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 چکیده
 نش ی  و رازف  چگونگی و علل که یابیممی در روسیه و ایران کشور دو روابط تاریخ بررسی با

دوجانب ه  از روابط کشور دو ادراک بل و سطحنگاه متقا تفاوت از متاثر روسیه و ایران تعامالت
 سطح در و ریابزا و تاکتیکی مواقع، از بسیاری در ایران به روسیه نگاه که معنا بدین. است بوده

ز منظری او  کالن مسایل سطح در اغل  روسیه، به ایران نگاه و دوجانبه بوده و ایمنطقه مسایل
 ب ا ههم وار روس یه و ای ران رواب ط که داشت دور نباید نظر از همچنین. است استراتژیک بوده

 افکنده ایهروابط آنها س سیاسی و اقتصادی هایزمینه تمام بر که است بوده همراه امنیتی نگرشی
ر در ه ای مش وا از یک دیگایران و روسیه علیرغم وج ود ههنی ت .کندمی سنگینی همچنان و

ه ای یماند. در این زمینه، تح رداده های مختلف، روابط خویش را با شدت و ضعف ادامهحوزه
در ای ن  آمریکا علیه ایران نیز بر روابط اقتصادی دو کش ور تثثیرذ رار ب وده اس ت. نگارن دذان

اب ط ه ای آمریک ا چ ه ت ثثیری ب ر روباشند که تحریمپژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش می
س ت اپرسش مطرح شده، این اقتصادی دو کشور ایران و روسیه داشته است؟ پاسخ احتمالی به 

 مریک ا ب ودههای غربی علیه ایران، همسو با آکه روسیه تا پیش از برجام همگام با اعمال تحریم
ده اس ت. است، اما بعد از خروج آمریکا از برجام، روابط اقتصادی ایران و روسیه تقویت ذردی 

ک ی ای و منابع الکترونیانههای کتابخحلیلی و با استفاده از دادهت -این پژوهش به روا توصیفی
 .انجام شده است
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 مقدمه

و ذس   ترا  در زمین ه اقتص ادی، تحک یمبویژه ها دولتمتقابل با توجه به وابس  تگی 

از هم ین رو  .ر اس تاقتص ادی برخ وردا والمللی از اهمیت ویژه سیاس ی ت بینمبادال

علی ه  های اقتصادی برای مقاص د سیاس ی خ وداعمال محدودیت های مختلف ازدولت

ها ابزاری ب رای رس یدن ب ه اه داف و اعمال تحریم. کنندکشورهای هدف اس  تفاده می

آمریک ا و . د مس یح ب ازمی ذ رددالقبل از می  به کاربردآن نهمقاصد سیاسی است و پیشی

های اخیر، به منظ ور دس تیابی ب ه به ویژه در سال ،میالاس  انقالب از دبع یه اروپااتحاد

ای از سیاست تحریم اقتصادی علی ه به طور فزاینده  ،اهدافی خاص در سیاست خارجی

ب ه  های اقتصادی و سیاسی علی ه ای ران وتحریم اهاند و بیشتر تحریمایران استفاده کرده

ها، بر اقتصاد این کشور و همچنین رفع آن قطعاً. ستا بوده مربوط ایران ایهسته ۀ پروند

داشت. پیوستگی عمیق اقتصادی میان   دکشورهای منطقه و جهان تثثیرات مختلفی خواه

ابزارهای ارتب اطی پیش رفته ب رای کنت رل  های اقتصادی، وجود امکاناتکشورها و بنگاه

مختلف برای اعمال فشار بر  ابزارهای ذیری ازت تجاری، مالی، پولی و امکان بهرهالمباد

طرف در کارآمدی تحریم اقتصادی   از جمله عواملی است که از یک ،های اقتصادیبنگاه

د و ازط رف دیگ ر ب ر ن برم ی ب اال را آن موفقی ت جهعلیه یک کشور مؤثر است و در

 ذرارند.تاثیر میها هم ناکارآمدی تحریم

ذیری مورد تح ریم ریباً از بدو شکلجمهوری اسالمی ایران تقدانیم، همانطور که می

 ،س ازی اورانی ومبه بهانه غن ی 1384داشته، اما از سال  آمریکا و متحدان این کشور قرار

های اخی ر مکرر مقامات آمریکایی در سال ای شد. اظه اراتاین تحریمها وارد دور تازه

برای منافع و امنیت چالشی جدی  ای ای رانزعم آمریکا، برنامه هسته دهد که بهنشان می

در سالهای اخیر تنشهای میان  ت.اسایجاد کردهآمریکا و اسرائیل و حتی ثبات خاورمیانه 

آمریک ا  هام روز .ج دی دارد ای شد که ب ا ذرش ته تف اوتایران و آمریکا وارد فاز تازه

شارکت تا بتواند با م تمام توان سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی خود را بکار ذرفته

کش ورها  ه ای خ ود بنمای د. ای نسایر ک شورها، ای ران را وادار ب ه پ ریرا خواس ته

کش اندن آن ب ه تهدی د ب ه ای جمهوری اس المی ای ران و کردن پرونده هسته با سیاسی

(، و 2007) 1747(، 2008) 1803(، 2010) 1929های ، ت اکنون قطعنام هشورای امنی ت
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ان  د. را علیه جمهوری اسالمی ایران ب ه تص وی  رس  انده سازمان ملل (2006) 1737

، آمریکا، اروپا، ژاپن، کانادا، استرالیا و برخی کشورهای مرکوره ای ع الوه ب ر قطعنام ه

ان د ک ه فرات ر از ای را علی ه ای ران ب ه اج را ذراش تهجانب ه ی ک ه ایدیگر نیز تحریم

س ایر کش ورها ب رای تحدی د رواب ط همچن ین،  .دنباش م ی سازمان ملله ای قطعنامه

 .تح ت ف شار آمریکا قرار دارند ،اقتصادی خود با ای ران

ه ای های جدید ب ر ای ران، مس یرهای مح دود همکاریبراین، اعمال تحریم عالوه

اندازهای جدی دی مواج ه ک رده ها و دس تاقتصادی میان ایران و روسیه را با دش واری

های نفت ی روس یه از ج آمریک ا از برج ام، ش رکتاست. بالفاصله پس از اع الم خ رو

های غربی های خود در ایران دست کشیدند و مانند بسیاری از شرکتمشارکت در طرح

از بازار ایران خارج شدند. طی دوره کوتاه پس از توافق برجام تا زمان خروج آمریکا از 

ه ای همکاریهای مختل ف، س طح این توافق، ایران و روس یه کوش یدند ک ه ب ه ش یوه

اما خروج آمریک ا از برج ام، ش رایط را ب رای  .اقتصادی میان دو کشور را افزایش دهند

بدین منظور، پرسش اصلی مقاله حاض ر ای ن  ها دشوار ساخته است.تداوم این همکاری

های ایاالت متحده آمریکا چه تثثیری بر روابط اقتصادی دو کشور ای ران است که تحریم

ت؟ پاسخ احتمالی به پرسش مطرح ش ده ای ن اس ت ک ه روس یه در و روسیه داشته اس

های غربی علیه ایران، تا پیش از برجام همسو با ایاالت متحده آمریکا بوده اعمال تحریم

است؛ اما بعد از خروج آمریکا از برجام، روابط اقتصادی ایران و روسیه تقویت ذردی ده 

 است.

  

 اول( چارچوب نظری: 

 ادیدیپلماسی اقتص. 1

 اقتص اد الملل ی،بین اقتص اد هایزمین ه با ایرشته میان موضوع یک اقتصادی دیپلماسی

 ب ر نف وه ه دف با اقتصادی، دیپلماسی به توجه. است المللبین روابط ادبیات و سیاسی

 و دنب ال غیردولتی بازیگران و هادولت توسط که است مرزی برون اقتصادی هایفعالیت

 و تج ارت کردن تحریک منظور به نفوه و روابط از اقتصادی اسیدیپلم. شودمی پیگیری

 قبی ل از) الملل یبین نمایندذان از وسیعی محدوده دادن پوشش الملل،بین ذراریسرمایه
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 توس عه دفاتر داخلی، مانند نهادهای و و امکانات سایر و هاذریکنسول ، هاخانهسفارت

 مالق ات و تج ارت قبیل از) دیپلماتیک نبهجا دو های فعالیت نیز و( صادرات و سرمایه

 دیپلماس ی اه داف منظر، این . از(Selwyn, 2013)کند استفاده می (هانمایندذان دولت

 (:1391 نیا،دانش) برشمرد زیر شرح به توانمی را اقتصادی

 آنها؛ از سهمی کس  و تجارت تولید، جهانی بازارهای به دسترسی -

 خارجی؛ غیرمستقیم و مستقیم هایذراریسرمایه جرب -

 .جهانی اقتصاد هایچالش مقابل در ملی اقتصاد از محافظت -

 ب ه توج ه را اقتصادی دیپلماسی در اهداف به دستیابی برای رفتاری الزامات واعظی،

توس عه؛  تحق ق ب رای جه انی اقتصاد با تعامل ضرورت و المللیبین هنجارهای و عرف

 از پرهی ز و امنیت ی تص ویر بردن بین از سازی؛مجموعه و اقناع طریق از اهداف پیگیری

 ارائ ه ای؛منطقه هایفرایند هدایت و ایجاد در همکاری آفرینی؛ دشمن و تقابلی رویکرد

 و ایهای منطق همجموع ه ک ردن ک انونی و المل لبین محیط در خود از جمعی تعریف

 (.75-73 :1387داند )واعظی، ملی می اهداف تعقی  و پیگیری در ایفرامنطقه

 و هاخانهس  فارت م  وثر، ذ  رایش زنیچان  ه هایع  الوه ب  ر ای  ن، اس  تفاده از مؤلف  ه

 عمل ی ب رای ت الا تج اری، و و اقتص ادی مس ائل به کشور از خارج ها درنمایندذی

 دیپلماسی یک ذیریشکل المللی، دربین و ایمنطقه تجاری و اقتصادی هایطرح ساختن

 ب ه کمک اقتصادی دیپلماسی عمده دارند. هدف اساسی اهمیت مؤثر و منسجم اقتصادی

 معیاره ای ب ا اقتص ادی اه داف جستجوی آن اصلی کارکرد و است ملی اقتصاد توسعه

 ب ه اقتص ادی دیپلماسی اهداف و هااولویت ترین. مهم(Ploae, 2010) است دیپلماتیک

سرمایه،  تجاری، جرب کس  و کار فضای تسهیل توسعه، حال در کشورهای برای ویژه

 ,Naray)دان ش اس ت  عل م و تکنول وژی ب ه دستیابی و کشور تصویر توریسم، بهبود

2008). 

 سیاسی امور های میاندر ذام اول برای ایجاد و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، حل تنش

های حکومت و س ایر داخلی و تنش و المللی بین فشارهای میان حل تنش اقتصادی، و

( ضرورت دارد. در ادامه و در صورت توافق میان 17: 1388ک، کنشگران )باین و وولکا



11 

 

 

 

 

هطای تأث ر تحری 

ایالطططت مهحططط ه 

آمریکا بطر روابط  

اقهصادی دو جانبه 

 ایران و روس ه

 

رو توان به کاربست دیپلماسی اقتصادی در عمل پرداخت که در نوشتار پیشکشورها، می

 ذرایی بدان پرداخته شده است.واقعبا استفاده از نظریه نو

 

 گرایینوواقع .2

الملل ی، ای و ب ینات منطق هارائه مبانی نظری، به عنوان چارچوب فه م و تبی ین منازع 

ذرای ی الملل بوده است. واقعپردازان روابط بینهای اساسی نظریههمواره یکی از دغدغه

میالدی به وجود آم د، ت ا ام روز همچن ان پ ارادایم مس لط در رواب ط  1940که از دهه 

 ذرایی در طول زمان شکل خود را عوض ک ردهالملل باقی مانده است. هر چند واقعبین

ذرای ی در رواب ط است، این توانایی دذرذونی یکی از دالیل اصلی تداوم هژمونی واق ع

، واقع ذرایی مورد تهاجم ق رار ذرف ت. 1970و  1960الملل است. اما در خالل دهه بین

ذرایی، از سوی کنت والتز صورت ذرفت. از نظر والت ز، ترین پاسخ به منتقدان واقعدقیق

-لملل موازنه قوا است. بنابراین یک نظری ه خ وب رواب ط ب یناالگوی مسلط روابط بین

 ,Waltzای است که موازنه در کل مواردی که رخ میدهد را توضیح ده د )الملل، نظریه

(. او معتقد است که اهمیت موضوع نه تنها در ویژذی واحدهای سیستم، بلکه 65 :1979

اردی در ساختارهای رواب ط در ساختارهای خود سیستم نهفته است. به عبارت دیگر، مو

 ,Ibidخواهد، عمل کن د )شود دولت به روشی که میالملل وجود دارد که سب  میبین

المل ل رخ داده، بازس ازی (. بنابراین، تحول جرابی که در دوران اخیر در روابط ب ین67

 ذرایان، یک رهیافت ساختاری در اولویت ق رارذرایی بوده است. برای اغل  نوواقعواقع

الملل تنها در س طح س اختاری دارد و والتز مصراً معتقد است که یک نظریه سیاست بین

 (.Krasner, 1982: 497تواند شکل ذیرد )می

المل ل ، مکت  جدیدی در سیاست بین1980پس از مرگ هانس مورذنتا در جوالی 

ز است که ترین اندیشمند این مکت ، کنت والتظهور کرد که  نئورئالیسم نام ذرفت. مهم

ذرایی مورذنتا اعمال ک رده اصالحاتی در واقع "نظریه سیاست بین المل"با انتشار کتاب 

(. والتز در ای ن 215، 1386و در تحلیل نظم و ناامنی بین المللی کوشیده است )نصری، 

کتاب نظریه نئورئالیسم خ ود را ارائ ه م ی ده د ک ه ب ه واق ع توض یحی س اختاری و 

ن المل ل اس ت. او سیاس ت ب ین المل ل را قلم رو ض رورت و سیستمیک از سیاست بی
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های کنت (. نئورئالیسم متثثر از دیدذاه15: 1395کند )سعیدی، سیاست قدرت معرفی می

 الملل ارائه کند. ذرا برای فهم سیاست بینای کلوالتز سعی دارد نظریه

ن را از رواب ط و های نئورئالیسم بهترین تبییبسیاری از متخصصان معتقدند که نظریه

ده د. یک ی از کابرده ای ای ن ای ارائ ه م یمعادالت موجود در صحنه جهانی و  منطقه

هایی است که برای حف   نظریه، استفاده از آن برای تبیین توازن قدرت موجود و تالا

(. Guoji, 2001: 3ذیرد )المللی صورت میای و بینیا تغییر آن از سوی بازیگران منطقه

داند. سم با تثکید بر مسئله سیستم، بهترین روا را تحلیل فرآیند مسئله قدرت مینئورئالی

فرآیندهای قدرت در ارتباط با مفاهیمی همچون امنیت، قدرت نسبی، ساختار، بق ا  و... 

