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  چکیده
 سیاسـت  در خـوبی  نسبتاً جایگاه از ناخواسته و خواسته روسیه گذشته، هاي سال طول در

 نظـام  در ایـران  وضـعیت  بـه  جایگـاه  ایـن  از بخشی. است بوده برخوردار ایران خارجی
 دلیـل  بـه  دیگـر  بخشی و شود می مرتبط المللی بین هاي تحریم اعمال خصوص به الملل بین

هـاي یکجانبـه    در این بـین تحـریم   .است جهانی مهم مسایل مورد در یکسان نسبتاً مواضع
پس از خروج واشنگتن از برجام وضع شد، شرایط  آمریکا علیه جمهوري اسالمی ایران که
 صـرفاً ها  وجود آورده است. به خصوص که تحریم هدشواري را در روابط تهران و مسکو ب

کننـد را نیـز    ها و کشورهایی که با ایـران همکـاري مـی    محدود به ایران نسیتند و شرکت
 جمهوري خارجی سیاست در روسیه با رابطه که اهمیتی به توجه از این رو با گیرند. دربرمی
یی هـا  یتروسیه داراي چه ظرف«پردازد که  می مسئله این به حاضر نوشتار دارد، ایران اسالمی

ي بحـث نشـان   هـا  هیافت »هاي آمریکا علیه ایران است؟ براي دور زدن یا کم اثر کردن تحریم
 التمبـاد  نفـت،  فـروش  حـوزه  چهـار  در تواند می تحریمی شرایط در دهد که روسیه می

  .کند کمک ایران بهاي  منطقههاي  همکاري توسعه و استراتژیک کاالهاي تأمین بانکی،

  کلیدي واژگان 
  ایران، روسیه، آمریکا، تحریم، نفت 

                                                                                                                                         
 shuaibbahman@gmail.com الملل دکتري علوم سیاسی، پژوهشگر مسائل بین. 1
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 مقدمه
 ،راهبـردي  و تـاریخی  سـنتی،  عالیـق  مجـاورت،  دلیـل  به دیرباز از روسیه و ایران

 از همـواره  آنـان  روابـط  و اند کرده دنبال ریکدیگ به نسبت را خاصی روابط همواره
 آنچنان کشور دو گاهی که نحوي به. است بوده برخوردار زیادي هاي نشیب و فراز
 و آمـده  میـان  بـه  آنهـا  راهبردي همکاري از صحبت که اند شده نزدیک یکدیگر به

 .انـد  رسـیده  روابـط  در تیرگی مرزهاي به که اند گرفته فاصله هم از چنان نیز گاهی
 و اي منطقه و ژئوپلیتیک موقعیت سیاسی، هاي نظام دگرگونی که است حالی در این

 تعامل براي اي ویژه وضعیت در را روسیه و ایران دولت دو المللی، بین نظام ساختار
 فروپاشـی  از پـس  هـاي  سـال  در کشور دو براي را مناسبات از اي دوره و داده قرار

 چـون  مشـترکی  يهـا  هدغدغـ  کشـور،  دو که نحوي به. است آورده فراهم شوروي
. دارنـد ... و گبـزر  هـاي  قـدرت  نفوذ سد اي، منطقه ثبات موجود، هاي بحران کنترل
 و مالحظـات  ایران، اسالمی جمهوري و روسیه فدراسیون که شده باعث امر همین
  . باشند داشته بسیاري مشترك منافع

هاي مهمی بـوده   و روسیه دستخوش دگرگونیهاي اخیر، روابط ایران  در سال
اي به منظور ارتقاي سطح روابط خود  است. به نحوي که دو کشور تالش گسترده

 تـأثیر ی المللـ  بـین اند. با این حال همواره عوامل  ي مختلف انجام دادهها هدر حوز
هاي یکجانبه آمریکـا   اند. در این بین تحریم قابل توجهی بر روابط دو کشور داشته

علیه جمهوري اسالمی ایران که پس از خـروج واشـنگتن از برجـام وضـع شـد،      
شرایط دشواري را در روابط تهران و مسکو بوجود آورده است. به خصوص کـه  

هـا و کشـورهایی کـه بـا ایـران       محدود به ایران نسیتند و شـرکت  صرفاًها  تحریم
هـا   ر گذشـته، تحـریم  گیرند. با توجه به اینکـه د  کنند را نیز در بر می همکاري می

انـد،   همواره یکی از عوامل محدودکننده توسعه مناسبات میان تهران و مسکو بوده
هاي جدید آمریکا علیه ایران چـه رفتـاري را    این مسئله که روسیه در قبال تحریم

  در پیش خواهد گرفت، به موضوع مهمی تبدیل شده است. 



یا
ان
ر

 
ظرف

 از 
اده
ستف
و ا

ی
 يها ت

وس
ر

 هی
حر
با ت

هه 
واج
ر م
د

  ها می
 

 

 43  

 جمهـوري  خـارجی  سیاست در یهروس با رابطه که اهمیتی به توجه از این رو با
روسـیه داراي چـه   «پـردازد کـه    می مسئله این به حاضر نوشتار دارد، ایران اسالمی
بـر  » هاي آمریکا علیه ایران است؟ اثر کردن تحریم یی براي دور زدن یا کمها یتظرف

 دالیـل  بررسـی  بـه  کشور، و روابط فعلی وضعیت تبیین بررسی این اساس ضمن
 بـه  حاضـر  نوشـتار  در همچنـین . پرداخته خواهد شـد  ایران براي روسیه اهمیت
 همچـون  ایـران  خـارجی  سیاسـت  مهـم  مسـائل  به نسبت روسیه رویکرد بررسی
 نیـز  آمریکـا  یکجانبـه هـاي   تحـریم  واي  منطقه نفوذ موشکی،ي ها یتفعال برجام،
 و بهبـود  منظـور  بـه یی هـا  هتوصی ارائه با بحث نیز نهایت در. شد خواهد پرداخته
  . رسد می پایان به روسیه و ایران روابط تتقوی

