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 وسیهمفهوم سیاست خارجی فدراسیون ر

 فصل نخست. مفاد عمومی

دار ها نسبت به اصول زیربنایی، جهات، اهداف و وظایف اولویتگاهداز دی ای مجموعهاین مفهوم به مثابه . 1

 سیاست خارجی فدراسیون روسیه است. 

الملل، قراردادهای ون اساسی فدراسیون روسیه،اصول و هنجارهای مسلم حقوق بینن. پایه حقوقی این سند، قا2

، 2112می  7رئیس جمهور فدراسیون روسیه مورخ  215شماره ی فدراسیون روسیه، قوانین فدرال، فرمان المللبین

، سند راهبرد امنیت ملی فدراسیون «درباره اقدامات مربوط به تحقق خط مشیء سیاست خارجی فدراسیون روسیه»

سیون روسیه است که فعالیت نهادهای فدرال های حقوقی فدرانامهوآیین روسیه، دکترین نظامی فدراسیون روسیه

های حقوقی نامهید و همچنین، دیگر مقررات و آیینمانقدرت دولتی در حوزه سیاست خارجی را تنظیم می

 آیند.به شمار میحقوقی این سند  زمینه، مبنایفدراسیون روسیه در این 

دی فدراسیون روسیه فعالیت سیاست خارجی دولت بر های ملی و راهبراجرای اولویت. به منظور تأمین منافع ملی و 2

 : تمرکز دارداجرای وظایف اصلی زیر 

 تحکیم حاکمیت قانون و نهادهای دموکراتیک؛الف( تأمین امنیت کشور، حاکمیت و تمامیت ارضی آن، 

نولوژی آن، پذیری اقتصاد روسیه، نوسازی تکب( ایجاد شرایط خارجی مطلوب برای توسعه پایدار و افزایش رقابت

 ارتقاء سطح و کیفیت زندگی مردم؛  

 تحکیم موقعیت فدراسیون روسیه به عنوان یکی از مراکز صاحب نفوذ در جهان معاصر؛پ( 

نظام روابط اقتصادی جهان، ممانعت از اعمال تبیض نسبت به کاالها، خدمات و  در ت( تحکیم موقعیت روسیه

 اهداف:   در اینای ی و منطقهالمللبینمالی و اقتصادی  هایامکانات سازمانبرداری از های روسیه، بهرهگذاریسرمایه

تثبیت یک نظام  با هدفثبات و امنیت همگانی  ی، تأمینالمللبینث( پیشبرد بیشتر خط مشیء تحکیم صلح 

، وننکمیت قاحاو بر اساس ی، المللبینحل وفصل مسائل  مبتنی بر اصول جمعی درساالر ی عادالنه و مردمالمللبین

ها در آمیز میان دولتپیش از هر چیز بر مفاد منشور سازمان ملل متحد و همچنین بر روابط منصفانه و مشارکت که
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مللی لاکننده سازمان ملل متحد به عنوان سازمان اصلی حل وفصل کننده روابط بینکنار نقش محوری هماهنگ

 مبتنی باشد؛ 

های تنش و رفتن و نابودی کانونی همسایه، کمک به ازمیانهادولتبا گیری مناسبات حسن همجورای شکل ج(

 ها؛  ها و درگیریچنین کانونوقوع های خود و پیشگیری از درگیری در سرزمین

ی خارجی، هادولتتوسعه روابط دوجانبه و چندجانبه توأم با شراکت و همکاری منصفانه و متقابال سودمند با چ( 

احترام به اصول استقالل و حاکمیت،  مبتنی برهایی ی و در قالب انجمنالمللبینی هاسازمانی، المللبینموسسات 

گسترش ی ملی؛ هااولویت، پافشاری غیرخصمانه بر بودن بینیگرایی، شفافیت، چندجانبگی، قابل پیشعمل

 فعال روسیه در آنها؛  ای و حضورهای شبکهآمیز، کمک به استقرار اتحادیهی غیرتبعیضالمللبینی هاهمکاری

جانبه از حقوق و منافع قانونی شهروندان روسیه و هموطنان مقیم خارج از کشور، ازجمله در ح( دفاع موثر و همه

 ی؛المللبینمجامع مختلف 

تعمیم دستاورهای جهانی، ترویج و تحکیم موقعیت زبان روسی در جهان،  یخ( تقویت نقش روسیه در فضای انسان

میراث ملی و تاریخی و هویت فرهنگی مردمان روسیه، تعمیم آموزش و علوم روسیه، متحد ساختن فرهنگ ملی، 

 جامعه مهاجران روسی؛

های روسیه رساندن دیدگاهروسیه در فضای اطالعاتی جهان و  ارتباطیخبری و های گروهی تحکیم موقعیت رسانه

 ی؛ المللبینبه محافل گسترده جامعه جهانی در فرآیندهای 

ها و سازی متقابل فرهنگمک به ترویج گفتمان سازنده و همکاری به نفع تحکیم و تقویت هماهنگی و غنیک

 های مختلف. تمدن

 

 فصل دوم. جهان معاصر و سیاست خارجی فدراسیون روسیه

 دنیای امروز و سیاست خارجه فدراسیون روسیه

المللی چندمرکزی رخ نبال شکل گیری سیستم بین. دنیای امروز دستخوش تغییرات جدی و تحوالتی شده که به د4

سازی، مراکز جدید رود. در نتیجه فرایند جهانیتر شدن به پیش میالملل در مسیر پیچیدهدهند. پیکره روابط بینمی

های جهانی قدرت و توسعه از مرکز توجه به کنار رفته و در منطقه گیرند. ظرفیتنفوذ اقتصادی و سیاسی شکل می

شوند. امکانات غرب برای قدرت و نفوذ بر اقتصاد و سیاست جهانی کم و تنوع هم ترکیب میاقیانوسیه در –آسیا 

 شوند. ها هر روز بیشتر میها در جهان، تعدد الگوهای توسعه حکومتها و تمدنفرهنگ
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ابت بر سر منابع، . تناقض حاصل از عدم برابری توسعه جهانی، تعمیق شکاف بین سطح رفاه کشورها، تقویت رق5

شوند. رقابت از های مواصالتی حمل و نقل بیش از پیش نمایان میدسترسی به بازار مصرف، کنترل بر شاهرگ

گیرد و به شکل رقابت های مدنی به خود میهای انسانی، علمی و فناوری فراتر رفته، ویژگیمرزهای ظرفیت

ن شرایط تالش برای تحمیل الگوهای ارزشی شخصی به آید. در ایگیری های ارزشی درمیخصمانه بر سر جهت

رشد بیگانه هراسی، رفتارهای افراطی و درگیری در امور بین الملل و در نتیجه آشوب و از دست رفتن کنترل بر 

ها شده و نوعی شود. بر همین اساس امروز وظیفه ما این است که مانع از بروز شکاف بین تمدنروابط بین الملل می

ها ایجاد کرده و اسباب توسعه آرام و باثبات را برای تمام بشریت ها، ادیان، تمدنو شراکت بین فرهنگدوستی 

فراهم کنیم. تالش دول غربی برای حفظ مواضع خود از جمله بواسطه تحمیل نقطه نظراتشان بر فرایندهای تمام 

نجر به رشد بی ثباتی در مناسبات بین جهان و اعمال سیاست در جهت ممانعت از تشکیل مراکز جایگزین قدرت، م

ای شده است. مبارزه برای اعمال نفوذ بر فرایند شکل المللی، تقویت آشوب و نابسامانی در سطح جهانی و منطقه

 گیری اصول کلیدی سیستم بین الملل در آینده به یکی از جریان های مورد توجه دنیای امروز تبدیل شده است.

نظرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شدت گرفته و بی ثباتی در سیستم جهانی سیاسی و  . در شرایطی که اختالف2

شود. گسترش و نیز بیشتر از قبل می« قدرت در مناسبات بین الملل»کند، نقش عامل اقتصادی افزایش پیدا می

دی انجامیده، های قدرت، تشکیل و بسط و گسترش انواع جدید تسلیحات به تضعیف ثبات راهبرنوسازی ظرفیت

تهدیدی برای امنیت جهانی خواهد شد که زاییده قرار و مدارها و توافقات برای کنترل بر تسلیحات است. با وجود 

ای، احتمال وقوع چنین حوادثی بین دول های بزرگ ابعاد و حتی جنگ و درگیری هستهخطر برافروخته شدن جنگ

 های منطقه و بحران باال است. ه درگیریبزرگ چندان زیاد نیست، اما احتمال ورود آنها ب

ها و تهدیدهای امروز نیستند. در شرایط امروز که سیاسی قادر به مقابله با طیف وسیع چالش –. اتحادیه های نظامی 7

های جامعه بین الملل برای تامین ثبات و شود، چشم انداز تالشوابستگی و ارتباط بین اقوام و دول پیوسته بیشتر می

آتالنتیک،  –ت در هر منطقه چندان امیدوار کننده نیست. رعایت اصل برابری و امنیت همگانی برای منطقه اروپا امنی

کند. شرایط کنونی مستلزم دیپلماسی اقیانوسیه و دیگر مناطق امروز بیش از هر زمان اهمیت پیدا می –اوراسیا، آسیا 

های چندجانبه به منظور جستجوی موثر راه حل مسایل ازمانای با برخورداری از ابزارهای نرم مشارکت در سشبکه

 است.

. در کنار قدرت نظامی، فاکتورهای مهم سیاست بین الملل از جمله اقتصادی، حقوقی، فناوری و اطالعاتی برای 8

تحقق نفوذ و تاثیرگذاری بر سایر کشورها از اهمیت برخوردارند. تالش برای استفاده از این فاکتورها در راستای 

منافع ژئوپولتیک به جستجوی راه های حل و فصل اختالفات و حل مشکالت امروز بین الملل از طریق ابزارهای 

 کند. صلح آمیز و با تکیه بر موازین حقوق بین الملل خدشه وارد می
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انسانی و دیگر  ارتباطی، –های اطالعاتی ها و امکانات جوامع مدنی، شیوهو فرصت« قدرت نرم». استفاده از ابزار 9

های های مرسوم دیپلماتیک، بخش جدایی ناپذیر سیاستها و همچنین بهره گیری از فناوری در کنار شیوهشیوه 

 امروز بین الملل هستند. 

