  2229به ایناتف ،ااتالفات میان روسیه و آمتیکا ابعاد وسیعتت به اود گتفته است.
اوکتاین در شتق اروپا یکی از مسائل گ)جالی میان هت دو کشور تلقی میگتدد .پوتین
رئیاگمهور روسیه ،تحول در اوکتاین را نوعی کودتا از سوی ایاالتمتحده آمتیکا و متحدان
غتبیاش قلمداد میک)د و به این باور است که آمتیکا مسئول الن بحتان در این م)طقه است؛ به
ویژه با گستتش ناتو به سوی شتق و استقتار سامانههای ضد موشکی در اروپا ،متزهای روسیه را با
چالشهای غیتقابلمهار روبتو سااته است .بحتان سوریه و رویارویی هت دو کشور در این بحتان
از مسائل دیگتی است که بت روابال مسکو و واش)گتن سایه افک)ده است .ایاالتمتحده آمتیکا از
حضور مسکو در تحوالت سوریه به شدت ناراحت است و روسیه را یکی از حامیان اصلی بشار
اسد رئیاگمهور سوریه میداند و باورم)د است که با موگودیت بشار اسد در قدرت ،مشکالت
سوریه حل نخواهد شد؛ اما مسکو ،آمتیکا را مسئول اصلی دوام گ)

در سوریه میداند و

میگوید که واش)گتن با حمایت سیاسی و تسلیحاتی اود از مخالفان حکومت دمشن ،باع
گ)

دوام

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

آمتیکایی ها از داالت روسیه در ستنوشت انتخابات ریاست گمهوری این کشور بسیار بتافتواته
و ناراحتاند و آن را یک ایانت بزرگ از سوی مسکو میدان)د .با ای)که مسکو این اتهام را رد
کتده است ،اما آمتیکا رسماً دولت روسیه را به هدایت حمالت سایبتی علیه سازمانهای سیاسی
آمتیکا متهم و اعالم کتد هدف از این حمالت سایبتی ،ایجاد ااتالل در روند انتخابات ریاست
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گمهوری آمتیکا بوده است .بتاساس همین نوع اظهارات بود که حدس و گمانهزنیهایی مب)ی بت
نزدیکی واش)گتن و مسکو شکل گتفت و پیشبی)ی میشد که تتامپ تالش اواهد کتد تا تقابل
میان روسیه و آمتیکا را به یک تعامل پایدار تبدیل ک)د ،اما به نظت میرسد که تتامپ علیتغم
تمایالت احتمالی قلبی اود ،نتوانست فضای حاکم بت آمتیکا را بشک)د و با نزدیکیاش به مسکو،
بار اتهامات را بت اود س)گینتت نماید.
در نهایت ای)که ،یکی از مهمتتین اواستههای پوتین این است که آمتیکا بپ یتد که روسیه هم در
قتن بیست و یکم در عتصههایی که پای م)افع حیاتیاش در میان باشد ،بهاندازه آمتیکا قدرتم)د
است .روسیه میاواهد مان)د آمتیکا بتواند بدون تتس از عواقب ،گاهی فتاتت از قوانین بینالمللی
دست به اقدامات و ابتکاراتی در عتصه گهانی بزند؛ به همین دلیل تحتیمهای آمتیکا بعد از حمله
کتملین به اوکتاین را نوعی گستاای آمتیکا در بتابت اودش در نظت میگیتد و بیشتت به دالیل
سیاسی و نه اقتصادی ،به دنبال لغو این تحتیمها است .پوتین به دنبال این است تا ناتو را به عقب
بتاند ،نه به این علت که معتقد است نزدیکشدن ناتو به روسیه تهدید حیاتی است بتای این کشور،
بلکه به این دلیل که تالش ناتو بتای نزدیکشدن به حوزه نفوذ روسیه را نوعی تالش غتب بتای
متعوب و تحقیتکتدن این کشور و گسارت داالت غتب در حوزه نفوذ اود به ع)وان قدرتی
گهانی میداند.
دارا ماسیکوت مینویسد «اگتچه مقامات روسی اعالم نکتدهاند که یک دکتتین به روز شده
در دست اگتا است ،اما دالیل مختلفی بتای م)طقیبودن رونمایی از آن در سال  2222وگود
دارد» .او سپا به بیان دالیل اود میپتدازد:

« بتهم اوردن و تغییت پیشبی)یهای روسیه به ااات وگود تهدیدات آمتیکا»
« اهمیت باالی سال  2222بتای بتنامهریزی نظامی روسیه»« .به دلیل عبور و گ ر از یک
دهه آشفتگی و همچ)ین انجام تالشهای دشوار و البته پتهزی)ه بتای نوسازی و بازیابی
آمادگی نظامی اود با انجام اصالحات گاهالبانه»
ماسیکوت «گایگزی)ی و بتوزرسانی  62درصد از تجهیزات نظامی روسیه تا سال 2222؛

افزایش تعداد پتس)ل نظامی روسیه و تتمیم پایگاه ص)ایع دفاعی» را از گمله این «اصالحات
گاهالبانه» در ارتش میداند.
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« اذعان و تصتیح «ستگئی شویگو» وزیت دفاع روسیه به فتارسیدن زمان بتوزرسانی دکتتین
نظامی در روسیه» .از دیدگاه نویس)ده مسسسه رند« ،ستگئی شویگو معتقد است که این
اصالحات و همچ)ین بتای از دستورات ریاست گمهوری متبوب به سال  2222به ارتش
روسیه این اگازه را داده است که اود را به سطح کیفی گدیدی بتساند».

« تمتکز روسیه روی تهدیدات اارگی ،مخصوصاً تهدیدات از سوی آمتیکا و
همپیمانانش در ناتو از سال »2229

« اعتقاد رهبتان روسیه به افزایش روندهای م)فی از گمله تحتیمهای اقتصادی ،انقالبهای
رنگی و درگیتی محتمل میان دولتها»
« اعتقاد روسیه به نابودی و اضمحالل نظام گهانی فعلی دنیا به رهبتی آمتیکا»
« رسیدن وقت به چالشکشیدن قدرتهای بزرگ مان)د چین و روسیه»

از دیدگاه ماسیکوت دلیل و شاهد «فتضیه روسیه مب)ی بت تالش آمتیکا و همپیمانانش بتای
ایجاد تهدید و یا مهار روسیه ،صدور استتاتژی دفاع ملی ایاالتمتحده و بترسی موقعیت هستهای،
تمتکز مجدد پ)تاگون بت رقابت قدرتهای بزرگ و حضور نوبتی نیتوهای ناتو در اروپای شتقی»
است.
« افزایش بیاعتمادی به ع)وان ویژگی بارز در استتاتژی ام)یت ملی روسیه در سال  2225و
م)شور مفهوم سیاست اارگی آن در سال »2227
« تصتیح دبیت شورای ام)یت فدرال روسیه «نیکوالی باتتوشیف» مب)ی بت به روزرسانی
استتاتژی ام)یت ملی در سال آی)ده»
« تیکید بت ذکت «تا سال  »2222روی دو دکتتین نظامی قبلی روسیه در سالهای  2222و
»2229

پیشبینی  7مطلب در دکترین جدید:
دارا ماسیکوت سپا در مقاله اود 3 ،مطلب از دکتتین گدید روسیه را پیشبی)ی کتده است.
او معتقد است که اگتچه دکتتین گدید از لحاظ «زبان» و «سااتار» دارای «ثبات نظت» است ،اما
«اعمال تغییتات کوچک اما با اهمیت» و همچ)ین «اضافهشدن نقاب تمتکز به فعالیتهای پیش رو و
آی)ده» نیز در آن دکتتین «اگت)ابناپ یت» است.
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ماسیکوت با بیان یک م ال به تشتیح بیشتت موضوع میپتدازد« :بهع)وان م ال ،تهدیدات داالی
بتای اولین بار در دکتتین سال  2229گ)جانده شد و از آن زمان ،روسیه به بازنگتی روابال حقوقی
بین ارتش و آژاناهای ام)یتی ملی داالی پتداات» .او هدف از ایجاد و تیسیا «متکز ک)تتل
دفاع ملی در مسکو» را «ک)تتل انواع مختلف تهدیدها» ع)وان میک)د.
به اعتقاد ماسیکوت و «بتاساس پیشبی)یها ،درک تهدیدات روسیه ،بیانیههای رهبتی ،نوسازی
نیتو و عملیات گ)گی از زمان انتشار آاتین دکتتین نظامی در سال  ،»2229احتماالً موارد زیت در
دکتتین نظامی گدید روسیه گ)جانده شود:

 1د تأکید و تمرکز مداوم بر روشهای غیرنظامی قب) از درگیری
نظامی و حین وقوع آن
«تمتکز و تیکید رئیا ستاد کل روسیه «والتی گتاسیموف» از سال  2223به همتاه بسیاری
دیگت از استتاتژیستهای نظامی روسیه در اول سالها بت تدابیت غیتنظامی و همچ)ین بهکارگیتی
کامل اتفهای درگیت»« ،بیان و گستتش این مفهوم در دکتتین نظامی  2229روسیه»،
«عملیاتی کتدن این مفهوم توسال فتماندهان ارتش روسیه در اوکتاین ،سوریه و احتماالً ونزوئال»،
«اشاره گتاسیموف در مارس  2223به نقش روشهای غیتنظامی در دستیابی به اهداف سیاسی و
استتاتژیک و دعوت به پژوهش در مورد این مفهوم توسال سازمانهای تحقیقاتی علمی نظامی» از
مهمتتین دالیل ماسیکوت بتای اتح این مسلفه از دکتتین گدید روسیه میباشد.

 2د استراتژی دفاع فعال امؤثر
نویس)ده و تحلیلگت ارشد مسسسه رند ،دلیل اود را در اظهارات گتاسیموف گستجو کتده
است« .گتاسیموف معتقد است که ادغام تهدیدات نظامی و غیتنظامی مستلزم دفاع یکپارچه است.
او اااتنشان کتده که در حین درگیتی نظامی ،دشم)ان روسیه ضمن انجام همزمان عملیات نظامی
و وارد آوردن ضتبات دقین به اهداف بسیار مهم ،اقدامات غیتمستقیمی را بتای بیثبات کتدن
روسیه انجام میده)د» .ماسیکوت از این اظهارات نتیجه گتفته است که یک دکتتین به روز شده
ممکن است شامل ذکت یک مفهوم گدید دفاعی یکپارچه از عملیات مان)د «استتاتژی دفاع فعال»
باشد .به اعتقاد وی «گتاسیموف به اور مبهم آن را «مجموعه اقدامات ا) یسازی فعاالنه
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تهدیدات علیه ام)یت کشور» توصیف کتده است.

 3د استراتژی اقدام محدود
ماسیکوت نوشته است که «استتاتژیستهای نظامی روسیه آاتین روش (راهبتد این کشور را
قبل از استقتار ارتش در سوریه  -اولین عملیات بزرگ گ)گی اار از م)طقه مسکو از زمان
افغانستان در دهه  - 2362م)تشت کتدند .گتاسیموف اایتاً از عبارت «استتاتژی اقدام محدود» بتای
توصیف عملیات در سوریه استفاده کتد .این مفهوم میتواند بتای انواع مختلفی از عملیات اعمال
شود ،اما گتاسیموف بهاور ااص از این عبارت بتای توصیف یک کارزار عملیاتی اار از
م)طقه استفاده کتد .او سپا با بیان ای)که این مفهوم ا استتاتژی اقدام محدود ا
در دائتهالمعارف رسمی ارتش روسیه وگود ندارد ،ب)ا به «فته)

نامه ام)یت ملی و اصطالحات

نظامی دیمیتتی روگوزین» در نسخه چا  ،2226در تعتیف این مفهوم نوشته است:
« روشی از انجام گ)

