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 چکیده
ای و های منطقهبازیگری است در ردیف قدرت یپس از فروپاشی اتحاد جماهیر شورور یهروس

ایم. جمهووری ودهآن بهای راهبردی رو به سمت قدرت جهانی شدن که شاهد تغییر در اولویت
روابو   اسالمی ایران بعد از فروپاشی شوروی، جایگاه متمایزی در سیاست خارجی روسیه دارد.
هوای یایران و روسیه فارغ از الزامات ناشی از همجوواری جغرافیوایی، سووابا تواریهی، هم ار

در میوان ای همواره ی ی از مسائل موورد توجوه در سوه سوطخ داخ وی اقتصادی و رواب  منطقه
الم  وی بووده اسوت. در دوران ریاسوت جمهووری ای و بیننهبگان ایران و روسیه، سطخ منطقه

خووردار ، ایران از اهمیت قابل توجهی در سیاست خارجی روسیه بر2012از سال  یژهوپوتین به 
سوق پیدا کورد. در  خاورمیانه اهبردی روسیه در منطقهگیری آن به سمت مشارکت رشد و جهت

توی های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیپرتو این روی رد، رواب  گسترده ایران و روسیه در زمینه
شوود ایون اص ی که در این پوژوه  مطورم می سؤالدر سطخ دو متحد استراتژیک ارتقا یافت. 

 2018توا  2012اسالمی ایران بوین سوالهای روسیه در قبال جمهوری  م براست که روی رد حاک
چگونه بوده است؟ در پاسخ باید گفت کوه روی ورد اصو ی سیاسوت خوارجی روسویه در قبوال 

المی با جمهوری اسوها از تفاوت هویتی روسیه از غرب و شباهت متأثر جمهوری اسالمی ایران
 تح ی وی و روش –روش تحقیا در ایون پوژوه  توصویفی  .ایران در تقابل با غرب بوده است

 .و اینترنتی استای منابع کتابهانهها گردآوری داده
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 مقدمه 

های اقتصادی و فنی ایران و روسیه فوراهم پس از پیروزی انقالب اسالمی بستر هم اری

تواند متحدی نیرومند برای برقراری آمد کوه روسیه جدید میشد و ایون تصور به وجود 

مناسبات با ایران باشد؛ اما بورخال  دوران حاکمیوت حوزب کمونیسوت، سواختار نظوام 

گیری در جمهوری فودراتیو روسویه ی پارچووه نیسوت و در چنود دهوش گ،شوته، تصمیم

الم  وی و ل بینروی ردهای متفاوتی در رابطوه بووا چگوونگی و سوطخ روابو  بوا مسوائ

های بندی قودرتای از جم ه ایران تجربوه کورده اسووت. بحوران سووریه و صوفمنطقه

بستر مناسبی را بورای هم واری دو کشوور فوراهم کورد. ایوران و  یاو فرامنطقه یامنطقه

روسیه همسایگان تاریهی هستند که از دیربواز روابطوی بوا فوراز و فورود را پشوت سور 

های دوجانبوه، یوی چنود مایل رهبران دو کشور به گسترش هم اریاند. با وجود تنهاده

دهه گ،شته عمالً رواب  ایران و روسیه تحت تأثیر عوامل مهت ف، از جم ه عامل غورب، 

 های زیادی داشته است.فراز و نشیب

های ناشی از همجواری جغرافیوایی، سووابا فارغ از ضرورت رواب  ایران و روسیه، 

ای که هر یک از دو کشور در عرصوه اقتصادی، به دلیل موقعیت ویژهتاریهی و نیازهای 

الم  ی مورد توجه خاصی قرار داشته اسوت. الم ل دارند، از سوی محافل بینسیاست بین

های یبیعی عظیم موجود در دو کشور )نفت و گاز(، نیروی عوام ی متعددی مانند ثروت

ی و عامل آمری ا و غرب که همراه با بسیاری اهای نظامی، تأثیرات منطقهانسانی، توانایی

ای به خود بگیرد. بوا وجوود عوامل دیگر باعث شده تا رواب  مس و و تهران اهمیت ویژه

های ی ودیگر، ایون دو کشوور تردیدهای موجود میان دو یر  دربارة رفتوار و سیاسوت

د. دو کشوور منافع مشترک بسیاری در آسیای مرکزی و خاورمیانه بویژه در سووریه دارنو

همچنین تضادهای مشترک عمیقی با سیاست خارجی آمری ا داشته و آمادگی دارند و در 

میوان، همگوام بوا  یونها مهالفوت خوود را اعوالم کننود. در ازمان مناسب با این سیاست

تر شدن رواب  روسیه با ایاالت متحده و غرب از زمان آغاز بحران اوکراین در سال وخیم

های خود را برای گسترش روابط  با ایران افزای  داده است. ایون ، مس و تالش2014

ها باعث شده تا روابو  دو کشوور بوه سوطخ اسوتراتژیک برسود. روش افزای  هم اری
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تح ی ی اسوت کوه بوا اسوتفاده از نظریوه  -تحقیا این پژوه ، روش تطبیقی و توصیفی

 .پردازدیسالمی ایران منئوریالیسم به بررسی سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری ا

 

 چهارچوب نظری؛ سازه انگاری. 1

بور ایون اسوت کوه ایون سواختار آنارشویک سیسوتم « الم ولنظریه سیاست بین»والتز در 

کنود و فشوار سواختار آنارشویک سیسوتم الم  ی است که رفتار واحودها را تعوین میبین

و یوا هویتشوان همگوی  های درونیها فارغ از ویژگیشود که دولتالم  ی موجب میبین

(. بر این اساس در واقوع Waltz,1979الم ل داشته باشند )رفتاری مشابه در سیاست بین

هوا را نواگزیر از تقوالی الزامات ساختاری و یا به عبارتی انگیزش بقوا در آنارشوی دولت

نماید. ونت با نقد نظریه ریالیسم سواختاری والتوز ایون قدرت به مثابه رفتاری ی سان می

الم ل واقعیتوی اسوت کوه بوه شو ل اجتمواعی دیدگاه را ارائه کرده است که سیاست بین

ساخته و پرداخته شده است. ونت بوین نیروهوای موادی و نیروهوای معنوایی در حیوات 

شود و بر این باور است که هنگامی کوه بوین نیروهوای موادی و الم  ی تمایز قائل میبین

توانیم تبیین حیات اجتماعی را آغاز نماییم، ونت بور نیروهای معنایی تمیز قائل شویم می

این است که جهان اجتماعی یک واقعیت است اما این واقعیوت واقعیتوی غیرمادیسوت و 

(. بور ایون اسواس سواختار آنارشویک سیسوتم 221: 1384قابل شوناخت اسوت )ونوت، 

یوا یوک الم  ی یک واقعیت مادی و الیتغیر نیست ب  ه یوک واقعیوت معنوایی اسوت بین

یابد و هر فرهنگ است که به مثابه ی ی از سه فرهنگ هابزی، الکی و یا کانتی ت وین می

هوا در پوی خواهود های سه گانه آنارشی پیامدهایی متفاوت بورای دولتکدام از فرهنگ

ای فرهنگی و معنایی است داشت. بنابراین ساختار آنارشی بی  از آن ه مادی باشد پدیده

متموایز خواهود داشوت  ییهواهوای سوه گانوه، منطاهر کدام از فرهنگ که بسته به غ به

شووند، در ها دشمنان ی دیگر تصور می(. در فرهنگ هابزی دولت351:1384)مشیرزاده، 

ها برای ی ودیگر بوه مثابوه رقیوب هسوتند و در فرهنوگ کوانتی نیوز فرهنگ الکی دولت

به سه فرهنگ متفاوت از آنارشوی ها برای ی دیگر به مثابه دوست هستند. با توجه دولت

 سه منطا متفاوت از آنارشی نیز وجود دارد.
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بوازیگران در سیاسوت  ینتورها به مثابوه مهمونت از سویی نیز بر این است که دولت

ها نیز درون زاد اسوت بوه ایون اجتماعی هستند و منافع دولت الم ل کنشگرانی عمیقاًبین

از پی  داده شوده نیسوت ب  وه برآموده از معوانی  ها چیزی مس م ومعنا که منافع دولت

ها و منوافع نمایند، ارجحیتاالذهانی تغییر میاالذهانی است و همانگونه که معانی بینبین

(. ونت سعی در تبیین سیاست 246:1391-248کنند )برچیل و دیگران،دولت نیز تغیر می

الم ل، تبیینوی اجتماعی سیاست بیننماید این نظریه الم ل دارد و آنگونه که اذعان میبین

هوا ارائوه الم  ی است و برای درک سیاست خوارجی دولتت وین گرایانه از سیاست بین

ها، ت وین گرایوی ونوت نشده است. اما پژوهشگران برای بررسی سیاست خارجی دولت

 ها چیزی است که در بستر تاریهی ت وویناند. بر این اساس هویت دولترا به کار بسته

هاسوت. از دیودگاه وی، ترین مؤلفه در تعیین سیاست خوارجی دولتیابد. هویت مهممی

ها به عنوان کنشگران نیت مند دارنود و ای است که دولتهویت خصوصیت و یا ویژگی

شود. به عبارتی هیوت یک ویژگی ذهنی در سطخ موجد تمایالت انگیزشی و رفتاری می

از خود دارد ودر چهارچوب جهانی خاص که بوه واحد است که ریشه در فهم کنشگران 

هوا را تعریوف کنود هویوت کیسوتی دولتیور اجتماعی ساخته شده است، معنا پیودا می

هوا دسوتهوش دهود، هویوت دولتها را شو ل میها و منافع دولتنماید و ارجحیتمی

نمایود یور مییها نیز تغشود و در پی آن رفتار بیرونی یا سیاست خارجی دولتتحول می

الم ول، نووعی هوا در نظوام بین(. از دیدگاه ونت، هور کودام از دولت326: 1384)ونت، 

ها را دهد و پی  بینی رفتار آنالم  ی ش ل میها در نظام بینهویت دارند که به رفتار آن

ها ش ل گرفته کند. این هویت که در یول تاریخ و در تعامل با دیگر هویتام انپ،یر می

در ایون  (.326: 1384)ونوت،  های سیاست خارجی اسوتگیریؤثر در تصمیمو عام ی م

الم ل و همچنین جایگاه ایران در سیاست خارجی روسویه راستا، درک روسیه از نظام بین

رسود کوه در این چهارچوب قابل بررسی است. در واقوع، بوه نظور می 2018تا  2012از 

وسیه با ایران در این دوره زمانی شوده های هویتی روسیه با غرب باعث نزدی ی رتفاوت

 است.
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در روند تصمیم سازی اسوتراتژیک و توالش بورای ارتقوای جایگواه روسویه، پووتین بوا 