  روسیه و ایران روابط بر حاکم وضعیت
 سیاسـت  در روسـیه  جایگـاه  بـه  نسـبت  کلی دیدگاه دو ایران، عمومی فضاي در

 جایگـاه  از روسـیه  کننـد  می گمان برخی که نحوي به. دارد وجود کشور خارجی
 تشـریک  بـه  مسـایل  راکثـ  دربـاره  مسکو و تهران و است برخوردار مهمی بسیار
 دور چنـان  را روسـیه  و ایران دیگر برخی مقابل در. پردازند می یکدیگر با مساعی

  . کند می نفی را کشور دو میان همکاري گونه هر که کنند می تصور هم از
 از ناخواسـته  و خواسته روسیه گذشته، هاي سال طول در که است آن واقعیت
 این از بخشی. است بوده برخوردار ایران خارجی سیاست در خوبی نسبتاً جایگاه
 هـاي  تحـریم  اعمـال  خصـوص  بـه  الملـل  بـین  نظـام  در ایران وضعیت به جایگاه
 مـورد  در یکسـان  نسـبتاً  مواضع دلیل به دیگر بخشی و شود می مرتبط المللی بین

 ایـران  مـوارد  برخـی  در رسـد  مـی  نظر به حال عین در. است جهانی مهم مسایل
 احتیـاط  با فقفاز و مرکزي آسیاي در خصوص به روسیه فوذن يها هحوز به نسبت
 ظرفیـت  و جایگـاه  شـناختن  رسـمیت  بـه  بر مبتنی احتیاط این. است کرده رفتار

  .است بوده سابق شوروي از یافته استقالل کشورهاي در روسیه بازیگري
 روسـیه  بـا  نزدیک همکاري خواهان مسایل از بسیاري در ایران دیگر سوي از
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 شـریک  ترین  مهم روسیه ي،ها سته آوري فن حوزه در مثال عنوان به .است بوده
 در مهمـی  جایگـاه  روسیه نیز تسلیحاتی معامالت حوزه در. آید می شمار به ایران
 بیان را ایران خارجی سیاست در روسیه جایگاه که دیگري مهم مسئله. دارد ایران
 سـوریه  بحـران  یژهو به اي منطقه مسایل خصوص در کشور دو همکاري کند، می
 خـود  تهدیـدهاي  و منافع گرفتن نظر در با و ایران درخواست به روسیه که است
  . پرداخت بحران این در نظامی مستقیم حضور به

 خـارجی  سیاسـت  در مهمـی  جایگـاه  از روسیه که دهد می نشان فوق مباحث
 بـري ره معظم مقام همچون ایران بلندپایه سیاسی مقامات و است برخوردار ایران
 وجـود  رغـم  بـه  البته. اند کرده تأکید مسکو و توان روابط کردن راهبردي بر بارها
 و اسـت  پایین بسیار روسیه و ایران اقتصادي مبادالت سطح همچنان فوق، تمایل
  .است کرده مواجه هایی چالش با را کشور دو اقتصادي پیوندهاي مسئله، این

 سیاسـت  در ایران جایگاه به نسبت منفی دیدگاهی عموماً ایران در حال عین در
 تلقـی  کشـوري  را روسـیه  عمـومی،  افکار که نحوي به. دارد وجود روسیه خارجی

 بـه  توانـد  مـی  هرگـاه  و نیسـت  قائـل  زیـادي  چنـدان  ارزش ایران براي که کند می
 در این. کند رها تنها تاریخی، يها هبزنگا در را ایران و بزند دست غرب با اي معامله
 زیادي حد تا کشور این خارجی سیاست در ایران جایگاه روسیه در که است حالی
 و ملـی  امنیـت  خـارجی،  سیاست با مرتبط اسناد بررسی که خصوص به. است مبهم
 جایگـاه  از ایـران  گـاه  هـیچ  کـه  دهـد  مـی  نشـان  روسیه دفاعی و نظامی يها هحوز
 طی،شـرای  چنین در. است نبوده برخوردار مسکو خارجی سیاست در يها ستبرج

  .  آید می پیش کشور دوهاي  همکاري آینده مورد در مختلفی مباحث
 از پـس  خصوص به اخیرهاي  سال در روسیه و ایران روابط که حالیست در این
 گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  گذشته از بیش سوریه در کشور دوهاي  همکاري شروع
 دارند اعتقاد یگرد برخی و کنند می تصور راهبردي کامالً را روابط این برخی. است
 دو بلکـه  نیسـت،  اسـتراتژیک  مسـکو  و تهـران  مناسبات حاضر حال در تنها نه که
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 نیـز  برخی حال عین در. ندارند خود مناسبات سطح ارتقاء براي ظرفیتی هیچ کشور
 باشـد  ایران اسالمی جمهوري براي مناسبی شریک تواند نمی روسیه که دارند اعتقاد

  .  کرد خواهد بازي غرب برابر در ایران کارت با تاریخیي ها هبزنگا در و
 دارد، وجـود  روسـیه  و ایران روابط که نسبت که مختلفیي ها هدیدگا از فارق

 مناسـبات  از جدیـد  فصـلی  سـوریه،  در کشور دو همکاري که داشت توجه باید
 بـر  هـم  و دوجانبـه  روابـط  بـر  هـم  که آید می شمار به کشور دو نشیب و پرفراز