گیرد که کند شدن . در اقتصاد جهانی و در شرایط انباشه شدن عالیم ظهور بحران، واقعیت جدیدی شکل می11

-ای با تعرفههای منطقهپولی و منابع خام، تجزیه فضای اقتصادی جهانی به شکل سازمانآهنگ رشد، نوسانات بازار 

ای با تکیه بر موازین و حقوق های غیرمتعارف است. در این وضعیت، همگرایی منطقههای قابل رقابت و محدودیت

رت رقابت، امنیت و ثبات ای فاکتورهایی برای باالبردن قدسازمان تجارت جهانی و تقویت نقش ارز ذخیره منطقه

اقتصادی خواهند شد. موضوع مهم دیگری که بایسته توجه است، به  پیشبرد راهکارهای جمعی برای  –پولی 

اقتصادی جهانی و ایجاد سیستمی است  –مدیریت اقتصاد جهانی و حل و فصل آن، شفاف سازی در فضای تجاری 

ن برخوردار بوده و پاسخ گوی واقعیات تجاری دنیا و سیستم که تمامی جوانب را در برگرفته، از شفافیت و تواز

 پولی امروز باشد. –ارزی 

استفاده از فناوری جدید استخراج ذخایر  اولدهد و دلیل آن در وهله . حوزه انرژی به طور مطلوب تغییر فاز می11

 ع قابل احیای انرژی است. هیدروکربنی )ذخایری که استخراج آنها مشکل است( و همچنین گسترش استفاده از مناب

در شرایطی که تامین امنیت انرژی کشورها با تنوع حضور آنها در بازارهای جهانی ارتباط مستقیم دارد، شاهد 

 های غیرمستدل و اتخاذ سایر تدابیر تبعیض آمیز در این حوزه هستیم. افزایش محدودیت

های اقتصادی و ختلف اقتصاد منجر به تشدید رقابتهای مهای امروز شاخه. تغییرات صورت گرفته در فناوری12

 الملل خواهد شد.تسریع در فرایند توزیع مجدد قدرت در صحنه بین

الملل . در عصر جهانی شدن سیل اطالعات و مهاجرت، فرایندهای اجتماعی در داخل هر کشور بر مناسبات بین12

ردم، توسعه علمی و اخالقی و همچنین باالبردن سطح گذارند. مسائلی همچون تامین رفاه متاثیر قابل توجه می

 کند. ای پیدا میسرمایه گذاری روی انسان در سیاست جهانی جایگاه ویژه

های ترین واقعیات دنیای امروز است. انتشار افکار افراطی گرایانه و فعالیت. تروریسم بین المللی یکی از خطرناک14

)در وهله اول در خاورمیانه و آفریقای شمالی( که در نتیجه فرایندهای جهانی  های تروریستی در مناطق متعددسازمان

اند، منجر به تخریب سازوکارهای سنتی شدن مشکالت سیستماتیک و یا در نتیجه دخالت خارجی شکل گرفته

یک و های ایدئولوژو مهمات شده است. ارزش مدیریت کشور و تامین امنیت، و همچنین گسترش غیرقانونی سالح

شوند، واکنش منفی جامعه را نسبت ها که از بیرون تجویز و تحمیل میهای مدرنسازی سیستم سیاسی حکومتنسخه

های افراطی تبدیل شده و با تکیه بر های امروز برانگیخته است. این جریانات به ابزاری در دست گروهبه چالش
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-شونت آمیز برای دستیابی به اهداف سیاسی و یا رقابتهای خهای دینی، همه را به استفاده از روشتحریف ارزش

 کشانند.های قومی و دینی خود می

رحمی را به باالترین حد خود رسانده و الت مشابه آن که قساوت و بییو تشک« داعش». با ظهور سازمان تکفیری 15

کستان را دارند، تهدیدهای داعیه تشکیل حکومت و تقویت نفوذ خود بر مرزهای جغرافیایی سواحل آتالنتیک تا پا

ای به خود گرفته اند. در مبارزه با تروریسم باید تشکیل ائتالف بین المللی مقابله با تروریسم بر تروریستی شکل تازه

ها را محور کلیدی قرارداده، بدون سیاسی مبنای قوانین و موازین موجود و تعامالت موثر و سیستماتیک حکومت

ه از استانداردهای دوگانه از امکانات جوامع مدنی به طور مطلوب بهره گرفته و مانع از انتشار کردن مساله و یا استفاد

 ها و افکار رادیکال در جوامع شده شوند. تروریسم و افراطی گرایی و یا انتشار ایده

اند که از رفته. ابعاد جرم و جنایت سازمان یافته فراملیتی بزرگتر شده است و مراکز جدید جرم و جنایت شکل گ12

های حکومتی دول مختلف، شوند و حوزه نفوذ خود را از طریق نفوذ در برخی سازمانمنابع قابل توجهی تغذیه می

 دهند. های تروریستی و افراطی گسترش مینهادهای اقتصادی و پولی و یا ایجاد ارتباط با سازمان

های دسترسی به آن، قاچاق غیرقابل کنترل ار جمعی و راه. در دنیای امروز خطر انتشار غیرقانونی سالح های کشت17

های آن، اختالس، دزدی اسلحه، مهاجرت غیرقانونی، تجارت انسان، قاچاق مواد مخدر و روان گردان و فراورده

دریایی، جنایات سایبری، فقر جهانی، تغییر شرایط جوی و همچنین مشکالت در بخش امنیت مواد غذایی، محیط 

 های واگیردار از نظر ابعاد جغرافیایی و سطح پیوسته رو به رشد هستند. اریزیست و بیم

های جهانی نیاز به مجموعه اقدامات و تدابیر جدی از سوی جامعه جهانی و . برای رهایی از تهدیدها و چالش18

حقوق بشر، تامین  دفاع از»ها با رهبری سازمان ملل و با احتساب ارتباط متقابل سه موضوع مهم متحد کردن تالش

 وجود دارد.« امنیت و توسعه پایدار

های جامعه بین الملل بایستی ابتدا پایه و مبنای ارزشی آن را به صورت مشترک و با تکیه . برای متحد کردن تالش19

های مشترک اخالقی و دینی ادیان اصلی جهان و همچنین اصول و مفاهیمی همچون تالش برای دستیابی بر ظرفیت

 صلح و عدالت، شایستگی، آزادی، مسئولیت، صداقت، مهربانی و سختکوشی گذاشت.به 

المللی دارای نفوذ و . فدراسیون روسیه به عنوان عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل و عضو چندین سازمان بین21

ع قابل توجهی در های بین دول از منابای و تدوین کننده سازوکار گفتگو و همکاریهای منطقههمچنین سازمان

های زندگی برخوردار بوده و در چارچوب سیاست خارجی کشور پیوسته در حال توسعه مناسبات و تمامی عرصه

باشد که همین مساله به تدوین ها در اقصی نقاط دنیا میالمللی و اتحادیههای بینارتباطات با دول پیشرفته، سازمان

 کند. ده همه کشورها مساعدت میمطلوب، متوازن و گردآورندستور کار 
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الملل مبتنی قید و شرط نسبت به حقوق بینبوده، بر احترام بی . سیاست خارجه روسیه مستقل و کامال غیروابسته21

های خود را در موضوع حمایت از امنیت چه در سطح جهان و چه در سطح منطقه به باشد. روسیه تمامی مسئولیتمی

د را بر اقدام مشترک با تمامی دولت ذینفع و در راستای حل مشکالت و مسایل مشترک داند و هدف خوخوبی می

 گذاشته است.   

. سیاست خارجه فدراسیون روسیه کامال باز و غیرقابل پیشبینی است. این سیاست به صورت مستمر و موروثی 22

تعادل در امور بین الملل و توسعه تمدن  بوده، نمایانگر نقش منحصربفرد روسیه در تمام دنیا به عنوان فاکتور حافظ

 جهانی است.

 

 های فدراسیون روسیه در حل مسایل جهانیاولویتفصل سوم.

 برقراری عدالت و نظم پایدار جهانی

الملل مبتنی بر . محور اصلی سیاست خارجی فدراسیون روسیه را ایجاد سیستم باثبات و پایدار در مناسبات بین22

دهد و روسیه هدف ل برابری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور سایر کشورها تشکیل میحقوق بین الملل و اص

 خود را بر تامین امنیت برابر و قابل اعتماد برای هر یک از اعضای جامعه جهانی قرار داده است.  

باشد، زیرا این  21 های جهانی در قرنالملل و هماهنگی سیاست. سازمان ملل باید مرکز حل و فصل مناسبات بین24

های سایرین در سازمان از سوی تمام دنیا مورد تایید بوده و عمال گزینه آلترناتیوی برای آن نیست. روسیه از تالش

 کند:ملل، حمایت کرده و موارد زیر را پیشنهاد می نسازما –جهت تقویت نقش مرکز هماهنگ کننده 

ملل به ویژه در بحث نتایج جنگ جهانی دوم و پیامدهای این الف( تثبیت و تقویت اصول و مفاد منشور سازمان 

های سازمان ملل در تمام جنگ که هر یک از دول را نسبت به نتایج آن مسئول دانسته و همچنین تقویت ظرفیت

 ها؛ جهان به منظور سازگاری با واقعیات جدید جهان، ضمن حفظ مناسبات بین دولت

امنیت سازمان ملل به عنوان مسئول اصلی حمایت از صلح و امنیت جهانی و ب( افزایش مطلوبیت عملکرد شورای 

تغییر ساختار این سازمان در چارچوب سازمان ملل به منظور افزایش تعداد نمایندگان برای اتخاذ تصمیمات عملیاتی 

ملل باید با رأی های جدید در شورای امنیت سازمان در کار این سازمان؛ هرگونه تصمیم گیری درباره ایجاد کرسی

 اکثریت اعضای سازمان اتخاذ شود. جایگاه پنج کشور عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل باید حفظ شود.

دهد که اجرای آن نیازمند اقدام جمعی دول . روسیه به حفظ مدیریت پایدار توسعه جهانی اهمیت زیادی می25

باشد. به همین منظور روسیه تعامالت خود را با هنگی میمرکز هما –پیشرو با حفظ نقش و احترام به سازمان ملل 
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های ، بریکس )برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی(، سازمان همکاری«گروه بیست»شرکایش در چارچوب 

-های گفتگو و تصمیم گیری گسترش میها و عرصهشانگهای، ریک )روسیه، هند، چین( و همچنین یگر سازمان

 دهد.