تاکید بر فرصت ی بی راهبردی و همچنین نظر به اهمیت زیاد عوامل مؤثر بور سیاسووت 

عینی گرایی است، اقتصادی کردن سیاسوت خووارجی را خارجی عم گرایانه که مبتنی بر 

بوسیار مورد توجه قرار داد. با توجه بوه این وه روسویه از جانوب تهدیوودهای بووسیاری 

کرد، تعامل گزینشی یک مؤلفه بوسیار کارآمود در سیاسوت خوارجی احوساس خطور می

توسعه مفهوم سیاست شد که چند کارآیی داشت. اول: عمو گرایانوه پووتین محسوب می

ها و خارجی و امنیتی روسیه بووه دو بعود سوهت و نورم؛ دوم: ضومن تف یوک فرصوت

تهدیدهای کشور در یک گستره وسویعی از ابعاد نرم و سهت، تالش گردید کوه منووافع 

گونواگون بور اسواس اصول شرط بندی بر روی قویتر و هم اری  یکوشور در حووزهوا

زیگر خارجی تأمین نماید. تأکیود بر روی مبوارزه بوا تروریسوم با کارآمدترین یر  و با

های امنیتی این کشور و همچنین ممانعوت هم نیز برای تقابل با سرایت تروریسم به ح قه

از حاکمیووت وئوپ یتیووک تروریسووم بووا حمایووت غوورب و بووه ضوورر روسوویه و تقویوووت 

ه در عمول سیاسوت یک جانبه گرایانه آمری ا بود به همین خوایر اسوت کو هاییاستس

گرای  بوه سمت شرق، تاکید برچند جانبه گرایی و موازنه نرم را در دستورکار قرار داد. 

ها گستره تهدیدهای امنیتی متوجه ها امیدوار هستند با اتهاذ این سیاستدرحقیقت روس

خود را کاه  دهند و اهودا  غوایی فدراسویون روسویه را در عوین حوال جاموه عمول 

 (.15: 1395وری آرانی، بپوشانند )منص

بعد از تحرکات اوکراین که به سمت غرب حرکت کرد و به عنوان یک خو  مقودم  

برای روسیه ق مداد شد روسیه جزیره کریمه را گرفت و با انجام یوک انتهابوات جزیوره 

کوه جزیوره کریموه از لحواه راهبوردی و کریمه به روسیه انضمام پیدا کرد. به دلیول این

دانیود دو اسوتراتژی در دنیوا مطورم بووده ار مهم است؛ همان یور که میاستراتژیک بسی

های دریایی کنند و یگانها بیشتر در مورد آن کار میاست، استراتژی بحری که آمری ایی

هوا بیشوتر بوا آورنود، روسشان را با استفاده از دریاها به حرکت در میو زمینی و هوایی

راتژی اعتقاد دارند. جزیره کریمه از این بعد بسیار برای ت یه بر نیروهای زمینی بر آن است

توانست راهبردش را به استراتژی بحری آمری ا متصل کنود، روسیه اهمیت داشت که می
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های جدیدی بوین روسویه و غورب و ل،ا به خاک روسیه انضمام داد و این آغاز درگیری

هایی را اعمال کنند تا تحریمها تهدید کردند و بعد سعی کردند باالخص آمری ا شد و آن

ای به روسیه وارد شود تا این کشور تس یم شود، اما مشهص بود که روسویه فشار فزاینده

کرد اما در فشار داد از بازگرداندن کریمه استن ا  میحتی اگر جنگ جهانی سوم رخ می

رکوت های آمری ا و غرب که قصد داشتند این کشور را منزوی کننود اقودام بوه حتحریم

تر در سوریه در کنار ایوران بوود، ایون جدیدی کرد و آن حرکت در حقیقت حضور فعال

 ,Tsygankovروسیه را به حالت تهاجمی تبدیل کورد ) یاستراتژی بهوبی حرکت دفاع

2019: 228-229). 

در حقیقت ورود روسیه به سوریه اجازه نداد روسیه در آن حالت انزوا و س ون باشود  

و ل،ا نق  فعال خودش را نشان داد، هم اری روسیه و ایران در سوریه به عنوان یک مدل 

دهود وسیه موفا بووده اسوت. ایون تحرکوات نشوان میجدید تعریف شد و در این مدل ر

تواند یک نظم و مدل هم اری جدیودی را بوا رسد که میروسیه به یک نقطه رسیده یا می

توانود از آن کوه میجمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها تعریوف کنود و عوالوه بور این

دی، سیاسوی، اجتمواعی و های اقتصواتواند با هم اریحالت فشار آمری ا و اروپا ب اهد می

رسد در حال حاضر پوتین ایون مودل را در پوی  نظامی قدرتمندتر از قبل شود. به نظر می

منافع م وی  ینکند. دکترین عما استراتژیک روسیه، در راستای تأمگرفته و با آن حرکت می

 روسیه در شرای  جدید به وجود آمده، مطرم گردید و در دوره پوتین این مسوئ ه بوه یوک

 (.21: 1395، ی)منصوری آران استراتژی عم ی و کاربردی تبدیل شد

 

 2018تا  2012روابط روسیه و ایران از . 3

ای خاورمیانوه بوا مووجی از های اخیر و در نتیجه تحوالت منطقوهتهران و مس و در سال

ت هوایی بورای باثبواانود توا م انیزمها در تالشاند. آنرواب  مثبت و سازنده روبرو شده

ها نشانگر عما بهشی قابل توجهی های آنسازی رواب  در آینده فراهم آورند. هم اری

(. Geranmayeh & Liik: 2016: 1به پیوندهای سیاسی و دفاعی بین دو کشور است )

به دنبال روند رو به رشد رواب  فی مابین، رئیس جمهوری اسالمی ایران، آقای روحوانی 

های گ،شته تصمیماتی که در ماه»دارد که د کرده و اشاره میدر مس و نیز بر این امر تأکی

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andrei+Tsygankov&text=Andrei+Tsygankov&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andrei+Tsygankov&text=Andrei+Tsygankov&sort=relevancerank&search-alias=books
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و همچنین امروز اتهاذ کردیم نشان آن است کوه موا در روابو  اقتصوادی و فرهنگوی و 

ع می در مسیر توسعه همه جانبه رواب  دو کشور به سمت یک رواب  راهبردی در حال 

وقی و سیاسوی از (. ایجواد بسوترهای حقوTsygankov, 2013: 74-75«)حرکت هستیم

 ها در این راستا است.اقدام دولت ینتریریا قراردادهای دوجانبه مهم

عوامل متعددی بر روابو  ایوران و روسویه تأثیرگو،ار بووده اسوت. در خوود روسویه 

های متفاوتی بر رواب  دو کشور سایه اف نده بود. قبل از روی کارآمدن پووتین در دیدگاه

گاه خاص ایشان نگاه بیشتر به غرب و اتحادیه اروپا بوود روسیه و در زمان مددو ، دید

هوای متعوددی اعوم از احوزاب سیاسوی و برخوی از و از یر  دیگر در آن زموان گروه

های روسویه ماننود وزارت از بدنه دولوت و وزارتهانوه ییهاکارشناسان سیاسی در به 

روی روسویه های دیگوری مثول وزارت نفوت و انوخارجه، وزارت دفاع و وزارت خانوه

دیدگاه مثبتی نسبت به ایران نداشتند و جمهوری اسالمی ایران را نه به عنوان یک رقیوب 

های کردند. در بعضی مووارد ماننود زمینوهب  ه به عنوان کشوری غیر قابل اعتماد نگاه می

دانسوتند. انروی به ویژه نفت، گازوئیل و گاز، جمهوری اسالمی ایران را رقیوب خوود می

ها باعث شده بود که تا حدی رواب  ایران و روسیه در حاشیه قرار بگیرد و از گاهاین دید

گرمی و استراتژیک بودن فاص ه بگیرد. با تغییر قدرت در روسیه و روی کار آمدن پوتین 

ها به حاشیه رانده شود و بعضواً الم  ی این دیدگاهچه در سطخ منطقه و چه در سطخ بین

هوای فین توسعه رواب  با ایران پدیدار شد. تا آنجوایی کوه گروهتغییراتی در دیدگاه مهال

کارشناسی که در وزارت خارجه روسیه که نگاه آن چنان مثبتی به نوع رواب  بوا ایوران و 

استراتژیک نداشتند در سالهای اخیر به حاشویه رانوده شود و در حوال حاضور در موورد 

کننود. ت کورده و یوا دفواع میتوسعه و گسترش رواب  با جمهوری اسالمی ایوران سو و

توان گفت کمتر صدای مهالف یا صدای ایرادات منفی نسبت به رواب  ایوران بنابراین می

 (.Tsygankov, 2013:77-79) شوددر روسیه شنیده می

بحران سوریه از دیگر عوامل مؤثر و مهم در سطخ منطقه خاورمیانه بود که باعث شد 

مشترک در قبال بحوران ایون کشوور برسوند. آمری وا و  دو کشور ایران و روسیه به منافع

اتحادیه اروپا و غرب با هم اری متحدین منطقه و کشوورهای عربوی در منطقوه در نظور 

داشتند ح ومت قانونی سوریه را سرنگون و نظام خود خواسته خوود را بوه ایون کشوور 
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و بوا احسواس  تحمیل کنند. به همین جهت دو کشور ایران و روسیه با یک دیدگاه واحد

به خطر افتادن منافع اقتصادی، سیاسی، نظامی خودشان به یک اتحاد شودیدی در روابو  

 خود رسیدند.

