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  چکیده
دو دهه اخیر، روسیه بـر مبنـاي راهبردهـاي سیاسـت خـارجی خـود،        طی

همواره گسترش ناتو به شرق را به سبب تحکیم حوزه نفوذ نـاتو و غـرب در   
این در حالی است که  .است کردهقی منطقه، علیه منافع امنیت ملی خود تل

الش کرده منافع مخالفت با گسترش ناتو تبا وجود  ،هاي اخیر مسکو در سال
کـه   طـوري  هاي آتی این سازمان تطبیق دهد؛ به اساس برنامهملی خود را بر 

شـاهد   ،2010ویژه پس از نشست لیسبون در نـوامبر   هدف و بیدر دوره مدو
بـا  ، اوضاعتداوم این . رملین با ناتو هستیمهاي ک گسترش چشمگیر همکاري
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شـود، امـا    پس از جنگ سـرد، روزهـاي نـاتو شـمرده نمـی     
مـدت تـداوم دارد و تـداوم بلندمـدتش در     

تحـوالت  به دنبـال  ناتو طی سال هاي اخیر و 
ن بـازتعریف هویـت خـود،    
ها، حوزه اقدام و منابع تهدید بـراي کشـورهاي عضـو    
گسترش جغرافیایی و کارکردي، بـه نظـر مـی رسـد در حـال      

راهبـرد روسـیه در قبـال     ،در این میان
المللی تحول یافتـه   ر نبوده و برحسب تحوالت داخلی و شرایط بین

و کشـوري کـه    1995از سال 
» تقابل«کرده، در تالش براي تبدیل وضعیت 

تا روابط ناتو با این کشور سپتامبر نیز باعث شد 
آمیزي دسـت   با تروریسم، به راهکارهاي تفاهم

 هـاي نظـامی روسـیه بـا نـاتو گسـترش یافـت و       
گوهاي میان این کشور بـا اعضـاي نـاتو در زمینـه کنتـرل تسـلیحات کشـتار        

هـاي چشـمگیري    پیشـرفت  
 انـد  سیاسی براي حفظ روابط دوستانه دسـت یافتـه  

هـاي   ایـران و سیاسـت  از سـویی  
از سـوي  و کنـد   اي آن را تهدیدي علیه اهداف خود قلمداد مـی 

تهدیدي جدي علیه امنیت ملـی و  
                                                                
1. Kenneth N. Waltz 

  

  مقدمه
پس از جنگ سـرد، روزهـاي نـاتو شـمرده نمـی     «: معتقد بود 1کنت والتز

مـدت تـداوم دارد و تـداوم بلندمـدتش در      ناتو در کوتـاه . شود هایش شمرده می سال
ناتو طی سال هاي اخیر و  ).(.Kay, 2009, P »آینده نامشخص است

ن بـازتعریف هویـت خـود،    سـپتامبر، ضـم   11ویژه حادثـه   اي، به المللی و منطقه بین
ها، حوزه اقدام و منابع تهدید بـراي کشـورهاي عضـو     تعاریف جدیدي از مأموریت

گسترش جغرافیایی و کارکردي، بـه نظـر مـی رسـد در حـال       به با توجه ارائه دادکه 
در این میان. سیاسی و امنیتی است تبدیل به سازمان نظامی

ر نبوده و برحسب تحوالت داخلی و شرایط بینناتو ثابت و پایدا
از سال  »مشارکت براي صلح«مثابه عضو طرح  مسکو به. است
کرده، در تالش براي تبدیل وضعیت امضا  »معاهده بنیادین با ناتو« 1997در 
سپتامبر نیز باعث شد  11حادثه . با غرب است» تفاهم«به 

با تروریسم، به راهکارهاي تفاهم اي شود و در مبارزه وارد مرحله تازه
هـاي نظـامی روسـیه بـا نـاتو گسـترش یافـت و        همکـاري  ،هاي اخیر در سال. ابندی

گوهاي میان این کشور بـا اعضـاي نـاتو در زمینـه کنتـرل تسـلیحات کشـتار        و گفت
 ،2010ز نشست لیسبون در نـوامبر  ویژه پس ا به ،جمعی

سیاسی براي حفظ روابط دوستانه دسـت یافتـه   یارچوبهداشته و دو طرف به چ
از سـویی  این در حالی است که نـاتو   .)56: 1388یار،  تیشه(

اي آن را تهدیدي علیه اهداف خود قلمداد مـی  اي و فرامنطقه منطقه
تهدیدي جدي علیه امنیت ملـی و   امریکاهاي این سازمان تحت نفوذ  سیاست ،دیگر
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در چنـین  . شـود  ساله جمهوري اسالمی ایران تلقـی مـی  
هاي نزدیک روسیه و نـاتو در دوره  

رسـد   ان داشـته اسـت؟ بـه نظـر مـی     
هـاي اخیـر، تحدیـد روابـط دوجانبـه و      
تداوم چنین روندي در کنار کاهش 
اعتمادي تاریخی حاکم بر روابط مسکو و ناتو و حضور و نفوذ این سازمان 

تـأثیرات  بـا وجـود   الملل، سیاست خارجی هر واحد سیاسی، 
نهایت ادامه سیاست داخلـی آن بـوده و رفتارهـاي بیرونـی عمـدتاً      

  .وجود دارد

تر از  هاي خاورمیانه مهم یک از دولت
شـریک   عنـوان   بـه موقعیت راهبردي ایران در خلیج فارس و اهمیـتش  

هـاي آسـیاي مرکـزي و قفقـاز توجـه      
حال، در چند سـال اول   بااین

عرصه سیاست بر  »آتالنتیک گراها
ائـل نبـود و حتـی    هاي خود جایگاه مناسبی براي ایران ق

آنـدره  . کـرد  قـه قلمـداد مـی   
رقابـت  «: اظهـار داشـت  خصـوص  

آرون، ( »ها پایان یافته و زمان رسیدگی به نیازهاي روسیه فرا رسیده است
تمایـل خـود را    2»چرنومردین

امـا، از  . نشان داد 1999مبنی بر تمدیدنکردن قراردادهاي نظامی با ایران پس از سال 
والدیمیـر پـوتین کـه ادغـامی از     
                                                                
1. Robert O. Freedman 
2. Gore-chernomyrdin Agreement

ساله جمهوري اسالمی ایران تلقـی مـی   انداز بیست تحقق سند چشم
هاي نزدیک روسیه و نـاتو در دوره   شود که همکاري وضعیتی، این پرسش مطرح می

ان داشـته اسـت؟ بـه نظـر مـی     مدویدف چه آثاري بر روابـط مسـکو بـا تهـر    
هـاي اخیـر، تحدیـد روابـط دوجانبـه و       هاي نزدیک روسیه و ناتو در سـال  همکاري

تداوم چنین روندي در کنار کاهش . داشته استهمراه   بهاي مسکو و تهران را  منطقه
اعتمادي تاریخی حاکم بر روابط مسکو و ناتو و حضور و نفوذ این سازمان  نسبی بی

  .کننده است منیتی ایران نگراندر محیط ا

  تحوالت روابط ایران و روسیه. 1
الملل، سیاست خارجی هر واحد سیاسی،  در معادالت روابط بین

نهایت ادامه سیاست داخلـی آن بـوده و رفتارهـاي بیرونـی عمـدتاً      الملل در م بیننظا
وجود داردهایی است که در داخل آن  ها و پیچیدگی ناشی از الیه

  نگاه روسیه به ایران. 1- 1
یک از دولت شاید براي روسیه، هیچ 1رابرت فریدمناز نظر 

موقعیت راهبردي ایران در خلیج فارس و اهمیـتش  . ایران نباشد
هـاي آسـیاي مرکـزي و قفقـاز توجـه       تجاري و روابط و منافع مشترك در جمهوري

بااین). 69: 1389کرمی، (را به خود جلب کرده است مسکو 
آتالنتیک گراها«ل حاکمیت تفکر ریاست جمهوري یلتسین به دلی

هاي خود جایگاه مناسبی براي ایران ق خارجی، مسکو در سیاست
قـه قلمـداد مـی   مرکز تهدید اسالمی براي منـافع خـود در منط  تهران را 

خصـوص   در ایـن   ،وقـت روسـیه   ۀکوزیرف، وزیر خارجـ 
ها پایان یافته و زمان رسیدگی به نیازهاي روسیه فرا رسیده است ایدئولوژي

چرنومردین ـ  گور«نامه  ، با توافق1995سپس در سال ؛ )18: 1994
مبنی بر تمدیدنکردن قراردادهاي نظامی با ایران پس از سال 

والدیمیـر پـوتین کـه ادغـامی از     کارآمـدن   ویژه پـس از روي  و به 1990اواسط دهه 
                         

chernomyrdin Agreement 



گرایی با اوراسیاگرایی بر دستگاه سیاست خارجی این کشور حاکم شـد، مسـکو   
و خطر گسـترش نـاتو بـه     المللی

یی تهران، بـا اتخـاذ مواضـع دوسـتانه بـر      
اي  نامـه تکمیـل سـاخت نیروگـاه هسـته     

قـات  الین، مچرنـومرد  ـ  نامـه گـور  
ساي جمهور دو کشور در نیویورك، سفر وزیر دفـاع روسـیه بـه ایـران و بازدیـد      

سـاله   هـاي ده  نامـه  که به انعقـاد موافقـت  
و  امریکـا ، در کنار مقاومت مسـکو در مقابـل فشـارهاي    