 

 المللنون در روابط بینحاکمیت قا

الملل، حسن همجواری و انجام تعهدات قانونی و . روسیه پیوسته به دنبال تقویت مبانی حقوقی در مناسبات بین22

های اصلی المللی کشورهای همسایه نسبت به همدیگر است. حمایت و تقویت قوانین بین الملل یکی از اولویتبین

های دوستانه و ثمربخش الملل به همکاریشود. حاکمیت قانون در روابط بینیالملل محسوب مروسیه در عرصه بین

انجامد. فدراسیون روسیه قصد ها، برقراری توازن در منابع و همچنین تضمین ثبات در جامعه جهانی میمیان دولت

 دارد:

 الملل؛های جمعی برای تقویت مبانی حقوقی در روابط بینالف( حمایت از تالش

های برخی کشورها یا گروهی از کشورها که اصول و قوانین بین الملل مندرج در منشور سازمان له با تالشب( مقاب

ملل، بیانیه حقوق بین الملل در خصوص مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها )بر اساس منشور سازمان ملل، 

کنند؛ مقابله را نقض می 1975خ اول اوت های اروپا مور، سند نهایی نشست امنیت و همکاری1971اکتبر  24مورخ 

های سیاسی و تامین منافع برخی کشورها صورت گرفته و حقوق و قوانین هایی که در راستای ماجراجوییبا تالش

الملل )از جمله عدم استفاده از زور یا تهدید به زور، حل و فصل صلح آمیز اختالفات بین المللی، احترام به بین

کنند؛ تالش اکمیت قانونی کشورها، حق تعیین سرنوشت توسط مردم( را به میل خود تفسیر میتمامیت ارضی و ح

برای مقابله با نقض حقوق بین الملل و استفاده خالقانه از آن؛ مقابله با هرگونه تالش برای دخالت در امور داخلی 

های لتی و استفاده از سازمانسایر دول به منظور تغییر حکومت قانونی به واسطه حمایت از واحدهای غیردو

 تروریستی و افراطی؛

احساس مسئولیت برای دفاع از »ج( ممانعت از تجاوز نظامی و دیگر اشکال دخالت در امور داخلی کشورها به بهانه 

 ، نقض قوانین بین الملل و اصل برابری حاکمیت قانونی کشورها؛ «مردم

ین زیر نظر سازمان ملل متحد و همچنین مشارکت در توافقات و د( کمک به توسعه حقوق بین الملل و تدوین قوان

 المللی سازمان ملل، تفسیر و بکارگیری یکسان آن؛قراردادهای بین
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ر( استمرار در تالش برای کامل کردن سازوکار استفاده از تحریم در سازمان ملل و تاکید بر اعمال تحریم تنها به 

های همه جانبه، با احتساب میزان اثربخشی ه بر نظر جمعی و بعد از بررسیواسطه شورای امنیت سازمان ملل با تکی

-ها در راستای حمایت از صلح و امنیت جهانی و پیشگیری از وخیم شدن اوضاع انسانی؛ کمک به لغو تحریمتحریم

 الملل؛ها و اقدامات یکجانبه در نقض منشور سازمان ملل و دیگر قوانین و حقوق بین

پروسه تعیین مرزهای دولتی فدراسیون روسیه و همچنین مرزهای آبی که روسیه از حقوق قانونی  ز( فعال کردن

باشد با حفظ منافع ملی کشور بویژه در حوزه امنیت و اقتصاد و تقویت اعتماد و همکاری با دیگر دول برخوردار می

 همسایه؛ 

 

 تحکیم و تقویت امنیت بین الملل

کند. به همین قویت امنیت بین الملل و ثبات در سطح استراتژیک و منطقه تاکید می. روسیه پیوسته بر مساله ت27

 منظور فدراسیون روسیه:

الف( وظایف و تعهدات خود را در بخش کنترل بر تسلیحات به انجام رسانده، از سایر شرکای خود نیز انتظار 

 مشابهی دارد؛

 8هش و محدود کردن سالح های استراتژیک مورخ ب( به اجرای قرارداد بین روسیه و امریکا در خصوص کا

 دهد؛اهمیت زیادی می 2111آوریل 

ای و دیگر انواع سالح های کشتار جمعی و پ( خط مشی سیاسی و حقوقی برای جلوگیری از انتشار سالح هسته

یی که مقامات ها در داخل کشورهاهای تروریستی به این سالحهای دسترسی تشکالت غیرقانونی بویژه سازمانراه

کند؛ خواهان رعایت معاهده عدم مرکزی کنترل ضعیفی بر امور داشته و یا اصال کنترل ندارند را پیوسته حفظ می

، کنوانسیون منع توسعه، تولید و ذخیره سالح های بیولوژیک و سمی و 1928جوالی  1ای مورخ انتشار سالح هسته

های ، کنوانسیون منبع توسعه، تولید و ذخیره و استفاده از سالح1971دسامبر  12ها مورخ همچنین نابودی این سالح

و همچنین ترویج آنها است؛ به اجرای هرچه سریعتر معاهده  1992ژانویه  12ها مورخ شیمیایی و نابودی این سالح

 کند؛مساعدت می 1992سپتامبر  24ای مورخ منع همه جانبه آزمایشات هسته

قوق و عدم تفکیک امنیت در تدوین و توسعه معاهدات جدید در حوزه کنترل بر پ( بر مبنای اصل برابری ح

 کند؛کند که پاسخگوی منافع ملی روسیه بوده و به تامین ثبات استراتژیک کشور کمک میتسلیحاتی شرکت می
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ات بین شانی پیوسته تالش کرده و خواهان حصول توافقج( به منظور پیشگیری از رقابت تسلیحاتی در فضای کهک

باشد. روسیه خواستار جلوگیری از ارسال تسلیحات توسط کشورها به فضای کهکشانی المللی در این حوزه می

 است؛

ای و با احتساب تمامی عوامل تاثیرگذار بر ثبات های هستهد( روسیه با توجه به چندجانبه بودن مساله ظرفیت

 کند؛های هسته ای اعالم میاهش مرحله به مرحله ظرفیتاستراتژیک، آمادگی خود را برای بحث و بررسی مساله ک

ها و تهدیدهای احتمالی در حوزه موشکی با تکیه بر حقوق ر( روسیه خواهان ایجاد سیستم واکنش جمعی به چالش

برابر اعضای تشکیل دهنده این سیستم و همچنین محدود کردن یا مقابله با اقدامات کشور یا گروه کشورهایی است 

 زنند؛افزایش استحکامات ضدموشکی ثبات استراتژیک و امنیت بین المللی را برهم می که با

های دومنظوره های بین المللی در راستای افزایش کنترل مطلوب بر محصوالت و فناوریز( روسیه پیوسته در برنامه

 از جمله کنترل بر صادرات این محصوالت حضور دارد؛

های کشتار جمعی بویژه در خاورمیانه حمایت ای و دیگر انواع سالحاز سالح هستهژ( روسیه از ایجاد منطقه فارغ 

 کند؛ می

-ای در سطح جهانی و پیشگیری از اقدامات مرتبط با تروریسم هستهج( روسیه خواهان تقویت امنیت فناوری و هسته

ای در تعامل با دیگر انرژی هستهالملل و مدیریت کامل آژانس بین المللی ای به واسطه تکمیل سازوکار حقوق بین

کشورها و حفظ حق تعیین سیاست ملی برای تمامی کشورها است. روسیه بر این اصل تکیه دارد که هر کشوری 

-مسئول سیستم ملی مطلوب و قابل اعتماد امنیت خود است و بنا به صالحدید خود پارامترهای مناسبی را تعیین می

 کند. 

های دوجانبه و چند جانبه با کشورهای دارای سالح اتمی است تا بدینوسیله کاریچ( روسیه خواهان توسعه هم

مشکالت ثبات استراتژیک را حل کرده، امنیت همگانی در حوزه استفاده از اتم صلح آمیز برای رفع نیازهای داخلی 

 کشور اعم از سوخت و انرژی برقرار شود.

الملل، مقابله با تهدیدات امنیت حکومت، اقتصاد و اجتماعی تدابیر  . روسیه برای تامین امنیت اطالعات ملی و بین28

اندیشیده، برای مبارزه با تروریسم و دیگر تهدیدات مرتبط با جرم و جنایت از فناوری ارتباطات و اطالعات بهره 

دخالت در امور سیاسی و نقض حقوق بین الملل یا  –گرفته، با هرگونه سوء استفاده از این ابزارها در حوزه نظامی 

داخلی سایر کشورها، تهدید صلح و امنیت و ثبات بین الملل مقابله کرده و خواستار تدوین و تهیه قوانینی عمومی 

)زیر پرچم سازمان ملل متحد( برای مسئولیت پذیری کشورها در حوزه تامین امنیت اطالعات بویژه در فضای 

 اینترنت است. 
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 کند.های سبک یا سنگین حمایت میلی برای مقابله با قاچاق سالحهای بین المل. روسیه از تالش29

. فدراسیون روسیه در راستای تالش برای تقویت ثبات در اروپا خواستار اقدامات جدی دول اروپا در اعمال 21

عتماد و های معمول باتوجه به واقعیات امروز و همچنین رعایت تمامی تدابیر اتخاذ شده برای تقویت اکنترل بر سالح

 امنیت بدون هیچ قید و شرطی است. 

بانی بین المللی به عنوان ابزار حل و فصل مناقشات نظامی و تشکیل حکومت های صلح. روسیه با اذعان به روش21

های صلحبانی المللی در برنامهای و بینهای منطقهدر دوران پس از بحران قصد دارد در چارچوب تعامالت با سازمان

های مقابله با بحران ادا کند. در زمان تصمیم گیری ل شرکت کرده، سهم خود را در استفاده از ظرفیتسازمان مل

هایی، شورای امنیت سازمان ملل در حوزه تامین امنیت بین الملل و انجام عملیات صلحبانی یا تمدید چنین برنامه

دهد. این مساله بویژه ر و تفسیر شخصی را میهای واقع گرایانه و دقیق بدون تعبیروسیه پیشنهاد تدوین ماموریت

 شود. کند که بر نحوه اجرای برنامه صلحبانی کنترل شدید اعمال میزمانی اهمیت پیدا می

منشور سازمان ملل را به عنوان اصل حقوقی واقع گرایانه برای استفاده از زور و برقراری نظم  51. روسیه ماده 22

ایطی قابل اجرا است که صلح و امنیت جهانی با مسایلی از قبیل تروریسم بین المللی و کند. این ماده در شرعنوان می

 یا انتشار سالح کشتار جمعی تهدید شود.

. روسیه مبارزه با تروریسم بین المللی را وظیفه مهم حکومتی و اولویت اصلی در حوزه امنیت بین الملل عنوان 22

 کند. در همین رابطه فدراسیون روسیه:می

الف( تروریسم را به هر شکل و با هرلباسی محکوم کرده و اقدامات تروریستی را نه از نظر ایدئولوژیکی، نه سیاسی 

 کند؛و دینی و یا وابستگی نژادی و دیگر مسایل توجیه نمی

به  های تروریستی برای حصول اهداف سیاسی، ایدئولوژیک و غیرهب( روسیه با هرگونه استفاده کشورها از سازمان

 شدت مخالف است؛

پ( روسیه طبق قوانین بین الملل و قوانین کشور تمامی تدابیر اتخاذ شده برای هشدار به تروریسم و مقابله با این 

پدیده، حفاظت از حکومت و شهروندان در مقابل اقدامات تروریستی، مبارزه با انتشار افکار تروریستی و افراطی 

 د؛گیرگرایانه را در عمل به کار می

ج( روسیه مصرانه برای متحد کردن دول و تمام جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم بدون سیاسی کردن موضوع و 

 کند؛یا طرح پیش شرط متناسب با منشور سازمان ملل، قوانین و اصول و حقوق بین الملل تالش می
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های تروریستی از طرق مختلف بویژه روهکها و گالمللی در حوزه مبارزه با سازمانهای بیند( روسیه به همکاری

ها توجه ها در حد توان و امکانات ضمن موافقت حکومتاستفاده از نیروهای نظامی با مشارکت دیگر دول و سازمان

 شود(؛ها مبارزه میها و گروهکدهد )منظور حکومتی است که در قلمروی کشورش با سازماننشان می

های مربوطه آنها در مبارزه با تروریسم و افراطی گرایی در نده کشورها و ارگانر( روسیه خواهان نقش تعیین کن

 تمامی اشکال همکاری های بین المللی است؛

ز( روسیه با اعتراف به اینکه غلبه بر تروریسم تنها با تدابیر نظامی و امنیتی امکان پذیر نیست، خواهان استفاده موثر و 