و موضع گیری شدید روسیه در قبال تحووالت ایون  1از یر  دیگر تحوالت اوکراین

کشور باعث شد که رواب  سرد آمری ا و اروپا از یک یر  با روسیه به شدت تیره شود 

هوای اقتصوادی خودشوان قورار دادنود و بوا انوواع روسویه را تحوت تحریم تا جایی کوه

تهدیدهای سیاسی و اقتصادی به مقاب ه با اقدامات روسیه در اکوراین پرداختنود. در بعود 

دیگری تحریم اقتصادی روسیه همزمان در زمانی که ایوران نیوز تحوت تحوریم االمانوه 

ر بی  از پی  بوه منوافع مشوترک در ها قرار داشت باعث شد که دو کشواقتصادی غربی

قبال دشمن مشترک یا رواب  مشترک برسند. به همین جهت در سوالهای گ،شوته روابو  

دو کشور ایران و روسویه بوی  از پوی  بوه ی ودیگر نزدیوک و بوه سووی یوک روابو  

 (.Leichtova, 2014: 48-49استراتژیک پی  رفت )

 

 روابط سیاسی .3-1

بر سر تعامل ایران و روسویه در سوالهای گ،شوته بوه دلیول  بسیاری از مش الت و موانع

فقدان گفتگوهای سیاسی مناسب به لحواه کموی و کیفوی و عودم ایجواد مفاهموه میوان 

گفتگوهوای سیاسوی  ایون 2010های پوس از نهبگان دو کشور بوده اسوت. اموا در سوال

سیاسوی،  گیری یافته که در گ،شوته سوابقه نداشوته و در بواالترین سوطومافزای  چشم

دیدارهای متعددی میان مقامات دو کشور انجام شده است. والدیمیر پوتین چندین سوفر 

مویالدی بووده اسوت. پووتین  2017و  2015های به تهران داشته که دو سفر آن در سوال

بوه منظوور  2015به تهران سوفر کورد و پوس از آن در سوال  2007نهستین بار در سال 

ننده گاز وارد تهران شود. دوموین سوفر پووتین بورای شرکت در مجمع کشورهای صادرک

شرکت در اجالس سه جانبه روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان بود. او در هور 

دو بار با رهبر معظم انقالب و رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. در این دیودارها پووتین 

                                                           
 این در را روسیه متحد جمهور رئیس دولت یرفدار تا تالش نمودند غرب و آمری ا اوکراین، والتجریان تح . در1

 برسانند. قدرت به کشور این در را خودشان متحدین و کنند برکنار قدرت از کشور
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موئن و قابول ت یوه در متحدی مط»و « ای بزرگهمسایه»و « شری ی استراتژیک»ایران را 

خواند و رهبر معظم انقالب نیز مواضع رئیس جمهور روسیه به ویوژه در سوالیان « منطقه

اخیر را در مسائل مهت ف، خی ی خوب و مبت رانه خواندنود و شهصویت قووی و اهول 

تصمیم و عمل بودن پوتین را عام ی برای هم اری و صحبت منطقی با روسیه به عنووان 

. پیورو ایون دیودارها، (Tsygankov, 2019: 230-233ان کردنود )یک قدرت بزرگ بیو

نفره به مسو و سوفر کورد و بوا  70به همراه هیأتی  1396آقای روحانی نیز در فروردین 

دیمیتری مدود ، نهست وزیر و والدیمیر پوتین، رئویس جمهووری فدراسویون روسویه 

در همه سطوم سیاسوی بوا دیدار کرد. عالوه بر آن، مقامات دو کشور دیدارهای متعددی 

 ی دیگر داشتند.

الم  وی اسوت. های هم اری میان ایوران و روسویه در عرصوه بینی ی دیگر از حوزه

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حوزه هم اری ایران و روسیه در این چارچوب است. ایران با 

ای عضو تواند مسیری مناسب برای ترانزیت کاالهای کشورهبهترین موقعیت ترانزیتی می

این اتحادیه باشد. قرار گرفتن میان دو دریای خزر در شمال و خ یج فوارس در جنووب، 

ای ای دارد. از سوی دیگر موقعیت ترانزیتی شرق به غرب، وضوعیت ویوژهموقعیت ویژه

برای ایران ایجاد خواهد کرد. عالوه بور ایون، بازارهوای ایون اتحادیوه همچنوان بوازاری 

رود. چنانچه کشورهای عضو، تعرفوه تجوارت ران به شمار میمناسب برای محصوالت ای

عاً شاهد رشد تجارت میان کشورهای عضو خواهیم طدرون اتحادیه را به صفر برسانند، ق

هوای خوود را بوه نحوو . م ایران و این اتحادیوه هم اری2015بود. در این زمینه از سال 

نف وزیر امور تجاری کمیسویون . م آندری اس پ2015اند. در سال محسوسی افزای  داده

اقتصادی اوراسیا اعالم کرد که کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا همراه ایوران فعالیوت 

انود. پوس از اجوالس سوه جانبوه ایوران، روسویه و در منطقه آزاد تجواری را آغواز کرده

س منطقوه آذربایجان در باکو نیز والدیمیر پوتین مجدداً بر این امر تأکید کورده و از تأسوی

 .(Honneland, 2016: 48-51آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه خبر داد )

ها استوار است، از امضوا  قورارداد مبانی و اصولی که رواب  ایران و روسیه بر پایه آن

مربوط به رواب  متقابل و اصول هم اری میان فدراسویون روسویه و جمهووری اسوالمی 

مسوائل  ینتوراند. در رابطوه بوا مهمر قطعی مشوهص شوده. م به یو2001ایران در سال 
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ای دارنود. بوه عنووان الم  ی نیز، روسیه و ایران مواضع نزدیوک یوا مشوابهای و بینمنطقه

موشو ی ایوران، رویوم صهیونیسوتی و  هوایی نمونه، پس از برجام، در واکن  بوه آزما

شوورای امنیوت  2231عناموه ایاالت متحده آمری ا ابراز نگرانی کردند و آن را نواق  قط

مطرم کردند. در پی این ااهارات، آمری ا درخواست نشست فوق العاده شوورای امنیوت 

های موش ی ایوران، قطعناموه سازمان م ل را مطرم کرد. اما روسیه اعالم کرد که آزمای 

و مقاموات روس از جم وه  هوایپ مات. از یر  دیگر هم دکندیسازمان م ل را نق  نم

موش ی ایران را صرفاً سیاسی و با هد  انحرا  اف ار  یهاها به برنامه، واکن الورو 

 (.Katz, 2012: 54-57) عمومی جهان عنوان کردند

اند. در زمینه حقوق بشر نیز ایران و روسیه همچون گ،شته با ی دیگر هم اری داشته

جموع عموومی بوه در م 2017ای در سال در آخرین نمونه از این دست اقدامات، قطعنامه

معرض رأی گیری قرار داده شد که در آن بر نق  حقوق بشر در سوریه، کره شومالی و 

ایران تأکید شده بود. روسویه بوا رأی منفوی در ایون قطعناموه تأکیود کورد کوه تصوویب 

ها است، امری درسوت نیسوت و های سیاسی که تنها هد  آن مجازات ح ومتقطعنامه

 کنودبوه کشوورها، توانوایی سوازمان م ول را نقو  میبرچسب زدن به دالیول سیاسوی 

(Tsygankov, 2019: 233-234.) 

الم  وی، جمهووری اسوالمی ایوران ای و بیندر مجموع به لحاه سیاسی در سطخ منطقه

آمری ا و همچنین بورای مقاب وه بوا  هاییمسعی دارد از روسیه برای مبارزه با فشارها و تحر

ای آمری ا استفاده کند. به عبوارت پایی و متحدان منطقهخصمانه کشورهای ارو هاییاستس

متحده در جهوت مهوار  یاالتجمهوری اسالمی ایران به منظور خنثی نمودن سیاست ا یگرد

های همه جانبه و رواب  استراتژیک با روسویه را انتهواب و انزوای ایران، گسترش هم اری

ای، بوا زرگ جهوانی و منطقوهبو یهاکرد؛ چرا کوه روسویه نیوز بوه عنووان ی وی از قودرت

کند. هم اری با روسویه و ج وب حمایوت گرایانه امری ا مهالفت می ی جانبه هاییاستس

اص ی جمهووری اسوالمی ایوران  هاییاستای، از سهای هستهاین کشور برای تحقا برنامه

ای ایران، به یور نسوبی در حال سیاست روسیه در موضوع هسته ینشوند. با امحسوب می

تهواجمی امری وا و  هاییاسوتگیرد و ایران برای مقاب ه بوا سارچوب منافع ایران قرار میچ

 (Hunter,2010: 75-77دهد )اسرائیل به هم اری خود با روسیه ادامه می
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 روابط تجاری و اقتصادی .3-2

ماهیت سیاسی رواب  ایران و روسیه، بر ماهیت اقتصادی آن سایه اف نوده اسوت. وجوود 

های اخیر شاهد افزای  ارتباط و تعامالت دو کشور در باعث شده که در سالهمین فضا 

باشیم، به بیان دیگر با رخ دادن تحوالت خاورمیانوه دو  الم  یینحوزه مسائل سیاسی و ب

دست یافتند ولوی در  الم  یینکشور به نوعی از اتحاد استراتژک در سیاست خارجی و ب

ت اقتصادی در حد انتظار یرفین رشد نیافتوه اسوت. بوه مقابل، تبادالت تجاری و ارتبایا

منظور شناخت بهتر بازار روسیه، آمارهای تجارت خارجی و اقتصاد کالن این کشور یی 

درصودی،  4دهد که ضمن برخورداری از رشود میالدی نشان می 2013تا  2011سالهای 

تولیود ناخوالص  از کاه  بی اری، افزای  درآمد سرانه، افزای  حقوق کارکنوان، رشود

داخ ی در سایه فروش نفت با قیمت باال و تولید حداکثری، رشد ذخیره ارزی و کواه  

می یارد دالر برخوردار بووده اسوت.  900بدهی خارجی و رشد مبادالت خارجی تا سطخ 

توا  2011ع یرغم این تحوالت بررسی تبادالت تجاری بین ایران و روسیه یوی سوالهای 

کاه  مبادالت تجاری از سه و نیم می یارد دالر به کمی بیشتر از  میالدی حاکی از 2013

یک و نیم می یارد دالر دارد که ایون کواه  توا حودود زیوادی بوه دلیول و متوأثر از او  