المل ل را تح ت ت ثثیر ک نش ب ینها در نظ ام ذردند؛ رهیافتی که رفتار دولتتعریف می

ذی ری کند. این نظری ه ب ر فرآین د ش کلالملل تحلیل میبین ساختارهای متعارض نظام

المل ل را آنارش یک معمای امنیت تمرکز دارد. از جهت اینکه نئورئالیس م، س اختار ب ین

-دارد، و پیش فرض آن بر نبود دولتی هژمونیک که امنیت جه ان را ت ثمین مفروض می

اص ل خودی اری به ره کند، مبتنی است، لرا دولتها مجبور هستند جه ت بق ای خ ود از 

جویند. نئورئالیسم به این مسئله که افزایش قدرت یک دولت به ک اهش ق درت دول ت 

-وانجامد، اهعان دارد. از این نظر، معمای امنیت در یک فضای آنارش یک ه رجدیگر می

 (.  Resende, Santos, 2007: 56آید )مرج ذونه است که به صحنه می

رد، تضاد و کشمکش عنصر اصلی رواب ط و مناس بات های این رویکی آموزهبر پایه

المل ل اس ت. در هاست. این امر نشثت ذرفته از ساختار آنارشیک نظ ام ب ینمیان دولت

ها وجود ندارد ک ه از اق دامات ته اجمی س ایر ساختاری که قدرتی فراتر از سایر دولت

ات ته اجمی س ایر ها همواره نگران اقدامات و نی ها ممانعت به عمل آورد، دولتدولت

باشند و هرذونه تالا جهت تثمین امنیت، از سوی دیگری تهدی د قلم داد بازیگران می

 (.Rittberger,2001:39ذیرد )شود و این امر از هات آنارشیک نظام نشثت میمی

 

 المللالف( رویکرد نوواقع گرایی در قبال ساختار نظام بین

 نظام ب ین به راجع دهد می امکان که است« ذسترنظام »ای مولفه ساختار والتز، نظریه در

واح دها،  خصوص یات بای د ساختار تحلیل در شود. اندیشیده کلیت یک عنوان به الملل
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 ساختار اساس، این بر کنند. انتزاع آنها از یا بگرارند کنار را آنها متقابل های کنش و رفتار

 را ه ا دولت رفتار ذرفتن، شکل از بعد اما ذیرد؛ می شکل واحدها تعامل با اول در وهله

 این در تغییرات و شودمی تعریف اجزا ترتی  اساس بر ساختار همچنین کند. تعیین می

 واح دها. در سطح در تغییر نه و شود منجر ساختاری تغییر به تواندمی است که ترتیبات

 ورداربرخ  یکس انی ق درت از الملل بین نظام در ملی واحدهای به آنکه توجه با نتیجه،

 حاضر، حال در است. مشهود الملل بین نظام متن در از قدرت مراتبی سلسله لرا نیستند،

هژمونیک )مبتن ی ب ر هژم ونی  نظامی مختلف، هایمبنای دیدذاه بر الملل بین نظام آینده

 سلس له ب ه توج ه ب ا شود. می تفسیر مراتبی قطبی سلسله چند یا و قطبی آمریکا(، تک

 تقس یم دس ته پنج به توان می سیاسی ز لحاظ ا را ها دولت الملل، بین نظام بودن مراتبی

 Petersonقدرت ) ریز و قدرت کوچک متوسط، قدرت بزرگ، قدرت ابرقدرت، : نمود

and Tierney, 2005: 231) 

 یعن ی سیاس ی، ساختارهای مؤلفه دو در کشورها همه والتز، نظر اساس بر طرفی، از

 تم ایز اص ل و مرک زی( اقت دار مرج ع فق دان و نارش یآ بودن ثابت (دهنده اصل نظم

 هیچ و هستند مشترک هم با امنیت( تثمین و بقا در کشورها واحدها )شباهت کارکردهای

 عم ده تفاوت تنها اما ندارد؛ وجود جهان های سیاسی نظام در تفاوتی از این لحاظ ذونه

 موج   اص ل، این در تغییر که باشدآنان می هایتوانمندی توزیع از ناشی هادولت میان

 رفت ار چگ ونگی توانیممی تغییرات ساختار با . شودمی الملل بین نظام ساختار در تغییر

 واح دها المل ل، بین در نظام کنیم. بینی پیش را آنها تعامالت پیامد نیز و نظام واحدهای

 در وتب ه تف ا دوذ انگی ای ن دلی ل .ذرارن د می نمایش به را متفاوتی عملکرد معموالً

ت رین مهم جمل ه از اوصاف، این (. باWaltz, 2012ذردد )می باز واحدها هایتوانمندی

 :نمود اشاره زیر موارد به توانمی المللبین نظام هایویژذی

کش ورها  المل ل، ب ین نظ ام وجودآورن ده به و دهندهتشکیل اصلی عامل و عنصر-1

 .هستند

تحت  را کشورها سایر متقابل اعمال و وابطر الملل، بین نظام اصلی هسته و محور -2

آی د ش مار م ی به المللی بین سیاست و نظام ثقل مرکز و دهد می قرار خود تاثیر و نفوه

 (. 22: 1384یوسفی،  )حاجی
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 ادام ه را خ ارجی سیاس ت ک ه ق دیمی و سنتی های دیدذاه برخالف ترتی ، بدین

 فائقه قدرت و الملل بین نظام ساختار ،ذراییواقع نو نظریه در دانستند،می سیاست داخلی

 یکدیگر با آنها تعامل نحوه و کشورها خارجی سیاست در ایکننده نقش تعیین از آن، در

 ماهی ت و ش کل کنن ده تعی ین الملل ی ب ین سیستم ساختار واقع، در . است خوردار بر

 رواب ط در س زایی ب ه نقش تواندمی آن مسلط قدرت و المللی است بین ی هاهمکاری

 و نظم که است هژمون دست در قدرت تمرکز نماید. در حقیقت، ایفا یکدیگر با کشورها

 می باعث امر این همچنین دهد.می شکل را قدرت نامتقارن روابط و سیستم ساختارهای

 قرار هژمون قدرت هایسیاست تاثیر تحت یکدیگر نیز با ثالث کشورهای روابط که شود

 .ذیرند

 

 گراییرفتار غرب از منظر نوواقعمدل تحلیلی ب( 

به  2002از سال بویژه بحث تحریم همواره در رابطه میان ایران و غرب سنگینی کرده و 

ها به چالشی اساسی میان ای ران و ها و مجازاتای ایران، تحریمسو و با بحران هستهاین

ب و ک نش ذونه برخورده ای غ رذرایان برای تحلیل این. نوواقعاستغرب تبدیل شده 

ترین فرض، نگرانی اصلی ،ذرایاناند. در نگاه نوواقعهایی تالا کردهدر ارائه مدل ،ایران

ت ر در مقاب ل های قدرتمندالملل را با سیاست کشورروابط بینبر این مبنا امنیت است و 

ب ر اهمی ت س اختار سلس له مراتب ی  ،دهن د. ای ن نظری هکشورهای ضعیف توضیح می

پارچ ه یک یکند که کشورها ع واملو فرض می نموده رفتار کشورها تثکیدالمللی بر بین

ش کل ب ه مس ئله هیچدر این فضا هستند. همچنین فقط بر عوامل م ادی تثکی د دارد و به

 شود.های حاکم بر دیگر جوامع اهمیتی داده نمیهنجارها، اعتقادات و ارزا

ای ای ران و بحث انرژی هسته ،های اخیرترین عامل در افزایش تحریم در سالاصلی

 ،ذرایینگرانی غرب در رابطه با من ع ذس ترا تس لیحات ب وده اس ت. از دی د نوواق ع

 ض روری واکنشی شدیدتر در قبال نقض منع ذسترا که شودعنوان میچنین باره دراین

ت ر از نق ض آن با واکنشی ش دید ،نقض منع ذسترا توسط دشمناز این منظر، است. 

 اذر کش ورهای ب زرگ ب ه رفتاره ای خص مانه روی. مواجه خواهد شدتوسط متحدان 

-شوند. اما کشورعنوان تهدید درک میتر بهآورند، در مقایسه با کشورهای کوچک سریع
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ذسترا های تروریستی یا دلیل دخالت در فعالیتهای بسیار کوچک نیز ممکن است به

ه ای ی ک ز ان دازه، اه داف و تواناییجدا ا ،ترتی اینتوان اتمی، تهدید تلقی شوند. به

 د.شقدرت نظامی یا اقتصادی، توازن ایجاد خواهد  حوزهکشور در 

کند که انتظار کشورها ب رای درذی ری ذرایان عنوان میعنوان یکی از نوواقعبه 1درزنر

بست بپردازند، دالیل های احتمالی که ممکن است در صورت ایجاد بندر آینده و هزینه

ی اعمال و موفقیت تحریم هستند. وی از ن وعی پ ارادوکس تح ریم ص حبت اصلی برا

ب رای  ،تح ریم کنندههای اعمال اذر وضع بر همین شکل بماند، کشور ،کند که در آنمی

اند؛ اما تمایلی به اعمال آن علیه کش ورهای متح د اعمال زور بر کشورهای دشمن آماده

ه ا غالب اً پارادوکس در اینجا است که تحریم (.71-70: 1394باالزاده و دیگران، ندارند )

دلیل منفع ت نس بی زیرا به ؛تر از کشورهای دشمن استدر مقابل کشورهای متحد موفق

شوند. از سوی دیگ ر، تر از دشمنان تسلیم میکه در این میان مطرح است، متحدان آسان

در مراکرات از  تنها جایگاه خود راکند که در صورت تسلیم نهکشور دشمن احساس می

کنن ده را اف زایش داده و بلکه مستقیماً دس تاورد نس بی کش ور اعمال ،دست خواهد داد

های آن کشور در مجادالت آینده کمک خواهد کرد. به همین ترتی  به افزایش اهرماینبه

 (.281: 1390دهند )ولی زاده،های تحریم تن نمیسادذی به درخواستدشمنان به ،دلیل

های مالی و اقتصادی ناشی از تحریم از منظر ذرایی در مورد هزینهنوواقع بحث دیگر

های مورد انتظار )فوری یا در آینده( کمتر باشد، احتم ال غرب است. هرچه میزان هزینه

ش ود. هرچ ه هزین ه بیش تر باش د، عنوان یک ذزینه مطلوب بیش تر میبررسی تحریم به

 ک ه شده اس تمطالعات پیشین این نتیجه حاصلشود. در احتمال اعمال تحریم کمتر می

های اقتصادی مانع از اعمال تح ریم توس ط شود، هزینهآمریکا تهدید می افعزمانی که من

و  ذرایان در رابطه ب ا من ع ذس ترانوواقع (.71: 1394)باالزاده، این کشور نشده است 

 :، به اصول زیر پایبندندتحریم

 آن تحریم احتمال باشد، داشته کمتری اهمیت یراهبرد ازنظر ناقض کشور هرچه -1

 زنظ را کش ور آن هرچ ه و بود خواهند ترسبک نیز احتمالی اقدامات و شد خواهد کمتر

 تحریم بیشتر خواهد شد؛احتمال  ،تر باشدهبردی بااهمیترا

                                                             
1. Danuel Drezner 
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 هایق درت ب رای تریمهم تهدید الملل،بین ساختار و قواعد ناقض کشور هرچه -2

 ب ه ت وجهیبی صورت در آن تحریم احتمال باشد، آمریکا یا اروپا اتحادیه ویژهبه بزرگ

 رفت؛ خواهد باالتر ذسترا منع

ب ه یدتر از متحدان تحریم خواهند شد. احتمال ارائه مش و  شد احتماالً دشمنان -3

 بیشتر از دشمنان است؛ ،متحدان

جن ،،  ب ا سقی ا در نافرم انی، ذسترا از جلوذیری برای تحریم اعمال هزینه -4

 تر است؛منفعت اقتصادی بیشتری دارد و ارزان

و ی ا  ایهس ته ان رژی ی ا نف ت مالکی ت بازار، تجاری، ازنظر کشور یک هرچه -5

مجاورت جغرافیایی اهمیتی بیشتر داشته باش د، ب دون توج ه ب ه نق ض احتم الی من ع 

 (.285: 1390احتمال اقدامات منفی کمتر خواهد شد )ولی زاده، ،ذسترا

ش ایان توج ه آنک ه  ،ذرایی و تح ریم ای ران از س وی غ ربر ارتباط میان نوواقعد

های اس المی همانن د ای ایران و حمایت از ذروههای هستهذرایان پیگیری فعالیتنوواقع

 ی علی ه آمریک ا و غ رباهلل لبنان، در منطقه خاورمیانه و س ایر من اطق را تهدی دحزب

ذرایان همیشه اهمی ت داش ته اس ت، دغدغ ه امنی ت اقعدانند. درواقع، آنچه برای نوومی

کش یدن از کردن ای ران ب رای دستهای مختلف در مجابذرایان با تحریماست. نوواقع

ک ه ای ران یی ان د. ازآنج اتالا کرده ،دنکنهای خود که منافع غرب را تهدید میفعالیت

 ،ب ا آمریک ا ن دارد شود و مبادالت تج اری زی ادیعنوان یک کشور دوست تلقی نمیبه

دلیل هم ین ها تن نداده و به مقابله با آن پرداخته است. بهراحتی به این تحریمدرنتیجه به

ویژه آمریکا و اسراییل است بودن سطح مبادالت تجاری و اقتصادی ایران با غرب بهپایین

ازنظ ر  ذون ه آس یبیها تالا دارند؛ زیرا هیچاعمال حداکثری تحریم برکه این کشورها 

 ندارند .با آن رابطه زیادی  که اچررسد؛ ها نمیقطع رابطه اقتصادی بدان

در ایج اد  ،داشتن منافع بیشتر نس بت ب ه غ رب در ای راندلیلروسیه به در این میان،

ذرای ان ت ا ها و جلوذیری از جن، تالا دارد. پ س از دی د نوواقعتوازن در این تحریم

نش ود و حجم ی از مب ادالت تج اری و اقتص ادی ک ه زمانی که دغدغه امنیت برطرف 

ضامنی برای جلوذیری از تنش باشد ایجاد نشود، دامنه تحریم و وادارسازی ادامه خواهد 

دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی در منطقه و همچنین نظ ام کشور ایران به ،یافت. از سوی دیگر
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 جوامع مسلمان تلق ی ش ود،، که میتواند الگویی برای سایر ساالر حاکم بر آندینی مردم

و از  ش ودخط ری ب زرگ محس وب می در واق ع، تهدی د وبرای غرب اهمی ت دارد و 

 شاهد تحریم و واکنش شدید آنان در قبال ایران هستیم. اینروست که

 

