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 دکترين دفاعی روسيه
  ی را برای خود حفظ می کندئگوئی ھسته روسيه حق پاسخ

 

  

Photo : RIA Novosti 

 : صدای روسيه/ ريانوستی–مبر  دس٢٦مسکو، 

در صورتی  د رئيس جمھور والديمير پوتين رسيده، چنين نوشته شده است که ئيدر دکترين جديد نظامی روسيه که به تأ

روز . ی را برای خود حفظ خواھد کردئيمانانش مورد حمله قرار گيرند، روسيه پاسخ گوئی ھسته که روسيه و يا ھم پ

 :جمعه در سايت رياست جمھوری مفاد دکترين نظامی روسيه اعالم گرديد 

ی يا با سالح ھای کشتار جمعی مورد حمله ئدر صورتی که روسيه يا کشورھای ھم پيمانش با سالح ھای ھسته « 

ندازد، خطر بيه طوری که حيات دولت را به  و يا در صورت تجاوز گسترده به وسيلۀ سالح ھای کالسيک ب قرار گيرند

  » .ی خود را حفظ خواھد کردئسالح ھای ھسته روسيه حق استفاده از 

  . به تصويب رسيد ھمين فرمول را مطرح کرده است٢٠١٠نسخۀ پيشين دکترين نظامی روسيه که سال 

ولی چنين . نيز ھست» ضربۀ پيشگيری کننده« تر نوشته بودند که نسخۀ جديد دکترين نظامی شامل برخی رسانه ھا پيش

  .مفھومی در متن رسمی مشاھده نمی شود

ی و کالسيک ئی به عنوان عامل مھم پيشگيری از جنگ ھسته ئبر اساس دکترين جديد نظامی روسيه، سالح ھسته 

  .ی به رئيس جمھور روسيه بستگی خواھد داشتئح ھسته تصميم برای استفاده از سال. تعريف شده است
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روسيه حق استفاده از «  به تصويب رسيده مشخصاً می گويد که ٢٠٠٠ سال اپريلدکترين نظامی روسيه که در 

ی يا ديگر سالح ھای کشتار جمعی مورد ئی را در صورتی که روسيه يا ھم پيمانانش با سالح ھسته ئپاسخگوئی ھسته 

ندازد بيگيرد، يا در صورتی که تجاوز گسترده با سالح ھای کالسيک امنيت ملّی روسيه را به مخاطره حمله قرار 

  .»ی خود را حفظ خواھد کردئروسيه حق استفاده از سالح ھای ھسته 

RIA Novosti 

: Lire la suite-la-a-droit-le-reserve-se-Russie-La/26_12_2014/news/ru.ruvr.french://http

0200-defense-de-doctrine-nucleaire-riposte  

  

 »خصوصيت دکترين نظامی روسيه« روسيه به نقل از والديمير پوتين در مورد صدای/مبر، ريانوستی دس١٩روز 

 :نوشت 

  

© Photo: RIA Novosti/Alexei Druzhinin  

ز جمعه طی گردھمآئی در دانشکدۀ وزارت دفاع روسيه دکترين نظامی والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه رو«

 داشته، حتی اگر فعاليت ناتو در خصوصيت دفاعیدکترين نظامی روسيه ھميشه : روسيه را به اين شکل تشريح کرد که 

خود دفاع از امنيت » سازمان يافته و قاطعانه « در اين صورت، روسيه به شکل . اروپای شرقی افزايش يافته باشد

 .خواھد کرد

عالوه بر اين آقای پوتين تأکيد داشت که از ديدگاه روسيه امنيت برابر برای تمام کشورھا را به رسميت می شناسد و در 

  ».پی تقويت ثبات بين المللی می باشد

RIA Novostiمنبع  

http://french.ruvr.ru/news/2014_12_19/Poutine-a-decrit-la-nature-de-la-doctrine-militaire-

russe-1487/ 

  

پوتين روند مدرنيزه کردن نيروھای « صدای روسيه در مورد اين گردھمآئی گزارش داد که) مبر دس١٩(ھمين روز  در

 »ن کرده استييوسيه را تعی رئھسته 
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© Photo: RIA Novosti/Alexei Druzhinin 

زات کامالً نوين رئيس جمھور روسيه والديمير پوتين روز جمعه در دانشکدۀ وزارت دفاع اھدافی را در مورد تجھي«

روز سازی تمام ناوگان بمب افکن ه ن نمود و به ھمين گونه بييی روسيه و پشتيبانی سالح ھای مدرن تعئنيروھای ھسته 

 ».٢٠٢١ژيک تا سال يھای سترات

ژيک يعالوه بر اين، رئيس جمھور روسيه در مورد ضرورت مدرنيزاسيون ناو ھليکوپتر بر و توليد بمب افکن سترات«

ژيک روسيه يی ستراتئ نيروھای ھسته ٢٠١٥والديمير پوتين در عين حال يادآور شد که در سال . نسل جديد تأکيد داشت