اي، همگـی نشـان    سـاخت راکتورهـاي هسـته   
تري در سیاست خارجی پوتین دست یافته اسـت  
ســپتامبر و کنارگذاشـتن روســیه از  
و ناتو، تحولی در تعامالت امنیتی مسکو و واشنگتن روي 

و  2003شاهد آثاري از آن بر روابط دوجانبه با تهران بودیم که البتـه از سـال   
تـري در سیاسـت    هاي مسکو با غرب، ایران مجدداً جایگاه مناسب

ویژه زمانی اوج گرفت که روسیه 
مختلفی همچون طرح سپر موشـکی  

هـاي   در اروپاي شرقی، گسترش ناتو بـه شـرق و حمایـت غـرب از انقـالب     
دکتـر  (هـاي اساسـی رسـیدند    

آمیـز ایـران در    اي صـلح  انـدازي برنامـه هسـته   
فشـارهاي غـرب   بـا وجـود   

بیشترین مشارکت را در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر و نیـز در رونـد پیگیـري آن از    
کـه بسـیاري از تحلیلگـران، سـاخت نیروگـاه اتمـی       

همچنین، هرچند سیاست . اند
در بینـی بـود،    اي ایران عمدتاً مبهم، دوپهلو و غیرقابل پـیش 

                                                                
1. Near Abroad 
2. Busheher Nuclear Power Plant 

گرایی با اوراسیاگرایی بر دستگاه سیاست خارجی این کشور حاکم شـد، مسـکو    ملی
المللی بیندر عرصه  امریکاگرایی  جانبه در مخالفت با یک

یی تهران، بـا اتخـاذ مواضـع دوسـتانه بـر      امریکاهاي ضد سیاست به با توجه شرق و 
نامـه تکمیـل سـاخت نیروگـاه هسـته      موافقـت . کرد کیدأهمکاري بیشتر با ایران ت

نامـه گـور   جانبه موافقت ، فسخ یک1995ژانویه8بوشهر در 
ساي جمهور دو کشور در نیویورك، سفر وزیر دفـاع روسـیه بـه ایـران و بازدیـد      ؤر

که به انعقـاد موافقـت   2000ایران از مسکو در سال  جمهور رئیس
، در کنار مقاومت مسـکو در مقابـل فشـارهاي    همکاري دوجانبه منجر شد

سـاخت راکتورهـاي هسـته    رژیم صهیونیستی براي لغـو قـرارداد  
تري در سیاست خارجی پوتین دست یافته اسـت   دهند که ایران به جایگاه مناسب می

ســپتامبر و کنارگذاشـتن روســیه از   11امـا بــا وقـوع حـوادث    ). 70: 1389کرمـی،  (
و ناتو، تحولی در تعامالت امنیتی مسکو و واشنگتن روي  امریکافهرست تهدیدهاي 

شاهد آثاري از آن بر روابط دوجانبه با تهران بودیم که البتـه از سـال   داد که 
هاي مسکو با غرب، ایران مجدداً جایگاه مناسب بسط دامنه چالش

ویژه زمانی اوج گرفت که روسیه  هاي دو کشور به همکاري. خارجی روسیه پیدا کرد
مختلفی همچون طرح سپر موشـکی  ، در مسائل 2008تا  2003و غرب در سال هاي 

در اروپاي شرقی، گسترش ناتو بـه شـرق و حمایـت غـرب از انقـالب      امریکا
هـاي اساسـی رسـیدند     به تعرض 1»خارج نزدیک«رنگی در منطقه موسوم به 

  ).میرفخرایی
انـدازي برنامـه هسـته    ، روسیه در روند راهدر این میان

بـا وجـود   المللـی، سـهم بسـزایی داشـته و      نین بینچهارچوب قوا
بیشترین مشارکت را در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر و نیـز در رونـد پیگیـري آن از    

کـه بسـیاري از تحلیلگـران، سـاخت نیروگـاه اتمـی        طوري خود نشان داده است؛ به
اند را سمبل اصلی همکاري دو کشور مطرح کرده 2بوشهر

اي ایران عمدتاً مبهم، دوپهلو و غیرقابل پـیش  آن در قبال پرونده هسته
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در حدود منافع خود از تهران دفاع نموده و همواره بر راه حل دیپلماتیـک  
هـاي   این در شرایطی است که در سال

هـاي مکـرر در    رسیدن مدویدف، این کشور ضمن تـداوم تعویـق  
هاي خـود را از برنامـه    اي نگرانی
اد خـود  بازسازي اقتصـ منظور 

کـه   طـوري  هـا بـا غـرب برآمـده اسـت؛ بـه      
کنارگذاشتن مفهوم دشمن و استفاده از کلماتی همچون رقابت و همکـاري در برابـر   

سـؤال  ). ,Dehassغرب، از اصول مهم سند سیاست خارجی دولـت مدویـدف اسـت    
اي ایـران   برنامـه هسـته  بـه    نسـبت 

» فردو«اي  اند؟ منابع روسی آغاز این نگرش را با موضوع تأسیسات هسته
ایـن کشـور،    ۀکه طبـق اعـالم سـایت وزارت امـور خارجـ     

کرمـی،  (آشکارشدن تأسیسات فردو موجب سلب اعتماد مسکو از ایران شده اسـت  
جمهور ایـن کشـور در آخـرین اظهارنظرهـا در جمـع      

 ةاي بـه موضـوع پیچیـد    جداگانـه 
باید از راهکارهاي ساده در ایـن  

انـاتی جهـت   بدیهی است کـه ایـران در حـال دسـتیابی بـه امک     
ضـمن اینکـه در چنـدین    ). 181

هـاي   المللـی در صـدور قطعنامـه   
مسکو که در طـول   ،از سوي دیگر

اصلی تکنولوژي فنی و نظامی به ایران بـوده،  
ها به تهران در نظر  اي براي انتقال این فناوري

در واقع، . هاي موشکی ایران ابراز نگرانی کرده است
الملـل،   نروابط میان دو کشور و نیز توجه بـه وضـعیت حـاکم بـر نظـام بـی      

وجه مایل نیسـت ایـران بـه قـدرت     
کننـده   تواند تـأمین  خوبی می اي مبدل شود، بلکه ایران منزوي و ضعیف به

نفـت و   المللـی  بیناي و نیز در بازارهاي 
هـاي اخیـر    در دهـه کلی، عملکـرد روسـیه   

در حدود منافع خود از تهران دفاع نموده و همواره بر راه حل دیپلماتیـک  حال  عین 
این در شرایطی است که در سال. است حل نظامی را تقبیح کرده آن تأکید و راه

رسیدن مدویدف، این کشور ضمن تـداوم تعویـق   قدرت اخیر و با به
اي نگرانی سابقه بیطور   بهاز سویی اندازي نیروگاه بوشهر  راه

منظور  به ،از سوي دیگروضوح نشان داده و  اي ایران به هسته
هـا بـا غـرب برآمـده اسـت؛ بـه       گسترش تعـامالت و همکـاري  به دنبال 

کنارگذاشتن مفهوم دشمن و استفاده از کلماتی همچون رقابت و همکـاري در برابـر   
غرب، از اصول مهم سند سیاست خارجی دولـت مدویـدف اسـت    

نسـبت جدي طور   بهها از چه زمانی  این است که روس
اند؟ منابع روسی آغاز این نگرش را با موضوع تأسیسات هسته نگران شده
که طبـق اعـالم سـایت وزارت امـور خارجـ      طوري دانند؛ به مرتبط می

آشکارشدن تأسیسات فردو موجب سلب اعتماد مسکو از ایران شده اسـت  
جمهور ایـن کشـور در آخـرین اظهارنظرهـا در جمـع       ز رئیساخیراً نی). 187: 1389

جداگانـه صـورت   به مایلم «: هاي روسی اعالم کرد دیپلمات
باید از راهکارهاي ساده در ایـن  . اي ایران است هسته ۀدیگري اشاره کنم و آن، برنام

بدیهی است کـه ایـران در حـال دسـتیابی بـه امک     . زمینه فاصله گرفت
181: 1389کرمـی،  (» اي اسـت  هاي هسته ساخت سالح

المللـی در صـدور قطعنامـه    هاي بـین  نوبت نیز با استناد به تعهدات و مسئولیت
از سوي دیگر. شوراي امنیت علیه ایران، غرب را همراهی نمود

اصلی تکنولوژي فنی و نظامی به ایران بـوده،  کنندگان  دو دهه اخیر همواره از عرضه
اي براي انتقال این فناوري هاي ویژه در چند سال اخیر محدودیت

هاي موشکی ایران ابراز نگرانی کرده است پیشرفتبه   نسبتداشته و حتی 
روابط میان دو کشور و نیز توجه بـه وضـعیت حـاکم بـر نظـام بـی       ۀمطالع

وجه مایل نیسـت ایـران بـه قـدرت      هیچ تنها روسیه به خوبی گویاي آن است که نه به
اي مبدل شود، بلکه ایران منزوي و ضعیف به رتر منطقهب

اي و نیز در بازارهاي  ین کشور در عرصه ژئوپلیتیک منطقهمنافع ا
کلی، عملکـرد روسـیه   طور به .)284: 1389محمدي، ( گاز باشد



از ) امریکـا چه اتحادیه اروپا و چـه  
تـوجهی کنـد    تواند در تعهداتش به ایران بی

یابـد   زنی روسیه در قبال ایران افزایش می
استفاده از کـارت  . پردازد گرایی با غرب می