 المللی تحت رهبری آمریکا علیه ایران های بیندوم( تحریم

ایج اد تغیی  رات مطل  وب در  منظ ور شود که بهریم به مجموعه اقداماتی اطال  میتح

شوند که ش  امل عم  ل دولت، توسط دولت دیگر به مورد اجرا ذراشته می رفت ار ی ک

هرذونه  که متضمن امتناع از داشتن روابط تجاری یااست ذروهی  وس یله هماهن ، ب ه

 ,Zahrani)با هدف مجازات و یا جبران زیانه ا باش د ای با شخص یا ذ روه دیگ ررابطه

است که توسط کشور یا ذروهی از کش ورها،  تح ریم، ت دابیر قهرآمی زی(.  17 :1997

اخالقی مقبول تخط ی  یا از معیارهای المللی تجاوز ک ردهعلیه کشوری که به قوانین بین

آن است ک ه  (کنندذانتحریم ی ا)کنن ده ش ود. ه دف تح ریمک رده باش د، اعم ال م ی

ب رای پای ان  د تا دست از اعمال خ ود ب ردارد ی ا ح  داقلمجبور کنن کشور متخلف را

 & Aghabakhshi))بنش  یند دادن به رفتار غیرقابل قبول خ ود، پش ت می  ز م  راکره

Afsharirad, 1995: 213 .عن  وان ی  ک راهب  رد ب  رای آغ  از ام روزه تح ریم ب  ه

شود ک ه در رض میو با اهدافی متفاوت ف هاخصومت در جری ان ،فش ارهای اقتص ادی

اب زاری چن دمنظوره در دیپلماس ی  «جن ، ب ه ج ز»صورت اقدامات قه ری  مواقعی به

اجتماعی در کش ور ه دف، ی ا  بازدارنده و یک راهبرد محرک برای تغییرات سیاس ی و

 (. Zahrani, 1997: 17)  باش دای ب رای جن ، م یحت ی مقدم ه

در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران 

سازی صنعت نف ت را به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر مصد  بود، که هدف ملی

های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف تحریم 1980کرد. آمریکا در سال دنبال می

ون، رئیس جمهور بیل کلینت 1995سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع کرد. در سال 

ه ای نفت ی هایی نم ود ک ه ب ه موج   آن، ش رکتوقت آمریکا، اقدام به وضع تحریم

های نفت و ذاز ایران من ع ش دند. همچن ین رواب ط ذراری در طرحآمریکایی از سرمایه

 (.http://Fa.wikipedia.comجانبه قطع ذردید )بازرذانی با ایران نیز یک

http://fa.wikipedia.com/
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هایی که طی دو سه دهه ذرشته و با محوریت آمریک ا ب ر تاکنون هیچ یک از تحریم

اند، بلکه به مرور بر شدت و ابع اد اند، نه تنها لغو نشده یا کاهش نیافتهایران تحمیل شده

ه ا در ترین تح ریمها افزوده شده است. در حال حاضر نیز، ایران با بی سابقهاین تحریم

ها، اصطالح جن، اقتصادی را ب ه توان دربارۀ آنخود روبروست؛ به طوری که می تاریخ

ذ راری ی ا ها، ممانع ت از س رمایهها، تعلیق کمککردن داراییها، بلوکهکار برد. تحریم

ه ای مص ادیق های یک کش ور، از نمون هها و مصادره اموال و داراییورود سایر سرمایه

. هدف از جن، اقتصادی، تضعیف اقتصاد یک کشور از باشندمعمول جن، اقتصادی می

طریق ممانعت و دسترسی به منابع فیزیکی، مالی و تکنولوژی ک ی ا ب ه عب ارتی دیگ ر، 

مندی از منافع ناشی از مبادالت تجاری، م الی و تکنول وژیکی ب ا س ایر ممانعت از بهره

 کشورهاست.

کشورها تمایل چندانی به همراهی ها و سایر ، اروپایی2010در حالیکه تا قبل از سال 

با آمریکا در تحریم ایران نداشتند، اما آمریکا به مرور توانست با به ک ارذیری ابزاره ای 

مختلف، متحدان خود و بسیاری از کشورهای دیگر را مجاب کند ت ا در راس تای فش ار 

مریک ا، اقتصادی بر ایران، با این کشور همکاری کنند. هم اکن ون بس یاری از متح دان آ

شامل برخی از همسایگان ایران، ائتالفی غیر رسمی به رهبری آمریکا برای فشار بر ایران 

پریری از فش ار ی ا امتی ازات رسد در مسئله تحریم ایران، تثثیراند. به نظر میتشکیل داده

آمریکا و تضعیف ایران در منطقه، از دالیل پیوستن کشورها ب ه آمریک ا و متح دان آنه ا 

های مصوب که ت اکنون ( تالا شده تا تمام تحریم3( و )2(، )1ست. در جداول )بوده ا

آوری، تل یخص و اند، جم عاز مراجع مختلف و با اهداف مختلف علیه ایران وضع شده

های آمریکا( با جزئیاتی بیشتر ازائه شوند. این موارد در در موارد مقتضی )همچون تحریم

های های شورای امنیت سازمان ملل و تحریمتحریمهای آمریکا، سه بخش شامل تحریم

 (. 1392پور، اند )منظور و مصطفیاتحادیه اروپا ذزارا شده

ای مخفی ساخته است، هنگامی که ادعا شد ایران دو پایگاه هسته 20002در آذوست 

به المللی ها باعث به راه افتادن یک تحقیق بینها متوجه ایران شد. این افشاذریهمه نگاه

های فراذیر علیه ایران شکل المللی انرژی اتمی شد و در نهایت تحریمرهبری آژانس بین

ای به وجود آمد ک ه از طری ق آن، فرآین د ح رف ذرفت و در آخر نیز یک توافق هسته
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(. آمریک ا و برخ ی از 25: 1397کلی د خ ورد )نفی و،  2015ه ا در س ال همان تح ریم

های ایران داشتند و از ای ن آذ اهی ک افی، عم الً الیتمتحدانش آذاهی کافی از نحوه فع

آمد؛ اذر چ ه ای ن دان ش ج امع و ای ایران به وجود میهایی درباره برنامه هستهنگرانی

کامل نبود و اطالعات کافی در مورد اشخاص درذیر در آن وجود نداشت. بر اساس این 

ای ب ا ای ران در ی هس تهه ادانش اطالعاتی، آمریکا و متحدانش تالا کردند. همکاری

ه ا، آمریک ا را تضعیف کنند. همزم ان ب ا ای ن تالا 1990و  1980های دهۀ طول سال

رسان، نظیر حمای ت های داخلی خود را بر ایران به بهانه برخی از اقدامات آسی تحریم

شروع شد؛ یعنی  1984ها از سال ایران از تروریسم، اعمال کرد. فرآیند اعمال این تحریم

 (. 27الی که آمریکا ایران را کشور حامی تروریسم نامید )همان، س

ک ه ای ران درذی ر جن ، ب ا ع را  ب ود و در حاش یه آن،  1980از طرفی، طی دهه 

ذرف ت، ف ارس ص ورت میبرخوردهایی بین نیروهای نظامی ایران و آمریک ا در خل یج

ه ای د. تح ریمهای تجاری جدیدی علیه ایران وض ع ک ردولت رونالد ریگان محدویت

رخ داد که به نام سیاست منع ذسترا  1992مشابهی در زمان جورج بوا پدر در سال 

، 1990در ایران و عرا ، ورود برخی کاالها به این دو کشور منع ش د. در اواس ط ده ه 

دولت بیل کلینتون فاز جدیدی از فشارهای اقتصادی را علیه ایران آغاز کرد. ب ر اس اس 

ب ه اج را درآم د، ب رای  1996لیبی )قانون داماتو( ک ه از س ال  -ایرانهای قانون تحریم

ها در بخش انرژی ایران محدودیت ایجاد ذردید و دولت موظ ف ذراری شرکتسرمایه

های خاطی را تحت مجازات قرار دهد. در اواخر این دهه و به تبع تح والت شد شرکت

ه ایی در لت کلینتون ذشایش، دو1376سیاسی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری 

-Takeyh and Maloney, 2011: 1300ب اب مب ادالت تج اری ای ران ایج اد ک رد )

1303.) 

ها، آمریکا سعی کرد از اهرم فشار خود بر کشورهای دیگر برای باال بردن اثر تحریم

اقتص ادی ب ا  -های جدید تج اریاستفاده کند؛ و آنها را تشویق کرد که از ایجاد فعالیت

های ایران و لیبی مصوب س ال ران بپرهیزند. این نگاه به صورت عالی در قانون تحریمای

-ذراریها هر ذونه سرمایهکه به ایلسا معروف است، خود را نشان داد. این تحریم 1996

کرد. در واق ع ق انون ایلس ا های جدید در صنعت ذاز و نفت ایران و لیبی را تحریم می
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جانبه آمریکا بر ایران بود ک ه بع دها در برنام ه ج امع های همهنفطه آغاز فرآیند تحریم

 (.28: 1397خود را نشان داد )نفیو،  2015اقدام مشترک با ایران در سال 

(، چن د روز پ س از مقدم ه س ازی نتانی اهو 1397اردیبهش ت  18) 2018می  9در 

مپ اعالم کرد دونالد ترا ،جمهور جمهوری خواه آمریکاوزیر وقت اسرائیل، رئیسنخست

جمه وری رئیس .ش ود)برجام( خ ارج می 1+5که آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک 

است. بر اساسِ بندی جمهوریِ اسالمیِ ایران به توافق پایبند نبوده" مدعی بود کهآمریکا 

که بعد از توافق هسته ای در شورای امنیت تص وی  ش د، جمه وری  2231از قطعنامه 

است. با ز آزمایشِ موشکِ بالیستیک با قابلیت ِحمل کالهک ِاتمی منع شدهاسالمی ایران ا

اس ت و این حال، ایران در دو س الِ اخی ر، چن دین آزم ایش موش ک بالیس تیک داشته

ه ایِ تروریس تی و شورش یِ منطق ه دی ده هایِ ایران، در دس تِ برخ ی از ذروهموشک

ب ینِ ش ش ق درتِ  1394تی ر  23فق وی ضمنِ اعالمِ خروج واشینگتن از توا ."اندشده

آمریکا ب ا متح دان خ ود م راکره "با ایران، خاطر نشان کرد که  5+1جهانی عضو ذروه 

 "کند تا به یک تصمیم جدیدی برایِ جلوذیری از ج اه طلب یِ مخ ربِ ای ران برس دمی

(http://Fa.wikipedia.com).. 

 

 جانبه آمریکا علیه ایرانهای یکتحریم .1 جدول شماره
تااااااااری   دولت

 تصویب 

 هدف تحریم )به زعم آمریکا( موضوع تحریم 

دیپلماتهای  فشار به ایران برای آزاد کردن بلوکه کردن داراییهای دولت ایران 4/11/1979 کارتر

 امریکایی

  انتقال داراییهای دولت ایران 23/1/1981 کارتر

  تضمینی با سند مرتبط دستورالعمل 23/1/1981 کارتر

 دس  تورالعمل م  رتبط ب  ا انتق  ال 23/1/1981 کارتر

 داراییهای خارجی ایران

 

 انتق  ال ب  ا م  رتبط س  تورالعملد 23/1/1981 کارتر

 ک   ه ای   ران دول   ت داراییه   ای

 نگه  داری کش ور ای ن دربانکه ای

 شدندمی

 

  دس   تورالعمل انتق   ال داراییه   ای 23/1/1981 کارتر

http://fa.wikipedia.com/
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 دولت ایران خارجی

 م  رتبط ب  ا انتق  ال دس  تورالعمل 23/1/1981 کارتر

 داراییهای مالی دولت ایران ک ه در

 نگه   داری غیرب   انکی نهاده   ای

 شوندمی

 

 مج  وز انتق  ال یکس  ری داراییه  ای 23/1/1981 کارتر

 دولت ایران

 مص    وب اجرای    ی توج    ه:احکام

 26/2/1981و  23/1/1982

 م   راکرات و الجزای   ر تواف   ق نتیج   ه

 بعض  ی هس  تند. ذروذانه  ا ادس  ازیآز

 و ش  ده اعم  ال ابت  دا ک  ه ازم  واردی

 انداینجا قید نشده در شده ابطال سپس

 دم پیگیری ادعاهای ذروذانه ا وع 26/2/1981 کارتر

 همچنین اقدامات سفارت امریکا و

 جاهای دیگر

 

وزار

ت 

ام   ور 

خارج

 ه

ش اه  محدودیت انتق ال داراییه ای 19/1/1984

 ایران

 نظ   امی ظرفی   ت ک   ردن مح   دود

 درحمای  ت مح  دودیت اعم  ال و ای  ران

 تالش های تض عیف تروریس م، از ایران

 در انق  الب از حمای  ت ب  رای ای  ران

(، امریک  ا زع  م ب  ه)منطقه کش  ورهای

 مجازات نظامی و محدود کردن ظرفیت

مح دود ک ردن  ای ران، نظامی فعالیتهای

 تروریستی ایران از ذروههای حمایتهای

نف وه  ود ک ردن، مح د(به زعم امریک ا)

 ایران در منطقه

 خ  ارجی درکمکه  ای مح  دودیت 29/10/1987 ریگان

 و ص  ادرات در ممانع  ت امریک  ا؛

 نظ  امی؛کنترل تجهی  زات ف  روا

 ک ارکرد ب ا اق الم ص ادرات جدی

 مح  دودیتهای یکس  ری دوذان  ه؛و

 محدودیتها سایر و مالی

 

 

 طریق از ایران نظامی توان دنکر محدود ایران از واردات برای موانعی ایجاد 23/10/1992 بوا

 فروش  ندذان ک ردن منص رف و متقاع د

-ف روا از( روسیه و مانندچین) سالح

 نف وه کردن محدود ایران،و به آتی های

 ایران المللیبین
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کلینتو

 ن

من  ع انتق  ال یکس  ری ک  اال ی  ا  5/3/1995

 شامل؛ عرا و  ایرانی به تکنولوژی

 ک اربرد ب ا تکنولوژِیه ای یا کاالها

 دس تیابی در دن توانم یکه  ه،دوذان

س  الحهای  ب  ه کش  ور دو از یک  ی

 ی ا بیول وژیکی پیشرفته ش یمیایی،

 امکان اینکه یانموده  کمک ایهسته

 را متعارف سالحهای فراوان تکثیر

 دنکن فراهم

 سیاس  ت تغیی  ر ب  رای ای  ران ب  ه فش  ار

 ب  ه دادن پای  ان ب  رای فش  ار داخل  ی،

 و( مریک اآ زعم به)تروریسم از حمایت

 منطقه در ایران نفوه عیفتض

کلینتو

 ن

 ب ه منج ر ک ه مبادالتی از ممانعت 6/5/1995

 شوندمی ایران فتین منابع توسعه

 12957ی اجرای حکم تقویت

کلینتو

 ن

 ذراریسرمایه که اشخاصی تحریم 5/8/1996

 یا کنند ایران نفتی منابع در مستقیم

 ای ران نفتی ظرفیت ارتقا  در اینکه

 .کنند مشارکت

 و ایران ذاز و تولید نفت پتانسیل هشکا

 ای  ران م  الی حمایته  ای مح  دودکردن

 زع  م ب  ه[منطق  ه نظ  امی ازذروهه  ای

 ظرفیتهای توسعه کردن ومحدود]امریکا

 ایران استراتژیک

کلینتو

 ن

 مع ین مبادالت یکسری از ممانعت 19/8/1997

 ایران با

 12957اجرایی حکم تقویت

کلینتو

 ن

 زع  م ب  ه[ک  ه ش  رکتهایی ح  ریمت 14/3/2000

 کش تار تس لیحات دربرنامه]امریکا

 ای ن؛ دارن د مشارکت ایران جمعی

 و تج اری مب ادالت عدم تحریمها

 را شرکت مالی منابع کردن مسدود

 .دنشومی شامل

کشورهایی  المللی بهشارهای بیناعمال ف

 سیس تم وتوسعه ایران اتمی برنامه که به

از  ؛میکنن د ای ن کش ور کم ک موشکی

 جمله روسیه

 از ممانع ت و داراییه ا کردن بلوکه 30/9/2001 بوا

 زع م ب ه ک ه اشخاصی با مبادالت

 کنندمی حمایتم تروریس از امریکا

 مش ارکت نآ در ش کلی ه ر به یا

 کنندمی

 اقتصادی تمام ممانعت از انجام مبادالت

 امریک  ایی ب  ا ش  رکتهایی ش  هروندان

 به زعم که (از ایرانی و غیر ایرانی اعم) 