 .(Honneland, 2016: 54-57ها و فشارهای غرب بر ایران پدید آمد )تحریم

و تعامالت خوارجی دو  الم لینمیالدی، شرای  اقتصاد ب 2016و  2014یی سالهای 

کشور ایران و روسیه به سمتی پی  رفت که امیدها برای چرخ  در ارتبایات اقتصادی 

فیمابین افزای  یافت. با کاه  قیمت نفت، شروع بحران اوکراین و فشارهای غورب بور 

درصود  40تا  30روسیه، رواب  و تبادالت این کشور با دیگر کشورها از جم ه چین بین 

ه است؛ در حالی که رواب  تجاری ایران با روسیه نه تنها کاه  نداشته ب  ه کاه  داشت

درصدی نیز برخوردار بوده است. از سوی دیگر در جمهووری اسوالمی ایوران  5از رشد 

زدایوی و توجوه بوه روابو  نیز پس از روی کارآمدن دولت یوازدهم کوه هموراه بوا تن 

ور از سطخ باالیی برخوردار گردیود. رفوت دولتمردان دو کش هاییبود، هم ار الم لینب

و آمد مقامات و هیاتهای اقتصوادی و تجواری افوزای  یافوت و مو،اکرات بورای توأمین 

های پروتئینوی، نیازهای بازار روسیه در بهشهای محصوالت کشاورزی، شیالت، فرآورده

یجه آن ه های آن به انجام رسید. نتهای لبنی و همچنین گوشت و فرآوردهشیر و فرآورده
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درصودی برخووردار شود. در حووزه  5میالدی تبادالت فیموابین از رشود  2015در سال 

خارجی و فرام یتی بر منابع  یهاانروی )نفت و گاز( به منظور ج وگیری از س طه شرکت

چنود م یتوی در  یهاانروی، جمهوری اسالمی ایران با هر گونه فعالیوت و نفووذ شورکت

ز مهوالف اسوت. نفووذ امری وا و اسورائیل و نیوز حضوور منطقه آسیای مرکوزی و قفقوا

غربی و امری ایی در منطقه، برای امنیت م ی ایران خطر ساز خواهود بوود و  یهاشرکت

ل،ا برای ایران ضروری است راهبردهای مناسبی را برای مقاب ه با ایون وضوعیت تودوین 

امری ایی در منطقه، غربی و  یهاروسیه نیز از حضور گسترده شرکت یگرکند. از سوی د

نگران است؛ به عبارت دیگر مسأله توسعه منوابع نفوت و گواز بورای روسویه، موضووعی 

گردد کوه بوا امنیوت م وی آن کشوور ارتبواط مسوتقیم دارد. بنوابراین استراتژیک ت قی می

هم اری با روسیه برای جمهوری اسالمی ایران در این راستا از اهمیت خاصی برخوردار 

 .(Bassin and Pozo, 2017: 74-78است )

رواب  ایران و روسیه در زمینوه انوروی دربرگیرینوده رقابوت، همپوشوانی و اشوتراک 

 به از آن توانندمی یرفین وئوپ یتیک، و استراتژیک خاص مالحظات با که ایاست؛ عرصه

 بوده، جهان نفت عمده صادرکنندگان و تولیدکنندگان از کشور دو برند. هر خود سود نفع

های واگرا هسوتند. روسویه بوه منوابع انوروی و هم واری در دارای اهدا  و موقعیت اام

 نفوت شوده اثبوات ذخوایر چهارمین ایران چراکه است؛ مندعالقه بسیار ایران نفتی صنایع

توانود در شومار چهوار می هوایمرفوع تحر یهدرصد( را در اختیار دارد و درسا 11جهان )

د. در همین ارتباط گازپروم، م،اکراتی را با تهران در سال تولیدکننده بزرگ جهان قرارگیر

 می یارد بش ه نفت( شروع کرد. 42درباره استهرا  از حوزة آزادگان ) 2018
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 (2015اثبات شده نفت ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان )سال  میزان ذخایر -1نمودار 

Oil & Gas Journal, Jan.1.2015 
 

 
قایسه با دیگور تولیدکننودگان بوزرگ ایسه میزان صادرات نفت ایران و روسیه در ممق -2نمودار 

 EIA, (2016)  نفتی
 

هوا هسوتند. آن نیز جهان شده ثابت یبیعی گاز ذخایر بیشترین صاحب ایران و روسیه

درپی استفاده از این ذخایر به سود مشترک، توسعه یک راهبرد مشوترک بورای مشوارکت 
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 1مجمع کشورهای صوادرکننده گواز 2001ان هستند. دو کشور در سال در بازار انروی جه

کشور تولیدکننده بزرگ گواز بوا هود  ارتقوای منوافع متقابول را تأسویس  13متش ل از 

 درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند. 67کردند. این کشورها حدود 

 
 جهانیگر کشورهای دذخایر گاز ایران و روسیه با  یسهمقا -3نمودار 

Oil & Gas Journal, Jan.1.2016 
 

ازارهوا بتولید گاز و عرضه آن بوه  ینهایران در سالهای اخیر افزای  شدیدی را در زم

این افزای  به حودود  2020شود در سال ای که تهمین زده میتجربه کرده است به گونه

احیوای می یارد متر م عب خواهد رسید. اکنوون هوم روسویه و هوم ایوران مایول بوه  70

ن پیوندهای فنی در زمینه گاز هسوتند. در صوورت فعوال بوودن دیپ ماسوی انوروی، ایورا

های خوود، از روسویه در زمینوه تواند به عنوان عضو مؤسس اوپک، با یورم خواسوتهمی

تواند از یریا ایران بر اوپک اثور گ،اشوته و ها بهره ببرد. روسیه نیز میگسترش هم اری

و فاده از اهرم انروی جهت تحقا اهدا  سیاست خارجی مسو به اهدا  خود، یعنی است

ران پسوابرجام، (. در دو206 -204 :1396)صادقی و مورادی،  یابددر مقابل غرب دست 

های راهبوردی دو کشوور در عرصوه انتقوال جدیدی برای گسترش هم اری یهافرصت

 انروی ایجاد شده است.

                                                           
1.  Gas Exporting Countries Forum (GESF) 
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 روابط نظامی و امنیتی .3-3

ی ج،اب و البته سنتی رواب  سیاسوی و امنیتوی ایوران و رویوه در حووزه های ی از زمینه

های مردمی خاورمیانوه و شومال آفریقوا از تس یحاتی و نظامی بوده است. با آغاز خیزش

های سیاسی ایران و روسیه نسبت به ایون و متعاقب آن نزدی ی دیدگاه 2010اواخر سال 

و تس یحاتی ایران و روسویه از سور گرفتوه تحوالت، به ویژه در سوریه، تعامالت نظامی 

شد. در این بین، البته نباید نق  برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را نیز نادیده گرفوت. 

های حقووقی دریافوت بسویاری از ، زمینوه5+1ای میان ایران و به واسطه این توافا هسته

ر رواب  ایران و روسویه تس یحات تدافعی برای ایران فراهم گردید. نهستین اتفاق مهم د

بود. اموا آنچوه  2015در سال  300 -های سطخ به هوای اسدر این راستا، تحویل سامانه

کرد، بروز ابهامات در خصوص نسوهه ها ج ب توجه میبی  از اصل تحویل این سامانه

فروردین سوال  29تحویل داد شده به ایران پس از رونمایی از آن در روه روز  300 -اس

ود. به باور برخی کارشناسان نظامی در نسهه تحول داده شده بوه ایوران، سوامانه ب 1395

صوادراتی  یهوا 300-های مشوابه در اسکنترل و فرماندهی یونیورسال شباهتی با نمونه

-Cadier and Light, 2015: 83اسوت ) 400-های اسروسیه نداشته و مشوابه سوامانه

88.) 

ران در تأمین تس یحات مورد نیواز، روسویه بوه به یور ک ی، با توجه به محدودیت ای

با کیفیت باال، برای ایران بسیار حوائز اهمیوت اسوت.  یهاعنوان یک کشور دارای سالم

قسمت اعظم مبادالت دو کشور روسویه و جمهووری اسوالمی ایوران پوس از فروپاشوی 

نوین دهد. همچ( از روسیه تش یل میS300شوروی را خریدهای نظامی ایران از جم ه )

ایران به منظور ت میل نیروگاه اتمی بوشهر با ت نولووی روسی، در چارچوب یک هد  

 هواییتاستراتژیک، هم اری با روسیه را برای اجرای این یرم حیاتی در سورلوحه فعال

 (.Harvey,2010: 1-2خود قرار داده است )

حوده امری وا و به ویژه ایواالت مت -دیگر در منطقه  یهابه لحاه امنیتی، نفوذ قدرت

کند و در چنین شرایطی، ایوران منافع و امنیت م ی ایران را تهدید می -رویم صهیونیستی 

ای بایست بهشی از امنیت م ی خود را بر مبنای هم اری و اتحواد بوا قودرت منطقوهمی
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دیگور در حووزه خوزر  یهادیگر یعنی روسیه قرار دهد که همچون ایران از نفوذ قودرت

روسیه بوه عنووان وارش شووروی سوابا، حاضور نیسوت بوه سوادگی از  شود.متضرر می

گفوت  تووانیم یوئوپ تی ی در این حوزه حساس کنار گ،اشته شود. به عبوارت هاییباز

سنگر دفاعی برای حفظ امنیت م ی و انروی موورد نیواز  ینترمنطقه خزر کم و بی  مهم

آیود. از بوه حسواب می روسیه جهت تداوم رقابت در منطقه و صحنه جهوانی بوا غورب

دیدگاه سیاست خارجی کنونی روسیه، در صورت افزای  نفوذ غرب و امری ا در منطقه 

جمهوور پووتین، سیاسوت  یسخزر، موقعیت و اقتدار روسیه تنزل خواهد کرد. قبل از رئ

خارجی و امنیتی روسیه به دلیل مش الت بجا مانده از فروپاشی شووروی و نیوز دیودگاه 

های متفاوت و گاه متضاد و فاقد جمهور سابا روسیه، دارای جهت گیری یسی تسین، رئ

ثبات و استح ام الزم بود. با انتهاب پوتین و تثبیت نسبی اوضواع سیاسوی و اقتصوادی، 

توجه به منطقه اورآسیا و به ویژه حوزه خزر افزای  یافوت. بنوابراین سیاسوت خوارجی 

فع وئواستراتژیک، وئواسوتراتژیک، وئوپ تیوک، روسیه در دوران پوتین، به دنبال تأمین منا

-Omelicheva, 2012: 332در ایون منطقوه اسوت ) یطیاقتصادی و مسائل زیست مح

333.) 