المللی مسکو، همگی نتیجه ساختار انحصـاري  
با این ). 60: 1390امیدي، (اقتصادي است 
  .رسد ، آینده روابط دو کشور چندان روشن به نظر نمی

 ، باعث تکوین هویت جدیدي بر کشور
گردید که بر مبناي آن، حکـومتی بـا ماهیـت و هویـت دینـی جـایگزین حکـومتی        

راهنمــاي عمــل و  عنــوان  بــه
هاي نـوین در عرصـه سیاسـت داخلـی و خـارجی      

جمهوري اسـالمی ایـران    ،بر این اساس
ذ رهیافـت  ، بـا اتخـا  امریکـا  

از تجلیات رفتـاري  . سازي روابط خارجی خود برآمد
پردازان سیاسـت مـذکور بـر    
الملل، گرایش ایـران بـه شـرق و    
تواند منافع ملی کشـور را بـه   

، ایجـاد  امریکادر چهارچوب سیاست نگاه به شرق، کاستن از بار فشار غرب و 
پرکردن خأل متحـد راهبـردي از دالیـل    

طـورکلی، ماهیـت    بـه . شـوند 
ستیز سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران ایجاب کـرده تـا ایـن کشـور از     
تأمین برخی اهداف سیاسی و اقتصادي خـود، بـه مسـکو    

قدرتی بزرگ، همواره  عنوان 
                                                                
1. Multilateral Approach 

چه اتحادیه اروپا و چـه  (نشان داده است که هروقت رابطه ایران و غرب 
تواند در تعهداتش به ایران بی تنش کمتري برخوردار باشد، روسیه نمی

زنی روسیه در قبال ایران افزایش می وقت تنش شدیدتر شود، قدرت چانه و هر
گرایی با غرب می و طبق منافع ملی خود به همکاري و هم

المللی مسکو، همگی نتیجه ساختار انحصـاري   بازي ایران براي دستیابی به منافع بین
اقتصادي است روابط ایران و روسیه در عرصه سیاسی و 

، آینده روابط دو کشور چندان روشن به نظر نمیوضعیت

  نگاه ایران به روسیه. 2-1
، باعث تکوین هویت جدیدي بر کشور1357پیروزي انقالب اسالمی ایران در سال 

گردید که بر مبناي آن، حکـومتی بـا ماهیـت و هویـت دینـی جـایگزین حکـومتی        
بــههــاي اســالمی  ر شــده و ایــدئولوژي و ارزشســکوال

هاي نـوین در عرصـه سیاسـت داخلـی و خـارجی       گذاري چهارچوبی براي سیاست
بر این اساس). 227: 1388فیروزآبادي، دهقانی (درآمدند 
 ویـژه  بـازنگري روابـط خـود بـا غـرب و بـه      به دنبـال  
سازي روابط خارجی خود برآمد متنوعد درصد 1گرایی چندجانبه

پردازان سیاسـت مـذکور بـر     نظریه. سازي سیاست، نگاه به شرق است مهم این متنوع
الملل، گرایش ایـران بـه شـرق و     ساختار حاکم بر نظام بین به با توجه این باورند که 

تواند منافع ملی کشـور را بـه    آسیایی همچون روسیه می اتحاد با کشورهاي قدرتمند
  ).188: 1389کرمی، (بهترین شکل تأمین نماید 

در چهارچوب سیاست نگاه به شرق، کاستن از بار فشار غرب و 
پرکردن خأل متحـد راهبـردي از دالیـل    همراه   بهتوازن ضدهژمونیک علیه واشنگتن 

ـ  شـوند  ط بـا مسـکو تلقـی مـی    عمده تهران در گسترش رواب
ستیز سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران ایجاب کـرده تـا ایـن کشـور از      سلطه

تأمین برخی اهداف سیاسی و اقتصادي خـود، بـه مسـکو    منظور  بهروي مصلحت و 
  بهاین در حالی است که روسیه هم . گرایش نشان دهد

                         

تحول روابط 
روسیه و ناتو در 
دوره مدویدف و 
تأثیر آن بر 
روابط دوجانبه 
با جمهوري 
اسالمی ایران

188
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هـاي   انقـالب «ویـژه پـروژه    و بـه 
سـازي و   ثبـات  بـراي بـی  ناخرسند و نگران بـوده و آن را عـاملی   

هاي حامی غرب در منطقه و تهدیدي بر منافع و امنیت ملی خود قلمداد 
اي هـ  ، هرچند تـالش دو دهه اخیر

مواضع تهران و مسکو را به هـم  
الشـعاع تـرس همیشـگی از     اما روابط ایران با روسیه همـواره تحـت  

گرچه سیاست نگـاه بـه    ،در این میان
هاي پایان جنگ تحمیلی موردتوجه 
اي جدید در بازتعریف رویکردهاي حاکم بـر  
تر با کشورهاي شرقی از زمان دولت نهـم  
نگاه ایران به روسیه در طول 
دو دهه اخیر، نگرشی راهبردي بوده و براي روابط با آن اهمیت زیـادي قائـل بـوده    
حفظ روابط خود با مسکو، در بحـران اول و دوم چچـن   
اي تند علیه روسیه در سـازمان  

تـري   رسد از جانب ایران، مواضـع ثابـت  
هـاي جمهـوري اسـالمی     طی دو دهه گذشته در قبال مسکو حاکم بوده، همه دولـت 

اي براي روسیه در سیاسـت خـارجی   
 2007اکتبـر 16در  کـه در جریـان سـفر پـوتین بـه تهـران      

براي شرکت در نشست سران کشورهاي ساحلی دریاي خـزر، دکتـر   
: جمهور، روسیه و ایران را متحدان طبیعی دانسته و اظهـار داشـت  

بـه  جمهوري اسالمی ایران، محدودیتی براي توسعه روابط با روسیه قائل نیسـت و  
). 174: 1388کرمـی،  (» باشـد 

ضرورت گسترش براي پرشدن 
هاي موجود و اهمیتی که دو کشور براي یکـدیگر دارنـد، همـواره بـا نکتـه      

ز بـه  به این معنی که ایران، بیش از هر چی
کند، امـا روسـیه    دولتی براي محدودسازي تهدیدهاي غرب نگاه می

کرمـی،  (اي و دوجانبـه توجـه دارد   

و بـه هاي واشنگتن در قالب نـاتو   مات و سیاستاز اقدا
ناخرسند و نگران بـوده و آن را عـاملی    ،در اوراسیا »رنگی

هاي حامی غرب در منطقه و تهدیدي بر منافع و امنیت ملی خود قلمداد  ظهور رژیم
دو دهه اخیررسد که در طول  ، به نظر میبر این اساس. کرد می

مواضع تهران و مسکو را به هـم   مبنی بر ایجاد نظم هژمونیک در جهان، بعضاً امریکا
اما روابط ایران با روسیه همـواره تحـت   ،نزدیک ساخته

در این میان. Katzma, 2009)( قدرت و مقاصد آن بوده است
هاي پایان جنگ تحمیلی موردتوجه  تر از سال جديطور   بهتداي انقالب و شرق از اب

اي جدید در بازتعریف رویکردهاي حاکم بـر   مرحله عنوان  بهدولت قرار گرفت، اما 
تر با کشورهاي شرقی از زمان دولت نهـم   ست خارجی و برقراري ارتباط نزدیکسیا

نگاه ایران به روسیه در طول  شود که از مجموع مباحث روشن می .بسیار پررنگ شد
دو دهه اخیر، نگرشی راهبردي بوده و براي روابط با آن اهمیت زیـادي قائـل بـوده    

حفظ روابط خود با مسکو، در بحـران اول و دوم چچـن   منظور  بهکه  طوري است؛ به
اي تند علیه روسیه در سـازمان   و از صدور بیانیه اي داخلی قلمداد نموده آن را مسئله

رسد از جانب ایران، مواضـع ثابـت   به نظر می. نس اسالمی خودداري کردکنفرا
طی دو دهه گذشته در قبال مسکو حاکم بوده، همه دولـت 

اي براي روسیه در سیاسـت خـارجی    ایران پس از فروپاشی شوروي جایگاه برجسته
کـه در جریـان سـفر پـوتین بـه تهـران       طـوري  انـد؛ بـه   قائل بـوده 

براي شرکت در نشست سران کشورهاي ساحلی دریاي خـزر، دکتـر   ) 1386مهر24(
جمهور، روسیه و ایران را متحدان طبیعی دانسته و اظهـار داشـت   نژاد، رئیس احمدي

جمهوري اسالمی ایران، محدودیتی براي توسعه روابط با روسیه قائل نیسـت و  «
باشـد  داکثري با آن کشـور مـی  روابط پایدار، مؤثر و حدنبال 

ضرورت گسترش براي پرشدن با وجود این در حالی است که روابط تهران کرملین، 
هاي موجود و اهمیتی که دو کشور براي یکـدیگر دارنـد، همـواره بـا نکتـه       ظرفیت
به این معنی که ایران، بیش از هر چی. رو بوده است روبه» تفاوت سطح«اساسی 
دولتی براي محدودسازي تهدیدهاي غرب نگاه می عنوان  بهروسیه 

اي و دوجانبـه توجـه دارد    عمدتاً به مزایاي رابطه با ایران در مسائل منطقـه 



بینــی مســکو در قبــال  هــاي مــبهم، دوپهلــو و غیرقابـل پــیش 
هـاي فنـی و    اي و همکـاري 

المللـی،   رسیدن مدویدف و تحول شـرایط بـین  
کنند که کرملین بر مبنـاي منطـق سیاسـت    

متحـده   موجود با نـاتو و ایـاالت  
تهـران بـا تکیـه بـر      بنابراین. 