 حمایت تروریستی از سازمانهای امریکا

 کنندمی

 تکثیرکنندذان داراییهای کردن بلوکه 28/6/2005 بوا

 حامی ان و جمعی کشتار سالحهای

 بر محدودیتهایی ایجاد ازجمله ها،آن

 ایران کشتیرانی

 ای وهس   ته متوق   ف ک   ردن برنام   ه

 موشکی ایران سیستمهای

 ت  دوین تحریمه  ایی علی  ه ای  ران، 30/9/2006 بوا

 ذراری درس  رمایه من  وع ک  ردنم

 سیاس تهای رفشار به ای ران ب رای تغیی 

ب ه )تروریس م  حمایت از داخلی و عدم
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 ف      راهم ک      ردن ،ای      ران

 کمک مالی و سیاسی ب رای ارتق ا 

تحریم  ،(به زعم امریکا)دموکراسی 

توس  عه  علی  ه کش  ورهایی ک  ه در

 ب ا پیش رفته و س الحهای ایهسته

 کنن   د،م   ی همک   اری ای   ران

با  های مرتبطجلوذیری از پولشویی

 سالحهای کشتار جمعی

 ، حمای  ت از ذروهه  ای(امریک  ا زع  م

 دموکراسی  داخلی و خارجی حامی

 اش خاص داراییه ای ک ردن لوکهب 7/7/2007 بوا

 امریکا، زعم به که وحقوقی حقیقی

ت ثب ابی را ع را  کنن دم ی تالا

 کنند

ب رای اعم ال  تنبیه ایران به دلیل ت الا

 قهنفوه در منط

 در شده اعمال تحریمهای ذسترا 1/7/2010 اوباما

 ایران،تح  ریم ه  ای تح  ریم ق انون

 ایران،تح   ریم م   الی نهاده   ای

 امریکا،حقو  زعم به که اشخاصی

 درآن ی  ا میکنن  دو نق  ض را بش  ر

 عق د از جلوذیری دارند، مشارکت

 ک   ه اشخاص   ی ب   ا ق   رارداد

 ای  ران ب  ه حس  اس تکنولوژیه  ای

 تنبی ه ندرنظرذ رفت کنند،می صادر

 تحریمها، کنندذان نقض برای هایی

 مبادله نوع هر که شرکتهایی تحریم

 دارند ایران انرژی بخش با ای

تغیی ر سیاس تهای  مجبور کردن ایران به

 تحریمه ای ای برایزمینه ایجاد داخلی،

 مجبور ک ردن ای ران ب ه چندجانبه آتی،

توسعه سالحهای  دست کشیدن دایمی از

تروریستی  ههایحمایت از ذرو اتمی و

 به زعم امریکا

 لوکه ک ردن داراییه ای اش خاصب 28/9/2010 اوباما

 زع م امریک ا، دولتی ایرانی که ب ه

 حقو  بشر را نقض میکنند و یا در

 یکس   ری فعالیته   ای مش   خص

 مشارکت دارند

نق ض  فشار بر دول ت ای ران ب ه دلی ل

ذروهه  ای  حق  و  بش  ر و حمای  ت از

ش ار ب ه ، ف(امریک ا به زعم)اپوزیسیون 

 تغیی  ر سیاس  تهای داخل  ی، ای  ران ب  رای

س  ازی غن  ی دس  ت کش  یدن دایم  ی از

طری ق  به ت وافقی از دستیابی و اورانیوم

 پیرامون برنامه اتمی ایران مراکره

 اش خاص داراییه ای ک ردن بلوکه 3/12/2011 اوباما 

 امریک ا زع م ک ه ب ه ای ران دولتی

 و میکنن  د نق  ض را بش  ر حق  و 

 بانک با که یخارج بانکهای تحریم

مص الحه پیرام ون  مجبور کردن ایران به

 نآای هسته برنامه
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 هستند درارتباط یرانا مرکزی

 یکس  ری داراییه  ای ک  ردن لوک  هب 29/4/2011 اوباما 

 امریک ا،درنقض زعم به که افرادی

 دارند ارتباط سوریه در بشر حقو 

تثثیرذراری در  تنبیه ایران برای تالا بر

 دول ت بش ار اس دحمای ت از  منطقه و

 CISADA؛ تقویت در سوریه

 در ذرفت ه صورت اصالحات ثییدت 23/5/2011 اوباما

 ایران تحریمهای قانون

دس ت کش یدن  جبور کردن ای ران ب هم

 ی ک به دستیابی و اتمی برنامه دایمی از

؛ تقویت ای از طریق مراکره هسته توافق

CISADA 

 ی  دجد تحریمه  ای اعم  ال ثیی  دت 20/11/2011 اوباما

 اقالم،خ دمات، ت ثمین درخصوص

 از حمای ت هرذونه یا تکنولوژی،و

 ایران وپتروشیمی انرژی بخشهای

دس ت کش یدن  مجبور کردن ای ران ب ه

ب ه  برنامه اتمی و دس ت ی ابی دایمی از

 از طریق مراکره یک توافق اتمی

علی ه  ثیید اعمال تحریمهای بیشترت 30/7/2012 اوباما

 ایران

ای ران، مجب ور  ه دفگیری درآم د نف ت

 به دست کش یدن دایم ی از کردن ایران

تواف ق  ی ک برنامه اتمی و دس تیابی ب ه

 اتمی از طریق مراکره

 چندجانبه،بس  ط تحریمه  ای س  طب 1/8/2012 اوباما

 ان رژی بخ ش با مرتبط تحریمهای

 س   الحهای وذس   ترا ای   ران

 شرکتهای تحریمهای کشتارجمعی،

 علیه پاسداران،تحریم سپاه با مرتبط

 ای ران در را بش ر حق و  انیکهکس

 زع    م ب    ه) میکنن    د نق    ض

 بشر حقو  اقضانن ،تحریم(امریکا

 سوریه در

بشر در ایران و  شان دادن نقض حقو ن

حقو   دولت ایران به دلیل نقض فشار به

 از حمای  ت ،(ب  ه زع  م امریک  ا)بش  ر 

و آزادیهای مدنی،  اپوزیسیون ذروههای

، سیاست داخلی به ایران برای تغییر فشار

دول ت  ایران به دلیل حمایت از فشار به

 بشار اسد در سوریه

اوبام

 ا

 

5/2/2012 

 

 ای ران دولت داراییهای کردن بلوکه

 ایرانی مالی نهادهای و

 ب رای ایران،فشار ذیری کل اقتصادهدف

 کامل از ذس ترا برنام ه کشیدن دست

توافقی اتم ی ب ا  ای و دستیابی به هسته

 از طریق مراکره ایران

اماوب

 ا

 از جلوذیری و داراییها کردن بلوکه 23/4/2012

 نق  ض در ک  ه حقیق  ی اف راد ورود

 سوریها و ایران دولتهای بشر حقو 

 اطالع   ات تکنول   وژی زطری   قا

 کشورامریکا به، دارند مشارکت

بشر ای ران ب ه  تنبیه دولت ناقض حقو 

 از تکنول وژی اطالع ات، دلیل اس تفاده

 دموکراسی حمایت از ذروههای حامی

اجرای ی ق انون  فراهم ک ردن س ازوکارتحریمهای  موافقت و اجازه اعمال 9/10/2012 اوباما
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کاهش تهدید ایران و  موضوع قانون

بش ر س وریه و تحریمه ای  حقو 

 علیه ایران بیشتر

سوریه  تهدید ایران و حقو  بشر کاهش

علی ه ای ران، نش ان  و تحریمهای بیش تر

 و فش ار نقض حقو  بشر در ایران دادن

دلی ل نق ض حق و   به دولت ایران ب ه

 ، حمای   ت از(به زع   م امریک   ا)بش  ر

آزادیه ای  ذروههای حامی دموکراسی و

 ایران برای تغییر سیاست مدنی، فشار به

به دلیل حمایت از  به ایران فشار ،داخلی

 بشار اسد در سوریه دولت

 ح  داقل انس  داد داراییه  ا و اعم  ال 2/2013 اوباما

 ی  ا یتح  ریم ب  ر اش  خاص حقیق  

ی ا  ک اال حقوقی که اقدام به تثمین

 ان   رژی، خ   دمات در بخش   های

بنماین د  ساخت کشتی و کشتیرانی

بیم ه کنن د؛  یا عملیات م رکور را

 بانکهای خارجی که در ضمن اینکه

خدمات م رکور همک اری  راستای

از دسترس  ی ب  ه بانکه  ای  نماین  د،

محروم خواهند شد. ممانعت  امریکا

 روا نفتورود ارز حاصل از ف از

خرید  ایران به داخل کشور و اجازه

تحریمه ا  صرفاً اق الم مج از. ای ن

و نی  ز  ش  امل خری  د ذ  از ای  ران

اعمال  .دنشوکشورهای معاف نمی

اش  خاص  تح  ریم ب  ر 5ح  داقل 

اقدام به تثمین  حقیقی یا حقوقی که

مثل ط ال، ذرافی ت،  فلزات ذرانبها

مواد خام یا نیمه ساخته  کک، زغال

 آلومینی  وم و ن  رم ف  والد، مانن  د

 بخشهای مرتبط با صنعتی افزارهای

بنماین د.  انرژی و کشتیرانی با ایران

ای  ران و  س  یمای تح  ریم ص  دا و

نق ض حق و   ریاست آن به دلی ل

 بشر

س ازی غنی افزایش فشار جهت توق ف

 از طری   ق ک   اهش ش   دید اورانی   وم

 درآمدهای ایران

جبور کردن ایران افزایش فشار بر ایران مه ای مرب وط ب ه خری د ی  ا تحریم 4/8/2018 ترامپ
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، های دالر آمریکاتساب اسکناساک

تجارت ای ران ب ا ط ال ی ا فل زات 

فروا، عرضه، ت ثمین ی ا ، ذرانبها

نقل و انتقال ذرافیت، فلزات خام و 

نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فوالد 

اف  زار ب  رای و ص  ادرات ی  ا نرم

سازی فرآیندهای ص نعتی یکپارچه

معامالت خرید یا فروا  ،به ایران

ها و نگهداری حسابریال ایران یا 

ای ک  ه در خ  ارج از وج  وه عم  ده

خاک ای ران ب ر پای ه ری ال ای ران 

خری   د، ، ش   وندنگه   داری می

نویسی ی ا تس هیل مع امالت پریره

ه ای دیون حاکمیتی ایران؛ وتحریم

 بخش خودروسازی ایران

 و اتمی برنامه دست کشیدن دایمی از به

ای از طریق  هسته توافق یک به بیدستیا

 مراکره

 

ه  ای ح  ریم معامل  ه ب  ا بخشت 4/11/2018 ترامپ

س ازی ای ران و رانی و کشتیکشتی

ع  امالن بن   ادر ش  امل ش   رکت 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ای ران، 

خط   وط کش   تیرانی جن   وب و 

وابستگان به آنها؛تحریم مربوط ب ه 

معامله با شرکت ملی نف ت ای ران، 

کش ایران، شرکت فتشرکت ملی ن

بازرذانی نف ت ای ران )نیک و( و از 

جمله خریداری نفت، محص والت 

نفتی یا محص والت پتروش یمی از 

های مربوط به مبادالت ایران؛تحریم

موسسات مالی خ ارجی ب ا بان ک 

، مرکزی ای ران و موسس ات م الی

های مرتبط با ارائه خ دمات تحریم

رسانی مخصوص مالی به بانک پیام

ایران و دیگری موسس ات مرکزی 

ه ای م رتبط ب ا تحریم، مالی ایران

رسانی مخصوص ارائه خدمات پیام

م  الی ب  ه بان  ک مرک  زی ای  ران و 

ای هدف حف  نظارت بر برنام ه هس ته

آمیز تهران، ک اهش خط ر اش اعه، صلح

مهار توانایی ایران ب رای ک اهش زم ان 

شگیری از ای و پیرسیدن به سالح هسته

  هایی با هدف اشاعه،بازسازی سایت
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 دیگری موسسات مالی ایران

تحریم در زمینه انرژی، حمل و نقل  5/11/2018 ترامپ

 سازیو صنایع کشتی

 افزایش فشار بر ایران 

قط ع س  وئیفت، دادن خ دمات ب  ه  20/11/2018 ترامپ

بان  ک مرک  زی و لیس  ت ذ  راری 

 نهادهای مالی ایران

در تنگنا ق رار دادن ای ران و ب ن بس ت 

 ادی اقتص

س، آهن،م   ،ص  نایع ف  والدتح ریم  8/3/2019 ترامپ

 آلومینیوم

 

ای و جلوذیری از توسعه س الح هس ته

ای توس ط های بالستیک بین قارهموشک

ایران و جلوذیری از نفوه این کشور در 

 خاورمیانه

شرکت ص نایع پتروش یمی تحریم  7/6/2019 ترامپ

 خلیج فارس و بخش عمرانی

 سپاه پاسدارانمحدود کردن درآمدهای 

 

ای ایران، چندین قطعنامه علیه ایران شورای امنیت سازمان ملل نیز در پی برنامه هسته

منش ور  41الملل طبق ماده در راستای حف  صلح و امنیت بین وضع کرده است که تماماً

هادر راستای فشار ب ر ای ران ب رای توق ف اند. همگی این قطعنامهملل متحد، اعالم شده

دلیل فعالیته ای  به، تحریمهای شورای امنیت علیه ایراناند. ای آن وضع شدهه هستهبرنام

قطعنام ه در ای ن خص  وص   6نیز  2010شد و تا سال  آغ از 2006ای از س ال هس ته

در  مش کالتی ،آنها افزوده ش د و در پ ی آن ص ادر ش د ک ه در ط ی زم ان ب ر ش دت

 .ایجاد کردایران درت و عوامل ق  اقتصادی بخشهای مختلف

ه ای ای ران و همچن ین مف اد اه م های مرتبط ب اتحریمقطعنامه، 2در جدول شماره 

دیگر خواسته شده است تا آنه ا  کشورهای از ایران و هااقداماتی که در هیل این قطعنامه

