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Анотация

 



Задължителният курс е посветен на основни и принципни проблеми на международната политика

на РФ в регионите на азиатския континент, като предпоставка за успешната политика на Русия

към Европа, т. е. в района на Евразия. В лекциите се включват главните направление на

политиката на Русия преди всичко по отношение на азиатските партньори в ОНД и специално в

Средна Азия, включително Иран и Афганистан. На второ място се представят проблемите на

междудържавните отношения с държавите от Източна Азия, между които особено внимание се

поставя на руско-китайските и руско-японските отношения, след което се преминава към

специфичните проблеми в Южна и Югоизточна Азия, към интересите на руската политика в новите

международни организации в региона и към новите форми на дипломация и политическа

активност. Нарастващата важност на Азиатско-Тихоокеанския регион и наличието на традиционно

съперничество със САЩ определят разработването на проблемите на това съперничество,

съчетано с разумна доза сътрудничество в интерес на мирното решаване на корейския въпрос, на

сътрудничеството между държавите от Евразия и Азия, както и на участието на страни от

американския континент.

 

 

 

 

Теми

 

1. Руската федерация и новите държави в Средна Азия-10 ч.

а) форми на икономическо сътрудничество в ОНД;

б) форми на военно сътрудничество;  

в) Средна Азия в стратегията на Руската федерация.

2. Руската федерация и гражданската война в Афганистан-6ч. 

а) Русия и мюсюлманския свят в Средна Азия;

б) Войната в Чечения и ислямският радикализъм.

в) РФ и борбата срещу международния тероризъм.

3. Руско-китайски отношения през 90-те години на ХХ в. - 6 ч.

а) нови политически контакти, декларации и общи решения за граничните проблеми и

политическото сътрудничество;

б) съвместни икономически проекти;

в) позициите на Русия и Китай по въпросите на локалните конфликти в Азия.

4. Развитие на руско-японските отношения - 8 ч.

а) политическо сътрудничество по въпросите на сигурността в Азиатско - Тихоокеанския регион;



б) проблеми и противоречия в двустранните отношения;

в) Руската федерация, Япония и АСЕАН.

5. Руската федерация в Азиатско-Тихоокеанския регион - 4 ч.

а) свободни икономически зони - сътрудничество с Япония, КНДР и КНР;

б) нови аспекти на проблемите на сигурността в Азиатско-Тихоокеанския регион и Русия.

6. Традиционната политика на Русия спрямо Индия и Пакистан-6 ч.   а) форми на

икономическо сътрудничество;

б) позиции по индийско-пакистанските противоречия;

в) Русия в Индийския океан.

7. Руската федерация и страните от Югоизточна Азия - 6 ч.

а) възстановяване на контактите с Тайланд, Филипините ;

б) нови форми на сътрудничество с Виетнам, Лаос и Камбоджа.

8. Развитие на руско-иранските отношения - 6 ч.

а) традиции в икономическото сътрудничество;

б) новите направления на иранската външна политика и Русия;

в) Русия - Иран - Турция - нови направления на отношения и интереси.

9. РФ и САЩ - съперничество и сътрудничество - 8 ч.

а) политиката на РФ и САЩ в Източна Азия;

б) РФ и американско-японския военен съюз

в) участие в разрешаването на т. нар. корейски въпрос.
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