توانند بور است که می یاای از عوامل نگران کنندهاز دید مس و، حوزه خزر مجموعه

یوان امری وا، سرنوشت این کشور تأثیرگ،ار باشند. از نگاه روسیه، یک اتحاد غیررسمی م

تواند موقعیت این کشوور را تضوعیف نمایود. والدیمیور ترکیه و جمهوری آذربایجان، می

پوتین برای تقویت موقعیت این کشور در حوزه خزر، اقدامات متعددی را به عمل آورده 

است که از جم ه هشدار به شورای امنیت م ی این کشور برای دفاع از منافع م ی روسیه 

ای در خصوص مسوائل دریوای خوزر را  یم آن و نیز تعیین نماینده ویژهدر منطقه و تح

های نفتوی و توان برشمرد. هد  پوتین از تعیین نماینده ویژه، کنترل فعالیوت شورکتمی

اسوت کوه توا قبول از  یایجاد هماهنگی بین منافع م ی، امنیتی و تجاری بود. این در حال

های خوود عمول دام بور اسواس برداشوتهای مهت ف هور کودوران پوتین، وزارت خانه

های روسیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در کردند. به یور ک ی، بهشی از سیاستمی

ای، با منوافع و امنیوت ای و فرا منطقهمنطقه یهاخصوص مقاب ه با حضور و نفوذ قدرت

منوافع  م ی جمهوری اسالمی ایران مطابقت دارد. تضاد منافع روسویه و ترکیوه، برخوورد
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توانند اسرائیل و روسیه و نق  روسیه در ثبات بهشی به منطقه، از مواردی هستند که می

 (.Pirchner,2011: 70-75) مبنای هم اری ایران با روسیه قرار داد

 

 ای جمهوری اسالمی ایران در دولت روحانیبرنامه هسته .4

ای، دیپ ماسی ننده هستهپس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی و تغییر تیم م،اکره ک

برد در رأس سیاست خارجی قرار گرفت. با توجوه بوه نزدی وی  -سازنده و با هد  برد

مردموی خاورمیانوه و  یهوامواضع سیاسی دو کشور و بهبود رواب  پس از شروع انقالب

هووای جدیوود آزادشووده در فضووای پسووابرجام، ایووران و روسوویه، تحووت تووأثیر م انیزم

زمینوه هم واری  ینترای آغاز کردند. مهما در حوزه انروی هستههای جدیدی رهم اری

ای جدیود بوود. در ایون دو کشور در این زمینه، انعقاد قراداد سواخت دو نیروگواه هسوته

سال برای ساخت دو نیروگاه به  10ای مشترک میان دو کشور به مدت زمان رابطه، پرووه

 2016افتتاحیوه آن در سوپتامبر مگواوات تعریوف شوده و مراسوم  1000ارفیت بی  از 

ای در چوارچوب موضووع تولیود برگزار شد. هم اری در تولید مشترک سووخت هسوته

ای میوان دو کشوور بووده اسوت هوای هم واری هسوتههای پایدار، دیگور حوزهایزوتوپ

(Tsygankov, 2019: 239-240). 

مویالدی منتشور  2008در سند مفهوم سیاست خارجی فدراسیون روسیه که در سوال 

روسیه مشارکت کوام ی در یوافتن »شود که ای ایران تأکید میشد، با اشاره به مسأله هسته

 یاسیاسی و دیپ ماتیک برای حل این وضعیت بوا عنایوت بوه برناموه هسوته یهالراه ح

یرفین به پیمان عودم  یهاجمهوری اسالمی ایران بر مبنای شناسایی حقوق تمامی دولت

در ایون سوند،  .«، خواهود داشوتیابرای استفاده ص خ آمیز انروی هسوته یااشاعه هسته

، در کنار عربسوتان و آیدیبه حساب م یاهم منطقهایران تنها به واسطه این ه یک کشور م

ترکیه برای روسیه اهمیت دارد. عالوه بر این، شواهد موضوع محتایانوه روسویه در قبوال 

روسیه، تنها ی بوار نوام  2013ایران هستیم. در سند سیاست خارجی سال  یابرنامه هسته

ای البته تأثیر م،اکرات هسوتهایران ذکر شده و آن هم تأکید بر تداوم روی رد پیشین دارد. 

ایون سوند بودین  89و تغییر جزئی روی رد روسیه در این سند کامالً مشهود اسوت. بنود 

روسیه سیاست متعادل خود را در راستای یک توافوا جوامع »کند که صورت تصریخ می

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andrei+Tsygankov&text=Andrei+Tsygankov&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andrei+Tsygankov&text=Andrei+Tsygankov&sort=relevancerank&search-alias=books
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ای ایران از یریا گفتگوی مبتنوی بور یوک سیاسی و دیپ ماتیک در خصوص برنامه هسته

ای، گام به گام و بر مبنای منافع مشترک با رعایت دقیا الزامات عدم اشاعه هسته روی رد

دچار تغییراتوی  2015اما این سند دو سال بیشتر دوام نیاورد و در سال «. ادامه خواهد داد

نسهه اصالم شده آن به تصویب رئیس جمهور رسید. بنا بوه گفتوه  2016شد و در سال 

ین با توجه به قدرت گرفتن هویالری ک ینتوون در ایواالت برخی مقامات روس، سند پیش

های مقاب ه جویانه او تهیه شده بود، اما با روی کارآمدن ترامپ نیواز بوه متحده و سیاست

 (.Honneland, 2016:58-61بازنگری آن احساس شد )

نسوبت بوه جایگواه  ترییدر سند جدید سیاست خارجی روسیه اما شاهد تغییر جد

می ایران هستیم. در این سند برای نهستین بار، ایران به صوورت منحصور جمهوری اسال

شوود. در به فرد به عنوان کشوری که روسیه خواهان برقراری رواب  با آن است ذکور می

با جمهووری اسوالمی ایوران  هایروسیه متعهد به توسعه فراگیر هم ار»این سند  94بند 

فا برنامه جامع اقدام مشترک جهت حل مسوأله بوده و به دنبال تضمین اجرای پیوسته توا

جووالی  20شورای امنیت سازمان م ول در  2231ای ایران بر اساس قطعنامه برنامه هسته

و از این فرآینود  باشدیالم  ی انروی اتمی مو تصمیمات شورای ح ام آوانس بین 2015

. این در حالی است (Tsygankov, 2019:236-237)«کندیتحت هر شرایطی حمایت م

رسود ایون که در این سند هیچ نامی از ترکیه و عربستان سعودی نیامده است. به نظر می

روسیه در ارتقا  رواب  خود با ایران در قالب راهبرد سیاست نگاه به شرق روسیه تصمیم 

های شرقی با هندوستان، مغولستان، واپن، ایران و البته اعضای سازمان با توسعه مشارکت

هم اری شانگهای، اتحادیه اوراسیا و کشورهای مسوتقل مشوترک المنوافع در پاسوخ بوه 

 گسترش ناتو است.

 

 دوره برجام روابط در .5

، پس از امضای توافا جامع، ضمن ابراز خرسوندی 2015جوالی  14والدیمیر پوتین در 

و استقبال روسیه از توافا بوه دسوت آموده ااهوار « 1+5»ای ایران و از توافا جامع هسته

وی همچنین سهنان خود را ایون گونوه اداموه «. امروز جهان نفس راحتی کشید»داشت: 

الم  ی، به ویژه پیمان منع گسترش سوالم های مح م قوانین بینر پایهتوافا جامع ب»داد: 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andrei+Tsygankov&text=Andrei+Tsygankov&sort=relevancerank&search-alias=books
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الم  ی انوروی اتموی، از جم وه پروت ول الحواقی ای و موافقتنامه پادمان آوانس بینهسته

شالوده ریزی شده است. برخال  تالش بورای توسول بوه سوناریوهای نظوامی، مو،اکره 

ی انجام دادند، کوه در قطعناموه شوورای کنندگان انتهاب قایعی را به نفع ثبات و هم ار

، وی همچنین ضمن اشاره بوه سوهم بوزرگ «امنیت سازمان م ل متحد تثبیت خواهد شد

کارشناسی تیم م،اکره کننده روسی در تدارک این توافوا و بوروز اراده سیاسوی در میوان 

رغ از توأثیر های قوی جدید در رواب  دوجانبه با ایران فاو ایران، به پیدایی انگیزه« 5+1»

روسویه ضومن مسواعدت در »عوامل خارجی سهن گفت. وی در پایوان ااهوار داشوت: 

ای، ایجواد الم  ی، نظام جهانی منوع گسوترش سوالم هسوتهای و بینتقویت امنیت منطقه

ها در خاورمیانوه و همچنوین کشتار جمعی و وسایل توزیع آن یهامنطقه عاری از سالم

ه برای مقاب ه با تهدیدهای تروریستی، هر آنچه بر عهده آن بسیج ائتال  گسترده در منطق

 Bassin and)«)روسیه( است انجام خواهد داد تا موافقتنامه وین به یور کامل اجرا شود

Pozo, 2017:81-83) ،ایوران ام وان ». همچنین پوتین در مورد این توافا ااهار داشوت

الم  ی انوروی ا تحت کنترل آوانس بینیافت این برنامه را، از جم ه غنی سازی اورانیوم ر

های اعمال شده ع یه تهران توسعه دهود، کوه موا از اتمی، ضمن ح،  پی در پی تحریم

عالوه بر این، وی حصول این توافا را برای اجرای «. ها مصرانه خواستار آن بودیممدت

مهوم  ای صو خ آمیوزگسترده هم اری روسیه با ایوران در زمینوه انوروی هسوته یهایرم

(. در همین رمینوه سورگئی الورو  نیوز ضومن موؤثر 5: 1394نیا، )کرامتی« ارزیابی کرد

دانستن یرم گام به گام و تالش متقابل روسیه برای خورو  مو،اکرات از بون بسوت در 

 اند از:های آن عبارتسرفصل ینتررابطه با توافا هسته ای ن اتی را یادآور شد که مهم

توافا نهایی به یور کامل با هدفی که در »خارجی روسیه:  الف( سازگاری با سیاست

هوای نظریه سیاست خارجی روسیه یرم شده، یعنی اذعان بوه حوا ایوران بورای فعالیت

سازی اورانیوم، و اجرای این فعالیت تحت کنترل جم ه حا غنیهای منص خ آمیز هست

 «.شدید آوانس، سازگار است

ای ایوران، ک توافوا جوامع در برناموه هسوتهشوبی»ب( تقویت رویم منع گسوترش: 

شود و تأثیر مثبتی بر وضعیت ک وی ای میموجب تقویت رویم منع گسترش سالم هسته

 «.امنیت و ثبات در خاورمیانه، شمال آفریقا و خ یج فارس خواهد نهاد
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اصووالً ایون ن توه حوائز »های موجود برای توسل به زور ع یوه ایوران:  ( رفع بهانه