 ک ه ،یکجانب ه و چندجانب ه هایاذرچه در قال  تحریم ؛را انجام دهند، آورده شده است

شده، در برخی موارد  مریکا و اتحادیه اروپا و سایر کشورها بر علیه ایران اعمالتوسط آ

ب ر را ی مخرب  بینی و به اجرا ذراشته شده که آث ار ها پیشفراتر از این قطعنامه یاقدامات

 اند.اقتصاد ایران بر جای ذراشته
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 های سازمان ملل علیه ایرانتحریم .2جدول شماره 
ت      اریخ 

 تصوی 
 هدف )به زعم صادرکنندذان( موضوع عنوان

 قطعنام   ه ش   ماره 31/7/2006
 شورای امنیت1696

س    ازی عوی    ق غنیت
ای ران؛ و  اورانیوم توسط

در غی  ر ای  ن ص  ورت، 
تحریمه   ای  اف   زایش

 اقتصادی و دیپلماتیک

 ترغی    ای  ران ب  ه ره  ا ک  ردن توس  عه

 برنامه اتمی

27/12/
2006 

 قطعنام   ه ش   ماره
 شورای امنیت1737

ای ران  رریمها باعمال تح
 ب         ه دلی         ل

س ازی عدم توقف غن ی
 اورانیوم

 تقاعد کردن ایران به دس ت کش یدن ازم

 بازدی دهای سازی اورانیوم، ذستراغنی
 اتم ی و ت الا المللی انرژیآژانس بین

 برای دستیابی ب ه ت وافقی در خص وص
 برنامه اتمی ایران

 قطعنام   ه ش   ماره 24/3/2007

 شورای امنیت1747
ای ای ران تشدید تحریمه

فروا تجهی زات  و منع
 نظامی به ایران

 تقاعد کردن ایران به دس ت کش یدن ازم

 بازدی دهای سازی اورانیوم، ذستراغنی
 اتم ی و ت الا المللی انرژیآژانس بین

 در خص وص برای دستیابی ب ه ت وافقی
 برنامه اتمی ایران

 قطعنام   ه ش   ماره 3/3/2008

 شورای امنیت1803
 راعم ال فش ار بیش تر ب  

 اتم  ی ای  ران، فعالیته  ای
 اف   زایش حساس   یت و
 هوشیاری نسبت به نظام

ای  ران و ل  زوم  ب  انکی
 بازرس    ی بیش    تر از

 های ایرانیمحموله

 تقاعد کردن ایران به دس ت کش یدن ازم

 سازی اورانیوم، ذسترا بازدی دهایغنی
 المللی انرژی اتم ی و ت الاآژانس بین

 در خص وص برای دستیابی ب ه ت وافقی
 می ایرانبرنامه ات

 طعنام   ه ش   ماره 27/9/2008

 شورای امنیت1835
ه ای تثکید ب ر قطعنام ه

سازی درباره غنی پیشین
 اورانیوم ایران

 تقاعد کردن ایران به دس ت کش یدن ازم

 بازدی دهای سازی اورانیوم، ذستراغنی
 اتم ی و ت الا المللی انرژیآژانس بین

 در خص وص برای دستیابی ب ه ت وافقی
 رانبرنامه اتمی ای

 قطعنام   ه ش   ماره 9/6/2010

 شورای امنیت1929
ذس  ترا مح  دودیتهای 

نظامی با ای ران،  مبادالت
مح  دودیتهای  و تش  دید

م رتبط  مالی و کشتیرانی
 فعالیته   ای انتش   ار ب   ا

 سالحهای کشتار جمعی

 فشار به اقتصاد ایران برای متقاعد ک ردن
 رهبران ای ن کش ور جه ت ره ا ک ردن

 ب ه ذس ترا سازی اورانیوم، اج ازهغنی
 الملل ی اتم ی وبازدیدهای آژان س ب ین

در  ت  الا ب  رای دس  تیابی ب  ه ت  وافقی
 خصوص برنامه اتمی ایران

 

اتحادیه اروپا  ،2002ای ایران در سال بعد از افشاذریهای مرتبط با برنامۀ پنهانی هسته

بال ه ای چندجانب ه اس تقشهای دیپلماتیک خود همراه با تحریمکردن تالتراز ایدۀ جدی
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فقت کرد که برای انج ام م راکراتی منس جم ب ا ات متحده نیز موایاال ،در عین حال .کرد

های چند دهۀ ذرشته خود بر ای ران تحریم ،و با همراهی آنها هفشار آورد ،چین و روسیه

ب ا ورود ب ه م راکراتی ک ه  2006را تشدید کند. به عب ارت دیگ ر، واش نگتن در س ال 

در  .روع کرده بودند، از موضع انزواذرایانۀ خود دست کش یدش 2003ها در سال اروپایی

را ک اهش داد و نهایت اً در س ال ب ا ای ران اتحادیه اروپا هم تعامل اقتصادی خود  ،مقابل

ای ن  (.Alcaro, 2011: 46د )جانبه و مؤثر از تحریمه ا هم راه ش مهبا رژیمی ه 2012

ش د و از المللی میظام مالی بینهای نفتی و محرومیت دسترسی به نرژیم، شامل تحریم

ت متحده رعایت و م ورد حمای ت ج دی ش رکای تج اری الایاو جان  اتحادیه اروپا، 

 (.Adebahr, 2014) چین، هند و کرۀ جنوبی قرار ذرفت نزدیک ایران مانند

)برج ام( منتهی ش د  2015ی الالمللی ذسترده نهایتاً به توافق جواین اجماع نظر بین

از نظ ر  .س اختمیها متوق ف ای ایران را در مقابل لغو این تحریمی هستههاکه فعالیت

برجام نشانگر بهترین بدیل برای جن، در "اتحادیه اروپا و به بیان دقیقتر حامیان توافق، 

ح جهانی و ه م الای است که هم رژیم خلع سخاورمیانه یا دستیابی ایران به بم  هسته

این توافق نتیجۀ انتخابهای ". به بیان موذرینی، "دید میکندهمسایگانی مانند اسرائیل را ته

کوشی است که خاتمه دادن به آن شجاعانه، رهبری سیاسی، عزم و اراده جمعی و سخت

ه م  الای باشد که همین حاه با یک درذیری نظامی دیگر در منطقههشاید به معنای مواج

 (.Mogherini,2017) "ثباتی استبیش از حد دستخوا بی

 

 های اتحادیه اروپا علیه ایرانتحریم .3شماره  جدول
تاریخ 
 تصوی 

 موضوع تحریم عنوان

جوالی 
2010 

2010/413/CF   
SP 

حریم تجارت تقریباً تمام کاالهای با قابلیت مصرف دوذانه، تجهیزات ت
ای. ممنوعیت صادرات تجهی زات هسته نظامی و اقالم مرتبط با انرژی

 ی تولید، اس تخراج و پ االیش نف ت و ذ ازبرا ککلیدی و تکنولوژی
 طبیعی. ممنوعیت کمکهای فنی مهندسی، آموزا و تثمین مالی بخش

های ه  وایی ای  ران ب  ه دسترس  ی محمول  ه ان  رژی ای  ران. ممنوعی  ت
 فرودذاههای اتحادیه اروپ ا و نی ز س وختگیری و س ایر خ دمات ب ه

لغ ب یش از کشتیهای ایرانی و سایر کشتیهای ناقض تحریمها. انتقال مب
ب ا اخ ر باید هزار یورو 40قبلی و بیش از  هزار یورو باید با اطالع10

 مج  وز ص  ورت ذی  رد. من  ع بانکه  ای ایران  ی از تثس  یس ش  ع  در

اتحادیه اروپا و ارتباط با بانکهای این حوزه. ممنوعیت خرید و فروا 
بانکهای ایران. ممنوعیت بیمه یا تمدید  اورا  قرضه عمومی با دولت یا
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 مه نهادهای مرتبط با دولت ایرانبی

   CF/2011/235 2011آوریل 
SP 

انسداد دارائیها و ممانعت از ورود ناقضان حق و  بش ر در ای ران ب ه 
 اتحادیه اروپا

   CFS/2012/35 2012ژانویه 
P 

ممنوعیت واردات، خرید یا انتقال کلیه محصوالت نفتی ای ران و نی ز 
ت در ص نعت پتروش یمی ای ران. مش ارک تثمین مالی، تسهیل آن و ی ا

 های یکسری نهادهای دیگر ایران ی. ممنوعی ت ف رواانسداد دارایی

ز دولت ایران یا نهادهای وابسته ا -یا انتقال فلزات ذرانبها و الماس به
تر شدن لیست اقالم با غیرمستقیم. ذسترده به آن به صورت مستقیم یا

 مصارف دوذانه

   CF/2012/168 2012مارس 
SP 

ممنوعیت فروا تجهیزات کنترل یا رهگیری اینترنت و سایر وس ایل 
 از آنها استفاده میشود مخابراتی مشابه که برای سرکوب

   CF/2012/152 2012مارس 
SP 

نظی ر ) کنن دذان ارتباط ات م الیمنع ارائه خدمات مالی توسط فراهم
فراهم المللی را در سراسر جهان بانکی بین که امکان مبادالت، سوئیفت

 به نهادهای مالی تحریمی (کندمی

 ا  CF/2012/365 2012اکتبر 

SP 

ممنوعیت هرذونه تعامل بین بانکهای ایرانی و اروپایی، مگر ب ا اخ ر 
ممنوعیت ص ادرات ذرافی ت، آلومینی وم،  .مجوز تحت شرایط خاص

 افزاره  ای ص  نعتی و هرذون  ه کم  ک فن  ی مهندس  ی وف  والد، نرم

مالی مرتبط. ممنوعیت واردات ذاز طبیعی از ایران. ممنوعیت اعط ای 
ی ا بیم ه ب ه ای ران. ممنوعی ت ارائ ه  مدت، ضمانتنامهاعتبارات کوتاه

 خدماتی مانن د خ دمات تولی د و تض مین اس تانداردهای تانکره ا و

ذراری به تانکرهای ایرانی. ممنوعیت انتقال یا هخی ره همچنین، پرچم
متعلق به شرکتها و اشخاص اتحادیه اروپا.  تانکرهای نفت ایران توسط

 ممنوعی  ت انتق  ال تجهی  زات و تکنول  وژی س  اخت کش  تی ب  ه

 ایران. ذس ترا دامن ه تجهی زات ممنوع ه در ص نعت نف ت، ذ از و
شخص ایرانی جدی د ب ه 34  پتروشیمی برای فروا به ایران. افزودن

رو، بان ک لیست مشمول انسداد دارائیه ا از جمل ه وزرای نف ت و نی 
 ایران و چندین شرکت نفت و پتروشیمی مرکزی

 
 

 

 ها بر روابط اقتصادی ایران و روسیهآثار تحریم. 1

یکی از  ، به ویژه پس لز دوران جن، سرد،وابستگی اقتصادی متقابل کشورها به یکدیگر

ذیری سیاست خارجی کشورها نق ش قاب ل تواند در جهتمهمترین عواملی است که می

یفا کند. در تاریخ مناسبات ایران و روسیه که پیشینیه آن به صدها سال پیش باز توجهی ا

ذردد. همواره روابط اقتصادی یکی از اجزای مهم این روابط بوده که ذاهی از س طح می

 ،به عب ارت دیگ ر  توسعه مناسبات سیاسی پیش افتاده و ذاهی بسیار عق  مانده است.

ر شرایط جدید یک ی از مهمت رین عوام ل ذس ترا تعامالت اقتصادی و تکنولوژیکی د

های همکاری ب ین دو کش ور در د. ذستردذی حوزهنشوهمکاری میان کشورها تلقی می
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باشد المللی و فرهنگی آنچنان وسیع میهای مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی، بینحوزه

 .های مختلف به یکدیگر ذره زده استکه منافع ملی دو کشور را در حوزه

درص د از  5/33روسیه به هفتمین شریک تجاری ایران تبدیل ش د و ،2005ر سال د

ب ا  2005در سال «تات نفت»کل کاالهای صادراتی به ایران را تثمین کرد. شرکت روسی 

تات »قبل از این، شرکت  .شرکت مشترکی ثبت کرد ،بنیاد مستضعفان در منطقه آزاد کیش

ثسیس کرده بود که قرارداد تحقیق ات زلزل ه روسی ت -در کیش یک شرکت ایرانی« نفت

 .نم وده ب ودرا دریاف ت و تجهی زات ف ن آوری را ت ثمین « موند»خیزی محل استخراج 

درص د از س هام  25« لوک اویل»شرکت روسی  ،با هدف تثبیت در بازار ایران همچنین،

ک ه  بود خرید. ایران مایل "نورسک هیدرو"را از شرکت نروژی « اناران»پروژه، اکتشاف 

در عملیات اکتشافی چندین بلوک در مرز ب ا جمه وری آهربایج ان « لوک اویل»شرکت 

 20مشارکت داشته باشد. ارزا اجرای پروژه های مشترک دو کشور در آینده نزدیک به 

بیشتر این پروژه ها در زمینه استخراج نف ت و ذ از و ان رژی  .میلیارد دالر بالغ می شود

با طرف ایرانی قراردادی را در زمین ه « کاماز»رکت سهامی عام ش ،2005هستند. در سال 

در تبریز بسته است. از ای ران نی ز « کاماز»سازماندهی، تولید و مونتاژ اتومبیل های باری 

مبادل ه فع ال  .به روسیه تحویل داده می شود« 206پژو »و « سمند»اتومبیل های سواری 

زی می شود که ب رای رش د روزاف زون موج  تکمیل مراک ی تجاری و صنعتی،هاهیئت

همکاری در زمین ه ، قرارداد 2005در سال روابط متقابل دو کشور الزم و ضروری است. 

، قرارداد تشویق مو هم چنین قرارداد همکاری در زمینه توریس ،تبادل اطالعات اقتصادی

ه ای  و دفاع متقابل از سرمایه ذراری و یادداشتی مبنی بر ذسترا بلند مدت همک اری

-119 ،1387صنعتی، تجاری، اقتصادی و علمی و فنی میان دو کشور امضا  شد )کرمی،

118). 