هـا و ارتقـاي مجـدد     ها و توان دیپلماتیک باالي خود، سعی در رفـع کاسـتی  

اي ناتو در فضاي بعد از جنـگ سـرد،   
هاي نفـوذ ایـران    تدریج حضور پررنگی را در محیط پیرامونی و حوزه

  .شود پیدا کرده که این مسئله براي امنیت ملی کشور تهدید لحاظ می

هاي اخیر، در پـی   استاي اهداف مشخص و بلندمدت خود طی سال
حضور نهادینه و ایفاي نقش مؤثر در تحوالت روز دنیا بوده و در همـین زمینـه، بـا    

 1،»اي وگـوي مدیترانـه   گفـت 
بـا کشـورهاي    همکـاري  3»طرح مشارکت براي صلح
اي و  تهدیـد هسـته   نمایی اسالمی را در دستور کار خود قرار داده و توانسته با بزرگ

موشکی ایران، با تمامی کشورهاي حاشیه خلیج فارس قراردادهاي همکاري نظـامی  
علیـه جمهـوري    امریکـا اقدامات خصمانه 

سپتامبر، همانند قراردادن ایـران در محـور   
المللـی   اي آن در آژانـس بـین  

اش به شوراي امنیت و صدور چندین قطعنامـه  
                                                                
1. Mediterranean Dialogue  
3. Partnership for Peace 

هــاي مــبهم، دوپهلــو و غیرقابـل پــیش  سیاسـت ). 192: 1390
اي و همکـاري  زه پرونده هسـته ویژه در حو جمهوري اسالمی ایران، به

  .خوبی مؤید این مطلب است نظامی، به
رسیدن مدویدف و تحول شـرایط بـین   قدرت هاي اخیر نیز با به در سال

کنند که کرملین بر مبنـاي منطـق سیاسـت     دو کشور روابط نسبتاً سردي را تجربه می
موجود با نـاتو و ایـاالت  هاي  همکاري و رفع برخی چالشد درصد الملل بین

. کننده است برآمده که تداوم این روند براي ایران نگران
ها و توان دیپلماتیک باالي خود، سعی در رفـع کاسـتی   ظرفیت

  ).دکتر میرفخرایی(سطح روابط با مسکو دارد 

  ناتو و جمهوري اسالمی ایران. 2
اي ناتو در فضاي بعد از جنـگ سـرد،    تغییر در ماهیت، عملیات و راهبرد فرامنطقهبا 

تدریج حضور پررنگی را در محیط پیرامونی و حوزه این سازمان به
پیدا کرده که این مسئله براي امنیت ملی کشور تهدید لحاظ می

  راهبرد ناتو در قبال ایران. 2- 1
استاي اهداف مشخص و بلندمدت خود طی سالسازمان ناتو، درر

حضور نهادینه و ایفاي نقش مؤثر در تحوالت روز دنیا بوده و در همـین زمینـه، بـا    
گفـت «کردن سازوکارهاي هدفمندي ماننـد   طراحی و عملیاتی

طرح مشارکت براي صلح«و  2»ابتکار همکاري استانبول«
اسالمی را در دستور کار خود قرار داده و توانسته با بزرگ

موشکی ایران، با تمامی کشورهاي حاشیه خلیج فارس قراردادهاي همکاري نظـامی  
اقدامات خصمانه  به با توجه این امر . و اطالعاتی امضا کند

سپتامبر، همانند قراردادن ایـران در محـور    11در فضاي بعد از ویژه  اسالمی ایران، به
اي آن در آژانـس بـین   هاي هسته کردن فعالیت المللی شرارت، تالش براي بین

اش به شوراي امنیت و صدور چندین قطعنامـه   اي انرژي اتمی و ارجاع پرونده هسته
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کننـده   شنگتن در ناتو نگرانبه سبب نفوذ زیاد وا
اي ایران در دو مرحله قبل و بعد از 

در مرحله نخست : اي کشور به شوراي امنیت، قابل بررسی است
و در طول مذاکرات با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلـیس، مواضـع اعالمـی    

هـاي دیپلماتیـک بـراي     مستقیم در این موضوع و حمایت از تـالش 
شده  رسمی و اعالمطور   بهاي تهران 

در مرحله بعـد از ارجـاع پرونـده بـه     
ررسـی شـد و مقامـات ایـن     

اي ایـران ابـراز نگرانـی     اهداف هسـته 
بـار   این موضوع، نخستین). 210

موردتوجه قرار گرفت و اجـالس  
در بخارست، در بیانیه پایانی با ابراز نگرانـی عمیـق از خطـر    
هاي بالستیک آن، خواستار اجراي 

 2008در سـال  . تهـران شـد  
بـازتعریف  : براي جهانی نامطمئن

به که به مانیفست ناتو مشهور شد، چهار تهدید عمده جهانی 

هـاي کشـتار    یافتـه و گسـترش سـالح   

سازمان ملل، ناتو و اتحادیه اروپـا  
ترین تهدید ارزیابی  بزرگ عنوان

اي بـا   ، معاون دبیر کل ناتو در مصاحبه
نـاتو  « : اي ایران اظهار داشـت 

در مذاکرات جاري با ایران درگیر نیست، اما عمیقاً نگران خطـرات اشـاعه ناشـی از    
                                                                
1. Riga Summit  

به سبب نفوذ زیاد وا ).318: 1378دهقانی فیروزآبادي، (
اي ایران در دو مرحله قبل و بعد از  ، برخورد ناتو با موضوع هستهدر این میان. است

اي کشور به شوراي امنیت، قابل بررسی است ارجاع پرونده هسته
و در طول مذاکرات با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلـیس، مواضـع اعالمـی    

مستقیم در این موضوع و حمایت از تـالش  ۀمداخل مناتو عد
اي تهران  آمیز آن بود و موضوع هسته وفصل مسالمت حل

در مرحله بعـد از ارجـاع پرونـده بـه     . گرفت هاي آن قرار نمی در دستور کار نشست
ررسـی شـد و مقامـات ایـن     هاي ناتو ب شوراي امنیت، این موضوع در برخی نشست

اهداف هسـته به   نسبتسازمان، در اظهارات و اشارات خود 
210: 1386المللی،  دفتر مطالعات سیاسی و بین(اند  کرده

موردتوجه قرار گرفت و اجـالس   1نوامبر در ریگا 29و  28در بیانیه نشست ناتو در 
در بخارست، در بیانیه پایانی با ابراز نگرانـی عمیـق از خطـر     2007ریل سران در آو

هاي بالستیک آن، خواستار اجراي  اي ایران و نیز برنامه موشک تکثیر تسلیحات هسته
تهـران شـد  از سوي هاي صادره توسط شوراي امنیت  کامل قطعنامه

براي جهانی نامطمئناستراتژي کالن به سوي «نیز، در گزارشی با عنوان 
که به مانیفست ناتو مشهور شد، چهار تهدید عمده جهانی » مشارکت فراآتالنتیکی

  :ذیل تعریف شدصورت  
  گرایی مذهبی؛ تعصب سیاسی و افراط. 1
یافتـه و گسـترش سـالح    المللی، جنایات سـازمان  تروریسم بین. 2

  جمعی؛
  امنیت انرژي؛وهوایی و  تغییرات آب. 3
سازمان ملل، ناتو و اتحادیه اروپـا  هایی نظیر  ها و سازمان ملت تضعیف دولت. 4

(Nauman and Others, 2008).  عنوان  بهدر این گزارش، ایران
، معاون دبیر کل ناتو در مصاحبه2009دسامبر19در  ،از سوي دیگر. شده است

اي ایران اظهار داشـت  به توانمندي هسته  پیگل آلمان راجعخبرنگار مجله اش
در مذاکرات جاري با ایران درگیر نیست، اما عمیقاً نگران خطـرات اشـاعه ناشـی از    

                         



هاي آژانس  نگرانی از گزارش
اي ایـران را رد   احتمالی برنامه هسـته 

 1»مفهوم راهبردي جدید نـاتو 
ترین سند سیاسی این سازمان نیز، گروه کارشناسی به ریاسـت مـادلین   

تغییـر در   ، ضـمن تأکیـد بـر عـدم    
، اصـالحاتی را بـراي   1999هویت بنیادین ناتو در نخسـتین مفهـوم راهبـردي سـال     

. ارائـه داد  2020هاي دهه آینده تا سال 
در بخشی از گزارش این گروه تحت عنوان محیط امنیتی نوین، با عنایت بـه منطقـه   
اشاره شده که همچنان بـر امنیـت نـاتو    

  
نداشــتن بــه آن بــه متابعــت از 

: اره آمده اسـت ب دراین. اي خود
اي و  هـاي هسـته   اي، طراحـی سـالح  

معاهده واشنگتن، تهدیـد   5تواند تحت ماده 
در واقـع، مفهـوم   ). 28 :1389

در سـطح   امریکـا مقر نیل به اهـداف راهبـردي   
آورده و تصـویر نـاتو عمـدتاً    

 در. )Brezinski, 2009: 230( شـده اسـت  
هـاي   دفـاع در برابـر تهدیـد حملـه موشـک     

بالستیک ایران، این ایده را به وجود آورده کـه نـاتو چـه نـوع مأموریـت نظـامی را       
در ). 214: 1389میرزاخـــانی، 