-های علمی و آموزشی، محافل تجاری، اتحادیهدهای جامعه مدنی از جمله سازمانهای نهافعال از امکانات و فرصت

 های گروهی در مقابله با طاعون تروریسم است؛های غیردولتی و رسانههای دینی، سازمان

ن ژ( روسیه بر این مساله تاکید دارد که مبارزه ثمربخش با تروریسم بدون نابودی منابع تامین کننده مالی آنها امکا

های چندجانبه در راستای افشا کردن کشورها، اشخاص حقیقی هایی که در چارچوب سازمانپذیر نیست و از تالش

-های مالی تروریسم صورت میهای تروریستی و همچنین قطع کانالو حقوقی حامی ارتباطات اقتصادی با سازمان

 کند؛گیرد، حمایت کامل می

گانی زیر پرچم سازمان ملل برای مبارزه با شبه نظامیان تروریست خارجی هم س( روسیه خواهان متحد کردن تالش

 های تروریستی است.های حمایت مالی سازماناز طریق بستن تمامی کانال

کند که ای کمک کرده و در این راستا تاکید میدیپلماتیک اختالفات منطقه –. روسیه به حل و فصل سیاسی 24

ریق دعوت طرفین درگیری و مذاکره امکان پذیر است و نه به انزوا کشاندن یکی از حل و فصل اختالفات تنها از ط

 طرفین؛

های آنها . فدراسیون روسیه برای مبارزه با جنایات سازمان یافته در قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و فراورده25

مللی خاص یا به صورت دو جانبه برای الهای بینبا دیگر کشورها در فرمت چندجانبه و عمدتا در چارچوب سازمان

 کند. حفظ و تقویت سیستم کنترل بین المللی بر این حوزه همکاری می

ای زیر نظر سازمان ملل برای همکاری و رفع مشکالت های موثر بین المللی و منطقه. روسیه از تشکیل سازمان22

قبه آمادگی داشته و خواهان افزایش امکانات حاصل از حوادث طبیعی، فجایع بزرگ فناوری و دیگر حوادث غیرمتر

بینی است. روسیه با برخورداری از تجربه  ها برای رفع این مشکالت و تقویت سیستم هشدار و پیشو فرصت

-منحصربفرد، منابع انسانی و فناوری، جزیی مهم و موثر در سیستم جهانی مبارزه با شرایط فوق العاده محسوب می

 شود.
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های بین المللی برای حل و فصل پروسه مهاجرت، تامین حقوق مهاجران کار و تدوین اری. روسیه در همک27

های مطلوب برای سازگارکردن این گروه با جامعه کشور میزبان، ارایه حقوق شهروندی و پناهندگی مکانیزم

 داند.آمادگی دارد؛ روسیه استفاده از برنامه مهاجرت با اهداف سیاسی را مجاز نمی

راسیون روسیه به عنوان کشوری با تعدد اقوام و ادیان و برخوردار از تجربه چندین قرنی در زندگی آرام اقوام . فد28

ها در ها، ادیان و تمدنتواند به توسعه گفتگوها و همکاری بین فرهنگدینی مختلف می –های قومی و گروه

کمک کند. روسیه از پیشنهادات جوامع مدنی در ای های بین المللی و منطقهچارچوب سازمان ملل و دیگر سازمان

آورد؛ حکومت فدراسیون روسیه با کلیسای ارتدوکس روسیه و دیگر تشکالت این راستا حمایت کامل به عمل می

گرایی، رادیکالیسم، تبعیض و تفکیک بر اساس نژاد، قوم، دین، دینی مهم کشور همکاری و تعامل دارد؛ با افراطی

 کند.گر عالیم زندگی اجتماعی مقابله میزبان، فرهنگ و دی

 

 های بین المللی اقتصادی و زیست محیطی فدراسیون روسیههمکاری

. فدراسیون روسیه با حل مسایل مربوط به رشد پایدار اقتصادی بر مبنای صادرات و افزایش تقاضای در حال رشد 29

اقتصادی مسئوالنه،  –ن و اجرای سیاست های اجتماعی داخلی، نابع طبیعی منحصربفرد و استفاده از منابع مالی، تدوی

سهمی ارزنده در تامین ثبات اقتصاد و فایننس جهانی ایفا کرده، همگام با جامعه جهانی در راستای پیشگیری و غلبه 

ارزی  –کند. روسیه قصد دارد در تشکیل سیستم پولی بر عالیم بحران در اقتصاد جهانی و بازارهای پولی تالش می

های توسعه باثبات جهانی اقتصادی عادالنه  دموکرات در جهان مشارکت داشته و به تعیین جهت گیری –تجاری  و

های امروز که نیازمند راهکارهای جدی برای غلبه برآنها و حصول اهداف سازمان ملل کمک کند. با وجود چالش

 اهد شد.های بین المللی باز خوای در این همکاریهستیم، چشم انداز تازه

کند. به های خود را در راستای مشارکت برابر و فعال در سیستم روابط اقتصادی جهان تدوین می. روسیه سیاست41

 همین منظور فدراسیون روسیه: 

الف( به دنبال حفظ منافع کشور و دستیابی به راهکارهای مناسبی است که بر مبنای تصمیم گیری جمعی برای مسایل 

شود. موضوعاتی المللی تدوین و ارایه میهای بزرگ بینرد اقتصاد جهانی در چارچوب نشستروز توسعه و عملک

ها در حوزه تجارت و حمل و نقل، تامین از قبیل تقویت امنیت انرژی و مواد غذایی، بهتر کردن سطح همکاری

ه ای با اهداف صلح آمیز نیز های چند جانبه در استفاده از انرژی هستآزادی و تبادل فناوری بدون تبعیض، همکاری

 گنجند؛در همین مقوله می
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ب( روسیه به عملکرد موثر و مطلوب سیستم تجارت چندجانبه با تکیه بر موازین سازمان تجارت جهانی و همچنین 

 کند؛های کشور است، کمک میای که از اولویتتوسعه همگرایی اقتصادی منطقه

ش حجم صادرات محصوالت خام و گسترش روابط اقتصاد خارجی، پ( روسیه با توسعه بخش صادرات و افزای

 کند؛شرایط مناسبی برای تقویت حضور خود در بازارهای جهانی فراهم می

هایی که در حال طراحی و توسعه بازارهای سنتی هستند حمایت دولتی ارایه کرده و با مساله ج( روسیه به سازمان

 کند؛گان مقابله میتبعیض نسبت به منافع میهنی و صادرکنند

چ( روسیه با تکیه بر قوانین و اصول بین الملل برای دفاع از منافع ملی و واکنش مناسب به اقدامات اقتصادی 

کنند، تدابیری در غیردوستانه دول خارجی که حقوق فدراسیون روسیه و واحدهای اقتصادی کشور را پایمال می

 کند؛حوزه سیاست خارجی اتخاذ می

های علمی، فناوری و دیگر ها و ایجاد تنوع در اقتصاد ملی، باالبردن سهم شاخهبرای بروزرسانی فناوریر( روسیه 

 پردازد؛ های کشور به جذب سرمایه، علم و فناوری سایر کشورهای پیشرفته میاولویت

گفتگوها در سطح های خود را با تولیدکنندگان بزرگ حوزه انرژی بیشتر کرده و برای پیشبرد ز( روسیه همکاری

کند. به اعتقاد روسیه، با وجود تقاضای برابر با کشورهای مصرف کننده و کشورهای ترانزیت کننده انرژی تالش می

 توان انتقال پیوسته انرژی را تضمین کرد. ثابت برای صادرات انرژی و اعتماد به ترانزیت این محصول می

حصربفرد خود در راستای افزایش حجم بار ترانزیت و توسعه روابط س( روسیه با استفاده از موقعیت جغرافیایی من

 کند؛اقیانوسیه تدابیری اتخاذ می –اقتصادی بین اروپا و آسیا  –تجاری 

ای، اقتصادی و پولی برای توسعه اقتصاد ملی استفاده های منطقههای سازمانش( روسیه پیوسته از امکانات و فرصت

 ر تقویت فرایند همگرایی اوراسیا موثر هستند، توجه ویژه دارد؛ هایی که دکرده و به سازمان

المللی به منظور حفظ امنیت محیط زیست و مقابله با تغییر های بین. فدراسیون روسیه خواهان توسعه همکاری41

 هاشرایط جوی در کره زمین است. در این رابطه بر اهمیت حفظ و نگهداری محیط زیست و افزایش ظرفیت جنگل

کند. به اعتقاد روسیه، های انرژی و صرفه جویی انرژی استناد میتاکید، به ضرورت استفاده از جدیدترین فناوری

به امضاء  1992مه  9موافقتنامه جهانی پاریس که بر مبنای کنوانسیون سازمان ملل درباره تغییر شرایط جوی در تاریخ 

ها و مسایل مربوط به محیط زیست گذاریاز بلند مدت سیاسترسیده، سندی قابل اعتماد برای حل و فصل چشم اند

های خود را بر تدوین راهکارهای علمی و مستدل برای حفظ و نگهداری از است. در همین رابطه روسیه اولویت

محیط زیست و افزایش همکاری با دیگر دول در این حوزه قرار داده است تا نسل بعد از ثمرات آن بهره برداری 
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فدراسیون روسیه با سیاسی کردن مصنوعی مسایل و مشکالت محیط زیست و سوء استفاده از این ابزار برای کنند. 

 های قانونی و ایجاد رقابت ناسالم به شدت مخالف است. محدود کردن حکومت

ا و اقتصادی کشورها را عاملی برای ایجاد سیستم جهانی موثر و بحران زد –. روسیه توسعه باثبات اجتماعی 42

فاکتوری برای رفاه و توسعه بشریت عنوان می کند. به اعتقاد روسیه، کمک به رشد و توسعه تمام کشورهای جهان، 

ای، تقویت امنیت جهانی و ثبات سیاسی است. فدراسیون روسیه های حل مشکالت جهانی و منطقهیکی از مکانیزم

-های چندجانبه و دوجانبه و با بهرهاعم از همکاریسیاستی هدفمند در این حوزه تدوین کرده و در سطوح مختلف 

 کند.های سازمان ملل و نهادهای ویژه این سازمان برای دستیابی به هدف ذکر شده تالش میبرداری از ظرفیت

های بین المللی در حوزه سالمت و بهداشت شهروندان که با محوریت سازمان . روسیه پیوسته در برنامه همکاری42

شود مشارکت داشته و حفظ جان و سالمت افراد را یکی از موارد مهم دستورکار روز شت برگزار میجهانی بهدا

 کند. اقتصادی عنوان می –دنیا و عاملی مهم برای توسعه پایدار اجتماعی 

به دنبال ها و مسیرهای آبی در توسعه اقتصادی و تقویت امنیت، فدراسیون روسیه . با توجه به باالرفتن اهمیت آب44

المللی و حتی های بینها مطابق با قوانین آباین است که مقرراتی برای تامین منافع ملی همه کشورها و امنیت کشتی