میلیارد دالر بود.  294/2ارزا تجارت دو کشور معادل  ،2007در سه ماهه اول سال 

ف والد، آه ن آالت و ، ترین کاالهای وارداتی ایران از روسیه، تسلیحاتدر این سالها مهم

و پس از آن، خودرو،  2006ایران به روسیه نیز به ویژه در سال های  چوب بود صادرات

دو  2008در س ال در توافقنام ه ان رژی  .قطعات یدکی خودرو و موادغرایی بوده اس ت

کشور بر تشکیل شرکت مشترک ایران و روسیه تثکید کردند هم چن ین توس عه فازه ای 
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خ ط لول ه »خزر به دریای عمان پارس جنوبی، همکاری درزمینه انتقال نفت خام دریای 

، ساخت پاالیشگاه در شمال کشور و بررسی و مطالع ه و اج رای توس عه «جاسک -نکا

میدان آزادذان شمالی مورد تثکی د قرارذرف ت. تحلی ل آم اری ذ زارا ات ا  بازرذ انی 

 ،آغاز شد 2005که از سال ،دهد افزایش حجم صادرات ایرانمشترک دو کشور نشان می

 ب ر پای ه ای ن ه اس ت.ان جهانی اقتصادی روند افزایشی خود را حف  کردبا وجود بحر

ش ش درص د ی ا  2008، سهم روسیه از صادرات خارجی به ایران نیز در س ال ذزارا

میلیون دالر بود و این کشور پس از چین، امارات و آلم ان ب ه  200معادل سه میلیارد و 

 .پیشین(قرار ذرفت )قتصادی با ایران، تعامالت اصورت مشترک با ایتالیا در رتبه چهارم 

و بع د از  1990از طرف دیگر، با اینکه روابط اتم ی ب ین ای ران و روس یه از س ال 

هایی بین آمیز بوده، اما در زمینههای صلحفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر مبنای پروژه

ض وع دی د ک ه توان در ای ن مومنفی بوده است. دلیل آن را می 2010تا  2001های سال

تهران نه تنها به دنبال خرید اسلحه از روسیه بوده، بلکه به دنبال به دس ت آوردن مج وز 

ها در ایران نیز بوده است. با این وجود، مسکو معتقد بود برای تولید برخی از این سیستم

صنعتی مورد عالق ه روس یه  -های نظامیی تواناییکه کمک کردن به ایران برای توسعه

بنابراین، تمامی تقاضاهای این ذونه مجوزها را در این سالها رد کرده اس ت. ام ا  نیست.

تر شد. ای تهران، تصمیم دولت روسیه در این خصوص محکمبعد از افشای برنامه هسته

برخی از کارشناسان ایرانی اعتقاد دارند که مسکو در رابطه با ساخت نیروذاه بوشهر نی ز 

کامل کند؛ اما ای ن  2003، بنا بود روسیه پروژه را تا ماه سپتامبر میل شده بود. در ابتدابی

پروژه تقریباً تا یک دهه بعد از آن نیز ادامه یافت. دولت روسیه از هیچ تالشی برای دور 

المللی و یک جانبه علیه ایران دریغ های بیننگه داشتن پروژه بوشهر از تثثیر منفی تحریم

های خود را برای کامل کردن پروژه ، روسیه تالا2009-2008نکرد. بعالوه در سالهای 

جویانه نسبت به حمایت اس رائیل و مرکور افزایش داد و این رویکرد، نوعی اقدام تالفی

ه ای و همچنین تالا 2008آمریکا از تفلیس در جن، بین روسیه و ذرجستان در سال 

 (.Terekhov, 2011ناتو برای به عضویت درآوردن ذرجستان بود )

ای ای ران همیش ه دارای نوس ان ب وده و ای ن سیاست روسیه در مقابل پرونده هسته

ای خ ود ب ا ه ای هس تهکشور با به کار ذرفتن مواضع دو پهلو نه تنها در روند همکاری
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المللی انرژی اتمی و های خود در آژانس بینذیریایران تثخیر کرده است، بلکه با موضع

که منجر به صدور چندین قطعنامه تحریمی علیه ایران شده  -شورای امنیت سازمان ملل

های ایرانی را برانگیخته است. از یکسو، روسیه به در عمل تعج  و ناراحتی مقام -است

ای ای ران و ح ق آمیز بودن فعالی ت هس تهای ایران، همواره بر صلحعنوان شریک هسته

از سوی دیگر، در تص وی  چه ار  ای تثکید داشته، وایران در دسترسی به فناوری هسته

آور شورای امنیت علیه ایران با غرب همگرا بوده است. سیاست روس یه در قطعنامه الزام

های ریشیلیو و بیس مارک ای ایران همیشه دو پهلو و یادآور سیاستمقابل سیاست هسته

در  ذی رد، ام ا در عم ل و زم انی ک هاستغ از یکسو جان  ایران را می 19و  18در قرن 

ذیرد، بیشتر به سمت واشنگتن ذرایش نشان موقعیت انتخاب بین ایران و آمریکا قرار می

های بلند پایه روسیه بر عدم همکاری ایران و روشن نبودن سیاس ت ای ران دهد. مقاممی

اند ها علیه ایران نی ز تککی د داش تهای اشاره و حتی در مواردی بر تحریمدر پرونده هسته

 (.45-44: 1390)امیدی، 

المللی همچنین موانع مشخصی را برای توس عه رواب ط اقتص ادی ب ا های بینتحریم

 2010روسیه ایجاد کرد. چنانکه در این زمان، سهم ایران در تجارت کلی روسیه از سال 

ه ای س ازمان مل ل کاهش یافت؛ چرا که مسکو مجبور شد تا برخی از الزامات قطعنامه

براین، برخی از اقالم صادراتی به ایران را محدود کند. به عنوان متحد را رعات کرده و بنا

به سیستم دفاعی هوایی ایران در  300-مثال، هنگامی که مسکو تصمیم ذرفت فروا اس

را تعلیق کند، میزان صادرات اسلحه روسیه به ایران تدریجاً شروع به کاهش  2010سال 

درات اضافی را نیز ب ه ک ار ذرفتن د ک ه کرد. بعالوه، مقامات روسیه اقدامات کنترلی صا

-نمود. هم ماهیت تح ریمفروا تولیدات دارای کاربردی دوذانه به ایران را دشوارتر می

المللی علیه ایران توسط بس یاری های بینهای ایالت متحده و هم این واقعیت که تحریم

لطمه وارد ک رد شد، به رابطه اقتصادی روسیه و ایران از کشورهای دیگر نیز حمایت می

(. بدین ترتی ، ما شاهد کاهش روابط اقتصادی ایران 57: 1394)زارعی هدک و دیگران، 

های اعمال شده علی ه جمه وری اس المی ای ران به دلیل تحریم 2010و روسیه در سال 

 هستیم.
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، با وجود پشتیبانی مسکو از احمدی 2010-2009های روابط ایران و روسیه در سال

رو به وخامت ذراشت. در شرایط تیرذی روابط امریکا  ،رویی با جنبش سبزنژاد در رویا

به ای ران را  300های اس و روسیه، این کشور قرارداد یک میلیارد دالری فروا موشک

ول ی ب ا ص دور قطعنام ه  ؛(Trenin and Malashenko, 2010, 23امضا  کرده ب ود )

را به حالت تعلیق  موشکهاوسیه تحویل ای ایران، رشورای امنیت علیه برنامه هسته 1929

با مطرح شدن ابتکار دولت باراک اوباما برای تنظیم مجدد روابط  از سوی دیگر،درآورد. 

روابط امریکا و روسیه، تمایل مسکو برای همکاری با واش نگتن  "بازشروع"دو کشور و 

علیه  1737امه ای ایران افزایش یافت. اوج این دیپلماسی با صدور قطعندر موضوع هسته

های روسیه علیه ایران رخ داد. دمیتری مدودیف و در پی آن تحریم 2010ایران در سال 

 1929های مربوط به اجرای قطعنامه ش ماره اقدام»فرمانی با عنوان  2010سپتامبر  22در 

ص دور  ،صادر کرد ک ه ب ر اس اس آن« 2010ژوئن  9شورای امنیت سازمان ملل مورخ 

های کالیبر بزرگ، هواپیماهای جنگی، بالگرد، ناو جنگ ی زرهی، توپ تانک، خودروهای

به ایران و همچنین واذراری خدمات مالی در رابط ه « 300اس»های ضدهوایی و سیستم

های حقیقی ایران از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی روسی به طرف« ایبرنامه هسته»با 

ه ای حت ی فعالی ت مش ترک ب ا بانکو حقوقی ایرانی ممنوع شد. بر اساس این فرمان، 

های بیمه جدی د ایران ی های بانکی جدید و بنگاهایرانی در روسیه منع و اعالم شد شعبه

الزم اس ت در جری ان »در روسیه افتتاح نخواهند شد. در این دستور تصریح ش ده ب ود: 

ر حاکمیت تعامل اقتصادی و از جمله انجام معامله با ساختارهای ثبت شده در ایران یا زی

افزون بر ای ن، ب ر اس اس ای ن «. حقوقی ایران، هوشیاری بیشتری مورد توجه قرار ذیرد

فرمان، ورود و حتی عبور آن بخش از اتباع ای ران ک ه ب ا فعالی ت اتم ی ته ران ارتب اط 

 ،داشتند، به و از روسیه ممنوع شده بود. در این رابطه در متمم شماره یک فرمان مدودف

العبور از روسیه منتشر شد. در الورود به و ممنوعاز اتباع ایرانیِ ممنوع فهرست سیزده نفر

المللی های شورای حکام سازمان بینیید مصوبهتثروسیه پس از  2009تا  2006های سال

ی مثب  ت أه  ای ش  ورای امنی  ت علی  ه ای  ران رای، ب  ه هم  ه قطعنام  هان  رژی هس  ته

 (.Kozhanov, 2015, 6داد)
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تعلی ق  :، ما ب ه ازای مناس بی را نی ز از آمریک ا را دریاف ت ک ردروسیه در این دوره

ویژه به اوکراین و ذرجستان(، تعلیق برنامۀ استقرار منطقۀ سوم ذسترا ناتو به شر  )به 

، موافقت 3پیمان استارت انعقاد سپر دفاع ضدموشکی امریکا در اروپای شرقی، موافقت با

 -ت جهانی، از سرذیری فعالیت شورای روسیه آمریکا با پیوستن روسیه به سازمان تجار

ناتو و طرح موضوع استقرار سپر دفاع ضدموشکی مشترک بین طرفین در نشست س ران 

 .2010روسیه و ناتو در لیسبون در نوامبر 

آلود میان تهران و واش نگتن را، موج   ب ه وج ود آم دن مارک کاتز فضای دشمنی

ای ران از مع ادالت ان رژی منطق ه و اروپ ا و مزایایی برای روسیه از جمله محروم شدن 

ب ه ب اور او، دان د. های روسی در ایران م یمساعد شدن فضای فعالیت اقتصادی شرکت

ک ه از جمل ه در ،جمهوری او ریاستدوران سیاست نرم اوباما در مورد ایران، در ابتدای 

رملین، در م ورد از در ک هاییقال  پیشنهاد ذفتگو به تهران دنبال شد، سب  بروز نگرانی

 ,Katz) ذردی دواش نگتن  -دست رفتن این مزایا به تبع بهبود احتمالی رواب ط ته ران 

2010: 62-63). 

نشینی کرملین از به عق  ،2011در خاورمیانه در سال جدید شروع تحوالت سیاسی 

 منج رای ایران های دولت اوباما در مورد پرونده هستههای قبلی خود از سیاستحمایت

بر اساس همان سیاست دوذانه، توقف رواب ط تج اری ای ران و روس یه  ،حالشد. با این

حجم اندک مبادالت دو کشور نیز همچنان رون د نزول ی داش ت  ،در نتیجه؛ادامه داشت.

(Mamedova. 2016:132.) 

با ایجاد تحریمهای مختلف بین اروپا و روسیه و اخیرا تحریم واردات کاال از ترکیه، 

ی از سوی طرفین برای جایگزین نمودن کاالهای ایران ی در ب ازار روس یه بج ای اقدامات

کاالهای اروپائی یا ترک صورت پریرفته است. دولت روسیه با صدور چن دین مج وز و 

دستورالعمل، اجازه واردات آبزیان، ذوشت مرغ و محص والت لبن ی از ای ران را ص ادر 

تعرف ه واردات  تقلی لداده و همچن ین نموده و تعرفه ذمرکی این محصوالت را کاهش 

محصوالت کشاورزی از کشورمان را در دس تور ک ار دارد. نزدیکت رین تولیدکنن ده ای ن 

باش د ک ه از ت وان محصوالت در جنوب روس یه، کش ور جمه وری اس المی ای ران می

کشاورزی باالئی برخوردار بوده و از این ظرفی ت برخ وردار اس ت ک ه نیازه ای ب ازار 
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برآورده سازد. دولت جمه وری اس المی ای ران نی ز از تم ام ت وان سیاس ی و  روسیه را

ابزارهای دیپلماتیک خود برای ترغی  تجار و شرکتهای تجاری طرفین ب رای تع امالت 

نماید تا در مسیر حرکت کاالهای ایرانی به ب ازار روس یه نزدیکتر با یکدیگر استفاده می

ظور شناخت بهتر بازار روس یه، آماره ای تج ارت به مند. ی ایفا نمایتربتواند نقش موثر

د که ندهمیالدی نشان می 2013تا  2011خارجی و اقتصاد کالن این کشور طی سالهای 

درص دی، از ک اهش بیک اری، اف زایش درآم د  4ضمن برخورداری از رشد این کشور، 

قیمت  سرانه، افزایش حقو  کارکنان، رشد تولید ناخالص داخلی در سایه فروا نفت با

باال و تولید حداکثری، رشد هخی ره ارزی و ک اهش ب دهی خ ارجی و رش د مب ادالت 

بررس ی  ،میلیارد دالر برخوردار بوده است. علیرغم این تح والت 900خارجی تا سطح 

میالدی حاکی از کاهش  2013تا  2011تبادالت تجاری بین ایران و روسیه طی سالهای 

د دالر به کمی بیشتر از یک و نیم میلیارد دالر دارد که مبادالت تجاری از سه و نیم میلیار

ه ا و فش ارهای غ رب ب ر این کاهش تا حدود زی ادی ب ه دلی ل و مت اثر از اوج تحریم

 (.1394، نادریه است )کشورمان پدید آمد
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یران ا ی کهنکته اساسی درباره روابط اقتصادی ایران و روسیه این است که در شرایط

ه ای ا ارزها و پولبر دو کشور بتوانند از طریق مبادله برد، اذدر دوران تحریم به سر می

توانند مس تقل از نظ ام م الی و پ ولی ک ه در خودشان روابط اقتصادی را پیش ببرند، می

ب رای  ،در شرایط تح ریم روابط خود را توسعه دهند و این ،المللی وجود داردسطح بین

   شود.ایران یک مزیت قابل توجه محسوب می

 

 اقتصادی ایران و روسیه پس از  برجامروابط  .2

ت رین تح والت در سیاس ت یکی از مهم ،دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(

موضوع . این نخستین بار بود که یک آمده استاسالمی ایران به حساب  خارجی جمهوری

ح والترین سطاز طریق ذفتگو و مراکره با با ،المللی مربوط به جمهوری اسالمیامنیتی بین

رو، برج ام . ازاینشدبررسی می( 5+1)با اعضای و با قدرتهای جهانی  ممکنالمللی بین

ثیر بر ثت ،هاترین آنکه یکی از مهم تلقی شدهای المللی ذستردهثیرات بینثدارای پیامدها و ت

ط برجام ب ه ی ک ان دازه ب ر رواب  با این وجود،. ه استبا سایر کشورها بودایران روابط 

                                                             
 بخش آمار صادرات و ورادات، قابل دسترسی از :اتا  بازرذانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران،  .1

http://www.tccim.ir,Accesed  

 1 )میلیون دالر(اتا  بازرذانی به نقل  2009-2014 جم مبادالت تجاری ایران و روسیهح

 واردات صادرات سال

2009 333/932/261 $ 198/417/626 kg 897/210/773 $ 1/596/397/517 kg 

2010 330/575/515 $ 243/413/965 kg 334/821/357 $ 579/491/408 kg 

2011 370/723/781 $ 341/027/972 kg 773/688/979 $ 1/262/752/272 kg 

2012 498/793/298 $ 931/831/242 kg 1/639/203/467 $ 3/052/636/245 kg 

2013 316/594/606 $ 927/826/295 kg 688/499/252 $ 1/254/920/252 kg 

2014 285/665/973 $ 797/967/575 kg 620/493/257 $ 1/283/672/042 kg 

http://www.tccim.ir,accesed/
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ثیر نگراشته است. در میان کشورهای جه ان، ثجمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها ت

 قطبی فعلیروسیه، به عنوان بزرذترین مخالف ساختار تکتثثیرات برجام در روابط ایران با 

 مشهودتر بوده است.، به رهبری ایاالت متحده آمریکا

 اذر چه که، باید ذفت سیهرو و نجمهوری اسالمی ایرامیان برجام  روابط پسامورد در 

، اما سفارت این کشور ای استذستردهاختالفات تاریخی و سیاسی دارای ایران با روسیه 

هاست در جمهوری اسالمی ایران فعال است. ب ا انتخ اب مج دد حس ن روح انی، سال

و ش  خص اول در والدیمی  ر پ  وتین نی  ز در روس  یه همچن  ان در ق  درت ب  اقی مان  ده 

ها است و همین امر باعث ثبات و همچنین بهبود روابط بین ایران و روسیه ذیریتصمیم

رئالیس م  مقال ه حاض رباید اشاره شود که چارچوب نظ ری  با همه اینها،اما شده است. 