 وضعیت تبیین در حال این با. است بوده گذارتأثیر یالملل بین واي  منطقه مناسبات
  :شود توجه نکته چند به است ضروري روسیه و ایران فعلی روابط
 امـا  نیسـت  استراتژیک وجه هیچ به فعلی شرایط در مسکو و تهران روابط. 1
 و هسـتند  برخـوردار  خـود  روابـط  ارتقـاي  بـراي  الزمي هـا  یتظرف از کشور دو
  . شوند مبدل یکدیگر راهبردي شرکاي به آینده در نندتوا می

 بـا  یالمللـ  بـین  واي  منطقـه  يهـا  هپرونـد  از برخی در صرفاً روسیه و ایران. 2
 دو همسـویی  و همراهی معناي به نباید امر این و دارند نزدیک همکاري یکدیگر
  . شود تلقی یالملل بین واي  منطقه مسائل تمام در کشور
 در بعـدي  تک شکلی به صرفاً روسیه و ایران روابط اخیر،اي ه سال طول در. 3
 اقتصـادي  ابعـاد  آینده، در چنانچه و کرده پیدا گسترش نظامی و امنیتیي ها هحوز
 دواي  منطقـه  و دوجانبههاي  همکاري به نشوند، تقویت مسکو و تهران روابط در

  . شد خواهد وارد آسیب کشور

  ایران براي روسیه اهمیت دالیل
 چنـد  بـه  دنیا، بزرگ اقتصاد یازدهمین و جهان کشور ترین بزرگ عنوان به سیهرو
 توانـد  مـی  کشور این با رابطه و است برخوردار زیادي اهمیت از ایران براي دلیل

  :باشد ساز فرصت
 مـرز  روسـیه  و ایـران  میـان  حاضر حال در چه اگر :کشور دو تاریخی همجواري. 1

 به همواره خود نشیب و فراز پر تاریخ طول در کشور دو اما ندارد، وجود مشترك
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 بـر  همواره همسایگی روح دلیل همین بهاند.  شده شناخته یکدیگر همسایه عنوان
 بـا  مطـابق  کشـور  دو ایـن،  بـر  عـالوه . اسـت  انداختـه  سـایه  طرف دو مناسبات
 داراي دریـا  این مشاع منطقه طریق از خزر دریاي حقوقی رژیم جدید کنوانسیون
 عمـالً  کشـور،  دو میـان  همسـایگی  دیرینگـی  بـه  توجـه  بـا . هستند یآب مرزهاي
 ایـن  یا باشد تفاوت بی روسیه با رابطه به نسبت تواند نمی ایران اسالمی جمهوري
  . کند تلقی اهمیت کم را رابطه
 جمـاهیر  اتحـاد  دوره از روسـیه : الملـل  بـین  نظـام  در روسیه قدرت میزان و سطح. 2

. اسـت  کرده عمل الملل بین نظام بر حاکمهاي  قدرتابر از یکی عنوان به شوروي
 شد، کاسته نیز مسکو قدرت میزان و سطح از کمونیستی اتحاد فروپاشی با اگرچه
 همچنـان  کشـور  ایـن  کـه  داده نشان گذشتههاي  سال طول در روسیه عملکرد اما
 روابط برخورداري حیث این از. است الملل بین نظام در بزرگهاي  قدرت از یکی
 الملـل  بین نظام سطح در بزرگهاي  قدرت از یکی همچنان که کشوري با زدیکن

  .آید می شمار به مزیت یک ایران خارجی سیاست براي شود، می محسوب
 روسـیه،  در پوتین والدیمیر آمدن کار روي زمان از :روسیه مستقالنهي ها ستسیا. 3
 فاصـله  خود خارجی سیاست در 1990 دهههاي  نابسامانی از تدریج به کشور این

. اسـت  بـوده  مسـتقل  قـدرت  یـک  عنوان به نقش ایفاي حال در پیوسته و گرفته
 مانـدن  ناکـام  موجب موارد از بسیاري در غربی کشورهاي از مسکو راي استقالل

 اي مستقالنه رویه به توجه با. است شده اروپایی کشورهاي و آمریکاي ها ستسیا
ـ  اسـالمی  جمهـوري  خـارجی  سیاسـت  در کـه   بــا تقابـل  در خصـوص  بـه  رانای

 شـود،  مـی  پیگیري غربی کشورهاي و آمریکاهاي  خواهی زیاده وها  گرایی یکجانبه
  . شود تلقی اهمیت حائز بازیگري تواند می روسیه قاعدتاً

 بـا  خـود  جغرافیـایی  محیط در روسیه و ایران :پیرامونی مناطق در مشترك منافع. 4
 مشـترکی  نسـبتاً  منـافع  آنهـا  از یک هر در که جوارند هم مختلفی پیرامونی مناطق
 قـاره  شبه و قفقاز مرکزي، آسیاي خاورمیانه، به توان  می مناطق این جمله از. دارند
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 عدم و ثبات و صلح حفظ خواهان روسیه و ایران مناطق، این تمام در. کرد اشاره
 ایـن،  بر عالوه. هستند منطقه يکشورها داخلی امور در خارجی بازیگران مداخله
 ایـن  سـطح  در ناتو و آمریکا ویژه به غرب نظامی حضور به نسبت روسیه و ایران
 حفـظ  و اسـتقرار  در روسـیه  با همکاري نیز دلیل همین به. هستند ناراضی مناطق
 و حضـور  بـا  مقابلـه  در همراهـی  ویژه به منطقه در امنیت و ثبات تحکیم و صلح
 زیـادي  بسـیار  اهمیـت  از آنها متحدان و اي فرامنطقه و اي منطقه هاي قدرت نفوذ
  . است برخوردار ایران اسالمی جمهوري براي
 عـواملی  از یکـی  همـواره  مشترك تهدید وجود :مشترك امنیتی تهدیدهاي وجود. 5