ها و وظایف کشورها در صید ها، مقابله با دزدی دریایی، باالبردن مسئولیتالمللی در آبمبارزه با تروریسم بین

ها ر اقیانوس جهانی و اتخاذ تدابیری برای حفظ محیط زیست و آبهای علمی دماهی، انجام تحقیق و پژوهش

الملل، مرزهای خارجی فالت قاره را تدوین و اجرا شوند. در همین رابطه روسیه قصد دارد با تکیه بر قوانین بین

 هایی برای تحقیق و تجسس و استخراج منابع معدنی فراهم آورد. مشخص کرده و در چارچوب آن فرصت

 

 المللی در حوزه حقوق بشرهای بینیهمکار

های دموکراتیک، برای حفظ حقوق و آزادی بشر موارد زیر را جزو وظایف خود . روسیه ضمن پایبندی به ارزش45

 داند:می

های قومی، الف( احترام به حقوق و آزادی بشر به شیوه سازنده و ضمن برخورداری از حقوق برابر با حفظ ویژگی

های مورد تایید هر حکومت در تمام دنیا نهادینه شده، بر وضعیت رعایت حقوق بشر در و ارزش فرهنگی و تاریخی

های غیردولتی اجتماعی( دنیا نظارت داشته و از نهادهای اجتماعی و مدنی روسیه )اتاق اجتماعی روسیه و یا سازمان

 در حل مشکالت این حوزه کمک بگیرد؛



17 
 

نظریات حقوق بشری به عنوان ابزار فشار سیاسی و دخالت در امور دیگر  ب( با هرگونه تالش برای استفاده از

 های قانونی مقابله کند؛ کشورها بویژه با هدف برهم زدن ثبات و تغییر حکومت

 پ( کمک به بهبود سیستم مدنی در سراسر دنیا و تامین حقوق و آزادی بشر؛

ج از کشور و با تکیه بر حقوق بین الملل و قراردادهای ج( دفاع از حقوق و منافع قانونی شهروندان روسیه در خار

 المللی فدراسیون روسیه؛بین

کنند با تکیه بر موازین حقوق بین چ( دفاع از حقوق و منافع قانونی شهروندان روسیه که خارج از کشور زندگی می

روس در حفظ و ترویج زبان الملل و قراردادهای بین المللی فدراسیون روسیه. اذعان به سهم ارزنده شهروندان 

 روسی و فرهنگ روسیه؛

میهنان ساکن خارج از کشور به همنظور حفظ حقوق این افراد در کشور محل اقامت و بستگی هممر( کمک به ه

کمک به حفظ اصالت دیاسپورای روسی و ارتباطات این افراد با زادگاه تاریخی و بازگشت مجدد آنها به فدراسیون 

 روسیه؛

آموزش و ترویج زبان روسی به عنوان بخش جدایی ناپذیر فرهنگ جهانی و ابزار ارتباط بین المللی و ز( کمک به 

های ها و نمایندگیهای آموزشی روسیه در خارج از کشور، حمایت از فیلمملی، حمایت و توسعه سیستم سازمان

 های آموزشی روسیه در قلمروی سایر کشورها؛ سازمان

 ی بین کشورها و ارتباطات انسانی بین اقوام اسالو؛د( توسعه روابط فرهنگ

ذ( مقابله جدی با نمادهای افراطی گیرایی، نئونازیسم، تبعیض نژادی، ملی گرایی افراطی، ضدصهیونیستی و بیگانه 

هراسی، هرگونه تالش برای تحریف تاریخ و استفاده از آن برای تشدید اختالفات و اقدامات تالفی جویانه در 

هانی، مقابله با هرگونه تالش برای بازنگری نتایج جنگ جهانی دوم و در نهایت، کمک به غیرسیاسی سیاست ج

 کردن مناظرات تاریخی؛

المللی به منظور باالبردن اثربخشی سیاست خارجی س( جذب نهادهای مدنی و اجتماعی به فرایند حل مشکالت بین

 روسیه؛

المللی فرهنگی و انسانی برای های بینعمومی، توسعه همکاری های دیپلماسیش( استفاده از منابع و ظرفیت

 ها، دستیابی به توافق و توجه خاص به گفتگوهای ادیان؛ سازماندهی گفتگوی تمدن
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المللی و غیردولتی حقوق بشر به منظور تقویت موازین و قوانین حقوق بشر، های بینبا سازمان ص( افزایش همکاری

ئولیت پذیری در قبال رفتارهای خود و همچنین ریشه کن کردن استانداردهای دوگانه در ملزم کردن افراد به مس

 موضوعات نامبرده؛ 

المللی برای حمایت بهتر از حقوق و منافع قانونی کودکان روس ساکن در خارج از های بینض( توسعه همکاری

 کشور؛ 

 

 است خارجههای فدراسیون روسیه در حوزه سیاطالع رسانی درباره فعالیت

.  اعالم مواضع روسیه درباره مسایل مهم دنیا، پیشنهادات این کشور در حوزه سیاست خارجی، اقدامات، فرایندها 42

های توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه و دستاوردهای فرهنگی و علمی روسیه، محور اصلی و مهم فعالیت و برنامه

  دهد.سیاست خارجی فدراسیون روسیه را تشکیل می

. روسیه مایل است که این کشور را بر اساس واقعیات آن در دنیا درک کنند، روسیه در صدد استفاده از ابزارهای 47

های گروهی روسیه و روس موثر خود برای نفوذ در افکار عمومی خارج از کشور بوده و به تقویت مواضع رسانه

زم را از طرف حکومت در اختیار آنها قرار داده و های الزبان در فضای اطالع رسانی جهانی کمک کرده، حمایت

المللی در حوزه اخبار و اطالع رسانی مشارکت فعال دارد. روسیه تدابیر الزم را برای های همکاری بیندر برنامه

های جدید ارتباطاتی و کند. به همین منظور روسیه از فناوریمقابله با تهدیدات امنیت اطالعاتی خود اتخاذ می

ای موازین حقوقی و قومی را برای کند. روسیه در صدد است که مجموعهعاتی به طور گسترده استفاده میاطال

ها آماده کند. روسیه از حقوق شهروندان خود برای دسترسی به اطالعات واقعی درباره استفاده امن از فناوری

 کند. میرویدادها و حوادث دنیا و نقطه نظرات مختلف نسبت به این حوادث دفاع 

. افزایش تعداد نمایندگان علمی و جامعه کارشناسان روس در گفتگو با کارشناسان خارجی و بحث و بررسی 48

 الملل، یکی از محورهای توسعه دیپلماسی عمومی در روسیه است.مسایل سیاست جهانی و امنیت بین
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 ای سیاست خارجی فدراسیون روسیهی منطقههااولویتفصل چهارم. 

و تحکیم ( CIS)المنافع ی عضو جامعه کشورهای مستقل مشترکهادولتتوسعه همکاری دوجانبه و چندجانبه با . 49

از  ،با مشارکت روسیهالمنافع همراه جامعه کشورهای مستقل مشترکبیشتر ساختارهای همگرایی فعال در حوزه 

 جهات دارای اولویت سیاست خارجی فدراسیون روسیه است.

عامل راهبردی با جمهوری بالروس را در قالب دولتی متحد، به منظور توسعه فرآیندهای همگرایی در . روسیه ت51

 ها گسترش خواهد داد.  تمامی حوزه

با جمهوری ارمنستان، جمهوری را تعمیق و گسترش همگرایی در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا وظیفه  روسیه. 51

توسعه پایدار، نوسازی  هدف آن راو حساس و کلیدی دانسته رقیزستان بالروس، جمهوری قزاقستان و جمهوری ق

 ءهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ارتقاپذیری اقتصاد دولتفناوری، تعاون و همکاری، افزایش رقابتجانبه همه

اد کاالها، جابجایی آزکردن برای فراهمشمارد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا ها برمیسطح زندگیمردم این دولت

مشترک گذاری و زیرساختی های سرمایهای برای اجرای پروژهو تبدیل شدن به عرصهخدمات، سرمایه و نیروی کار 

قادر به تأسیس شده است  همگراییعمومی بر مبنای اصول اتحادیه اقتصادی اوراسیا که . درنظر گرفته شده است

 . باشدمییی در مناطق اتحادیه اروپا و اتحادیه اوراسیاسازی روندهای همگراایفای نقش مهمی در امر هماهنگ

( را به عنوان یکی از عناصر مهم نظام کنونی تأمین امنیت در فضای CSTO. روسیه سازمان پیمان امنیت جمعی )52

ی المللبینخواهان توسعه کیفی سازمان پیمان امنیت جمعی و تبدیل آن به یک سازمان داند. روسیه پساشوروی می

ها و تهدیدهای کنونی در شرایط العنان به نحوی است که قادر به رویارویی در برابر چالشی مطلقندمنظورهچ

مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی و مناطق مجاور منطقه تحت ای در تشدید تأثیر عوامل گوناگون جهانی و منطقه

 آن باشد.  

جامعه به عنوان  این تحکیم و المنافعمعه کشورهای مستقل مشترکجا توان بالقوهشتر بی بالفعل کردن. روسیه بر 52

و به مثابه فرمولی برای گفتمان چندجانبه سیاسی، و همچنین به عنوان سازوکار  ایسازمان صاحب نفوذ منطقه

 کند.یکار مها و تهدیدهای جدید و سنتی مبارزه با چالشهمکاری چندجانبه در زمینه اقتصاد، تعامل انسان دوستانه، 

المنافع برای برقراری روابط با . روسیه، ضمن احترام به حق شرکای خود در جامعه کشورهای مستقل مشترک54

ی عضو این جامعه در چارچوب هادولتتوسط جانبه تعهدات ی، خواستار اجرای همهالمللبیندیگر واحدهای 

مین توسعه بیشتر همگرایی و همکاری أن تبا مشارکت روسیه، و همچنین خواها ایمنطقهساختارهای همگرایی 

 المنافع است.  متقابال سودمند در فضای جامعه کشورهای مستقل مشترک
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المنافع بر اساس برابری، سود متقابل، ی عضو جامعه کشورهای مستقل مشترکهادولت روسیه با هر یک از. 55

به اقدامات زیر مبادرت دین منظور فدراسیون روسیه کند. باحترام و احتساب منافع یکدیگر روابط دوستانه برقرار می

 :     ورزدمی

المنافع را در امور حفظ های عضو جامعه کشورهای مستقل مشترکافزایش تعامل دولتدر  مجدانهمساعدت الف( 

: وبذل آموزشی و فرهنگی-دوستانه، علمیهای انسانحوزه فرهنگی مشترک، گسترش همکاری در-میراث تاریخی

تکمیل ابزارهای حقوقی میهنان مقیم در هر یک از کشورهای عضواین سازمان، همخاص به حمایت از  توجه

 ؛هاو سایر حوزه یهای آموزشی، زبانی، اجتماعی، کاری، انسانالمللی دفاع از حقوق و منافع قانونی آنها در حوزهبین

از المنافع، از جمله ای مستقل مشترکهای عضو جامعه کشورهه گسترش همکاری اقتصادی با دولتکمک بب( 