و عملیات با اهداف محدود ،با گستتش عمدی اقدامات نظامی در

م)اان کامالً مشخص ،فقال با استفاده از بخشی از پتانسیل نظامی و یگانهای معین از نیتوهای
مسلح ،بتای ضتبهزدن به تعداد معین انتخابشده از اهداف و یگانهای دشمن».
به اعتقاد ماسیکوت «این استتاتژی در شتایطی مورد استفاده قتار میگیتد که بتای دستیابی به
اهداف تعیینشده ،نیازی به استفاده از کل قدرت نظامی یک کشور نباشد و یا اگت اتف یا اتف
دیگتی بخواهد از اقدامات گستتده و اطتناک دشمن گلوگیتی ک)د .در عینحال ،اقدامات
نظامی ماهیت محدودی دارند .آنها عمدتاً با شتوع حمالت آتش و انجام عملیات مشتتک
نیتوهای هوایی ،ضد هوایی ،اطوب مقدم ارتش و تیپها در مقیاس کوچکتت انجام
میشوند .استتاتژی گ)

با استفاده محدود از سالحهای هستهای ،شتایال ااصی میالبد».

 0د میادین نبردهای متراکم و نقش رو به رشد شرکتهای نظامی
خارجی
ب)ا به نوشته ماسیکوت« ،در دکتتین  2229روسیه» بتای اولین بار و بهاور االصه از
«شتکتهای اصوصی نظامی» نام آورده شد و از آنها به ع)وان یکی از ویژگیهای
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«درگیتیهای مدرن» یاد شد .از آن زمان ،شتکتهای اصوصی نظامی در ک)ار نیتوهای م)ظم در
میادین نبتدهای پیچیده نبتد در سوریه ،اوکتاین و لیبی شتکت کتدهاند .به اعتقاد او ،دکتتین
گدید روسیه احتماالً این موضوع را ادامه اواهد داد و یا در بهتتین حالت شامل اشاره مبهم یا
رمزگ اری شده از افزایش نقش این شتکتها اواهد بود .سپا او به اظهارات گیتاسیموف اشاره
میک)د که میگوید« :تعداد بازیگتان شتکتک))ده در مبارزه مسلحانه در حال افزایش است .در
ک)ار نیتوهای مسلح دولتهای مستقل ،گتوههای مختلف شورشی ،شتکتهای اصوصی نظامی
و «شبه کشورها» اود اوانده در میدان گ)

نبتد میک))د».

 5د آینده ناخوشایند و دشوار کنترل تسلیحات
ماسیکوت در مقاله اود پیشبی)ی کتده است که «احتماالً در دکتتین  2222روسیه ،این
دولت ،آمتیکا را مسئول نقض «پیمان م)ع موشکهای هستهای میان بتد» موسوم به  INF2میداند».
ماسیکوت با رد اتو اولیه آمتیکا از این پیمان ادعا کتده است که «روسیه به دروغ نقض پیمان
 INFرا متوگه «عقبنشی)ی یکگانبه توسال ایاالتمتحده به بهانههای سااتگی» میک)د،
درصورتیکه تالشهای چ)دساله مسکو بتای تولید مخفیانه سالحهایی مان)د SSC) -( 623M3
 6موشک کتوز بتاالف معاهده را نادیده گتفته است».
اشاره ماسیکوت به پیمانی است که در سال  ،2366بین ایاالت متحده آمتیکا و اتحاد
گماهیت شوروی سوسیالیستی و پا از فتوپاشی شوروی با روسیه امضا و در سال  2366اگتایی
شد .این پیمان پا از روی کار آمدن دونالد تتامپ ،دستخوش تحوالت عجیبی شد .رئیاگمهور
آمتیکا در  22اکتبت  2226اعالم کتد که به دلیل نقض مکتر این پیمان توسال روسیه ،آمتیکا از
پیمان م کور اار اواهد شد .از اینرو رسماً در سال  2223از این پیمان اار شد .در پی این
واک)ش ،روسیه نیز یک روز بعد ،از این پیمان اار شد.
ماسیکوت ادامه داده است که «احتماالً دکتتین گدید بت التزام و تعهد روسیه به پیمان گدید
 STARTتیکید داشته و موضع روسیه را در مورد گلوگیتی از مسابقه تسلیحاتی بیان
میک)د» .البته او با توگه به اظهارات وزیت دفاع روسیه ،ستگئی شویگو در اوایل سال 2223
2- Intermediate Range Nuclear Forces Treaty
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مینویسد که «روسیه کار روی یک موشک کتوز پتتاب دوربتد مافوق صوت مبت)ی بت سیستم
کالیبت را آغاز و بتد سیستمهای شلیکشده زمی)ی موگود را به بیش از بتد  522کیلومتت افزایش
میدهد».