در لیسـبون   2010ر نـوامب  20
شود، بحث اسـتقرار سـپر    اي که به ایران مربوط می

اي ناتو نـامی از ایـران بـرده نشـده، امـا اخبـار       
                                                                
1. NATOs New Strategic Concept

نگرانی از گزارش. هاي بالستیک ایران است اي و موشک هاي هسته برنامه
احتمالی برنامه هسـته تواند بعد نظامی  انرژي اتمی مبنی بر اینکه نمی

مفهوم راهبردي جدید نـاتو «در روند تدوین ). 213: 1389میرزاخانی، (است  کند،
ترین سند سیاسی این سازمان نیز، گروه کارشناسی به ریاسـت مـادلین    مهم عنوان  به

، ضـمن تأکیـد بـر عـدم    2010مه27، در امریکاآلبرایت، وزیر خارجه اسبق 
هویت بنیادین ناتو در نخسـتین مفهـوم راهبـردي سـال     

هاي دهه آینده تا سال  آمادگی این سازمان براي رویارویی با چالش
در بخشی از گزارش این گروه تحت عنوان محیط امنیتی نوین، با عنایت بـه منطقـه   

اشاره شده که همچنان بـر امنیـت نـاتو     تنیده خاورمیانه به سه روند مشخص و درهم
  :تأثیرگذار خواهد بود

  گرایانه؛ هاي افراط تداوم خشونت. 1
  هاي مداوم تنش میان اعراب و اسرائیل؛ جوشش. 2
نداشــتن بــه آن بــه متابعــت از  هــاي دولــت ایــران ازجملــه تمایــل سیاســت. 3

اي خود برنامه هسته در خصوصهاي شوراي امنیت  قطعنامه
اي، طراحـی سـالح   سازي سوخت هسته هاي ایران براي غنی تالش

تواند تحت ماده  هاي بالستیک دوربرد می انباشت موشک
1389کالم، زیبـا ( مهمی علیه ناتو در این دهه محسوب شود

مقر نیل به اهـداف راهبـردي   اد به راهبردي جدید با تبدیل این نه
آورده و تصـویر نـاتو عمـدتاً     جویی جهانی آن را فـراهم  چهارچوب مداخلهجهانی، 

شـده اسـت   امریکاها و راهبردهاي جهانی  بازتاب دیدگاه
دفـاع در برابـر تهدیـد حملـه موشـک     : متن اولیه این راهبرد جدید آمده است

بالستیک ایران، این ایده را به وجود آورده کـه نـاتو چـه نـوع مأموریـت نظـامی را       
میرزاخـــانی، (ضـــرورت در دســـتور کـــار خـــود قـــرار دهـــد  

20و  19وچهارمین اجالس سران نـاتو نیـز کـه در     بیست
اي که به ایران مربوط می ترین نکته پرتغال برگزار شد، مهم

اي ناتو نـامی از ایـران بـرده نشـده، امـا اخبـار        ماده38در بیانیه  .دفاع موشکی است
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ها قبل از گشایش رسمی اجـالس حکایـت از آن داشـت کـه     
گیـر آن در ترکیـه    ی و محل استقرار و نصـب رادارهـاي ره  

طبـق اظهـارنظر برخـی سـران     
جمهور فرانسه، در بحثی چون سپر دفاع موشـکی، نـام   

هـاي ضـدغربی جمهـوري     طـورکلی، سیاسـت  
المی ایران در سه دهه اخیر، لیبرالیسم را در تمام اشکال آن بـه چـالش کشـیده و    

ر کشورهاي عضـو نـاتو   بهاي لیبرالیستی از ارکان نظام حاکم 
این امر، بازیگران غربـی را بـه مهـار راهبـردي ایـران در قالـب       

خاص و کشـورهاي غربـی   طور 
برگرفته از این  ةعام، مراکز استکبار جهانی تلقی شده و تقابل با هر نهاد عمد

هـاي   مأموریت ،اساس بر این
حقـوقی و  به لحاظ اقدامات خارج از صالحیت این پیمان 

ها خارج از قلمرو سنتی در ارتبـاط بـا موضـوعات جدیـد، ایـن      
ها بر منافع و امنیت ملـی ایـران افـزایش    
تاکنون، شاهد مبارزه با تروریسم در افغانستان 

بـا   امریکـا  1»سـازي  دولـت «و تسلیحات کشتار جمعی در عراق و همچنـین، نقـش   
). 307: 1378دهقـانی فیروزآبـادي،   

و قفقاز در جنوب، شش  کشور آسیاي مرکزي
ضـمن اینکـه   . کننـد  کشور عضو شوراي همکاري خلیج فارس با ناتو همکـاري مـی  

نیروهاي ناتو در ترکیه، عراق و افغانستان حضور داشته و پاکستان را متحد راهبردي 
این در حالی است کـه جمهـوري اسـالمی ایـران، بارهـا طـی       

اي در منـاطق   لفتش را بـا حضـور نیروهـاي فرامنطقـه    
پیرامونی خود اعالم کرده و ایجاد فضاي جدید ژئوپلیتیک و گسترش حـریم امنیتـی   
                                                                
1. Nation Building 

ها قبل از گشایش رسمی اجـالس حکایـت از آن داشـت کـه      رسانهاز سوي منتشره 
ی و محل استقرار و نصـب رادارهـاي ره  موضوع سپر دفاع موشک

طبـق اظهـارنظر برخـی سـران     ). 56: 1389سـوري،  ( تواند موردتوجه ایران باشد می
جمهور فرانسه، در بحثی چون سپر دفاع موشـکی، نـام    مانند نیکوالسارکوزي، رئیس

طـورکلی، سیاسـت   بـه . ایران به شکل جدي مطرح است
المی ایران در سه دهه اخیر، لیبرالیسم را در تمام اشکال آن بـه چـالش کشـیده و    اس

هاي لیبرالیستی از ارکان نظام حاکم  اینکه ارزش به با توجه 
این امر، بازیگران غربـی را بـه مهـار راهبـردي ایـران در قالـب        بنابراین. بوده است

  ).میرفخرایی تردک(ساختار ناتو ترغیب نموده است 

  مواضع ایران در قبال ناتو. 2-2
طور   بهمتحده   از دیدگاه جمهوري اسالمی ایران، ایاالت

عام، مراکز استکبار جهانی تلقی شده و تقابل با هر نهاد عمدطور   به
بر این. قابل ارزیابی است راستا  در اینها همچون ناتو،  دولت

اقدامات خارج از صالحیت این پیمان  عنوان  بهجدید ناتو حتی 
ها خارج از قلمرو سنتی در ارتبـاط بـا موضـوعات جدیـد، ایـن       انجام این مأموریت

ها بر منافع و امنیت ملـی ایـران افـزایش     اثر این مأموریتبه   نسبتدغدغه امنیتی را 
تاکنون، شاهد مبارزه با تروریسم در افغانستان  2001ویژه اینکه از سال  بهداده است؛ 

و تسلیحات کشتار جمعی در عراق و همچنـین، نقـش   
دهقـانی فیروزآبـادي،   (همکاري نـاتو در عـراق و افغانسـتان هسـتیم     

کشور آسیاي مرکزي 11اینک در شمال ایران، روسیه و  هم
کشور عضو شوراي همکاري خلیج فارس با ناتو همکـاري مـی  

نیروهاي ناتو در ترکیه، عراق و افغانستان حضور داشته و پاکستان را متحد راهبردي 
این در حالی است کـه جمهـوري اسـالمی ایـران، بارهـا طـی       . کنند خود قلمداد می

لفتش را بـا حضـور نیروهـاي فرامنطقـه    هاي رسمی، مخـا  گیري موضع
پیرامونی خود اعالم کرده و ایجاد فضاي جدید ژئوپلیتیک و گسترش حـریم امنیتـی   

                         



کردن عرصه نفـوذ، کنتـرل    منزله تنگ
محمـدي،  (کنـد   راهبردي و تهدید عمق راهبردي، منافع و امنیت ملی خود تلقی مـی 

تواند ایران را در ابعاد نظامی و غیرنظـامی  
 بـه  بـا توجـه    ،از سـوي دیگـر  

گرایـی سیاسـی را در    گرایی نظامی است، ضرورتاً هـم 
توانـد از   یاسی، مطابق نظریـه وابسـتگی متقابـل مـی    

نهایـت، بـه همکـاري تجـاري و     

سازمانی تحت نفوذ  عنوان  به
ا در محیط امنیتـی خـود، پدیدآورنـده    

  :اشاره کرد زیرتوان به موارد 
  بردن مدل حکومت دینی ایران؛

حضـور نـاتو در اکثریـت منـاطق پیرامـونی      

  کشورهاي جدید عضو ناتو؛
شدن نقش و جایگاه برخـی کشـورهاي همسـایه ایـران در سیاسـت      

احتمال انجام عملیات جاسوسی در داخل مرزهـاي ایـران توسـط نیروهـاي     

گـرفتن رویـه    نی در صـورت پـیش  

  احتمال عضویت رسمی اسرائیل در ناتو و در نتیجه انزواي ایران در منطقه؛
سـازي   کشیدن بومی چالش مشارکت ناتو در ترتیبات امنیتی خلیج فارس و به