 ؛2111اکتبر  18طریق تکمیل منابع حقوقی منطبق با قرارداد منطقه آزاد تجاری مورخ 

المنافع در زمینه تأمین امنیت، که ی عضو جامعه کشورهای مستقل مشترکهادولتج( گسترش همکاری با 

طلبی، ی، جداییالمللبینهر چیز مقابله با تروریسم ها و تهدیدات مشترک و پیش از شاملمقابله مشترک با چالش

 . است جرائم فراملی، مهاجرت غیرقانونی ،سازهای آنهاو پیش نگرداناقاچاق مواد مخدر و رو

تمامی انواع روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی با اوکراین براساس احترام فدراسیون روسیه به توسعه . 52

آمیز همراه با رعایت منافع ملی خود عالقمند است. روسیه در تعامل با تمامی ط مشارکتمتقابل و برقراری رواب

و دیپلماتیک مناقشات  های الزم را برای حل و فصل سیاسیتالش، یالمللبینی عالقمند و ساختارهای هادولت

 گیرد.  به کار میاوکراین داخلی 

و  های مردم ساالرجدید، یای جنوبی به عنوان دولت. کمک به استقرار جمهوری آبخازیا و جمهوری اوست57

 هایدر شمار اولویتسیاسی آنها،  –اعاده اجتماعی ی آنها، تأمین امنیت قابل اطمینان و المللبینتحکیم مواضع 

 قرار دارد. روسیه 

ژه در قالب خواستار حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک مناقشات در فضای پساشوروی است و به وی مجدانهروسیه . 58

مسئله ترانسنیستریا بر اساس احترام به حاکمیت، تمامیت انبه جو فصلهمه حلبه سازوکار مذاکرات چندجانبه موجود 

باغ با تعیین وضع خاصترانسنیستریا، حل وفصل مناقشه قره ههمرا طرفی جمهوری مولداویارضی و وضعیت بی

 ینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و بر اساس اصولی عضو گروه مهادولتدر تعامل با دیگر  ،کوهستانی

-2119های در سال الت متحده امریکا و رئیس جمهور جمهوری فرانسهاقیدشده در بیانیه مشترک رئیس جمهور ای

 نماید. کمک می  2112
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ارد با توجه یی که طرف گرجی برای آن آمادگی دهاسازی روابط با گرجستان در حوزهعادی. روسیه عالقمند به 59

 است.  ی سیاسی پیچیده در حوزه قفقازهابه واقعیت

روسیه نسبت به تعامل با شرکای خود در حوزه دریای سیاه و دریای خزر با توجه به حفظ پایبندی  هایرویکرد. 21

اصول منشور سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه، و همچنین با توجه به ضرورت تحکیم  اهداف و به

 .های همکاری پنج کشور ساحلی خزر بر اساس اجماع یا اتخاذ تصمیمات جمعی توسط آنهاستسازوکار

بیانگر اند،شدهانباشته روی هم آتالنتیک -که طی ربع قرن اخیر در منطقه اروپامندی سیستمیک و نظام مشکالت. 21

و عدم تمایل برای  ادیه اروپاسازمان پیمان آتالنتبک شمالی )ناتو( و اتحطلبی ژئوپولیتیکی توسعهآن است که 

به بحران جدی در روابط میان روسیه و  تشکیل سیستم امنیت و همکاری اروپا،های سیاسی درباره سازی بیانیهپیاده

 کننددنبال میروسیه در برابر  که امریکا و متحدان آن برای بازدارنگیای خط مشیءی غربی انجامیده است.هادولت

و به منافع  زندو جهانی را برهم می ایمنطقهقتصادی، اطالعاتی و سایر فشارها بر آن، ثبات و اعمال فشار سیاسی، ا

در های فراملی و چالش هانیازهای فزاینده به همکاری و مقابله با تهدیدبا زند و ها آسیب میبلندمدت همه طرف

 .شرایط کنونی مغایرت دارد

گیری فضای مشترک صلح، امنیت و بر شکل ،ورنمای بلندمدتروآتالنتیک در دیو. سیاست روسیه در منطقه 22

امنیت، همکاری برابر و اعتماد متقابل است. روسیه  بودنناپذیرتقسیماشتراک و بر اصول و مبتنی متمرکز شده  ثبات

وقی بودن امنیت به یک شیوه حقناپذیر و مشترکهای سیاسی مربوط به تقسیمارتقاء بیانیهخواستار به طور پیگیر 

 است. نظامی -های سیاسیاتحادیهعضو ی هادولتصرف نظر از  ،آورالزآم

روسیه  . فدراسیونتجاری و سیاست خارجی برای روسیه است-اتحادیه اروپا همچنان یک شریک مهم اقتصادی. 22

احترام متقابل به بینی با کشورهای اتحادیه اروپا مبتنی بر اصول برابری و برای همکاری سازنده، پایدار و قابل پیش

یشتر روابط با اتحادیه اروپا مستلزم تکمیل منابع حقوقی و همینطور ب. گسترش منافع یکدیگر عالقمند است

آمیز، از جمله در حوزه متقابل و تنظیم بهینه روابط شراکت آوریسازوکارهای نهادی برای همکاری به منظور سود

گیری فضای اقتصادی و انسانی مشترک از اقیانوس اطلس تا اقیانوس ،شکلدر مناسبات با اتحادیه اروپا. انرژی است

سازی و همراهی روندهای همگرایی اروپا و اوراسیا هدفی راهبردی است که از ظهور خط هماهنگ آرام بر اساس

  آورد.   مانعت به عمل میمهای جداگانه در قاره اروپا مشیء

متقابال سودمند با اتحادیه اروپا در مورد مسائل مهم دستور کار  فدراسیون روسیه بر حفظ گفتگوی فشرده و. 24

تمایل نظامی -سیاست خارجی و سیاسی و همچنین در افزایش بیشتر تعامل حقیقی در حوزه های سیاست خارجی

، و نشده و غیرقانونیتشدید کار مشترک روسیه و اتحادیه اروپا در رابطه با مبارزه با تروریسم، مهاجرت کنترل. دارد
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های سازهیافته که شامل مظاهری از قبیل تجارت انسان، قاچاق کاال و مواد روانگردان و پیشهمچنین جرائم سازمان

 . باشدمیای برخوردار از ظرفیت و توان بالقوهاست نها، قاچاق سالح و مواد منفجره، جرائم اینترنتی آ

مانده است. حذف  باقیبین روسیه و اتحادیه اروپا  هامقررات ویزا یکی از موانع در مسیر افزایش تماس. 25

گام مقررات ویزا به صورت متقابل به محرک نیرومندی برای تحکیم همکاری روسیه و اتحادیه اروپا در بهگام

 ها تبدیل خواهد شد. های اقتصادی، انسانی، فرهنگی، آموزشی و سایر حوزهحوزه

پادشاهی اسپانیا و دیگر مند با جمهوری فدرال آلمان، جمهوری فرانسه، فعال کردن روابط دوجانبه متقابال سود.22

 است. منبع مهم ترویج منافع ملی روسیه در امور اروپا و جهانی اروپا، هادولت

که با استفاده از همگانی و  به عنوان یک سازمان اروپایی مستقلرا روسیه کار در چارچوب شورای اروپا . 27

دنبال آورد را فراهم میفضای حقوقی و انسانی قاره موجبات یگانگی رد کنواسیونی خود فسازوکارهای منحصربه

 .خواهد کرد.

ناپذیر ( را به عنوان سازوکار مهمی در ایجاد نظام برابر و تقسیمOSCE. روسیه سازمان امنیت و همکاری اروپا )28

 این سازمانهای فعالیت تعیین دقیق اولویتد است. گیرد و به تقویت نقش و اعتبار آن عالقمنامنیت اروپا در نظر می

های فراملی، و همچنین تدوین منشور این سازمان و یدها و تهدهای مرتبط با مقابله با چالشو قبل از هر چیز فعالیت

اعتبارات الزم برای نهادهای اصالح کار ساختارهای اجرایی سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور تأمین 

 شرط افزایش مطالبات از سازمان امنیت و همکاری اروپاست.دولی جمعی، پیشلابین

سهم  هادولتاین اند احترام قائل است. . روسیه برای انتخاب کشورهای اروپایی که وارد این اتحادیه نظامی نشده29

 ا آنها آماده است. ب وجهیچند اند.روسیه برای تعامل سازندهخود را در تأمین ثبات و امنیت اروپا ادا کرده

، المللبینبرای مشارکت برابر، رعایت دقیق اصول و هنجارهای حقوق  ناتوسطح آمادگی با درنظرگرفتن روسیه . 71

اصول اعتماد طبق آتالنتیک -مشترک صلح، امنیت و ثبات در منطقه یوروآوردن فضای های حقیقی در فراهمگام

در  ناتو –در چارچوب شورای روسیه  تمام اعضایی که ی کهتعهداتیاجراو  بینی بودنمتقابل، شفافیت و قابل پیش

و همچنین تعهدات مربوط به ، گیرندبه عهده می هادولتامنیت دیگر از محل  عدم تأمین امنیت خودرابطه با 

زمان بنیادی درباره روابط دوجانبه، همکاری و امنیت بین فدراسیون روسیه و سا سندداری نظامی مطابق خویشتن

نسبت فدراسیون روسیه برقرار خواهد کرد.  روابط خود رابا این اتحاد1997می  27پیمان آتالنتیک شمالی در تاریخ 

در  ی اتحاد آتالنتیک شمالی به مرزهای روسیه و گسترش اقدامات نظامی آنهابه گسترش ناتو، نزدیکی زیرساخت

که ناپذیر  اقدامات ناقض اصول امنیت برابر و تفکیک به نگرشنوع  همانندنگرش منفی دارد، مناطق مرزی روسیه

 .شده است تعمیق خطوط فاصل قدیمی و ظهور خطوط فاصل جدید در اروپا منجر به
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ناپذیری امنیت در شمال اروپاست. به این اعتماد و ثبات مبتنی بر اصول برابری و تفکیک. روسیه خواستار حفظ 71

از جمله در چارچوب ساختارهای ، دهدگسترش می ی اروپای شمالی را هادولتبا  عملی منظور روسیه تعامل

سازد. نقش محیطی و منافع مردم بومی محقق میهای مشترکی را ضمن توجه به مالحظات زیستچندجانبه، پروژه

ی دریای بالتیک در نظر گرفته شده هادولتهمکاری در چارچوب شورای  برایمهمی برای مشارکت روسیه 

های تعامل برنامهو شرکای آن به عنوان یکی از « ابعاد شمالی»بیشتر ظرفیت پروژه  آشکارکردنخواهان  است.روسیه

 در اروپای شمالی است.  ایمنطقه

. فدراسیون روسیه به برقراری روابط متقابال سودمند با ایاالت متحده امریکا، با توجه به مسئولیت ویژه دو دولت 72

های قابل توجه در ی، و همچنین وجود ظرفیتالمللبیننی و به طور کلی وضعیت امنیت در قبال ثبات راهبردی جها

بر این باور است که عالقمند است. روسیه  هاهمکاریفناوری و دیگر -، علمیگذاریسرمایه- تجاریهای همکاری