ترین عامل شده و مهم لحاظساختاری کنت والتز است. در این نظریه، سطح تحلیل کالن 

رو، تمامی اینشود. ازالملل در نظر ذرفته میام بینساختار نظ ،ثیرذرار بر روابط کشورهاثت

شوند که در قبال الملل در نظر ذرفته میبازیگران مشابهی در نظام بین ،ها و کشورهادولت

 ،دهند. در این نظریهاز خود نشان می کم و بیش یکسانیالمللی رفتارهای رویدادهای بین

صورت ذرفته،  هایبررسیرو، در تحلیل و اینشوند. ازها به توپ بیلیارد تشبیه میدولت

ای و تاریخی میان کشورها وجود هایی که در امور داخلی و منطقهها و اختالفاز تفاوت

روابط جمهوری  ،المللثیرات ساختار نظام بینثایم و در چارچوب تصرف نظر کرده ،دندار

  بررسی خواهیم کرد.اسالمی ایران با روسیه را 
 

 الت تجاری و اقتصادیمبادالف( 

کی د مقام ات و ثروابط اقتصادی ایران و روسیه همواره یکی از نقاط برجس ته و م ورد ت

رهبران دو کشور بوده است. البته این روابط هیچ وقت به میزان مورد رضایت دو ط رف 

میلیارد دالر در  یک تا سهنبوده است. حجم تجارت خارجی بین ایران و روسیه پیرامون 

های مختلف هیچگاه به نوسان بوده است. مقدار صادرات ایران به روسیه در سال سال در

یک میلیارد دالر نرسیده است. با در نظر ذرفتن اینکه مقدار صادرات ایران به افغانس تان 

میلیارد دالر بوده، روسیه به عنوان  ششعرا  بیش از به میلیارد دالر و  سه تا چهارحدود 

سهم کمتری در مقایسه با دیگر همسایگان ایران دارد. با نگاهی به  ،انبزرذترین همسایه ایر

توان دریافت که تجارت خارجی دو کش ور در س طح قاب ل حجم تجارت دو کشور می
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ه ای ها، ظرفیتقبولی نیست. مقامات هر دو کشور بر این باورند که با وجود محدودیت

براب ر  1393ران به روسیه در سال ها وجود دارد. صادرات ایخالی برای توسعه همکاری

دهد. سهم ایران از کل صادرات ایران را تشکیل می درصد 78/0میلیون دالر بوده که  286

کل مق دار ص ادرات ای ران  1393در سال  .بوده است درصد09/0از کل واردات روسیه 

تقریبا به نصف کاهش یافته است در حالی ک ه ط ی ای ن ده س ال  1383نسبت به سال 

(. پ س از 1394)امیراحمدیان،  افزایش داشته است %60درات ایران به روسیه حدود صا

 اما خبرها نشان از افزایش قابل توجه در روابط اقتصادی ایران و روسیه دارد. ،برجام

یکی  ،میلیارد دالری 40امضا  نقشه راه توسعه روابط ایران و روسیه در افق همکاری 

تنظیم  است. طبق نقشه راهبوده روابط اقتصادی دو کشور   رتقاها برای اترین زمینهاز مهم

به یکدیگر برای تثمین نیازهای بازار داخلی، درصدد استفاده   دو کشور با راهبرد اتکا شده،

ب ه  ،زمان با کاهش هزینه تمام شدهها و تولیدات در ایران و روسیه هستند تا هماز مزیت

ارتباط بیشتر و ذسترا روابط را رقم بزنند. از جمل ه  مرز بودن )دریایی(، زمینهدلیل هم

آم ادذی بان ک مرک زی روس یه ب رای  ات،دستاوردهای خوب و تثثیرذرار در این توافق

در توسعه روابط اقتصادی بین  یتواند موتور محرکباشد که میهمکاری بانکی با ایران می

 40و تجارت ب ا ای ران ت ا  دو کشور باشد. برنامه پیشنهادی روسیه برای سرمایه ذراری

 2میلیارد دالری از طرف روسیه و خط اعتب اری  5میلیارد دالر، ایجاد یک خط اعتباری 

، اقدام مثبتی در ایجاد تحرک بین ایرانمیلیارد دالری ونش اکونوم بانک به بانک مرکزی 

 (.1394)نادری،  باشدشرکتهای اقتصادی و تجاری می

 5ها، روابط دوجانبه و پس از دو سال کاهش در همکاری 2014از سال ، در این راستا 

میلیارد  1.7درصد در مقایسه با سال ذرشته افزایش یافت و مبادالت تجاری دو کشور به 

 ,Magry & Peteghella) ش ددالر رسید که شامل حوزه ان رژی و تس لیحات نی ز می

سیه در ایران اعالم کرده که نماینده اتا  بازرذانی و صنعت رو T(. در این زمینه2015:100

در مقایسه با سال پیش از آن، به لطف  2016حجم مبادالت تجاری ایران و روسیه در سال 

میلیون دالر مواد خوراکی به  300درصد افزایش یافته و ایران تنها  70رفع موانع تجاری، 

 2.2ب ه  روسیه صادر کرده است. ارزا مبادالت دوجانبه ایران و روسیه در سال ذرشته

آالت، تجهیزات، بخش حمل و نقل، میلیارد دالر رسید که بیشتر آن شامل صادرات ماشین

 (.1396)ماکسیموف،  مواد غرایی و فلزات روسیه به ایران بوده است
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 و نقل ترانزیت و حملب( 

نقل کاال، خدمات و مسافر یک ی از وله ترانزیت و ایجاد مسیرهای امن و کوتاه حملثمس

ای سنتی همکاری میان ایران و روسیه بوده است. در این زمینه، موقعیت چهارراهی هحوزه

چه از دیدذاه  ،پتانسیل بسیار ارزشمندی است که در بیشتر اظهارنظرها درباره ایران Tایران

)ریل ی و  . ساختارهای زیربنایی حمل و نقلشودبه آن اشاره می ،ایرانی و چه غیرایرانی

 سازی و توزی عخدمات بازرذانی همچون تخلیه و بارذیری و هخیره ای( و بنادر وجاده

کری دور » ،ها و فض ای آناست. یکی از این زیرساخت یهای مناسبدارای ظرفیت ایران

است که کمتر مورد توجه قرار ذرفته اس ت. پ روژه  1«جنوب -المللی ترانزیت شمالبین

توسط روسیه، هند و  2000ب در سال جنو -لالمللی ترانزیت شماالمللی کریدور بینبین

به  ،نقل کنونی دریایی کانال سوئزوتر از مسیر حملایران با هدف ایجاد یک راهگرر کوتاه

س یس ش د. بع دها ثهای تجارت کاال، تمنظور کاهش زمان حمل و نقل، و کاهش هزینه

یزستان و ترکیه به بالروس، قزاقستان، تاجیکستان، عمان، ارمنستان، آهربایجان، اوکراین، قرق

آم د ک ه س ال م وانعی پیش 15این پروژه پیوستند. اما در مسیر اجرای این پ روژه ط ی 

پس از لغو تنها های سازمان ملل علیه ایران یکی از این موارد بود. ایران ها و قطعنامهتحریم

 :1395)امیراحم دیان،ا خواه د ب ود س ازی ای ن کری دور را دارها، توان ایی فعالتحریم

 مند به آن است. عالقه ،( و روسیه نیز بنا بر منافع زیادی که دارد190:189

ت رین جانبه ایران، روسیه و آهربایجان در باکو و تهران نیز یکی از مهمدر نشست سه

جن وب ب وده اس ت.  -ونقل شمالسازی کریدور حملفعال ،محورهای ذفتگوی طرفین

ونق ل ریل ی ل حاضر بر روی مسیرهای حملذراری این مسیر در حاترین سرمایهاصلی

تواند عالوه بر این های مشترک توسعه خطوط ریلی روسیه و ایران میاستوار است. برنامه

برای کشورهای آسیایی و اروپایی نیز منافع متعددی به دنبال داشته باش د. در  ،دو کشور

رهای آسیایی و کشو ،روسیه و ایران ،صورت تکمیل برنامه مشترک توسعه خطوط ریلی

توانند با استفاده از این خطوط ریلی محصوالت خود را با سرعت بیشتر و با اروپایی می

هزینه کمتر به مقصد برسانند. کش ور روس یه در زمین ه توس عه خط وط ریل ی یک ی از 

درصد از نقل و انتقال  85پیشروترین کشورها محسوب می شود. در حال حاضر بیش از 

                                                             
1. International North–South Transport Corridor 
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 ذی   ردریل   ی ذس   ترده انج   ام م   ی طاز طری   ق خط   و ،ب   ار در ای   ن کش   ور

(http://moqavemati.net.) 
 

 حوزه انرژیج( 

ایران و روسیه از بزرذترین دارندذان منابع انرژی ب ه خص وص نف ت و ذ از در جه ان 

یه در سطح روابط های همگرایی در دیپلماسی انرژی ایران و روسباشند. با تحلیل زمینهمی

شود که این دو کشور با دارا بودن باالترین سهم از مجموع منابع طبیعی روشن می ،دوجانبه

واسطه فرد ایران در جنوب غرب آسیا و دسترسی بیبهنفت و ذاز جهان، موقعیت منحصر

م ان هخ ایر چش مگیر نف ت و ذ از در دو ح وزه أالمللی و مالکی ت توهای بینبه آبراه

ژیک خلیج فارس و دریای خزر، و جایگاه روسیه به عن وان بزرذت رین دارن ده و استرات

باش د، می س طح جه انی برخ وردارصادرکننده ذاز جهان که از نفوه سیاسی ب االیی در 

بدیلی ایفا نمایند. ای و دوجانبه نقش بیتوانند در عرصه انرژی در سطوح جهانی، منطقهمی

ی در کنار توج ه بیش تر ب ه تب ادل و س وآپ ان واع های همکاری و همگرایاین ظرفیت

ویژه نفت و ذاز و بر  و حتی آب، و همچنین همکاری برای شکل  های انرژی بهحامل

تقاضا، جرب سرمایه برای توسعه  ذراری برای ذاز طبیعی، امنیتدادن به یک نظام قیمت

همگرایی بین دو کشور  هایتواند زمینهکنندذان، میمیادین ذازی و نحوه تعامل با مصرف

 (. 218 :1391)اسالمی، را تقویت نماید

ایران مشکالت بسیار زیادی برای واردات صنایع و تجهی زات ب ا  ،هادر دوره تحریم

تکنولوژی باال برای افزایش صادرات خود و همچنین فروا نف ت و ذ از در بازاره ای 

امک ان اف زایش  ،ه ان تحریمبرداشته شدتعهد به . پس از برجام و با ه استجهانی داشت

البته باید اشاره کرد ایران و روسیه با توجه به اینکه هر دو  فراهم شد.صادرات انرژی ایران 

در  با ای ن وج ود،با هم رقابت شدیدی نیز دارند.  ،های نفت و ذاز هستنداز صادرکننده

اند. داش ته های زیادی نیز در زمینه نف ت و ذ ازدو کشور همکاری ،فضای پس از برجام

های یکی از مهمترین همکاری ،امضای نقشه راه همکاری ایران و روسیه در بخش انرژی

 دوایران و روسیه در حوزه انرژی بوده است. این نقشه بر اساس سطح عالی همکاری میان 

کید بر فعالیت ثمربخش ذروه کاری ایران و روسیه در زمینه انرژی تنظیم شده ثکشور و با ت

در دوران پس از برجام قراردادهای زیادی در حوزه  ،عالوه بر این (.1396جیکی، )تا است

http://moqavemati.net/
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انرژی میان ایران و روسیه امضا شده است. به ذفته ایگور سچین، م دیر ش رکت دولت ی 

اولین ذام قبل از انعق اد  ،نفت روسیه، قرارداد این شرکت با شرکت ملی نفت ایرانروس

های نفت و ذاز ایران در طی چند سال مشارکت در پروژهجهت « الزم االجرا»یک قرارداد 

ها مجموعا ها در این پروژهذراریآینده است. بر اساس برآوردهای اولیه، مقدار کل سرمایه

 55ها پس از تکمیل شدن ظرفیت تولید انرژی را به میلیارد دالر خواهد بود. این پروژه 30

 (. https://www.tasnimnews.com) میلیون تن نفت در سال خواهند رساند

 

 های ایران و روسیهها بعد از برجام بر سطح همکاریالگوی تحلیلی رابطه تاثیر رژیم تحریم

 رژیم تحریم

 علیه روسیه علیه ایران

 از سوی آمریکا، اروپا و برخی کشورها از سوی شورای امنیت

 جانبه، دو جانبه و چند جانبهیک همه جانبه

عامل بازدارنده ب رای تعام ل ای ران ب ا 

کشورهای عضو سامان مل ل از جمل ه 

 روسیه

عاملی برای تقویت تعامل با دیگر کشورها از 

هایی مثل جمله ایران از طریق اتخاه سیاست

 «چرخش به شر »و « جایگزینی واردات»

 

 
 

های آمریکا و اتحادیه اروپا ب ر مال تحریماع جانبه از ایرانهای همهلغو تحریم

 روسیه

 