ای را برای توسل بوه زور ست که عادی سازی وضعیت مربوط به ایران هر بهانهاهمیت ا

مو،اکرات در نظور گرفتوه « جایگزین واقعوی»ع یه این کشور، که توس  برخی به عنوان 

 «.داردشده بود، از میان برمی

شو ی نیسوت کوه حول و فصول برناموه »مس و:  -د( تأثیر مثبت در مناسبات تهران 

ثیر مثبتی در روابو  دو جانبوه بوین روسویه و جمهووری اسوالمی ایوران ای ایران تأهسته

هوا خواهود تری را برای تعمیوا و تنووع بهشوی آنخواهد داشت، و چشم انداز گسترده

های گسوترد هوی احوداش واحودهای جدیود تأسیسوات و گشود. این امر با اجرای یرم

در چارچوب توافا حاص ه  هاهای در ایران مرتب  است، که اجرای آنهست هاییروگاهن

ها شود. لغو نظام تحریمدر برابر هر گونه تأثیر منفی عوامل خارجی به یور کامل بیمه می

هوا، کند، کوه در آنهای دوجانبه فراهم میهای هم اریام ان پیشرفت را در دیگر زمینه

ت مالی و های ی جانبه برون مرزی آمری ا و اتحادیه اروپا را در معامالاعمال محدودیت

«. عم ی مشترک ما و شرکای ایرانوی موا متوقوف خواهود کورد هاییتدیگر جوانب فعال

فنی بین روسویه و ایوران  -هم اری نظامی یهاهمچنین وی در ادامه به گسترش فرصت

اشاره نمود، که به ویوژه بوا توجوه بوه حساسویت وایفوه فرونشوانی و سورکوب تهدیود 

ت. عالوه بر این، سورگئی الورو ، ااهوارات شو  تروریسم در منطقه، حائز اهمیت اس

سال پی  ایاالت متحده را در مورد غیر ضروری بودن سیسوتم دفواع موشو ی اروپوا در 

 صورت دستیابی توافا با ایران یادآور شد. و همچنین موارد زیر را یادآور شد:

جدید برای حل و فصل مجموعه کام ی از دیگر مشو الت و  یهاگشودن فرصت -

 های موجود در منطقه؛یریدرگ

های کشوتار های بیشتر برای پیشبرد ایجاد یک منطقه عواری از سوالمایجاد انگیزه -

 جمعی در خاورمیانه؛

رفع موانع )تا حد زیادی ساختگی( در راه تش یل ائتالفی گسترده برای مبوارزه بوا  -

توان گفت به یوور می(. ل،ا 6: 1394نیا، های تروریستی )از کرامتیو دیگر گروه« داع »

ک ی جهت گیری روسیه در سطخ نظری بر مبنای ااهارات مقامات دولتی روسیه نسوبت 

به برجام مثبت بوده است. اما بررسی اقدام عم ی مقاموات ایون کشوور در پسوابرجام در 
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هوای راستای تقویت هم اری و تعامل با ایوران در سوطوم دوجانبوه و چندجانبوه و گام

 دارد. اعتمادساز اهمیت

 

 همکاری در دوره پسابرجام .6

ها و انتقوادات، ها، ضوعفبرنامه جوامع اقودام مشوترک یوا برجوام، بوه رغوم تموام کاسوتی

دستاوردهایی جهت تقویت رواب  ایران و روسیه داشت. اگر چوه اجورای برجوام و تع یوا 

ه انوروی های اقتصادی و بوه ویوژها، عرصه رقابتی را در حوزهبه  قابل توجهی از تحریم

میان ایران و روسیه گشود، اما برجام هم اری بیشتر دو کشوور را نیوز باعوث شوده اسوت. 

های این کشوور عالوه بر این، روسیه نق  زیادی در ش ل گیری برجام داشته است. انگیزه

توانسوت ج ووی زیواده برای ش ل گیوری برجوام و یوا هور توافوا صو خ آمیوزی کوه می

ه و به خصوص در قبال ایران را بگیرد کم نبوده اسوت. روسویه های آمری ا در منطقخواهی

تنها کشوری است که یی سالهای اخیر با ایران قورارداد رسومی و قوانونی بورای هم واری 

ای ایران امتیوازی بوود هسته هاییتای داشته و دارد و یبعاً حضور این کشور در فعالهسته

ان که در این زمینه هم ار ایون کشوورها که دیگر کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلم

بود، از آن بی بهره بودند. این هم اری روسیه با ایران تنها در شرای  وجود آرام  در قبال 

توانست به سرانجام مط وب برسد. از سوی دیگور اگور ای ایران میهسته هاییتدیگر فعال

مت وی باشود، بورای  5+1خواست به هم اری با چوین در میوان کشوورهای روسیه تنها می

موفقیت  به عنوان یک نق  آفورین اصو ی کوافی نبوود. بنوابراین سوعی کورد بوا پو،یرش 

گرانه میان ایران و چهار کشور غربی، نق  بیشتری برای خود دست و پوا های میانجینق 

(. به هر ترتیب، برجام مبتنی بور روی ردهوای دو Cadier and Light, 2015:90-91کند )

الم ل و ایاالت متحده بوده و با توجوه بوه منوافع حاصو ه، هور دو ه نظام بینکشور نسبت ب

 خواهان حفظ دستاوردهای آن هستند.

الم  ی های داخ ی و بینبا روی کارآمدن دونالد ترامپ در ایاالت متحده آمری ا، جریان

 مهالف برجام تقویت شد. ترامپ در مشی محافظه کارانه خود پی  از رسیدن بوه ریاسوت

جمهوری از پاره کردن برجام و اعمال فشارهای بیشتر به ایران سهن گفته بود، بوا پیوروزی 

های خود برآمد. دو عامل اساسی بر دیدگاه ترامپ در انتهابات درصدد عم ی کردن دیدگاه
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و دیگر تندورهای آمری ایی در اتهاذ این روی رد تأثیرگ،ار بود. نهسوتین عامول، وفواداری 

. برای بسیاری از محافظه کاران، توافا با ایران نموادی از دیودگاه بواراک دورن حزبی است

اوباما در سیاست خارجی است و ترامپ نشان داده در کانالیزه کردن خشم محافظوه کواری 

ع یه رئیس جمهور سابا بسیار توانمند است. دومین عامل اساسی این ه تراموپ و بسویاری 

ران در سوریه و عراق و حمایت از حماس و حوزب ا  از منتقدین دیگر بر درگیری زیاد ای

لبنان تأکید دارند. در نتیجه، این افراد معتقدند که نفوذ ایوران در منطقوه خاورمیانوه افوزای  

 هواییباید تشودید شووند، نوه تع یوا  الب هایمیافته است و برای متوقف کردن ایران، تحر

در این میان تمایالت ضودایرانی دولوت  قدرتمند رویم صهیونیستی و عربستان سعودی نیز

 .(Honneland, 2016: 89-92ترامپ را افزای  داده است )

پس از ااهارات ترامپ مبنی بر احتمال عدم پایبندی ایاالت متحده به برجوام، کورم ین 

در این زمینه هشداری شدیدال حن برای ترامپ ارسال نمود و تأکید کرد که خرو  آمری وا 

  بینی پ،یری امنیت، ص خ، ثبات و عدم اشواعه در سراسور جهوان وارد آسیب جدی بر پی

خواهد کرد. روسیه همچنین هشدار داد که اگر آمری ا از این پیمان خار  شوود، ایوران نیوز 

پس و ، سهنگوی والدیمیر پوتین نیوز در  ترییاحتماالً این توافا را ترک خواهد کرد. دم

مری ا ع یه برجام نتایج بسویار منفوی خواهود داشوت و این زمینه ااهار داشت که اقدامات آ

کند. با تغییر روی ورد تراموپ از ای ایران را به صورت جدی بدتر میوضعیت پرونده هسته

خرو  و لغو برجام به از سرگیری مجدد و اصالم آن، روسیه مجدداً مهالفوت خوود را بوا 

 2018جهوانی در وانویوه  این اقدام آمری ا اعالم کرد. در نشستی کوه شو  قودرت بوزرگ

میالدی در وین برگزار شد، سرگئی ربای و ، معواون وزیور اموور خارجوه روسویه ااهوار 

ای داشت که روسیه به شدت نسبت به بیانیه آمری ا مبنی بور از سورگیری مو،اکرات هسوته

ها و مو،اکراتی را در سوطخ وزرای عالوه بر این، ایران و روسیه نشسوت ایران نگران است.

ر خارجه و معاونین وزرا در راستای حفظ برجام برگزار کردند. در ایون زمینوه، راسوای امو

انود جمهور دو کشور نیز در نشسوت سوه جانبوه بواکو گفتگوو کورده و بور آن تأکیود کرده

(Tsygankov, 2019: 239-240) چنانچه بهواهیم دستاوردهای هم اری میوان ایوران و .

 توان به موارد زیر اشاره کنیم:رت خالصه بیان کنیم میروسیه در دوره پسابرجام را به صو

  به ایران 300 -تحویل کامل سامانه دفاع موش ی اس 
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 تهصیص اعتبارات و وام چند می یاردی روسیه به ایران 

  حمایووت از عضووویت ایووران در سووازمان هم وواری شووانگهای و یوورم موضوووع

 عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی

 مل منطقه ای با ایران به خصوص در رابطه با اوضاع سوریهتقویت تعا 

  سفر والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران و سفرهای م ورر مقاموات دو

 های مهت فدر حوزه هایکشور در راستای تقویت هم ار

 روسی برای حضور در بازار ایران در شرای  پسابرجام یهاعالقمندی شرکت 

 

 روسیه و ایران همگرایی راهبردی .7

ایون دو کشوور  هواییایران و روسیه دارای منافع مشترکی هستند کوه در گسوترش هم ار

ای ای و فرامنطقهمنطقه یهاها جهت مقاب ه با نفوذ قدرتتوان به تالش آنمؤثر بوده که می

بوزرگ  یهادر آسیای مرکزی و قفقاز، مهالفت با گسترش ناتو، ج وگیری از تس   شرکت

یتی بر انروی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و... اشاره کرد. در ایجا به مجموعوه عوامول فرام 

 پردازیم.مشترک در مناسبات ایران و روسیه می

 

 مقابله با گسترش غرب در منطقه خاورمیانه .7-1

اروپوایی، بیشوترین منوافع اسوتراتژیک و امنیتوی را در  -روسیه به عنوان یک قدرت آسیایی

 -امری وا  یژهبه و -دیگر یهابیند و ل،ا نسبت به نفوذ قدرتمرزهای خود می حوزه جنوبی

 یهاکند. در راستای تالش روسیه برای مقاب ه با نفووذ قودرتدر منطقه احساس نگرانی می

بیگانه در منطقوه  یهابیگانه در منطقه، نق  ایران بسیار حائز اهمیت است و حضور قدرت

 شود.وسیه، یک عامل تهدیدآمیز ت قی میبرای هر دو کشور ایران و ر

 