وعات حائز اهمیت با امریکا چه در موضوع روابط دوجانبه، چه در موض بینیتوسعه گفتگوی تدریجی و قابل پیش

جهانی، تنها بر اساس برابری، احترام متقابل به منافع و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر امکانپذیر است. روسیه 

ی به رسمیت المللبیناین کشور خارج از قوانین دستگاه قضایی توسط مرزی امریکا را اعمال قضایی برون

پذیرد و حق ال فشار سیاسی، اقتصادی یا هر نوع اعمال فشاری را نمیهای این کشور را برای اعمشناسد، تالشنمی

 اتخاذ تدابیر متقابل یا نامتقارنای را، از جمله از طریق تحکیم دفاع ملی و واکنش شدید به هرگونه اقدام خصمانه

 .داندبرای خود محفوظ می

 راهبردی بین ابزار هم پیوستگی ناگسستنیالزم ارتباط و به نظرگرفتن در با. روسیه در زمینه کنترل تسلیحات 72

. خواهان همکاری سازنده با امریکاست ایهستهسالح چندجانبه دادن به روند خلع ، و ضرورت تهاجمی و دفاعی

کاهش بیشتر تسلیحات تهاجمی راهبردی تنها با درنظر گرفتن فدراسیون روسیه بر این باور است که مذاکرات درباره 

روسیه ایجاد سیستم جهانی سامانه دفاع موشکی امریکا را . استاهبردی جهانی امکانپذیر همه عوامل موثر بر ثبات ر

متناسب را برای خود محفوظ متقابل گیرد و حق اتخاذ اقدامات در نظر می برای امنیت ملی خود به مثابه تهدید

 داند.می

و قبل از همه به  یالمللبینهنجارهای حقوق انتظار دارد امریکا در اقدامات خود در عرصه جهانی دقیقا به . روسیه 74

 .متعهد باشد قوانین مندرج در منشور سازمان ملل متحد

روابط با کانادا بر اساس احترام متقابل به منافع یکدیگر و مبتنی بر انبوهی از . فدراسیون روسیه برای برقراری 75

 آماده است. ها از جمله در قطب شمالتجربه همکاری
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ی سازنده در قطب شمال المللبینکند که بر حفظ صلح، ثبات و همکاری ای را دنبال می ط مشیروسیه خ .72

برای حل و فصل موفق تمام  موجود یالمللبینپیمانی -متمرکز شده است. فدراسیون روسیه بر کفایت پایه حقوقی

فالت قاره در مرزی خارجی  تعیین حدوددر مورد دهد از طریق مذاکره، از جمله مسائلی که در منطقه روی می

های خاصی در قبال ی قطب شمال مسئولیتهادولتاتکا دارد. روسیه بر این باور است که اقیانوس منجمد شمالی

شورای قطب شمال، پنج کشور ساحلی در قالبتوسعه پایدار منطقه به عهده دارند و در این رابطه خواستار تقویت تعامل

باشد.روسیه با هرگونه تالشی که در پی واردکردن میقه بارنتز/قطب اروپاقطب شمال، و همچنین شورای منط

یدر منطقه المللبینکردن تعامل عناصری از سیاست رویارویی و برخورد نظامی در قطب شمال و به طور کلی سیاسی

در قطب  استفاده از مسیر دریایی شمال به عنوان ارتباطات حمل و نقل ملی روسیهباشد به شدت مخالف است. 

 از اهمیت زیادی برخوردار است. ترابری ترانزیتی میان اروپا و آسیا پیشبرد شمال، و همچنین استفاده از آن برای

گیری موثر از . فدراسیون روسیه همچنان به حفظ و گسترش حصور خود در قطب شمال، از جمله بر اساس بهره77

خواهد منعقد شده است، ادامه  1959دسامبر  1که در تاریخ شده در پیمان قطب شمال های لحاظسازوکارها و روش

 .داد

ی واقع در این منطقه هادولتروابط با  فعال کردناقیانوس آرام و -. روسیه تحکیم موقعیت خود را در منطقه آسیا78

ری گیاین جهتکه دهد، مورد بررسی قرار می گیری مهم سیاست خارجی خودبه عنوان جهت از نظر راهبردی را

در شود. روسیه به حضور فعال به سرعت در حال توسعه میموجب تعلق و پیوند روسیه به این منطقه ژئوپولتیکی 

-های توسعه سیاسیهای آن برای اجرای برنامهاقیانوس آرام، استفاده از قابلیت-در منطقه آسیافرآیندهای همگرایی 

ماری جامع، باز، شفاف و برابر از امنیت و همکاری بر اقتصادی سیبری و خاور دور، و همچنین به ایجاد یک مع

 اساس اصول جمعی عالقمند است.  

و جهانی و افزایش اعضای آن مهم  ایمنطقهتقویت بیشتر موقعیت سازمان همکاری شانگهای را در امور . روسیه 79

اقدامات عملی در چارچوب فیت سیاسی و اقتصادی سازمان همکاری شانگهای، انجام رد و خواستار تشدید ظندامی

ی عضو هادولتمرکزی، و همچنین افزایش تعامل با  یآن برای کمک به تحکیم اعتماد متقابل شراکت در آسیا

 باشد.میهمکاری شانگهای شرکای گفتگوی سازمان سازمان همکاری شانگهای، اعضای ناظر این سازمان و 

های آسیای جنوب شرقی )آسه آن( دولتاتحادیه مدت با گفتمانی جامع و بلند شراکتتقویت  . روسیه درصدد81

با افزایش اثرگذاری بر سازوکارهایی از قبیل  و ارتقای آن در سطح شراکت راهبردی است. تالش در این راستا

 در رابطه با موضوعات مفهومی هادولتگفتگوی راهبردی رهبران  عرصه مناسبی برای نشست آسیای شرقی، که
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آسه آن در امور امنیت، و همچنین نشست وزرای  ایمنطقهاست، انجمن اقیانوس آرام -ه آسیامنطقتأمین و تجهیز

 خواهد شد. ی عضو آسه آن با شرکای گفتگو تقویتهادولتدفاع 

همکاری ». روسیه خواستار همکاری اقتصادی وسیع و متقابال سودمند، از جمله با استفاده از ظرفیت انجمن 81

 است.« آراماقیانوس -اقتصادی آسیا

است، یعنی فضایی برای توسعه آمیز گیری شراکت اقتصادی مشترک، باز و غیرتبعیضشکل مایل به. روسیه 82

های آسیای جنوب شرقی، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی ی عضو اتحادیه دولتهادولتمشترک 

 .قیانوس آرام و اوراسیاا-اوراسیا در راستای تأمین فرآیندهای همگرایی در مناطق آسیا

 هایبه عنوان سازوکاررا جهت اعتمادسازی در آسیا  و کنفرانس تعامل و اقدامات« اروپا-آسیا». روسیه انجمن 82

گیرد و حضور فعالی در در نظر می اقیانوس آرام-ی منطقه آسیاهادولتتوسعه همکاری عملی چندوجهی با طالب 

 فعالیت این ساختارها خواهد داشت. 

افزایش شراکت جامع، برابر، قابل اعتماد و تعامل راهبردی با جمهوری خلق چین و توسعه فعال همکاری روسیه  .84

نسبت به حل و فصل موضوعات دهد. همسانی رویکردهای اصولی دو دولت ها ادامه میبا آن را در تمام زمینه

شود. بر این تلقی می و جهانی ایمنطقهبات روسیه به عنوان یکی از اجزای زیربنایی ثتوسط کلیدی سیاست جهانی 

ها و تهدیدهای نوین، جهات گوناگون، از جمله مقابله با چالشاساس، روسیه تعامل سیاست خارجی با چین را در 

های چندجانبه توسعه ی و اتحادیهالمللبینی هاسازمانو جهانی، همکاری در  ایمنطقهحل و فصل مسائل دیرینه 

 خواهد داد. 

، بر اساس همسانی شراکت راهبردی برخوردار از امتیازات خاص با جمهوری هند خواستار تعمیق بیشتر روسیه. 85

در  تعامل استحکام ی سیاست خارجی، دوستی تاریخی و اعتماد متقابل عمیق، و همچنین خواهانهااولویت

ها، و قبل از همه در حوزه م زمینهی و تحکیم روابط دوجانبه متقابال سودمند در تماالمللبینموضوعات مبرم 

 . است مورد تأیید طرفینو بلندمدت همکاری  هایتجاری، با تمرکز بر اجرای برنامه -اقتصادی

در قالب روسیه ادامه توسعه بیشتر سازوکار همکاری موثر، سیاست خارجی متقابال سودمند و همکاری عملی . 82

 د.دان( را ضروری میروسیه، هند و چین) )ریک(

 قصد دارد روابط دوستانه سنتی با مغولستان را تحکیم نماید.. روسیه 87

ی و تحقق همکاری متقابال سودمند با ژاپن را به ری روابط حسن همجوار. فدراسیون روسیه خط مشیء برقرا88

 دهد.اقیانوس آرام ادامه می-منظور تأمین ثبات و امنیت در منطقه آسیا
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برای جمهوری دموکرات خلق کره و جمهوری کره است، و روابط دوستانه سنتی با  روسیه عالقمند به حفظ. 89

ها در شبه جزیره کره و همچنین به منظور آشتی و توسعه همکاری بین دو ها و تضعیف تشنجکاستن از سطح از تقابل

به ره کره بوده و شبه جزیای هستهوضعیت غیرروسیه همواره خواستار  کره از طریق گفتگوی سیاسی خواهد کوشید.