 سـوق  یکـدیگر  بـا  همکاري سوي به را مختلف کشورهاي که شود  می محسوب
 وجـود  زیـرا  اسـت؛  صـادق  نیز روسیه و ایران روابط مورد در امر این. ستا داده

 عوامل از یکی ،تروریسم و مذهبی یگرای افراط همچون امنیتی مشترك تهدیدهاي
 تـوان   مـی  اسـاس  ایـن  بر. آید  می شمار به مسکو و تهران میان همکاري گسترش
 و ایران پیرامونی مناطق سطح در افراطی هاي جریان و ریستیترو يها هگرو وجود
 در کشـور  دو زیرا آورد؛ شمار به کشور دو نزدیکی مهم عوامل از یکی را روسیه
 بـر  آمـدن  فائق امکان یکدیگر با همکاري بدون که شدند متوجه زمانی برهه یک

  . یابد  می کاهش امنیتی تهدیدهاي
 به اقتصاديهاي  بخش از بسیاري در روسیه :نولوژیکتک و اقتصادي نیازهاي تأمین. 6

 از و اسـت  توجهی قابلهاي  پیشرفت داراي نوینهاي  وريتفن حوزه در خصوص
هاي  سال طول در چنانکه. دارد اهمیت نیز ایران اسالمی جمهوري براي حیث این

 بـوده  ایران تکنولوژیکی و اقتصادي نیازهاي از بخشی کننده تأمین روسیه گذشته،
 آن در همکاري به حاضر غربی کشورهايها،  تحریم جمله از مختلف دالیل به که

 همچنـین  و تسـلیحات  حـوزه  در نظـامی هاي  همکاري. اند نبوده تهران با ها هحوز
 را روسـیه  که شوند می محسوب مواردي جمله ازي ها ستهي ها هنیروگا احداث
  اند.  کرد خاصی اهمیت داراي ایران براي
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 از یکـی  عنـوان  بـه  روسیه حضور :متحد ملل سازمان امنیت شوراي در ائمد عضویت. 7
 توجـه  بـا  خصوص به تاریخیي ها هبزنگا در تواند می امنیت شوراي دائم اعضاي

 از برخـی  و آمریکـا هـاي   یـی گرا یکجانبـه  از مـانع  غربی، کشورهاي خصومت به
  . شود ایرانی ضدي ها هقطعنام تصویب و صدور در آن اروپایی شرکاي

   ایران خارجی سیاست مسائل و روسیه
 هر در کهاند  شده برجسته ایران خارجی سیاست در مسئله چند اخیرهاي  سال در
 گـذار تأثیر و مهـم  بـازیگري  عنـوان  بـه  یـا  بوده نقش داراي روسیه یا آنها از یک

ي هـا  یـت فعال ي،هـا  سـت ه توافق به توان می مسائل این جمله از. شود می شناخته
 علیـه  آمریکـا  یکجانبههاي  تحریم و ایراناي  منطقه حضور و نفوذ ران،ای موشکی
 میـزان  بیـانگر  تواند می موارد این از یک هر بررسی. کرد اشاره اسالمی جمهوري
 بـراي  کشور اینهاي  فرصت و ها یتظرف و باشد غرب یا ایران با روسیه همراهی
  . کند آشکار راا ه تحریم دوره در ایران اسالمی جمهوري به رساندن یاري

  
    برجام) الف

ي ها سته توافق نشستن ثمر به در مهمی نقش خود که بازیگري عنوان به روسیه
 توافـق  ایـن  بـه  هـا  طرف تمام پایبندي خواهان همواره داشت، غرب و ایران میان
 دست برجام از خروج با آمریکا روسیه، نظر از حاضر، در حال این با. است بوده
 تعهـدات  انجـام  بـه  قـادر  اروپایی کشورهاي و زده یالملل بین توافق یک نقض به

 کـه  دانـد  مـی  محـق  را ایـران  مسـکو  شرایطی، چنین در. نیستند باره این در خود
 از خواهان وجه هیچ به روسیه حال این با. بگذارد کنار را خود تعهدات از بخشی
 کـه  دارد تقـاد اع مسـکو  زیرا. نیست توافق این از ایران خروج و برجام رفتن بین
 غربـی  کشورهاي و ایران میان تنش افزایش واسطه به سو یک از رویدادي چنین
 منطقه کشورهاي سایر ممکن دیگر سوي از و کند ناامن را منطقه اوضاع تواند می

 دهد سوقي ها سته تسلیحات به دستیابی سوي به را سعودي عربستان همچون
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 ضـریب  احتمـال  رفـتن  باال و قوا نتواز خوردن هم بر موجب نیز امري چنین که
هـاي   همکـاري  بـه  توانـد  می برجام از ایران خروج حال عین در. شود می برخورد

ي هـا  هپـروژ  در مشـارکت  از را روسـیه  و بزنـد  صدمه تهران با مسکوي ها سته
  . کند محروم ایران سودآور
 ملـی  منافع توسط سو یک از برجام مسئله قبال در روسیه سیاست مجموع در

. شـوند   مـی  تعیین مسکو المللی بین تعهدات و هنجارها واسطه هب دیگر سوي از و
 به ایران جمله از کشوري هیچ دستیابی خواهان وجه هیچ به روسیه اساس این بر

 از جلـوگیري  بـراي  را خـود  هـاي  تـالش  تمـام  و نیسـت  يهـا  سته هاي سالح
 از. بسـت  دخواهـ  کـار  به منطقه کشورهاي توسط يها سته هاي سالح گسترش