مشروعیت اقـدامات  از طریق 

نظر ایران با ناتو و در نتیجه، تأثیر منفی بر روابط ایران بـا اتحادیـه   

منزله تنگ براي کشورهاي عضو پیمان ناتو در منطقه را به
راهبردي و تهدید عمق راهبردي، منافع و امنیت ملی خود تلقی مـی 

تواند ایران را در ابعاد نظامی و غیرنظـامی   ؛ زیرا حضور ناتو در منطقه می)17: 1389
از سـوي دیگـر  . هاي جدیدي مواجه سازد با چالش) ناتوي فرهنگی(

گرایی نظامی است، ضرورتاً هـم  ساختار ناتو که نوعی نهاد هم
یاسی، مطابق نظریـه وابسـتگی متقابـل مـی    گرایی س پی خواهد داشت و هم

نهایـت، بـه همکـاري تجـاري و     به موضـوع دیگـر سـرایت نمـوده و در     موضوعی
  ).142: 1390فرازي، ( شوداقتصادي منجر 

بههاي ناتو  ، نگاه رایج ایران به سیاستبر این اساس
ا در محیط امنیتـی خـود، پدیدآورنـده    ، رویکردي تقابلی است و حضور آن رامریکا

توان به موارد  داند که از آن جمله می شماري می تهدیدهاي بی
بردن مدل حکومت دینی ایران؛ تالش ناتو براي زیرسؤال. 1
حضـور نـاتو در اکثریـت منـاطق پیرامـونی      از طریق محاصره فیزیکی ایران . 2
  ایران؛

کشورهاي جدید عضو ناتو؛ همسایگی تصنعی ایران با. 3
شدن نقش و جایگاه برخـی کشـورهاي همسـایه ایـران در سیاسـت       پررنگ. 4

  هاي عمده ناتو؛ خارجی قطب
احتمال انجام عملیات جاسوسی در داخل مرزهـاي ایـران توسـط نیروهـاي     . 5

  حضور در مناطق پیرامونی ایران؛از طریق ناتو 
نی در صـورت پـیش  محدودیت تعاملی ایران با مناطق پیرامـو . 6

  ایران؛از سوي تقابلی با ناتو 
احتمال عضویت رسمی اسرائیل در ناتو و در نتیجه انزواي ایران در منطقه؛. 7
مشارکت ناتو در ترتیبات امنیتی خلیج فارس و به. 8

  امنیت در خلیج فارس؛
از طریق ر ایران ب امریکاگذاري و فشار بیشتر  تأثیر نتوا. 9

  نکردن ایران با ناتو؛ ناتو بر ایران در صورت همراهی
نظر ایران با ناتو و در نتیجه، تأثیر منفی بر روابط ایران بـا اتحادیـه    اختالف. 10
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گیـري   ارزیابی حضور ناتو در منطقه حکایت از افزایش خشونت و نظـامی 

با استفاده از راهکارهـاي دیپلماتیـک در برقـراري    
ایران، بـر  به   نسبت امریکاارتباط با کشورهاي اروپایی ناتو، نباید فرصت داد دیدگاه 
گـرفتن اقـداماتی همچـون     ، بـا درپـیش  

کشورهاي منطقه و همچنین تحریک افکار عمومی علیه حضور ناتو، 

  ارزیابی آثار مناسبات روسیه و ناتو بر روابط مسکو با تهران
ها و ابهامات بسیار برخوردار بـوده، در  
سپتامبر و پشتیبانی و همکاري این کشـور در نبـرد جهـانی    

، طبـق  2010نـوامبر 4که در  طوري
نویس طـرح راهبـرد جدیـد نـاتو تـا سـال       

  :ارائه شد 
هـاي تعامـل سـازنده     طرح راهبـرد جدیـد نـاتو بایـد دربردارنـده سیاسـت      

بـر  هاي ناتو در گسترش روابط با کیفیت برتر با روسـیه  
همچنـین   .نگـري را دربرگیـرد  

  باید درهاي همکاري با روسیه را در همه سطوح بگشایند؛
 هـر گونـه  از » روسـیه  شوراي ناتو

همکاري دریغ نخواهند کرد و موارد خاصی را جهت کار مشترك با یکدیگر تعیـین  
آنجاکـه  البتـه از ). 264 و 263

یی داشـته و  امریکـا ماهیت تهدیدها در این طرح راهبردي، بیشتر منشأ و خاستگاهی 
هـاي   ارتقاي جایگاه روسیه و همکاري آن با نـاتو بیشـتر بـر اسـاس اراده و تـالش     

بیشـتر   امریکـا سـمت   بـه  ست تا طرف اروپایی، طبعاً احتمال گرایش روسـیه  
باما، روابط دو کشور به شکل جدیدي از سـر  

  اروپا؛
ارزیابی حضور ناتو در منطقه حکایت از افزایش خشونت و نظـامی . 11

  ).69: 1386اندام،  خوش(در منطقه خواهد داشت 
با استفاده از راهکارهـاي دیپلماتیـک در برقـراري    از سویی در چنین اوضاعی، 

ارتباط با کشورهاي اروپایی ناتو، نباید فرصت داد دیدگاه 
، بـا درپـیش  از سـوي دیگـر  مجموعه ناتو غالب شـود و  

کشورهاي منطقه و همچنین تحریک افکار عمومی علیه حضور ناتو، اعتمادسازي، با 
  ).میرفخرایی دکتر(مانع از نفوذ بیشتر آن در منطقه شد 

ارزیابی آثار مناسبات روسیه و ناتو بر روابط مسکو با تهران. 3
ها و ابهامات بسیار برخوردار بـوده، در   وابط روسیه و ناتو که همواره از فرازونشیب

سپتامبر و پشتیبانی و همکاري این کشـور در نبـرد جهـانی     11از رویداد فضاي بعد 
طوري علیه تروریسم، وارد مرحله جدیدي شده است؛ به

نویس طـرح راهبـرد جدیـد نـاتو تـا سـال        گزارش گروه کارشناسان براي تهیه پیش
 زیر، در خصوص مشارکت با روسیه پیشنهادهاي 2020

طرح راهبـرد جدیـد نـاتو بایـد دربردارنـده سیاسـت      . 1
  کشورهاي عضو ناتو با روسیه باشد؛

هاي ناتو در گسترش روابط با کیفیت برتر با روسـیه   این طرح باید طرح. 2
نگـري را دربرگیـرد   منافع مشترك، اعتماد متقابل، شفافیت و آینـده اساس 

باید درهاي همکاري با روسیه را در همه سطوح بگشایند؛ کشورهاي عضو ناتو
شوراي ناتو«کشورهاي عضو ناتو براي نیل به اهداف . 3

همکاري دریغ نخواهند کرد و موارد خاصی را جهت کار مشترك با یکدیگر تعیـین  
263: بروکسل سفارت جمهوري اسالمی ایران( کردخواهند 

ماهیت تهدیدها در این طرح راهبردي، بیشتر منشأ و خاستگاهی 
ارتقاي جایگاه روسیه و همکاري آن با نـاتو بیشـتر بـر اسـاس اراده و تـالش     

ست تا طرف اروپایی، طبعاً احتمال گرایش روسـیه  امریکا
باما، روابط دو کشور به شکل جدیدي از سـر  رو، در دوره مدویدف و او ازاین. است



بـه روسـیه، یـک     امریکـا که با سفر کلینتون، وزیر امور خارجه 
وزیر امور (و کیسینجر ) وزیر پیشین روسیه

بـراي  هـایی   حـل  تشکیل شد که وظیفه آنها بررسی و ارائه راه
.(  

هـاي   ، رونـد همکـاري  2010
هاي کشتار  هاي مبارزه با تروریسم، گسترش سالح

و بـه  جمعی و طرح دفاع موشکی مشترك، افغانستان و جمهـوري اسـالمی ایـران، ر   
تداوم این امر، منافع و امنیت ملی جمهوري اسـالمی  
که سردي محسوس روابـط روسـیه و ایـران از سـال     

ویـژه   هاي نزدیـک روسـیه بـا مجموعـه نـاتو و بـه      
نظر روسیه با ناتو مبنـی بـر ماهیـت    

هاي فنی و نظـامی و   اي و موشکی ایران، تحدید همکاري
تهران در کنار طرح دفاع موشـکی مشـترك بـا    

تهـران   هـاي روسـیه و نـاتو بـر روابـط مسـکو      
ها متغیر دیگر، مستقیم و غیرمستقیم روابـط  

  .تأثیر قرار داده است

اي ایران نقش انکارناپـذیریی داشـته اسـت، امـا     
با تهران، داراي ماهیت متفاوتی بـوده  
اندازي نیروگاه بوشهر، بـا اتخـاذ   

آمیزبـودن فعالیـت    اي تهران، بر صلح
از اي تأکیـد داشـته و    به فناوري هسـته 

آور شوراي امنیت علیـه ایـران، غـرب را    
این در حالی اسـت کـه مسـکو در چنـد سـال      

هـاي   ابـراز داشـته و مقـام   خصوص 
                                                                
1. Nuclear Cooperation 

که با سفر کلینتون، وزیر امور خارجه  اي گونه گرفته شد؛ به
وزیر پیشین روسیه نخست(گروه کاري به ریاست پریماکف 

تشکیل شد که وظیفه آنها بررسی و ارائه راه) امریکاخارجه پیشین 
).183: 1390کرمی، (ارتقاي سطح روابط دو کشور است 

2010نشست لیسبون در نوامبر به دنبال  ،از سوي دیگر
هاي مبارزه با تروریسم، گسترش سالح عملی بین روسیه و ناتو در حوزه