6د عدم تغییر اساسی در سیاست هستهای روسیه
ماسیکوت با اشاره به اظهارات والدیمیت پوتین ،رئیاگمهور و دیگت فتماندهان روسیه در سال
 2223پیشبی)ی کتده است که در دکتتین گدید روسیه سیاست هستهای آن کشور هیچ تغییت
اساسی نخواهد کتد .به اذعان او ،پوتین سیاست روسیه را یک سیاست «شلیک در ه)گام هجوم» یا
«حمله به حمله» میداند ،نه یک سیاست هستهای «پیشگیتانه» و «بازدارنده».

 7د اهمیت انواع سالح باالرونده ،رباتهای رزمی و هوش مصنوعی در
دکترین جدید
به اذعان تحلیلگت ارشد مسسسه رند« ،دکتتین گدید روسیه غالباً بت تواناییهای صعودی مان)د
«موشکهای مافوق صوت» و «ف)اوریهای گدید تسلیحاتی» تیکید دارد» .در این س)د به احتمال
زیاد از «سالحهای ضتبات دقین متعارف روسیه» به دلیل «نقشهای گ)گی» و «کمک به
بازدارندگی غیتهستهای» ،ستایش اواهد شد .ماسیکوت ادامه داده است که روسیه بسیاری از
گدیدتتین سالحهای اود را مان)د «موشک بالستیک پتتاب هوایی»« ،موشک تحویل مافوق
صوت»« ،موشک کتوز با انتژی هستهای» و چ)دین سالح دیگت را به متحله «آزمایش» رسانده
است.
او همچ)ین به سخ)ان گتاسیموف اشاره کتده است که «هیچ شکی در این واقعیت وگود
ندارد که در این زمی)ه [ابتقهتمانان] در مقایسه با کشورهای پیشتفته از نظت تک)ولوژیکی گهان،
روسیه پیشتو است» .از دیدگاه گتاسیموف «یکی از اصلیتتین ویژگیهای متمایز درگیتیهای
آی)ده« ،استفاده گستتده از دقت باال و انواع دیگت سالحهای گدید» ،از گمله «سالحهای رباتیک»
است» .یکی دیگت از شواهد ماسیکوت بتای این ادعا ،اظهارات پوتین مب)ی بت استفاده روسیه از
«قدرت هوش مص)وعی» و «اداره گهان» میباشد.
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 8د انتقادات پرحجم علیه ایاالتمتحده برای رقابت با کشورهای بزرگ
ماسیکوت پیشبی)ی کتده است که «در دکتتین و استتاتژی ام)یت ملی گدید روسیه،
انتقادهای غیتمستقیمی بت اس)اد استتاتژی ایاالتمتحده وارد اواهد شد» .هماناور که پیشتت
گفته شد ،در سالها ی اایت روابال میان آمتیکا و روسیه به شدت به تیتگی گتاییده است.
ماسیکوت پیشبی)ی کتده است که در دکتتین گدید ،روسیه ایاالتمتحده را متهم به تالش بتای
«ک)تتل روسیه و در نهایت گهان» کتده است.