  ». موشک باليستيک قاره پيما مجھز گردد٥٠می بايستی به 

RIA Novostiمنبع  

http://french.ruvr.ru/news/2014_12_19/Poutine-a-fixe-la-tache-de-moderniser-les-forces-

nucleaires-russes-1570/ 

  

ن نظامی اش دکتري مسکو در:  در مورد دکترين نظامی روسيه نوشت ٢٠١٤مبر  دس١٣صدای روسيه روز  سايت

 .ی را نيز در نظر گرفته استارندگی غير ھسته بازد

  

Photo : RIA Novosti 

 شدۀ دکترين يکی از منابع آگاه که در نگارش پرونده شرکت داشته است مشخصاً توضيح می دھد که نسخۀ به روز

 .ی را در نظر گرفته استئنظامی فدراسيون روسيه ساخت و ساز ھای بازدارندگی غير ھسته 
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تھديدات جديد نظامی . ی نمی تواند به عنوان عنصر بازدارندۀ مطلق مطرح باشدئبه گفتۀ اين منبع آگاه سالح ھای ھسته 

سازد و ساخت و ساز بازدارندگی غير ھسته از نوع جنگ مخلوط از عناصر مختلف واکنش ديگری را ضروری می 

  .ی يکی از اين شيوه ھای واکنش استئ

 دکترين نظامی نوشته شده است و اقدامات سياسی، ديپلماتيک، ٨در مادۀ » ی ئبازدارندگی غير ھسته « اصطالح 

  .نظامی و فنی به ھدف پيشگيری از تجاوز عليه روسيه فھرست شده است

 پوتين به روز رسانی دکترين نظامی فدراسيون روسيه را تا پيش از پايان سال ضروری اعالم مبر، والديميردر ماه سپت

  .کرده بود

  : منبع

http://french.ruvr.ru/news/2014_12_13/Moscou-soumet-dans-sa-doctrine-militaire-une-

disposition-sur-la-dissuasion-non-nucleaire-4434/ 

 : پايان نوشت مترجم

دکترين نظامی روسيه بسيار روشن است و واقعيت انکار ناپذيری را در مورد ضامن عينی امنيت ملّی مطرح می 

 .سازد

ی می باشند در واقع فاقد اصلی ترين و مھمترين سالح در ئ واقعيت چنين است، کشورھائی که فاقد دفاع ھسته متأسفانه

البته کشورھائی مانند ايران که دکترين دفاعی آنھا بر اساس شھادت و يا امداد غيبی بوده و يا . دوران معاصر ھستند

روزی خون بر شمشير است، دائماً در معرض تخريب و تجاوز اساساً پيروزی مادی را منع می کند و طرفدار دکترين پي

بخوانيد اعتقادات مذھبی ولی ھمواره طبقاتی که نه بر ( و از آنجائی که چنين دکترينی  و تحقير و چپاول قرار می گيرند

يعنی فاقد در بنيادھايش دچار اختالل می باشد ) حسب اتفاق ھمواره با طرح ھای امپرياليستی ھمخوانی پيدا می کند

به عنوان مثال تشکل اپوزيسيون ھای . ، نتيجۀ کار نيز رواج بی پدری خواھد بود)يعنی بی پدر است( قانون است 

ھمان گونه که پدران قانونی ايران . مزدور و خائن را نيز می توانيم يکی از تجليات ھمين بی قانونی و بی پدری بدانيم

در ھر صورت ايرانيان اگر مورد .  نمی توانند از ايران و ايرانيان دفاع کنندراز مقام پدری خود نيستند وحقادر به ا

ی استفاده کنند، بلکه حتی حق استفاده از انرژی ئمی و يا غيره قرار بگيرند نه تنھا نمی توانند از سالح ھسته وحملۀ ات

 منابع طبيعی ايران دائماً مورد دستبرد .ی را ھم ندارند و حتی حق استفاده از منابع طبيعی خودشان را ھم ندارندئھسته 

  . قرار می گيرد

وقتی والديمير پوتين پشت تريبون می آيد و يا در رسانه ھا او را می بينيم که به مردم روسيه و تمام جھان اعالم می  

  :کند که 

خواھان جنگ نيست واقعاً موجب افتخار مردم روسيه می شود، به اين معنا که روسيه » روسيه جنگ را می پذيرد « 

جمھوری اسالمی چه می .  و مثل مقامات ايرانی خالی بندی نمی کنند ولی اگر به ما حمله کنند، برای جنگ آماده ھستيم

 کند و اکيداً ھم به او مذاکرهکند ؟ جواد ظريف را می فرستد تا با جان کری رئيس القاعده و قاتل خلق ھای جھان 

  !به ھر قيمتی ... ه بايد با دشمنان ايران به توافق برسد سفارش کردند که به ھر قيمتی شد

  حميد محوی 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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 سايت صدای روسيه 

 