جمعی و طرح دفاع موشکی مشترك، افغانستان و جمهـوري اسـالمی ایـران، ر   
تداوم این امر، منافع و امنیت ملی جمهوري اسـالمی  . گسترش و تعمیق بیشتر است

که سردي محسوس روابـط روسـیه و ایـران از سـال      طوري کند؛ به ایران را تهدید می
هاي نزدیـک روسـیه بـا مجموعـه نـاتو و بـه       ، حاصل تأثیرات همکاري1388
نظر روسیه با ناتو مبنـی بـر ماهیـت      اجماع ،در این میان. شود متحده تلقی می ایاالت

اي و موشکی ایران، تحدید همکاري تهدیدکنندگی برنامه هسته
تهران در کنار طرح دفاع موشـکی مشـترك بـا     در خصوصنیز تغییر گفتمان مسکو 

هـاي روسـیه و نـاتو بـر روابـط مسـکو       ناتو، از نمودهاي مهم آثار همکـاري 
ها متغیر دیگر، مستقیم و غیرمستقیم روابـط   دههمراه   بهشود که تاکنون  می محسوب

تأثیر قرار داده است اي دو کشور را تحت دوجانبه و منطقه

  اي ایران تلقی تهدید از ماهیت برنامه هسته. 3- 1
اي ایران نقش انکارناپـذیریی داشـته اسـت، امـا      هرچند روسیه در روند برنامه هسته

با تهران، داراي ماهیت متفاوتی بـوده   1اي کشور در زمینه همکاري هستهسیاست این 
اندازي نیروگاه بوشهر، بـا اتخـاذ    تأخیرهاي مکرر در راهبا وجود که  اي گونه است؛ به

اي تهران، بر صلح شریک هسته عنوان  بهاز سویی مواضع دوپهلو، 
به فناوري هسـته  اي ایران و حق این کشور در دسترسی هسته

آور شوراي امنیت علیـه ایـران، غـرب را     الزام ۀدر تصویب چهار قطعنام ،سوي دیگر
این در حالی اسـت کـه مسـکو در چنـد سـال      ). 44: 1390امیدي، (کند  همراهی می

خصوص  در این اخیر، با لحن آشکارتري مواضع خود را 
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هاي آن در پرونده  نبودن سیاست
همچنـین، در  . انـد  اي اشاره کرده و حتی بر تحریم علیه ایران نیـز تأکیـد کـرده   

انـدازي تأسیسـات    راه در خصـوص 
هـاي شـوراي امنیـت     قطعنامـه 

خصوص، از ایـران خواسـت هرچـه    
آمیزبودن این تأسیسات را ثابت کرده و در این رابطه، حداکثر همکاري 

نـوري،  (هـا مبـذول دارد    المللی انـرژي اتمـی بـراي انجـام بازرسـی     
کنفرانس خبري مشترك با آنگال مرکـل، صـدراعظم آلمـان، در    

ایـران طـی مـدت    «: اظهار داشت
و کارشناسـان مـدتی اسـت کـه     

بارهـا  . ..اسـت شدن  اي اند که در آستانه هسته
ام که ایران، شریک تجاري فعال و دیرینه ماست، ولی این بدان معنا نیسـت کـه   
تفاوت باشیم یـا اینکـه عناصـر    

  ).119: 1389یاري، (» 
در جریــان ســفر گــروه  مــادلین آلبرایــت

راستاي تدوین مفهوم راهبردي جدید نـاتو، در مالقـات   
: گذاران و جامعه دانشگاهی روسیه اعالم کـرده بـود  

» ها بـه مـا بپیوندنـد    اي ایران، روس
امـه چهـارم تحـریم علیـه     رأي مثبت مسکو بـه قطعن 

واشـنگتن از برخـورد   «: اعالم کرد
یزدانـی  (» کنـد  اي ایران احساس مسـرت مـی  

جمهور روسـیه، در پاسـخ    ، دستیار رئیس
جمهور ایران از سیاست دوپهلوي روسیه در مقابـل ایـران،   

براي . کند بدون تردید، روسیه از منافع ملی بلندمدت خود پیروي می
شـفافیت و   گرایـی سیاسـی، عـدم   

جامعه جهـانی کـه نگرانـی    هاي مرتبط با 
پـذیرش طـرح    البتـه عـدم  ؛ )

نبودن سیاست نکردن ایران و روشن این کشور بر همکاري بلندپایه
اي اشاره کرده و حتی بر تحریم علیه ایران نیـز تأکیـد کـرده    هسته

در خصـوص گیـري خـود    ، مدویدف در موضع2009سپتامبر 
قطعنامـه  سازي را ناقض اندازي این مرکز جدید غنی فردو، راه

خصوص، از ایـران خواسـت هرچـه     توصیف کرد و ضمن ابراز نگرانی جدي دراین
آمیزبودن این تأسیسات را ثابت کرده و در این رابطه، حداکثر همکاري  تر صلح سریع

المللی انـرژي اتمـی بـراي انجـام بازرسـی      را با آژانس بین
کنفرانس خبري مشترك با آنگال مرکـل، صـدراعظم آلمـان، در     همچنین، در). 1388

اظهار داشتخصوص  در این  ).1389 تیر 24( 2010جوالي15
و کارشناسـان مـدتی اسـت کـه     ... اي بوده اسـت  هاي هسته طوالنی مشغول پژوهش

اند که در آستانه هسته ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده
ام که ایران، شریک تجاري فعال و دیرینه ماست، ولی این بدان معنا نیسـت کـه    گفته

تفاوت باشیم یـا اینکـه عناصـر     اي ایران بی چگونگی توسعه برنامه هستهبه   نسبتما 
» شود اي ایران، موجب نگرانی ما نمی نظامی برنامه هسته

مــادلین آلبرایــت ،2010وریــه ف 10چنــدي پــیش در 
راستاي تدوین مفهوم راهبردي جدید نـاتو، در مالقـات    کارشناسی ناتو به روسیه در

گذاران و جامعه دانشگاهی روسیه اعالم کـرده بـود   مداران، قانون با مقامات، سیاست
اي ایران، روس تر علیه برنامه هسته امیدواریم در تحریم سنگین«
رأي مثبت مسکو بـه قطعن به دنبال ). 23: 1389زیباکالم، (

اعالم کرد دانیل راسل، امریکاایران نیز، معاون وزیر خارجه 
اي ایران احساس مسـرت مـی   شدید و قاطعانه روسیه از برنامه هسته

، دستیار رئیسسرگی پریخودکوچندي بعد ). 1389مقدم، 
جمهور ایران از سیاست دوپهلوي روسیه در مقابـل ایـران،    میز رئیسبه سخنان انتقادآ

بدون تردید، روسیه از منافع ملی بلندمدت خود پیروي می« : اظهار داشت
گرایـی سیاسـی، عـدم    بـودن، افـراط   بینـی  غیرقابـل پـیش   هر گونهروسیه 

هاي مرتبط با  کارگیري تصمیم استمرار سیاست در به عدم
(Space War, 2010)» قبول است آنها را سبب شود، غیرقابل



تهران، در اتخاذ اقـدامات شـدید   
  ).دکتر میرفخرایی

  نظامی با جمهوري اسالمی ایران
 بازسازي و تقویـت تـوان نظـامی خـود و در    

کـه   طـوري  راستاي سیاست نگاه به شرق، به همکاري نظامی با روسیه روي آورد؛ به
با وجود نیز  2000، در سال 1989

حـال و   بـااین . اي را با مسکو امضـا کـرد  
هـاي   نظر به اینکه ایران طی دو دهه اخیر، از خریداران عمده تسلیحات و تکنولوژي

هـاي نظـامی    موازات توسعه همکـاري 
بـه ایـران را کـه در     300هاي اس

 1929بین دو کشور امضا شده بـود، تـا زمـان تصـویب قطعنامـه      
شوراي امنیت به تأخیر انداخت و با تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه تهـران  
بـا حمایـت روسـیه، دمیتـري مدویـدف در      
اقدامات مربـوط بـه اجـراي قطعنامـه شـماره      
صادر کرد که بر اساس آن، صدور تانک، 
هاي کالیبر بزرگ، هواپیماهاي جنگی، بالگرد، ناو جنگـی و  

ر به ایران منع و همچنین واگذاري خدمات مـالی د 
اشـخاص حقیقـی و حقـوقی روسـیه، بـه      

بنـابراین، گسـترش و    ؛)1390
هاي عملی بین روسیه و ناتو، با تأثیر منفـی بـر روابـط دوجانبـه بـا      

  .کند

سپتامبر، چنان گسترش یافت که در 
تر تهدیـد یـا    ، بازیگري همچون روسیه که پیش

اینک در عین وجود برخی تعرضـات، خـودي تعریـف    
در  امریکاهاي  تالشبه دنبال 

تهران، در اتخاذ اقـدامات شـدید   از سوي اي  روسیه در موضوع مبادله سوخت هسته
دکتر میرفخرایی(تأثیر نبوده است  بیخصوص  در این امنیتی مسکو 

نظامی با جمهوري اسالمی ایران هاي فنی و تحدید همکاري. 2-3
بازسازي و تقویـت تـوان نظـامی خـود و در    منظور  بهایران پس از جنگ تحمیلی و 

راستاي سیاست نگاه به شرق، به همکاري نظامی با روسیه روي آورد؛ به
1989میلیارد دالري با شوروي در 15نامه  ضمن موافقت