 7د عدم ارتقاء ایاالتمتحده آمریکا به دسته «تهدید نظامی»
از دیدگاه ماسیکوت در دکتتین نظامی گدید روسیه «بعید به نظت میرسد که روسیه صتاحتاً
ایاالتمتحده یا ناتو را «تهدید نظامی» ب)امد .چتا که ناتو تا نزدیک متزهای روسیه امتداد پیدا کتده
و روسیه در حال حاضت آن را «اطت نظامی» تلقی میک)د» .او البته اذعان کتده است که باالبتدن
ایاالتمتحده یا ناتو در ابقهب)دی تهدیدات به سطح تهدید نظامی ،حتکتی اطتناک در دنیای
استتاتژی نظامی است و قطعاً یکی از تحتیکک))دهتتین اقداماتی است که یک دکتتین گدید
میتواند انجام دهد .از دیدگاه ماسیکوت« ،تهدیدهای نظامی به دولتی گفته میشود که در آن
«احتمال واقعی وقوع درگیتی نظامی» و درگه باالیی از آمادگی نظامی در هت دو اتف وگود
داشته باشد» .ماسیکوت البته بهاور ضم)ی تهدید کتده است که «اگت ستاد کل روسیه تالش ک)د
این متحله را با اشاره به استتاتژیهای ایاالتمتحده که مستقیماً از روسیه به ع)وان یک دشمن نام
میبتد توگیه ک)د ،واک)شهای م)فی بزرگ ایاالتمتحده قطعاً بیش از م)افع روسیه اواهد بود».
در پایان این مقاله ،دارا ماسیکوت از دکتتین گدید نظامی روسیه به ع)وان «میتاث
گتاسیموف» نام میبتد .از نظت او احتماالً این آاتین دکتتی)ی اواهد بود که گتاسیموف به ع)وان
رئیا ستاد کل آن را تصویب میک)د .ماسیکوت همچ)ین معتقد است که «در دکتتین گدید
روسیه ،قابلیتهای گدید مان)د «موشکهای مافوق صوت»« ،رباتهای رزمی»« ،هوش مص)وعی»
و پیچیدگی روزافزون در تتکیب ابزارهای نظامی و غیتنظامی بتای دستیابی به نتای ،در اولویت
قتار میگیتد».