 
 

 مسکو -های تهرانفراهم آمدن امکان ذسترا همکاری

 74: 1395نیا، منبع: کرمی و کرامتی

 

الملل و تعامالت خارجی دو بینمیالدی، شرایط اقتصاد  2015و  2014طی سالهای 

چرخش در ارتباطات اقتصادی کشور ایران و روسیه به سمتی پیش رفت که امیدها برای 

فیمابین افزایش یافت. با کاهش قیمت نفت، شروع بحران اوکراین و فشارهای غرب ب ر 

https://www.tasnimnews.com/
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درص د  40تا  30روسیه، روابط و تبادالت این کشور با دیگر کشورها از جمله چین بین 

با روسیه نه تنها کاهش نداش ته بلک ه  ایرانکاهش داشته است؛ در حالیکه روابط تجاری 

در جمهوری اس المی ای ران  ،درصدی نیز برخوردار بوده است. از سوی دیگر 5ز رشد ا

ذس ترا ت نش زدائ ی و توج ه ب ه  مدعیکه  ،نیز پس از روی کار آمدن دولت یازدهم

الملل بود، همکاریهای دولتمردان دو کشور از سطح باالئی برخ وردار ذردی د. بینروابط 

یافت و مراکرات ب رای ت امین  یی و تجاری فزونرفت و آمد مقامات و هیاتهای اقتصاد

های پروتئین ی، نیازهای بازار روسیه در بخشهای محصوالت کشاورزی، شیالت، فرآورده

 .های آن به انجام رسیدهای لبنی و همچنین ذوشت و فرآوردهشیر و فرآورده

 

 ن و روسیههای پس از خروج آمریکا از برجام، بر روابط اقتصادی ایراتأثیر تحریم .3

ای ابط ایران و روسیه وجوه دوجانبه، منطقهور که طرفداران رابطه ایران و روسیه معتقدند

 یهای ذوناذونلفهمؤالمللی دارد، که در سطوح اخیر تابع شرایطی متحول و دخالت و بین

است که در بسیاری موارد در اختیار مستقیم تهران و مسکو نیستند. اما رواب ط دو جانب ه 

تواند در هر ش رایطی توس عه یاب د. اذ ر ارزا ای ن رابط ه می متقابلکشور با اراده دو 

المللی ب ه ای و بینذیری در مسایل منطقهدوجانبه برای هر دو کشور افزایش یابد، جهت

ای ب رای عنوان دریچهها نیز رابطه دوجانبه به تر خواهد شد. در دیدذاه روسهم نزدیک

شود. آن ان مای ل ب ه حض ور ایران ی المللی دیده میای و بیننزدیکی و همکاری منطقه

های امریک ا قدرتمند در غرب آسیا هستند که قادر به مقاومت در برابر اهداف و سیاست

(. از دید رهب ران روس یه، ای ران Haines, 2015و اروپا و متحدان آنها در منطقه باشد )

 "خارج نزدیک"های روسیه در نگرانی ها وبازیگری سازذار و همراه در پاسخ به دغدغه

ه ای ذون اذون ب رای دانند با وجود زمین هخوبی میبوده است. رهبران ایران و روسیه به

ویژه در آسیای مرک زی و هایی چون انرژی و انتقال آن، بههمکاری دو کشور، در عرصه

 (.Khajehpour, 2012, 17انکاری را پیش رو دارند)های جدی و غیرقابلقفقاز رقابت

یکی از موضوعاتی است  ،های جدید بر ایرانخروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم

های آت ی ای ران و تواند بر روند همکاریطور جانبی پیامدهای متعدد و متنوعی میکه به

توان ذفت که هدف اصلی آمریکا از خروج از برجام روسیه داشته باشد. از یک منظر می
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های جدید بر ایران، اثرذراری بر توان کنشگری ای ران در س طح منطق ه و اعمال تحریم

ها برای طور مستقیم یا غیرمستقیم بر انگیزه و تمایل روسبوده است. این مسئله قطعاً به

 ای اثر خواهد ذراشت. همکاری با ایران در سطح منطقه

ان ب  ا جمه وری اس  المی ای  ر 2018در س  ال  ،منطق  ه فدراس  یون روس یهمجموع ه 

 آستراخان هایاستان مسکو،. داشته است اقتصادی - تجاری روابط مختلف هایزمینه در

های سوردلوفسک، مس کو، لیپتس ک و وولگ دا، بورگ، استانپتر سنت شهر راستوف، و

حوزه ف درال مرک زی،  .های پرم و استاوراپل مناطق پیشتاز در این بخش هستندسرزمین

های کند. حوزهبازرذانی خارجی نقش برتر را ایفا می، در حجم کل 2018طبق آمار سال 

به دنبال آن  ،فدرال جنوبی، شمال شرقی، ولگا، اورال، قفقاز شمالی، سیبری و خاور دور

حجم بازرذانی اکثر من اطق روس یه ب ا ای ران در س ال  .دارند قرار بعدی هایدر جایگاه

ک ل  %60در ع ین ح ال،  .ه اس ترش د داش ت%2،3در مقایسه با سال قبل حدود  2018

 و مس کو شهرهای –منطقه روسیه  4به  2018بازرذانی خارجی روسیه با ایران در سال 

 همزم ان،. داش ته اس ت اختص اص –های آستراخان و راستوف استان و پتربورگ سنت

 %60 و سوردلوفس ک و مس کو هایاس تان مس کو، به واردات، کل درصد 72 به قری 

بوده اس ت  راستوف و آستراخان هایاستان پتربورگ، سنت مسکو، شهرهای از صادرات

 .(2019)عیاری، 

 2019بنابر آمار ذمرکی روسیه، حجم بازرذانی روسیه و ایران در سه ماهه اول سال 

ه میلیون دالر رس ید 542و به  هدرصد افزایش یافت 14در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 

و روس یه همک اری من اطق فدراس یون  ،جدی د چارچوب حقوقی و قراردادیدر . است

 بین همکاری موافقتنامه هفت اکنون هم د.نیابهای جمهوری اسالمی ایران بهبود میاستان

 اس  تان مازن  دران، اس  تان ب  ا ولگ  اذراد اس  تان. دارن  د وج  ود ای  ران و روس  ی من  اطق

ب ا  با استان همدان؛ استان چلیابینسک با استان زنجان، جمهوری چوواش یا سوردلوفسک

و استان قزوین؛ استان آستراخان با استان خوزستان، شهر سنت پتربورگ با شهر اصفهان، 

در مورد متن تفاهم نامه بین اس تان  .کننداستان آستراخان با استان ذیالن رابطه برقرار می

و توافقنامه دولت استان ساراتوف با اس تانداری  ساراتوف روسیه با استان کرمانشاه ایران

سنت پترب ورگ قص د راه ان داختن . دنباشمراکرات مربوطه در حال انجام می ،انمازندر
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های زیر را دارد: کشتی سازی غیرنظامی، از جمل ه ب ه همکاری با طرف ایرانی در حوزه

روز کردن کارخانجات کشتی سازی، تجهی ز آنه ا ب ا تجهی زات تولی د ش ده در س نت 

 )همان(. تی سازی و تمرین پرسنلپترزبورگ، طراحی مراکز کشتی سازی جدید، کش

توان در ترک برخ ی های آمریکا پس از خروج از برجام را میاز طرفی، تثثیر تحریم

کننده نف ت روس یه تص میم تولید ترینبزرگهای روسی در ایران مشاهده نمود. شرکت

ای ه ذراری مش ترک ای ران و روس یه را در پروژهمیلیارد دالر سرمایه 30ذرفته ایران و 

نف ت و روس ،به ذزارا اویل پرایس، در ماه نوامبر س ال ذرش ته نفت و ذاز ترک کند.

شرکت ملی نفت ایران نقشه راهی برای همکاری استراتژیک در نفت و ذاز ایران امض ا 

میلی ارد  30نفت ذفت که این همکاری ش امل کردند. ایگور سچین، مدیر اجرایی روس

های روس یه از ق ول س چین . در همان زم ان رس انهشودذراری مشترک میدالر سرمایه

کنند و ک ل تولی د ای ن اعالم کردند که دو طرف به زودی چندین قرارداد دیگر امضا می

 ب ا ای ن وج ود، اخی رامیلی ون بش که نف ت در روز اس ت.  1 /1ها ساالنه معادل پروژه

ه م  نفت در م ورد ش راکت خ ود در ای ران تجدی د نظ ر ک رده اس ت. دلی ل آنروس

نفت برای تمرکز بر رش د های آمریکا بر بخش نفت ایران و تغییر استراتژی روستحریم

ه ای ای ران را ب ه نفت تنها شرکت روسی نیست ک ه پروژهتولید در روسیه است. روس

 نیز کند. لوک اویل، دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیههای آمریکا رها میخاطر تحریم

ه ایش در ای ران را ب ه دلی ل های خود برای توس عه پروژهطرح در ماه مه اعالم کرد که

 .(25/09/1397)روزنامه دنیای اقتصاد  های آمریکا معلق کرده استتحریم

چند روز مانده به شروع تحریم ها اعالم کرد که این  "نفت زاروبژ" نیز این از  پیش

دان ا »یرانی به نام ذفتنی است یک شرکت ا .شرکت به خاطر تحریم ها از ایران می رود

قراردادی با شرکت نفت ملی ایران برای « زاروبژنفت»در کنسرسیومی به رهبری « انرژی

هزین ه  ش دزده میتوسعه مجدد میادین نفتی آبان و پایدار غربی امضا کرد ک ه تخم ین 

توان دریافت ک ه ش رکت ازاین رو می .ه استمیلیون دالر بود 740ای آن حدود سرمایه

یکی پس از دیگری فعالیت خود را در ایران متوقف می کنند؛ این در حالی  های روسی

ه ا م ی است که همچنان بسیاری از مقامات کشور بر این باورند که همک اری ب ا روس

 .(1397الهی، )فرج تواند مشکالت صنعت نفت را حل کند
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ای هخروج آمریکا از برجام با وجود این ک ه ب رای بس یاری از کش ورها و ش رکت

من د کنند یا به حض ور در ای ران عالقهویژه اروپایی که در ایران فعالیت می المللی بهبین

ام ا ب رای مع دودی از کش ورها و  ،اس تبوده کننده هستند، سخت، پرهزینه و ناراحت

ها و مناسبات خود را ب ا ای ران متوق ف ها، بهانه و دلیل خوبی است که همکاریشرکت

بیش از آن که بر منطق اقتصادی و تجاری استوار باش د، تح ت ت ثثیر کنند؛ مناسباتی که 

مالحظات و الزامات سیاسی و در قال  تکلیف سیاسی یا رودربایس تی سیاس ی ش کل 

ها و مناسبات در دنیای امروز کم است ذرفته است. البته میزان و تعداد این نوع همکاری

 شود؛ چرااز میزان آن بیشتر کاسته می شود،تر میشدن ذسترده و هر چقدر امواج جهانی

که همکاری اقتصادی و تجاری، قواع د و منط ق خ اص خ ود را دارد و از مالحظ ات 

ها در قبال ایران و برج ام سیاسی ذریزان است. تنگنا و محدودیت قدرت مانور اروپایی

مب احثی  (. با این وجود و با توجه ب ه1397)سلطانی،  ذیردنیز از این واقعیت نشات می

که مطرح شد و به دلیل عدم دسترسی به اسناد منتشر شده از سوی دو کش ور، قط ع ب ه 

توان ذفت که روابط اقتصادی دو کشور با توجه به ترک چند شرکت روس ی از یقین می

 ایران، کاهش نیافته است.

 

 گیرینتیجه

نقش قابل  ذیری سیاست خارجی کشورهاتواند در جهتیکی از مهمترین عواملی که می

. در تاریخ مناسبات ای ران و های اقتصادی و استراتژیک است، همکاریتوجهی ایفا کند

اقتصادی یک ی  تعامالتهمواره  ،که پیشینیه آن به صدها سال پیش باز می ذردد ،روسیه

از اجزای مهم این روابط بوده که ذاهی از سطح توسعه مناسبات سیاسی پ یش افت اده و 

تع امالت اقتص ادی و تکنول وژیکی در  ،به عبارت دیگر  انده است.ذاهی بسیار عق  م

د. نش وشرایط جدید یکی از مهمترین عوامل ذسترا همکاری میان کشورها تلق ی می

های همکاری ولی ذستردذی حوزه ،باشدذرچه کشور روسیه همسایه مستقیم ایران نمیا

الملل ی و فرهنگ ی بین های مختلف اقتصادی، تج اری، سیاس ی،بین دو کشور در حوزه

های مختلف به یک دیگر ذ ره باشد که منافع ملی دو کشور را در حوزهآنچنان وسیع می

 نگ اه ب ا هم واره روس یه و ای ران روابط که داشت دور نباید نظر از همچنین .زده است
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 و افکن ده سایه سیاسی و اقتصادی هایزمینه تمام بر که نگاهی است؛ بوده همراه امنیتی

های مش وا از یک دیگر، ایران و روسیه علیرغم وجود ههنیت .کندمی سنگینی نانهمچ

ان د.  در ای ن زمین ه، های مختلف روابط خویش را با شدت و ضعف ادامه دادهدر حوزه

های ایاالت متحده آمریکا علیه ایران، بر روابط اقتصادی دو کشور نی ز ت ثثیرذزار تحریم

مناسبات اقتصادی تهران و مسکو در زمینه های ذوناذون  ،در در دو دهه اخیربوده است. 

حمل و نقل فنی و صنعتی در جریان بوده و ب ه ش کل روزافزون ی ادام ه انرژی،تجاری،

. روابط اقتصادی ایران و روسیه تا پیش از برجام از ف راز و نش ی  بس یاری داشته است

ه ای ام با اعم ال تح ریمبرخوردار بوده است و  سیاست روسیه تا پیش از برجام، همگ

غربی علیه ایران، و همسو با ایاالت متحده آمریکا بوده است.با این وجود، بعد از خروج 

آمریکا از برجام، روابط اقتصادی ایران و روسیه تقویت ذردیده است. از طرف ی خ روج 

ه ای های جدید بر ای ران، مس یرهای مح دود همکاریاعمال تحریمآمریکا از برجام و 

اندازهای جدی دی مواج ه ک رده ها و دس تصادی میان ایران و روسیه را با دش واریاقت

های نفت ی روس یه از است. بالفاصله پس از اع الم خ روج آمریک ا از برج ام، ش رکت

های غربی های خود در ایران دست کشیدند و مانند بسیاری از شرکتمشارکت در طرح

ابط اقتصادی ایران و روسیه سیر صعودی خود ، اما همچنان رواز بازار ایران خارج شدند

 را طی کرده است.

 

 منابع

 و همگرای ی هایزمین ه: روس یه و ای ران ان رژی دیپلماس ی»(. 1391) .مسعود اسالمی،
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 http://www.tccim.ir,Accesed : از دسترسی

 ستیزیسلطه: روسیه و ایران راهبردی روابط ساختاری هایچالش»(. 1390) .علی امیدی،
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