اي را با مسکو امضـا کـرد   ساله واشنگتن، سند همکاري ده هاي نگرانی
نظر به اینکه ایران طی دو دهه اخیر، از خریداران عمده تسلیحات و تکنولوژي

موازات توسعه همکـاري  نظامی روسیه بوده است، در چند سال اخیر به
هاي اس روسیه با ناتو، مسکو قرارداد فروش سامانه موشک

بین دو کشور امضا شده بـود، تـا زمـان تصـویب قطعنامـه       2007اواخر سال 
شوراي امنیت به تأخیر انداخت و با تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه تهـران  

بـا حمایـت روسـیه، دمیتـري مدویـدف در       2010توسط شـوراي امنیـت در ژوئـن    
اقدامات مربـوط بـه اجـراي قطعنامـه شـماره      «ت عنوان ، فرمانی تح2010سپتامبر22

صادر کرد که بر اساس آن، صدور تانک، » 2010ژوئن  9شوراي امنیت مورخ  1229
هاي کالیبر بزرگ، هواپیماهاي جنگی، بالگرد، ناو جنگـی و   خودروهاي زرهی، توپ

به ایران منع و همچنین واگذاري خدمات مـالی د » 300اس«هاي ضدهوایی  سیستم
اشـخاص حقیقـی و حقـوقی روسـیه، بـه      از سـوي  اي ایـران   رابطه با برنامـه هسـته  

1390نـوري،  (هاي حقیقی و حقوقی ایران منـع شـد    طرف
هاي عملی بین روسیه و ناتو، با تأثیر منفـی بـر روابـط دوجانبـه بـا       تعمیق همکاري

کند ید میتهران، منافع امنیتی جمهوري اسالمی ایران را تهد

  گیري نتیجه
سپتامبر، چنان گسترش یافت که در  11هاي روسیه و ناتو در فضاي بعد از  همکاري

، بازیگري همچون روسیه که پیش2020مفهوم راهبردي جدید تا سال 
اینک در عین وجود برخی تعرضـات، خـودي تعریـف     آمد، هم رقیب به حساب می

به دنبال همکاري آن با ناتو که ضمن اینکه پذیرش . شده است
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رضایت این کشور حاصل شد، از اهداف و دستاوردهاي مهم نشسـت لیسـبون   
هاي آتـی   مخالفت با گسترش ناتو به شرق در سال

از طریـق  تا  کند نیز، بیش از آنکه به رقیبی نظامی در برابر ناتو تبدیل شود، تالش می
از . هاي آتی این پیمان تطبیق دهـد 

هرچند روابط روسیه و ایران در دوره پساشـوروي، بـه دلیـل حمایـت     
هاي نظامی حائز  اي تهران و برخی همکاري

اهمیت است، اما این کشور در نگرش به ایران، همواره مالحظات سیاسـی و نظـامی   
نظامی بـا تهـران اسـتقبال    هاي اقتصادي و 

خواهد بـا گسـترش روابـط میـان دو     
ایـن در   .(Friedman, 2009)اشنگتن آسیبی جـدي وارد کنـد   

شرایطی است که جمهوري اسالمی ایران به دالیل راهبردي، سیاسی و ایدئولوژیک، 
اي و جهانی ناتو را تهدیدي جدي علیه امنیت ملـی خـود قلمـداد    

هـاي اخیـر، روابـط     هاي نزدیک روسـیه و نـاتو در سـال   
همراه   بهتأثیر قرار داده که این کشور 

نـد و ضـمن تحدیـد برخـی     
شوراي امنیت علیه ایران رأي مثبـت  

هـاي   درکل، با درنظرگرفتن جایگاه روسیه در مفهوم راهبردي و مأموریت
رسد که جمهوري اسالمی ایران بایـد ضـمن بـازتعریف نـوع     

بینـی و نقـش    شور، همکاري خود را با آن بر اسـاس اصـل واقـع   
  .و ناتو تنظیم و به آن توجه کند

رضایت این کشور حاصل شد، از اهداف و دستاوردهاي مهم نشسـت لیسـبون    جلب
مخالفت با گسترش ناتو به شرق در سالبا وجود روسیه . رود به شمار می

نیز، بیش از آنکه به رقیبی نظامی در برابر ناتو تبدیل شود، تالش می
هاي آتی این پیمان تطبیق دهـد  ارتباط مستمر و مؤثر، منافع ملی خود را با برنامه

هرچند روابط روسیه و ایران در دوره پساشـوروي، بـه دلیـل حمایـت      ،سوي دیگر
اي تهران و برخی همکاري تکنولوژیک و سیاسی آن از برنامه هسته

اهمیت است، اما این کشور در نگرش به ایران، همواره مالحظات سیاسـی و نظـامی   
هاي اقتصادي و  غرب را مدنظر دارد و بااینکه از همکاري

خواهد بـا گسـترش روابـط میـان دو      کند، اما مرزي براي آن در نظر ندارد و نمی می
اشنگتن آسیبی جـدي وارد کنـد    و کشور به روابط مسکو

شرایطی است که جمهوري اسالمی ایران به دالیل راهبردي، سیاسی و ایدئولوژیک، 
اي و جهانی ناتو را تهدیدي جدي علیه امنیت ملـی خـود قلمـداد     راهبردهاي منطقه

هاي نزدیک روسـیه و نـاتو در سـال    هرحال، همکاري به. کند می
تأثیر قرار داده که این کشور  تهران را چنان تحت اي مسکو دوجانبه و منطقه
نـد و ضـمن تحدیـد برخـی     دا اي و موشـکی ایـران را تهدیـد مـی     ناتو، برنامه هسته

شوراي امنیت علیه ایران رأي مثبـت   1929هاي نظامی با تهران، به قطعنامه  همکاري
درکل، با درنظرگرفتن جایگاه روسیه در مفهوم راهبردي و مأموریت. داده است

رسد که جمهوري اسالمی ایران بایـد ضـمن بـازتعریف نـوع      جدید ناتو، به نظر می
شور، همکاري خود را با آن بر اسـاس اصـل واقـع   نگاه خود به این ک

و ناتو تنظیم و به آن توجه کند امریکاجدیدش در تعامل با 
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اي  المللی رویکرد فرامنطقـه  مجموعه مقاالت همایش بین
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، 1389 رتیـ  7، »تهران یی؛ پیامدها بر روابط مسکو

www.risiran.com 

، فصـلنامه سیاسـت خـارجی    ،»روسیه، ناتو و جمهوري اسالمی ایـران 

 ،»و اروپا امریکاگرایی با  نگاهی به مواضع جدید روسیه در قبال ایران؛ هم

www.iraneurasia.com 

Sean, Kay, NATO and the Future of European Security

Field Pub). 
Friedman, George, “The Middle East and Russia: New Game

www.Stratfor.com. 
Dehass, Marcel, “Medvedevs Security Policy: A Provisional Assessment

www.mydomainwebhost.com

Kay, Sean, “Missile Defence and the European Secu

presentation, Annual Meeting of the International Studies Association

York city, February 2009.

Klussmann, Uwe and Others, 

Promise to Moscow?

Katzman, Kenneth, “the Iran Sanction Act

www.CRS.Gov. 

Shalicashvili, John, Klaus Nauman and Others, 

Uncertain World: 

www.csis.org 

Space War, “Russian Condemns Demagoguery After Ahmadinejad Criticism

See: www.spacewar.com

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی،  و بین مطالعات سیاسی
  .ناتو
ایران و روسیه؛ متحد شرقی یا تهدید جنوبی؟« ).1389 پاییز( کرمی، جهانگیر

  .3، شماره روابط خارجی
نـاتو و آینـده روابـط بـا کشـورهاي اسـالمی      « ).1389 پاییز( میرزاخانی، اکرم

  .وچهارم ، سال بیستخارجی
ــا،   ــوري، علیرض ــران    «ن ــال ای ــیه در قب ــرد روس ــر در رویک ــایگان تغیی نش

www.iraneurasia.ir   
یی؛ پیامدها بر روابط مسکوامریکانماي  گیري روسیه با قطب سمت«، ـــــــ

  :در

روسیه، ناتو و جمهوري اسالمی ایـران «  ).1389 پاییز( یاري، سعید
  .وچهارم سال بیست

نگاهی به مواضع جدید روسیه در قبال ایران؛ هم«مقدم، محمدعلی،  یزدانی
  :، در1389 تیر 7

NATO and the Future of European Security, (New York: Roman and Little 

Friedman, George, “The Middle East and Russia: New Game”, February 14, 2006. See: 

 

Medvedevs Security Policy: A Provisional Assessment”, 2009, see: 

www.mydomainwebhost.com. 
Missile Defence and the European Security Dilemma”, Paper presented for 

presentation, Annual Meeting of the International Studies Association, New 

York city, February 2009. 

Klussmann, Uwe and Others, “NATO's Eastward Expansion: Did the West Break Its 

Promise to Moscow?”, February 2011, See: www.natoinfo.com. 
the Iran Sanction Act”, Congressional Research Service, 2009, See: 

Shalicashvili, John, Klaus Nauman and Others, “Towards a Grand Strategy for an 

Uncertain World: Reneving Transatlantic Partnership”, 2008, See: 

Russian Condemns Demagoguery After Ahmadinejad Criticism”, May 2010, 

war.com   



  

تحول روابط 
روسیه و ناتو در 
دوره مدویدف و 
تأثیر آن بر 
روابط دوجانبه 
با جمهوري 
اسالمی ایران

202