نتیجهگیری:
همانگونه که اشاره شد مسسسه تحقیقاتی «رند» یکی از مسثتتتین و بانفوذتتین متاکز
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تحقیقاتی در حوزه سیاستگ اری و تصمیمگیتی کاخ سفید و مافیای تجارت گهانی (صهیونیسم
بینالملل محسوب میشود .سیاستمداران و مقامات بل)دپایه کاخ سفید ،همواره نتای ،پژوهشها و
تحقیقات این مسسسه را مدنظت داشته و در سطح باالیی این نتای ،را در تصمیمگیتیهای اود به
کار میب)دند.
اانم «دارا ماسیکوت» یکی از محققین ارشد این مسسسه است .او قبل از پیوستن به رند ،به
ع)وان تحلیلگت ارشد تواناییهای نظامی روسیه در وزارت دفاع آمتیکا مشغول به ادمت بوده
است .ماسیکوت در سال  2223م ،با نگارش مقالهای تحت ع)وان «پیشبی)ی دکتتین گدید نظامی
روسیه در سال  »2222به تحلیل و پیشبی)ی دکتتین نظامی گدید روسیه در  2222پتدااته است .از
آنجا که روسیه از گمله بازیگتان مهم م)طقه و گهان محسوب میشود ،پیشبی)ی دکتتین نظامی
این کشور از سوی مسسسه تحقیقاتی رند ،قابلتوگه و حائز اهمیت است.
توگه به دکتتینهای روسیه از دو م)ظت قابلتوگه است؛ در نگاه اول ،از آنجا که دکتتین
محصول ذه)یتهای اگتماعی و سیاسی یک کشور و بیانگت گهانبی)ی و نوع نگتش کشور مزبور
است ،میتواند م)بعی ارزشم)د بتای تحلیل م)طنهای راهبتدی و درک ماهیت گهتگیتی آن
کشور باشد .اس)اد دکتتی)ی بخشی گداناپ یت در فتآی)د تحلیل محیال ام)یتی پیتامونی است .از این
م)ظت ،دکتتین روسیه به سبب اهمیت تاریخی و راهبتدی که این کشور در سیاستهای ام)یتی ا
دفاعی گمهوری اسالمی دارد ،باید مورد ک)کاش و تحلیل دقین قتار گیتد .در نگاه دوم ،باید
توگه داشت که این پیشبی)ی توسال مسسسه رند انجام شده است .به دلیل سابقه این مسسسه و میزان
اثتگ اری آن در سیاستهای آمتیکا ،تحلیل و پیشبی)ی این مسسسه بسیار حائز اهمیت است.
پا از فتوپاشی اتحاد گماهیت شوروی در  25دسامبت  2332م ،اوضاع ژئوپلیتیکی و ام)یتی
پیتامون مسکو نیز به شدت دستخوش دگتگونی شد .در این بین ،کشور روسیه سعی کتد در قامت
یک بازیگت مستقل بینالمللی و به ع)وان قدرت م)طقهای ،نقش مهمی در تحوالت گهانی به ویژه
در م)اان اروپای شتقی ،آسیای متکزی و قفقاز ایفا نماید .در این راستا ،روسیه از سال 2332
تالش نمود با تعتیف دکتتین نظامی ،محیال پیتامون اود را از هتگونه اطتی مصون نگه دارد.
بت این اساس ،با توگه به تهدیدات نظامی موگود علیه ام)یت ملی روسیه ،این کشور تاک)ون سه
دکتتین نظامی بهاور رسمی در سالهای  2222 ،2333و  ،2222اتح و به تصویب رسانده است .با
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گ شت یک دهه از آاتین دکتتین رسمی نظامی روسیه ،تاک)ون از سوی دولت آن کشور،
دکتتین گدید تصویب نشده است .این پژوهش با توگه به مقاله دارا ماسیکوت کوشید تا ضمن
کشف نگاه مسسسه رند به دکتتین گدید روسیه ،تا حدودی با نگاه و نوع تحلیل این مسسسه نسبت
به این دکتتین آش)ا شود.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که ب)ا به اعتقاد و دیدگاه اانم دارا ماسیکوت روسیه به دلیل
«مدااله در امور سوریه»« ،مدااله در انتخابات ایاالتمتحده آمتیکا»« ،رونمایی از بتای از
سالحهای پیشتفته اود از گمله :موشکهای کتوز عملیاتی با موتورهای هستهای؛ اژدرهای
اقیانوسپیما و  »...ه)وز موفن بهروزرسانی دکتتین نظامی اود نشده است.
او معتقد است که به دالیل مختلفی از گمله «بتهم اوردن و تغییت پیشبی)یهای روسیه به
ااات وگود تهدیدات آمتیکا»« ،اهمیت باالی سال  2222بتای بتنامهریزی نظامی روسیه»« ،اذعان
و تصتیح «ستگئی شویگو» وزیت دفاع روسیه به فتارسیدن زمان بتوزرسانی دکتتین نظامی در
روسیه»« ،تمتکز روسیه روی تهدیدات اارگی مخصوصاً تهدیدات از سوی آمتیکا و همپیمانانش
در ناتو از سال « ،»2229اعتقاد رهبتان روسیه به افزایش روندهای م)فی از گمله تحتیمهای
اقتصادی ،انقالبهای رنگی و درگیتی محتمل میان دولتها»« ،اعتقاد روسیه به نابودی و
اضمحالل نظام گهانی فعلی دنیا به رهبتی آمتیکا»« ،رسیدن وقت به چالشکشیدن قدرتهای
بزرگ مان)د چین و روسیه» و  ...زمان این بتوزرسانی بسیار نزدیک است.
به اعتقاد تحلیلگت ارشد مسسسه رند« ،تیکید و تمتکز مداوم بت روشهای غیتنظامی قبل از
درگیتی نظامی و حین وقوع آن»« ،استتاتژی دفاع فعال (مسثت »« ،استتاتژی اقدام محدود»« ،میادین
نبتدهای متتاکم و نقش رو به رشد شتکتهای نظامی اارگی»« ،آی)ده نااوشای)د و دشوار ک)تتل
تسلیحات»« ،عدم تغییت اساسی در سیاست هستهای روسیه»« ،اهمیت انواع سالح باالرونده،
رباتهای رزمی و هوش مص)وعی در دکتتین گدید»« ،انتقادات پتحجم علیه ایاالتمتحده بتای
رقابت با کشورهای بزرگ»« ،عدم ارتقاء ایاالتمتحده آمتیکا به دسته تهدید نظامی» از مهمتتین
موضوعات و نکات دکتتین گدید روسیه است.
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