 نه و آمریکا از طرفداري به نه ایران، يها سته موضوع در مسکو سیاست رو این
 موضع حال عین در. است استوار روسیه ملی منافع بر بلکه ایران، از طرفداري به

 قـدرت  از اسـتفاده  تهدید حتی و زور از جلوگیري لزوم ایران، با رابطه در روسیه
 این براي ایران دادن دست از که داند  می روسیه ازیر. است کشور این علیه  نظامی
 اسـالم  جهان کشورهاي از مهمی بخش و خاورمیانه دادن دست از همانند کشور
  . بود خواهد

  
   ایران موشکی يها یتفعال) ب

 بـه  اخیـر هـاي   سـال  در کـه  ایران خارجی سیاست حوزه در مهم مباحث از یکی
 و گرفتـه  قـرار  غربـی  ورهايکشـ  توجـه  مورد برجام از پس فضاي در خصوص
 شـود،  طـرح  نیـز  امنیـت  شـوراي  همچـون  یالمللـ  بـین  نهادهـاي  در شده تالش
 جبهـه  غـرب،  در کـه  حـالی  در. است موشکی صنایع حوزه در ایرانهاي  فعالیت
 ایـران  موشـکی هـاي   فعالیـت  علیـه  اروپایی کشورهاي و آمریکا سوي از واحدي
 در چـه  بارهـا  روسیه هستند،ها  الیتفع این تعطیلی خواهان یکصدا و شده ایجاد
 از ملـل  سـازمان  امنیـت  شوراي در خود عملی اقدامات در چه و سیاسی مواضع
. اسـت  کـرده  دفـاع  نظـامی  و دفـاعی  تسلیحات از برخورداري بر مبنی ایران حق
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 از متفـاوت  کـامالً  ایـران  موشـکی هـاي   فعالیـت  مـورد  در روسیه موضع بنابراین
هـا   فعالیت این بودن دفاعی بر تأکید ضمن همواره کومس و بوده غربی کشورهاي

 سـال  در کـه  هنگـامی  مثـال،  عنوان به. است داشته اشاره نیز آنها بودن قانونی بر
 مطـرح  امنیـت  شـوراي  در را ایـران  موشکیهاي  فعالیت غربی کشورهاي ،2016
. اسـت  ایـران  علیـه   تحریم وضع مخالف که کرد اعالم صراحت به روسیه کردند،

 هاي آزمایش که گفت متحد ملل سازمان در روسیه وقت نماینده چورکین، تالیوی
 يهـا  سـت ه توافـق  بـا  ارتباط در که امنیت شوراي قطعنامه ناقض ایران موشکی
 عنـوان  بـه  روسـیه  مخالفـت ) Радио Свобода, 2016( .نیست شده، صادر ایران
 علیـه  تحریمـی  کـه  بـود  معنا این به امنیت شوراي وتوي حق داراي و دائم عضو
  .شد نخواهد وضع ایران
 و موشـکی  هـاي  فعالیـت  علیـه  غربی کشورهاي که هرگاه نیز ادروار سایر در
 بـه  زمینـه  این در ایران حق از روسیههاي  مقاماند،  کردهگیري  موضع ایران فضایی
 مـتهم  را ایـران  کـه  آمریکا ادعاي این به پاسخ در مثال عنوان بهاند.  پرداخته دفاع
 بالسـتیک هـاي   موشـک  دارد سـعی  آمیز صلح فضایی برنامه پوشش تحت هک کرد

 روسـیه  خارجـه  وزارت معـاون  یرمـاکوف،  والدیمیـر  کند، تکمیل را خود نظامی
 وجـه  هـیچ  بـه  ایـران  روسیه، نظر از که کرد اعالم صراحت به ادعا این رد ضمن
 کشـتار  اسـلحه هـاي   موشـک  روي بر خود آمیز صلح فضایی برنامه پوشش تحت
 در ایـران  ممنوعیـت  پـذیرش  عـدم  ضـمن  وي همچنـین . کنـد  نمـی  کـار  جمعی

 ایـن  بـر  بالسـتیک هاي  موشک و فضایی موشکهاي  حامل پرتاب و برخورداري
 و کنـد  نمـی  نقـض  را یالملل بین قوانین ایران، موشکی برنامه« که کرد تأکید نکته
  )РИА "Новости", 2019( ».کند می استفاده دفاع براي خود حق از تهران
  

 ایران اي منطقه حضور) ج 
 غربـی  کشـورهاي  توجـه  کانون در گذشتههاي  سال طی که مهمی مسائل از یکی
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 کشـورهاي  کـه  نحـوي  بـه . است بوده ایراناي  منطقه نفوذ و حضور داشته، قرار
 زیـادي هاي  تالش عربی کشورهاي از برخی همراهی با و آمریکا رهبري به غربی
 دیگـر،  سـوي  از کـه  حالیسـت  در ایناند.  کرده منطقه رد ایران نفوذ کاهش براي

 بــا جهــانی و اي منطقــه مهــم مســائل در روســیه و ایــران همراهــی و همســویی
 کـه  هسـتند  مطـرح  هـا  سـؤال  ایـن  مثال عنوان به. است مواجه جدي هاي پرسش

 پیـدا  ادامه زمانی چه تا روسیه و ایران میان گرفته صورت هاي همکاري و توافق«
 چه تا آید،  می شمار به مقاومت جبهه کانون ایران، اینکه به توجه با« »د؟کر خواهد
 وجـود  جبهـه  ایـن  بـا  مرتبط مسائل سایر در مسکو و تهران همکاري امکان حد

