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 ن یو چ  هیمشترک روس هٔ ی اعالم
••••••••••  

  رامون یرا پ  یمشترک  هٔ یاعالم  نیدولت چ   سیرئ  ن«یپ   یدز  یو »س  هیروس  ونیجمهور فدراس  سیرئ   ن،یپوت  ریم یوالد
  ی م  ه یمهم آن ارا  ینکات و شاخص ها  لیبه امضأء رساندند که در ذ  یجهان  داریو توسعهٔ پا  ،ی الملل  ن یب  یروابط جار

  : گردد
 یستادگیمستقل ا  یکشور ها  یدر امور داخل  یخارج  یروهایمصمم اند در برابر مداخلهٔ عوامل و ن  نیو چ  هیروس -
  ند؛ی نما
بوده و    ندی نما  یرا دنبال م  تیامن  بیکه هدف تخر  یعوامل خارج   یها  تیمخالف اقدامات و فعال  نیو چ  هیروس -

  باشند؛ یم ن«یرنگ  یمخالف »انقالب ها
کثرت گرا که   یالملل  نینظم ب   نیدر تدو   یشانگها  ینقش سازمان همکار   شیو افزا  میطرفدار تحک  نیو چ  هیروس -

  باشد، استند؛ داریپا  تیامن نیاستوار بر اصول تأم
محدود ساختن   یمقررات انترنت بوده، و  تالشها را برا  تیریحقوق در عرصهٔ مد  یطرفدار تساو  نیو چ  هیروس -

  دانند؛ یقابل قبول م ریغ یبخش مل یها تیصالح
  یهستو  یجنگ ها  سکیکاهش ر  یرا برا  یخوانند تا گامها  یرا فرا م  یسالح اتوم  یدارا   یدولت ها  نیو چ  هیروس -

  بردارند؛
 ریبردن ذخا  نیپروسهٔ از ب  کای متحدهٔ امر  االت یکند تا ا  یم  دیمصرانه تأک  شیمشترک خو  هٔ یدر اعالم  نیو چ  هیروس

  ببخشد؛ شتریخود را سرعت ب یائیم یسالح ک
اعالم  عالوه در  آن،  ا  هٔ یبر  اقدامات  که  است  آمده  همچنان  امر  االتیمشترک  متحد  کای متحدهٔ  در عرصهٔ    نیو  آن 

  دانند؛ یخود م یبرا یدیو آنرا تهد ختهیرا برانگ  نیو چ هیروس یجد ینگران ینظام یولوژیب
 تیفعال  ان یو باز  بودن در  جر  تیاصول شفاف  یدو کشور را بر مبنا  نیواشنگتن را فراخواندند تا ا  کن،ی و پ  مسکو

  قرار دهد؛ ینظام یولوژیدر عرصهٔ ب شیها و اقدامات خو
 المدت  لیطو یها تیها و مکلف نیتضم هٔ یبر ارا یمبن  هیروس یها شنهادیاز پ نیشود که چ یگفته م هیدر اعالم -

  کند؛ یم تیدر اروپا حما  تی امن نیبه تأم وندیدر پ یحقوق
مقتدر که   یدولت ها  انیتقابل م  تیبه وضع  یالملل  ن یاعالم داشتند که مخالف برگشت مناسبات ب  نیو چ  هیروس -

  باشند؛ یسازند، م یم شیتر را شکار خو فیضع یکشورها
بوده، و همچنان   «یعبور  ی» نقشه ها  قیاز طر  یالملل   نیب  لیهمچنان مخالف حل و فصل مسا  نیو چ  هیروس -

  باشند؛ یجانبه م کی یها می( و وضع تحربی)تخر یاستفاده از زور، زهر پراگن استیس بی مخالف تعق
خود شان    «یموکراسید  یها  اری»مع   لیبخاطر تحم   از دولت ها  یعده ا  یاعالم داشتند که تالش ها  نیو چ  هیروس
  باشد؛ یم یموکراسیساختن د مالیاز پا ینمونه ا گر،ید یکشور ها یباال
نمود؛ دولت ها حق دارند اشکال    یکه بتوان آنرا کاپ  ستین  یرسم الخط  یموکراسیهکذاء آمده است که د  هیاعالم  در

 ند؛ی انتخاب نما شیجوامع خو اتیانطباق آنرا در مطابقت با خصوص وهٔ یو ش
صرف مردم همان کشور   ر،یخ  ایاست    کیموکرات ی: حق قضاوت را در مورد آنکه، دولت د  دهیگرد  دیق  هیدر اعالم  -

 .دارد
 د یبفرمائ کیرا کل لیذ نکیل یمطالعهٔ متن کامل به زبان روس یبرا

: http://www.kremlin.ru/supplement/5770  
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