با تکیه بر این اصل که وسیله حصول این هدف مذاکرات ، خواهد کردای شدن آن کمک غیرهستهبه هر طریقی 

امنیت در به منظور تشکیل سازوکاری برای حفظ صلح و به کاربست مساعی  . فدراسیون روسیهاستجانبه شش

 ی گسترش تعامل اقتصادی در منطقه اتخاذ خواهد کرد.و همچنین تدابیری را برا خواهد دادادامه  شمال شرقی آسیا

جانبه با جمهوری سوسیالیستی ویتنام، و همچنین هبردی همها. روسیه به طور پیگیر درپی تعمیق شراکت ر91

ی هادولتگسترش همکاری چندجانبه با جمهوری اندونزی، پادشاهی تایلند، جمهوری سنگاپور، مالزی و دیگر 

 باشد.میس آرام اقیانو-سیاآمنطقه 

روسیه به توسعه تعامل با استرالیا و زالندنو در موضوعاتی که معرف منافع مشترک هستند، و همچنین به حمایت . 91

 دهد.   ی بخش جنوبی اقیانوس آرام ادامه میهادولتهای منظم با از روابط و تماس

کند، از ادا می اطقه خاورمیانه و شمال آفریقای را در تثبیت اوضاع در من. روسیه همچنان سهم قابل مالحظه92

حمایت خواهد کرد، و  یالمللبینهای تروریستی های جمعی در جهت خنثی کردن تهدیدهای ناشی از گروهتالش

ی این منطقه بر اساس احترام به حاکمیت و هادولتدیپلماتیک مناقشات -سیاست پیگیری را برای حل وفصل سیاسی

روسیه ها و بدون مداخالت خارجی دنبال خواهد کرد. حق تعیین سرنوشت خود توسط خود آنتمامیت ارضی آنها، 

کننده در المللی شرکتالملل سازمان ملل متحد و یکی از میانجیگران بینبه عنوان عضو دائم شورای امنیت بین

بی به حل وفصل جامع، عادالنه الملل در جهت دستیاهایی را بر مبنای حقوق بینیا صلح خاورمیانه، تالش« کوارتت»

 اسرائیلی در همه ابعاد آن ادامه خواهد داد. -و پایدار مناقشه عربی

بر اساس مفاد  سوریه حل و فصل سیاسی اوضاع سوریه و تعیین آینده این کشور توسط مردم طرفدارروسیه . 92

ی مربوطه شورای امنیت هاه و قطعنامهالمللی حمایت از سوریی گروه بینهاژنو، بیانیه 2112جوالی  21اعالمیه 

، به عنوان دولتی وحدت، استقالل و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه. روسیه از سازمان ملل متحد است

در صلح و امنیت  ،های قومی مذهبی آن، که نمایندگان همه گروهکندحمایت می ساالر و تکثرگرامدسکوالر، مر

 مند خواهند شد. بهرههای برابر فرصتحقوق و از زندگی خواهند کرد و 

کند و همچنین در اجرای مداوم توافق جامع جانبه همکاری با ج.ا.ایران را دنبال میروسیه خط مشیء توسعه همه. 94

، متناسب با 2115جوالی  21شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب  2221ای ایران بر اساس قطعنامه هسته

 . نمایدای به این روند مساعدت میجانبهکوشد و به طور همهنس انرژی اتمی میتصمیمات شورای حکام آژا
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از جمله با استفاده از  را های خاورمیانه و شمال آفریقاروابط دوجانبه با دولت ،. روسیه درنظر دارد در ادامه95

گفتگوی راهبردی با عربی توسعه دهد، و -سازوکار تعامل وزرای امور خارجه در قالب انجمن همکاری روسیه

 های عرب خلیج فارس را دنبال نماید. کشورشورای همکاری 

های اسالمی به عنوان عضو ناظر، به منظور گسترش بیشتر روسیه از امکان حضور خود در سازمان همکاری. 92

 .تعامل با کشورهای جهان اسالم و توسعه شراکت با آنها در امور گوناگون استفاده خواهد کرد

المللی از های نظامی بینثبات در جمهوری اسالمی افغانستان در شرایطی که بخش اعظم یگانفظ اوضاع بیح. 97

اند، تهدید جدی برای امنیت روسیه و دیگر کشورهای عضو جامعه کشورهای مستقل این کشور خارج شده

و  نفعهای ذیغانستان و با دیگر دولتفدراسیون روسیه در تعامل با جمهوری اسالمی اف. المنافع به دنبال داردمشترک

با استفاده از ظرفیت سازمان ملل متحد، جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی، 

هایی را به منظور حل وفصل سریع ی به طور مداوم تالشالمللبینسازمان همکاری شانگهای و دیگر ساختارهای 

 قومی ساکن در آن، بازسازی پس ازجنگ هایگروه یبه حقوق و منافع قانونی تمام مسائل این کشور ضمن احترام

طرف و برخوردار از یک نظام سیاسی و دوست و یک دولت بیاین کشور به عنوان یک کشور مستقل، صلح

ش سطح سازی تدابیر جامع برای کاهپیاده، ییهاتالش چنینناپذیر بخش جداییاقتصادی پایدار به کارخواهد بست.

 ی همسایه با افغانستانهادولتاز جمله  کشورها دیگر علیهبر  که از خاک افغانستان برخاستهتهدیدهای تروریستی 

، و همچنین اجرای تدابیری به منظور نابودی یا کاهش محسوس تولید غیرقانونی و قاچاق مواد گیرندصورت می

یِ تحت نظارت سازمان ملل متحد و با هدف کمک المللبینهای تالشروسیه طرفدار افزایش بیشتر باشد. مخدر  می

 هاست.های همسایه با آن در مقابله با این چالشبه جمهوری اسالمی افغانستان و دولت

با توجه به نقش روزافزون این  را ه کارائیبزی امریکای التین و حوهادولتجانبه روابط با روسیه تقویت همه. 98

در صدد تقویت روابط با شرکای خود در امریکای التین در بال خواهد کرد. روسیه منطقه در امور جهانی دن

 یای چندجانبهو اتحادیه گراییو گسترش همکاری با ساختارهای هم ایمنطقهی و المللبینهای چارچوب انجمن

مشترک امریکای التین و کارائیب، بازار  یحوزه کارائیب، بویژه با جامعه کشورهای امریکاامریکای التین و 

اتحاد بولیواری برای مردم امریکای ی امریکای جنوبی، نظام همگرایی امریکای مرکزی، هادولتجنوبی، اتحادیه 

 جامعه کارائیب خواهد بود.و ما، اتحاد اقیانوس آرام

تگوی تکمیل گففریقایی را به صورت دوجانبه و چندجانبه و از طریق آهای مل چندوجهی با دولتاروسیه تع. 99

جانبه در منافع مشترک افزایش تجاری متقابال سودمند، افزایش همکاری همه-سیاسی و توسعه روابط اقتصادی

بحرانی، و همچنین کمک به حل وفصل پس از جنگ هایموقعیتای و خواهد داد و در پیشگیری از مناقشات منطقه
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ای، عنصر مهم ی شبه منطقههاسازماندیه آفریقا و آمیز با اتحاتوسعه روابط شراکتدر آفریقا مساعدت خواهد کرد. 

 شود.پیشرفت در این راستامحسوب می

 

 گیری و اجرای سیاست خارجی فدراسیون روسیهشکلفصل پنجم. 

جهات عمده سیاست  ،. رئیس جمهور فدراسیون روسیه مطابق با قانون اساسی فدراسیون روسیه و قوانین فدرال111

کند و به عنوان رئیس دولت نمایندگی فدراسیون رهبری میسیاست خارجی کشور را و  خارجی دولت را تعیین

 ی بر عهده دارد.المللبینروسیه را درروابط 

در  دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیهو دومای مجلس فدرال فدراسیون روسیه شورای فدراسیون . 111

ی فدراسیون المللبینشور و اجرای تعهدات خط مشیء سیاست خارجی کبودن د قانونیخو چارچوب اختیارات

 آوردند.موجبات افزایش کارآمدی دیپلماسی پارلمانی را فراهم می و همچنین کنندتضمین میروسیه را 

 آورد.اقداماتی را برای اجرای سیاست خارجی کشور به عمل می . دولت فدراسیون روسیه112

، شناساییبینی، دولتی، پیش سیاست خارجی و نظامیِ ت عمدهگیری جها. شورای امنیت فدراسیون روسیه شکل112

، تدارک پیشنهاداتی برای رئیس جمهور فدراسیون روسیه درباره اتخاذ تدابیر تحلیل و ارزیابی تهدیدهای امنیت ملی

 ی در زمینه امنیت ملی، هماهنگیالمللبینموضوعات همکاری اقتصادی ویژه به منظور تأمین امنیت ملی، بررسی 

 اجرای تصمیماترابطه با فعالیت نهادهای فدرال قوه مجریه و نهادهای اجرایی واحدهای فدراسیون روسیه در 

 نماید.را محقق میتوسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه در زمینه تأمین امنیت ملی  اخذشده

یشنهادات پو را طراحی فدراسیون روسیه استراتژی کلی سیاست خارجی فدراسیون روسیه . وزارت امور خارجه 114

خط مشیء سیاست خارجی فدراسیون روسیه را کند،و همچنین مربوطه را به رئیس جمهور فدراسیون روسیه ارائه می

هماهنگی  و همچنین، 2112می  7رئیس جمهور فدراسیون روسیه در  215قانون اساسی فعلی و فرمان شماره بر طبق 

 1478شماره  مطابق فرمان یالمللبینو همکاری  یالمللبینینه روابط در زم را فعالیت نهادهای فدرال قوه مجریه

کننده وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه درباره نقش هماهنگ» 2111نوامبر  8رئیس جمهور فدراسیون روسیه در 

 گذارد. به اجرا می« در پیشبرد خط مشیء واحد سیاست خارجی فدراسیون روسیه

در رابطه با و  ،المنافع، هموطنان مقیم خارج از کشورجامعه کشورهای مستقل مشترک . آزانس فدرال در امور115

وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه را در اجرای خط مشیء واحد سیاست  ،یالمللبین بشردوستانههمکاری 
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مکاری حوزه همرتبط با های شده برای برنامهمقررات وضع خارجی فدراسیون روسیه در رابطه با هماهنگی

 . دهدیاری میی المللبینبشردوستانه 

ی را مطابق قانون اساسی فدراسیون المللبینفدراسیون روسیه روابط اقتصادی خارجی و  دهندهتشکیل . واحدهای112

ی المللبیندرباره هماهنگی روابط اقتصادی خارجی و » 4به شماره  1999نوامبر  4 مصوبروسیه، قانون فدرال 

. وزارت امور خارجه فدراسیون بخشندتحقق میهای قانونی نامهو بر اساس دیگر آیین« یون روسیهواحدهای فدراس

به نهادهای دولتی واحدهای فدراسیون روسیه مساعدت حقوقی قانونی  روسیه و دیگر نهادهای فدرال قوه مجریه

و هدایت مذاکرات، اجرای این  ی، سازماندهیالمللبینکارشناسی الزم را برای توسعه روابط اقتصادی خارجی و 

، کننددفاع می ی خارجیهادولتونی فدراسیون روسیه در ندهند و همچنین از حقوق و منافع قاتوافقات ارائه می

ضمنا در این راستا از امکان شورای رهبران واحدهای فدراسیون روسیه وابسته به وزارت امور خارجه فدراسیون 

های و دولت و مرزی گنجینه مهمی در روابط دوجانبه با مناطق ایمنطقهه همکاری توسع نمایند.روسیه استفاده می

 شود.ها محسوب میسایر زمینهتجاری، انسانی و -های اقتصادیمربوطه در حوزه

مجالس مجلس به طور دائم با  سازی و تدارک تصمیمات سیاست خارجی. نهادهای فدرال قوه مجریه در فراهم117

های ی غیردولتی، جوامع کارشناسی و علمی، انجمنهاسازمانوسیه، احزاب سیاسی روسیه، فدرال فدراسیون ر

ی هاهمکاریهای گروهی تعامل دارند و موجبات حضور آنها را در انسانی، محافل کسب و کار و رسانه-فرهنگی

ا عملکرد جهانی و ب آورند. دخالت گسترده نهادهای جامعه مدنی در روند سیاست خارجیی فراهم میالمللبین

گیری ماهیت توافقی سیاست خارجی کشور است و و پاسخگوی وظیفه شکلبوده  سازگار روندهای توسعه روسیه

 کند.به اجرای موثر آن کمک می

ای داوطلبانه در قالب مشارکت های غیربودجه،امکان جذب سرمایهاقدامات سیاست خارجی تأمین اعتباربرای . 118
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