 قـانونی  يهـا  دولـت  از حمایـت  و ثبات بر مبتنی که روسیه يها ستسیا« »دارد؟
 اسـالمی  جمهوري خارجی سیاست با حد چه تا است، منطقه کشورهاي بر حاکم
  »است؟ همسو ایران

 از برخـی  و غربـی  کشـورهاي  فشـارهاي  وجـود  رغم به که است آن واقعیت
 وجـه  هـیچ  بـه  روسـیه  حـال  این با صهیونیستی، رژیم همراه به عربی کشورهاي
 برداشـت  و تلقـی  خـود  ملـی  منـافع  با تضاد در را ایراناي  منطقه نفوذ و حضور
 مانـدن  ناکـام  موجـب  تنهـا  نـه  منطقـه  در ایـران  حضور روسیه، نظر از. کند نمی
 میان قوا توازن نوعی بلکه شده، آسیاي غرب در آمریکا کالن اهداف و ها ستسیا

ي هـا  هگـرو  بـا  ایران مبارزه آنکه ضمن. است آورده بوجود نیزاي  منطقه بازیگران
. شود می تعبیر سکومي ها ستسیا راستاي در کامالً نیز منطقه سطح در تروریستی

 شدن محدود خواهان غربی کشورهاي همچون وجه هیچ به روسیه دلیل همین به
 خصـوص  ایـن  در وارده فشـارهاي  بـا  همـواره  و نیسـت  منطقه در ایران حضور
 مسـائل  تمـام  در داشـت  انتظـار  روسـیه  از نباید حال این با. است کرده مخالفت
 متفـاوت  اصـول  واقـع  در. بپردازد ایران با کامل همراهی به المللی بین و اي منطقه
 تمـام  در کشـور  دو کـه  دهد نمی اجازه روسیه، و ایران خارجی سیاست بر حاکم
  .باشند داشته مشابهی يها هدیدگا و نظرات مسائل،
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 ایران علیه آمریکا هاي تحریم با مقابله در روسیههاي  ظرفیت
 تحـریم  هرگونـه  الاعمـ  ازي هـا  سـت ه توافقهاي  طرف از یکی عنوان به روسیه
 امنیت مخل را واشنگتن اقدام این و کرده نارضایتی ابراز ایران علیه آمریکا توسط
 هـیچ  از که کرده اعالم صراحت به روسیه اساس این بر. است کرده اعالم جهانی
 و تهـران  روابط چند هر. کرد نخواهد پیروي ایران علیه آمریکاهاي  تحریم از یک

 دو امـا  نبـوده  مواجـه  مناسبی توسعه با اخیر هاي سال یط اقتصادي نظر از مسکو
 آمریکا که شرایطی در و دارند همکاري براي گوناگونی و متعدد يها هزمین کشور
 روسـیه  بـا  روابط گسترش کند، تر تنگ را ایران علیه ها تحریم حلقه کند می تالش
 شـرایط  در روسـیه  اسـاس  ایـن  بر. باشد مؤثر ها تحریم کردن اثر کم در تواند می

 کاالهـاي  تـأمین  بـانکی،  مبـادالت  نفت، فروش حوزه چهار در تواند می تحریمی
  .کند کمک ایران بهاي  منطقههاي  همکاري توسعه و استراتژیک

  
   نفت فروش) الف

با توجه به فشارهایی که آمریکا براي به صفر رساندن صـادرات و فـروش نفـت    
ست کم در دو حـوزه فـروش نفـت و    ایران به سایر کشورها وارد کرده، روسیه د

 تواند به ایران یاري رساند. در مورد فـروش نفـت از سـال    مسیر انتقال انرژي می
 طـرح  براسـاس  و شـد  آغاز روسیه به ایران نفت صادرات براي مذاکرات ،2014
 ازاي در را ایـران  نفـت  از بشـکه  هـزار  500 تـا  روزانـه  روسـیه  بـود  قرار اولیه،

 ارزش کـه  نفتـی  بـزرگ  قـرارداد  این. کند خریداري سیرو کاالهاي و تجهیزات
 در دالر میلیـارد  20 بـه  مجمـوع  در و دالر میلیـون  500 و میلیارد یک آن ماهیانه
 5+1 کشورهاي و ایران میاني ها سته توافق حصول با شد، می زده تخمین سال
 تـالش  به توجه با حاضر حال در حال این با. شد سپرده فراموشی دست به عمالً
 روسـیه  طریـق  از توانـد  مـی  تهران ایران، نفت فروش رساندن صفر به در آمریکا
 هـایی  طـرح  گذشـته  از که خصوص به. دهد ادامه خود نفت صادرات به همچنان

 ایـن  مجـدد  شـدن  فعـال  و داشـته  وجود نفتی تهاتر زمینه در روسیه و ایران بین
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 در بشکه هزار 500 حدود تا ایران نفت فروش در گشایش باعث تواند می ها طرح
 توانـد  می که است توجهی قابلي ها گیویژ داراي روش این از استفاده. شود روز
  :کند تأمین را روسیه و ایران درازمدت منافع
» نفتی تهاتر طرح« نام به که  آنچه خالف بر روسیه و ایران میان نفتی معامله. 1
 ایـران  زیرا نیست؛ تهاتر يمعنا به وجه هیچ به شده، مطرح» غذا برابر در نفت« یا
 سـوي  از. دارد نیـاز  کـه  بپـردازد  خدماتی یا و کاال خرید به خود پول با تواند می
 بـه  خـود  سـاخت  تجهیـزات  و کاال فروش به طریق این از تواند می روسیه دیگر
  . است اقتصادي سود داراي کشور این براي که بپردازد ایران
 بـه  بخشـیدن  تنـوع  بـراي  مناسـبی  روش روسیه، و ایران میان نفتی قرارداد. 2