 فارس جینفوذ در منطقه خاورمیانه و خل .7-2

های مسو و فارس که به لحاه امنیتی همچنان در فهرست اولویت یجمنطقه خاورمیانه و خ 

تر از گ،شته بورای مسو و تبودیل ای پیچیدههای مردمی، به عرصهقرار دارد، با وقوع جنب 

یافتن عامل اسالم در سیاست خوارجی روسویه  یتگی در واقع از اهمشده است. این پیچید



210 

 

 

 

 

 فصلنامه

 ای هپژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهططمدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یکم 

 1398بهار 

 

گو،ارد: نهسوت می یرشود. اسالم از دو نظر بر سیاست خارجی کشور روسیه توأثناشی می

این ه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که در حوزه امنیت م ی روسویه قورار دارنود، اکثوراً 

ن منطقه تهدیدی برای امنیت م ی روسیه مس مان هستند و گسترش تف ر اسالمگرایی در ای

شوود؛ ثانیواً روابو  مسو و بوا کشوورهای خاورمیانوه، تحوت توأثیر اسوالم و محسوب می

اسالمگرایی قرار دارد و ل،ا نق  ایران در سیاست خارجی مس و برای نفوذ در خاورمیانوه 

ارس و و کشورهای اسالمی بسیار مهم و اساسی است؛ چرا کوه ایوران در منطقوه خ ویج فو

باشود و نفووذ خاورمیانه از موقعیت وئوپ تی ی و وئواستراتژی ی بسیار باالیی برخووردار می

زیادی در بسیاری از کشورهای اسوالمی دارد. پوس از فروپاشوی شووروی، کنتورل آسویای 

مرکزی و قفقاز درواقع به هد  اولیه سیاست خارجی روسیه تبدیل شد و رهبوری روسویه 

متحده امری ا و هم پیمانان  در ناتو، احسواس فشوار نموود.  یاالتب ادر این زمینه از جان

عالوه بر این، روسیه، بهایر ذخایر غنی نفت و اهمیت اسوتراتژیک منطقوه خ ویج فوارس، 

را با کشورهای ایران، عوراق و کشوورهای عضوو شوورای هم واری خ ویج  های یاستس

جانبه با ایران، نفوذ خوود را در های همه فارس متوازن ساخته و از یریا گسترش هم اری

 (.83: 1390فارس گسترش دهد )ایهری،  یجمنطقه خ 

 

 گرایی مذهبیمقابله با رشد و گسترش افراط .7-3

متنووعی بوه وجوود آموده کوه در قالوب  هواییتمنطقه آسیای مرکزی و قفقاز از اقوام و م 

بوا پراکنودگی قوومی و  اند. مرزهای ایون کشوورها لزومواًهای مهت ف قرار گرفتهجمهوری

ها هنوز تثبیت نشوده اسوت. ای منطبا نیست و وضعیت سیاسی این جمهورینژادی منطقه

تواند آرام  و ثبات منطقه را برهم بزنود گرایی می یتدر این شرای ، هر گونه تشنج و قوم

و امنیت م ی هر دو کشور ایران و روسیه را تهدید کند. همچنین نفووذ معنووی و فرهنگوی 

تواند احساسوات ضدروسوی را در میوان ای است که می، به اندازههاییران در این جمهورا

 هوایها برانگیزد و روسیه با درک این واقعیت سعی دارد از یریا گسترش هم اراین م ت

با جمهوری اسالمی ایران، از تشدید مسائل قومی و م،هبی در منطقوه ج ووگیری کنود. بوه 

مش ل همیشگی شوروی سابا بود و هنوز هم مش  ی پایودار در  ،هایتیور ک ی بحران م 

گوردد. در دوران اتحواد جمواهیر شووروی، ایون ت قوی می یافتههای تازه استقالل جمهوری
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کرد ح ومت خاصی در درون یک جمهوری ش ل نگیرد و هرگوز اجوازه کشور تالش می

مسو و سیاسوت ایجواد  داد. بوه عوالوهرا نموی هوایهای حقیقی این جمهورترویج ویژگی

کرد تا از تضعیف س طه مسو و بور ایون ش ا  فرهنگی و قومی در این منایا را دنبال می

های جدیود نیوز اختالفوات قوومی و نوژادی، ج وگیری کند. با اهور جمهوری هایجمهور

زا در منطقه هستند. این اختالفات با امنیوت و منوافع م وی روسویه ترین عوامل بحراناص ی

ی ندارند و روسیه به منظور مقاب ه با این امر، خود را نیازمند به هم واری بوا ایوران همهوان

 (.Brzezinski,2008: 176-177) یندبمی

 

 جلوگیری از نفوذ ناتو به شرق. 7-4

اغ ب دولتمردان روسیه با رشد و گسترش ناتو به شرق مهوالف هسوتند و آن را بوا منوافع 

این زمینه عوامل مهت فی موجب ش ل گیری این نگورش  دانند. درم ی کشورشان مغایر می

 یهشوود و در حاشو یها شده است. نهست این ه مس و نگران آن است که منزودر میان آن

قرار گیرد. دوم آن که نیروهای نظامی روسیه به شدت با توسعه ناتو در هر شو ل و عنووان 

هدیدات نظامی و امنیتوی جودی اند و معتقدند این توسعه، مرزهای روسیه را دچار تمهالف

های روسیه معتقدند توسعه ناتو روسویه را از جایگواه یوک کند. سوم این ه استراتژیستمی

قدرت پر نفوذ ساق  خواهد کرد. از یر  دیگر، ایران نیز کوه گسوترش نواتو را تهدیودی 

 داند، با روسیه در این خصووص منوافع مشوترک دارد و روسویهع یه امنیت م ی خوی  می

 (.27: 1394سعی کرده است با ج ب حمایت ایران، با گسترش ناتو مقاب ه کند )عامری، 

 

 . بحران منطقه خاورمیانه8

 بحران سوریه. 8-1

مسأله سوریه نهستین بار ایران و روسیه را در خاورمیانه به لحاه عم یواتی در یوک جبهوه 

به نیروی زمینی روسیه تبدیل  قرار داد. به رغم آن که یی این مدت هم ایران تالش کرده تا

نشود، و هم روسیه تالش کرده تا نق  نیروی هوایی ایران را بازی ن ند، اموا دو کشوور از 

اند مانع از دستیابی دشمنان دولت بشار اسد بوه اهودا  خوود یریا تقسیم واایف توانسته

تواکنون در در این کشور شوند. به عبارت دیگر، هر چند ایران و روسیه هد  مشوترکی را 
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اند و از یک منظر بیرونی، هر دو کشور در یک جبهه مشترک قرار دارنود، سوریه دنبال کرده

اند. توا اما واقعیت این است که هر دو یر  از یریا یک تقسیم وایفه هوشمندانه جنگیده

تووان گفوت کوه ایون زمانی که دستور کار هر دو کشور در سوریه تغییری ن رده است، می

بتنی بر تقسیم واایف، به ش  ی تضمین کننده اهدا  دو کشور باشود )شووری، هم اری م

1394 :14- 13.) 

قوانونی حواکم، عودم  یهواایران و روسیه هر دو خواهان حفظ ثبات و کارآمدی دولت

ای در امور داخ ی کشورها و مقاب ه بوا گسوترش دخالت نظامی و سیاسی بازیگران فرامنطقه

کوه  یتوره آمری ا در منااا پیرامونی خود هسوتند. اموا عامول مهمنفوذ ناتو و ایالت متحد

ایران و روسیه را در سوریه به ی ودیگر نزدیوک کورده اسوت، تهدیودهای امنیتوی مشوترک 

(. تجمیع این منافع و تهدیدات مشوترک 124 -127: 1395همچون تروریسم است )بهمن، 

ی متشو ل از ایوران، روسویه، ای سیاسی و نظامدر بحران سوریه، موجب ش ل گیری جبهه

ای را از ییف گسترده هایسوریه، عراق و حزب ا  لبنان در سوریه شده است. این هم ار

هوای نظوامی توسو  های مشترک و در اختیار قرار دادن پایگاههمگرایی سیاسی تا رزمای 

وک  کوردن الم  ی، در برگرفته و مم ن است با تشدید یوا فورای و بیناین بازیگران منطقه

بحران، کاه  یا افزای  یابد. البته باید به این ن ته توجه داشته باشیم که اگور چوه اهودا  

اعالنی روسیه از مشارکت در این جبهه مبارزه با تروریسم و به ویژه داع  بیان شوده، اموا 

 وی الم رسد روسیه به دنبال بازیابی و احیا  جایگاه خود به عنوان یک قدرت بینبه نظر می

برای تثبیت نفوذ خود و مبارزه با تروریسم در جهان در مقایسوه بوا دشومن قودیمی خوود، 

(. ع یرغم هموه ایون مووارد، اموا Tsygankov,2013: 74-77ایاالت متحده آمری ا است )

آنچه بی  از دیگر مسائل قابل مشاهده است، همگرایی بی سابقه ایوران و روسویه در حول 

 بحران سوریه است.