 دریافـت  نفـت  هـا  روس قرارداد، این اساس بر که چرا. است ایران نفت مشتریان
 به توجه با. کرد خواهند صادر باشد، مدنظرشان که کشوري هر به را ایران از شده
 اسـتخراج  روسـیه  اورال ناحیـه  از کـه  نفتـی  بـه  کیفیت لحاظ از ایران نفت اینکه
 توسـط  ایـران  نفـت  فـروش  و صـادرات  تواند می امر این است، یکنزد شود، می

 تواند می ایران نفت فروش واسطه به روسیه دیگر سوي از. کند تسهیل راها  روس
هـاي   اسـتراتژي  از یکی امر این که آورد بدست را اروپا بازارهاي از بیشتري سهم

  . شود می محسوب انرژي حوزه در مسکو بلندمدت
 ایـران  نفت صادرات افزایش سبب روسیه و ایران میان نفتی دقراردا اجراي. 3
 از. باشـد  تحـریم  دوران در ایران اقتصاد براي کمکی تواند می امر این که شود می

 دریافـت  موجب زیرا است؛ سودآور نیز روسیه براي نفتی قرارداد این دیگر سوي
  . شود می کشورها سایر به ایران نفت فروش و انتقال حق

 رابطـه  دارنـد  تمایـل  کـه  کشـور  دو بـراي  روسیه و ایران میان نفتی لهمعام. 4
 شـمار  به طالیی فرصت یک باشند، داشته یکدیگر با تجاري درازمدت و گسترده

 هـم  کشـور  دو تجـاري  مناسـبات  توسـعه  براياي  زمینه تواند می امر این. آید می
  .دشو محسوب اقتصاديهاي  بخش سایر هم و انرژي با مرتبطهاي  بخش
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 تجـاري  روابـط  در تسهیل روسیه، و ایران میان نفتی قرارداد مهم مزایاي از. 5
 روسـیه  و ایران اقتصادي مبادالت میزان حاضر حال در زیرا. است روسیه و ایران
 بنابراین. است نفت بشکه هزار 100 فروش درآمد از نیمی از حاصل مبلغ از بیش
 دو و شـود  مـی  منجـر  روسـیه  و نایـرا  میان تجاري امور تسهیل به طرحی چنین
  ) Bahman, 2017, p. 35( .پردازند می یکدیگر با پول مبادله حذف به کشور
 بـر  بنا  که باشد داشته وجود آن امکان رسد می نظر به فوق، مزایاي به توجه با

 یا و تجار کشور، دو میان اقتصادي و تجاريهاي  همکاري توسعه تفاهم یادداشت
 کمـک  یالمللـ  بین بازار در خود نفت فروش زمینه در ایران به روسیهاي  شرکت
 کاالهـاي  خریـد  صـرف  آورد، می دست به راه این از که راهایی  پول ایران و کنند
 مزایـاي  واقع در. باشد سودآور کشور دو هر براي تواند می طرح این. کند روسی
ـ  کـه  کنـد  می مجاب را مسکو و تهران کشور، دو هر براي نفتی معامله  جـدیت  اب
  . بپردازند آن تحقق و پیگیري به بیشتري

 غیرقـانونی  توقـف  از عالوه بر بحث فروش نفت ایران از طریق روسیه، پـس 
 پرداختنـد  طرحـی  ارائه به روس مقامات الطارق، جبل تنگه در 1 گریس کش نفت
 بـه  سـپس  و دن و ولگـا  کانـال  به خزر دریاي طریق از را ایران نفت تواند می که

  )Bennetts, 2019.(دهد انتقال مدیترانه دریاي به آنجا از و اهسی دریاي
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  مسیر پیشنهادي روسیه براي انتقال نفت ایران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اگرچه ظرفیت انتقال نفت ایران از ایـن مسـیر بـه دلیـل فقـدان خطـوط لولـه بـا         
  گنجایش باال محدود است، اما این پیشنهاد روسیه از چند جهت حائز اهمیت است:  

تر از مسیر کانـال سـوئز و یـا     نخست آنکه مسیر پیشنهادي روسیه بسیار کوتاه
  الطارق است.  تنگه جبل

گونه محدودیت سیاسـی   هاي ایرانی در مسیر روسیه با هیچ کش دوم آنکه نفت
مواجه نخواهند شد و آمریکا یا هر کشور دیگـري قـادر بـه متوقـف کـردن آنهـا       

خطر و امن خواهد بود و امریکا و اروپـا   بی مالًکااین مسیر در واقع  نخواهد بود.
  .توانند در این مسیر اختالل ایجاد کنند نمی
سوم آنکه پیشنهاد روسیه، پیامی سیاسی به آمریکا و اروپـا بـود کـه نـه تنهـا       

کند، بلکه براي دور زدن و کم اثر  هاي ایاالت متحده را رعایت نمی مسکو تحریم
  گذارد.  امکانات خود را در اختیار ایران میکردن آن حتی مسیرهاي آبی و 
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  بانکی و ارزي مبادالت) ب
 و ارزي مبـادالت  کـردن  مسـدود  ایـران،  علیـه  آمریکاهاي  تحریم اهداف از یکی
 بـانکی  و ارزي مبادالت حوزه در روسیه حال این با. است کشورها سایر با بانکی

 از برخـی  بـا  همکـاري . کنـد  کمـک  ایران به تواند می المللی بین ارزهاي ورود و
 سـایر  و ایـران  بـه  پـول  مستقیم انتقال براي که کوچک مالی سساتؤم وها  بانک
 کـردن  اثـر  کم در مهمی نقش تواند می اند، کرده آمادگی اعالم تهران نظر مد نقاط
  . باشد داشته آمریکا یکجانبههاي  تحریم