الم  ی، از دو منظر قابل تح یل و بررسی اسوت. نهسوت در وریه به لحاه بینبحران س

ایاالت متحده آمری ا که مبتنوی بور انتقوال ارزان قیموت نفوت  اییانهقالب استراتژی خاورم

خاورمیانه و نیز تأمین امنیت انروی و حفظ امنیت اسرائیل بوده است. بر این مبنا، از دیدگاه 

، چنانچه سوریه کوه ح قوه وصول اعضوای محوور مقاوموت اسوت، غرب و به ویژه آمری ا

سقوط کند و جهت سیاست خارجی این کشور به سوی جریان محافظه کار تغییر یابود، بوه 
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در  2011عربوی و بوه ویوژه انقوالب وانویوه  یهانوعی شاید امنیت اسرائیل پس از انقالب

و « آمری وا و غورب»های مصر تا حدی ترمیم خواهد شود. ن توه دوم، بوه تفواوت دیودگاه

شوود کوه نموود آن را در حوا وتووی در قبال تحوالت جهوان مربووط می« روسیه و چین»

توان مشاهده روسیه و چین برای عدم تصویب قطعنامه شورای امنیت ع یه رویم سوریه می

های متفاوت ایون دو کشوور کرد. به یور ک ی، عدم همراهی چین و روسیه و موضع گیری

أله سوریه را در مقایسه با کشوورهای غربوی مع وول عوامول متعوددی اسوت از در قبال مس

 جم ه:

الف( روی رد ک ی روسیه نسبت به تحوالت جاری در خاورمیانه عربی، در چوارچوب 

های اسوالمی و مردموی منطقوه قابول انتقاد مس و از برخورد دوگانه غرب در قبال انقالب

کشوورهای غربوی و آمری وا در برابور مووارد  ارزیابی است. روسیه معتقد است که س وت

انسانی در یمون، عربسوتان سوعودی و بوه ویوژه بحورین و  یهانق  حقوق بشر و ارزش

ها بوه موضووع سووریه ناشوی از روی ورد دوگانوه غورب در برابور برع س، توجه ویژه آن

 اند.بازیگرانی است که هژمونیک بودن آمری ا در منطقه را نپ،یرفته

اه روسیه، ایران و سوریه در کنار ی دیگر نه تنها به عنوان بازیگرانی موازنوه ( از دیدگ2 

اند، ب  ه به عنوان مانع مهموی کننده در برابر محور محافظه کار عربی به ایفای نق  پرداخته

 اند.ای )خاورمیانه( بودهدر برابر تس   کامل آمری ا و هژمونیک شدن نظم منطقه

های خود در منطقه خاورمیانوه و بنوا ب سعی در تحمیل ارزشها، غر( به باور روس3 

هوای جودی از بر ادعای آمری ا، مدیریت تحوالت منطقه را دارد. اگرچه این امر با مقاومت

 سوی مردم منطقه مواجه شده است.

( سوریه و ایران همواره به عنوان مانع مهمی در مقابل تس   کامل آمری وا در منطقوه 4 

الم  ی دارای اهمیت اسوت. ای و بیناین روست که مسأله سوریه در ابعاد منطقهاند. از بوده

مجموعه عوامل تضعیف احتمالی محور مقاومت از یریا سوریه و تغییور جهوت احتموالی 

سیاست خارجی این کشور با روی کارآمدن متحدان غرب و از یریوا توداوم یوا تشودید 

ین کشور یا حاکم کردن هر  و مور  بور آن بحران جاری سوریه و فروپاشی نظام سیاسی ا

هوا و نیوز مطوابا بوا توالش و سوناریوی ای آنتوس  کشورهای غربوی و متحودان منطقوه
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ای و حتی جهوانی بوه نفوع غورب کشورهای غربی و ی ی از عوامل برهم زدن توازن منطقه

 (.63: 1393خواهد بود )قربانی، 

 

 عراق .8-2

ای برای ایران یافتوه دام حسین، عراق اهمیت فزایندهپس از حم ه آمری ا و سقوط رویم ص

اهودا  ایوران از  ینتراست. عالوه بر موقعیت وئوپ یتی ی و وئوکالچری عراق، ی ی از مهم

درسوالهای  برقراری رواب  با این کشور یی سالهای گ،شته مقاب ه با نفوذ آمری ا بوده است.

زه انوروی و صوادرات تسو یحات نظوامی گ،شته، رواب  مس و و بغداد نیز به ویژه در حوو

رسد روسویه در حوال بازسوازی جایگواه  بوه عنووان یوک افزای  یافته است. به نظر می

تواند بهو  مهموی از ایون مسویر بازیگر راهبردی در خاورمیانه است و رواب  با عراق می

 البته شواهد نشانگر آن اسوت کوه ارزش و اهمیوت عوراق (.Trenin, 2012: 8-12باشد )

 برای روسیه بی  از مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی است.

ن ته قابل تأمل در این زمینه، پیوند مسائل امنیتی سوریه و عراق است. ریشه بسیاری از 

فعوال  یهوا. تغ،یه بسیاری از گروهگرددیتروریستی فعال در سوریه به عراق برم یهاگروه

. عالوه بور گیردیمستح م عراق صورت م در جنگ سوریه نیز از یریا مرزهای نه چندان

مهم در برقراری ص خ و ثبات در منطقه به حسواب  یااین، موقعیت وئوپ یتی ی عراق مسأله

نق  میانجی گرانه مفیدی  تواندی. همچنین کشور عراق به عنوان یک دولت عربی مآیدیم

 -ن عراق به محور ایرانبرای ایران و روسیه ایفا نماید. مجموعه این عوامل باعث اضافه شد

(. با اضوافه شودن حوزب Kaim & Tamminga, 2015: 1سوریه در منطقه شد ) -روسیه

ائتال  جدیدی بر ع یوه نفووذ غورب در منطقوه  یریگا  لبنان به این کشورها، شاهد ش ل

هستیم. ع ل و عوامل ذکر شده موجب شد تا عراق به عنوان محور مشترک اقودامات ایوران 

در منطقه خاورمیانه قرار گیرد و با تأسیس اتواق عم یوات مشوترک بغوداد، نقو  و روسیه 

ایفا کند. این مرکز که بیشتر کارکردی ایالعاتی دارد، مرکز هماهنگی ایالعواتی  یترپررنگ

 یهواهای ایون اتواق، توأمین کمک. اما مأموریتباشدیمیان ایران، عراق، سوریه و روسیه م

وقوع عم یات یا نبردها است و این بدان معنی است کوه نوه تنهوا میدانی مستقیم در جریان 
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رود ب  ه ماهیت ایون اتواق و سواختار و روزانه فراتر می یهانق  این اتاق از ارائه گزارش

 تمایل آن به ج وگیری از هر گونه نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم آمری ا بوده است.

 

 گیرینتیجه

اند کوه از آن ای مشوارکت داشوتههای منطقهر برخی بحرانایران و روسیه پی  از این نیز د

هوای توان به جنگ داخ ی تاجی ستان و بحران افغانستان اشاره کرد. اموا هم اریجم ه می

پس از بحران منطقه خاورمیانه به لحاه سطخ و عما متمایز از موارد پیشین است. در ایون 

اورمیانوه بوا تثبیوت سواختار روابو  از زمینه، رواب  سیاسی و امنیتی دو کشور در سوطخ خ

های حقوقی، افزای  گفتگوهای سیاسی، توسعه مبادات تس یحاتی و نظوامی، یریا م انیزم

ای، ارتقوا  جایگواه در اسوناد سیاسوت در حوزه انروی ص خ آمیز هسته هایافزای  هم ار

قوا  یافتوه ها در زمینه رواب  فرهنگوی و دیپ ماسوی عموومی ارتخارجی و توسعه هم اری

اند. ای بوا ی ودیگر داشوتههای بسیار سازندهای نیز دو کشور هم اریاست. در سطخ منطقه

ها در بحران سوریه صورت گرفته است. عالوه بور ایون، دو کشوور باالترین سطخ هم اری

در مسائل عراق )مبارزه با تروریسم( و میانجیگری در بحوران سیاسوی قطور نیوز مشوارکت 

سووازمان  الم  ووی اوراسوویایی همچووونهای بینهووای خووود را در سووازمانیداشووته و هم ار

انود. نهایتواً دو کشوور در سوطخ هم اری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسویا ارتقوا  داده

الم  وی مط ووب افوزای  داده، در الم  ی هم سوئی پیشین خود را در خصوص نظم بینبین

گیری و حفوظ برجوام پرداختوه و در شو لسازمان م ل با حضوور چوین بوه موازنوه نورم 

ها موجوب تأثیرگو،اری در فراینود اند. این هم اریای را صورت دادههای سازندههم اری

باشود. ایون بورای یابی نظم جدید خاورمیانه شده است که متفاوت از نظم پیشوین میش ل

برخوی بوازیگران  بندی ایران، روسیه، عراق، سوریه و لبنان در کنواراولین بار است که صف

ا  لبنان و انصارا  یمن نقشی تعیین کننده در نظم آتی خاورمیانوه غیردولتی همچون حزب

 اند.گ،رانده و با نظم تحمی ی ایاالت متحده به مقاب ه پرداخته

ها، در این راستا، رواب  نوین ایران و روسیه در نظم جدید به لحاه سطخ، عما، مؤلفوه

ها، منافع و ابزارها دچار تغییر شده و ساختار جدیودی ها، ارزشا و محرکههها، انگیزهگزاره

به خود گرفته است. به نحوی که رواب  جدید در چارچوب الگوهای سنتی رواب  میوان دو 
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کشور قابل فهم و تح یل نیست. مشارکت راهبردی ی ی از الگوهای نوینی از روابو  میوان 

ه فوردش از قاب یوت تبیوین بیشوتری در ایون زمینوه های منحصر بکشورهاست که با ویژگی

ها بوده کوه بوه برخوردار است. مشارکت راهبردی الگویی زمینه محور از رواب  میان دولت

های سطخ باالی رواب  میان دو کشور اشاره دارد. اما ماهیت غیررسومی کوه کواه  هزینوه

اص ایجواد آن موجوب پ،یری سیاسی، حقوقی و شورای  خوتعهد را در پی دارد و انعطا 

تمایز این الگو از اتحاد، ائتال ، مشوارکت و هم واری گردیوده اسوت. بوه لحواه انطبواق 

هایی مانند دیدگاه مشترک به نظم جهوانی و مهالفوت بوا راهبردی، ایران و روسیه در زمینه

الم  وی، فرآینودهای گسوترش نواتو، کوارکرد هوای بینگرایی آمری ا، اعمال تحریمی جانبه

سیاسی در بحران سووریه و  -های نسبی امنیتی زنی متقابل دو کشور، نق  م مل مزیتتوا

ای و مبارزه بوا تروریسوم، تفواهم دارنود. بوه نهایتاً دیدگاه مشترک در خصوص ثبات منطقه

توان مهالفوت بوا نظوم تحمی وی ایواالت متحوده و شو ل دهوی بوه لحاه سیستمی نیز می

سیه در خاورمیانه را برای مشوارکت راهبوردی دو کشوور های نظم مط وب ایران و رومؤلفه

عنوان کرد. نهایتاً باید مجدداً عنوان کرد کوه مشوارکت راهبوردی ایوران و روسویه در حوال 

پو،یر ای ام انحاضر در مرح ه ش ل گیری است و با شرای  حاضر صرفاً در سطخ منطقوه

وجود برخی اختال  نظرهوا  باشد. ماهیت غیررسمی مشارکت راهبردی دو کشور نیز بامی

 یابد.گری چون رویم صهیونیستی بی  از پی  اهمیت میو فاکتورهای مداخ ه
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