 سـوئیفت  سیسـتم  زایايم از تواند می ایران اندازي، راه به توجه با این بر عالوه
 هـاي  تحـریم  بـا  مقابلـه  بـراي  روسیه. کند استفاده مالی انتقال و نقل روسی براي

 تـالش  و بوده 1سوئیفت به شبیه مالی سیستم ایجاد دنبال به 2014 سال از آمریکا
 اسـاس  ایـن  بـر . کنـد  ایجـاد  را) SPFS( روسـی  سـوئیفت  سیستم که است کرده

. کـرد  کـار  بـه  آغاز سوئیفت، جایگزین عنوان هب 2018 سپتامبر از روسی سوئیفت
 خـدمات  بـودن  آمـاده  صورت در مؤسسات روسیه، مرکزي بانک اعالم با مطابق
 مرکـزي  بانـک . شـوند   عضـو  سیستم این در توانند می قرارداد عقد از پس و فنی

 انتقـال  عرصـه  در خـدمات  دارد اجـازه  خـود  مقـررات  و قوانین با مطابق روسیه
 حقـوقی،  هـاي  شخصـیت  و آنهـا  مشتریان و اعتباري مؤسسات هب مالی اطالعات
. دهـد  ارائه دیگر کشورهاي مرکزي بانک و خارجی اعتباري مؤسسات و ها بانک

)Газета "Коммерсантъ", 2019 (قالـب  در اطالعـات  انتقال شامل خدمات این 
 اطالعـات  کنتـرل  کـاربران،  بـه  ویژه هاي قالب در مالی اطالعات انتقال سوئیفت،

 بـراي ) SPFS( در کنندگان شرکت کردن مشخص امکان و سوئیفت قالب در مالی
  ) Reuters, 2019( .است ها آن از مالی اطالعات دریافت و کاربران

                                                                                                                                         
 مقـدور  دنیـا  سراسـر  در را پـول  بـاالي  مقـادیر  مـرزي  بین انتقال که است مالی شبکه یک سوئیفت. 1

 آمریکـایی  هـاي  بانـک  اجرایـی  مقامـات  شامل آن مدیره تئهی ولی است بلژیک در آن مقر. سازد می
. کننـد  اقـدام  دنیا تمام مسئوالن و ها بانک علیه توانند می آمریکا فدرال قانون از استفاده با که شوند می
 از بـیش  در را مـالی  مؤسسـه  11000 از شبـی  و دهد می پوشش را بانکی بین هاي پیام اکثر شبکه این

  .کند می وصل هم به قلمرو و کشور 200



یا
ان
ر

 
ظرف

 از 
اده
ستف
و ا

ی
 يها ت

وس
ر

 هی
حر
با ت

هه 
واج
ر م
د

  ها می
 

 

 57  

 تواننـد  مـی  خارجی هاي بانک همه که است این روسی سوئیف مهمهاي  مزیت از
 راسـتا  ایـن  در. شـود   ها تحریم مشمول کشوري هیچ آنکه بدون باشند، حاضر آن در

 گـازپروم  داري، خزانه وزارت همچون روسیه بزرگ هاي شرکت و نهادها اکثر تاکنون
 ایـن  انـدازي  راه زمـان  از. انـد  شده متصل روسی داخلی رسان پیام این به نفت روس و

 احتمـال  و اسـت  گرفتـه  صـورت  روسـیه  و ایـران  میـان  متعـددي  مذاکرات سیستم،
 همچنـین  )Iran Daily, 2018( .دارد وجـود  رانیایهاي  شرکت با مستقیمهاي  تراکنش
 تحـریم  از تـا  کننـد  اسـتفاده  روسی رسانی اطالع سیستم از توانند می ایرانیهاي  بانک

 حتـی  و مـالی  نهادهـاي  و سسـات ؤم شـدن  فعـال  شـک  بی. بمانند امان در سوئیفت
 بـه  کمـک ي هـا  هرا از یکی تواند می روسی سوئیفت در ایرانی خصوصیهاي  شرکت

  .  باشدها  تحریم زدن دور و ایران مالی دالتتبا
 اثر کم به تنها نه روسیه و ایران میان بانکی و مالی مبادالت افزایش مجموع در
 توانـد  مـی  مختلف يها هحوز در همکاري این بلکه کند، می کمکها  تحریم کردن

 حـذف  نمونـه  براي. بکشد چالش به المللی بین نظام در را آمریکا کنونی وضعیت
نه تنها موجب تسـهیل در امـور تجـاري     روسیه و ایران بازرگانی مبادالت از الرد

اثـر   هاي موجود علیـه ایـران و روسـیه را بـی     شود و بسیاري از تحریم طرفین می
 المللـی  بـین  نظـام  سـطح  در آمریکـا  اقتصادي نفوذ کاهش معناي کند، بلکه به می
 مبـدل  نیـز  کشـورها  سـایر  ايبر الگویی به تواند می امر این که خصوص به .است
  .بزنند دست خود خارجی تجارت در دالر حذف به هم آنها تا شود

  
  استراتژیک کاالهاي تأمین) ج

 تحـریم  تحـت  پیوسـته  اسـالمی  انقـالب  پیروزي از پسهاي  سال طول در ایران
 یـا ي هـا  ستههاي  تحریم همچون مواقع برخی در و داشته قرار غربی کشورهاي
 دشوار بسیار کشور براي استراتژیک اقالم از برخی تهیه آمریکا، فعلیهاي  تحریم
 فعلی شرایط در چه و گذشته ادوار در چه روسیه که حالیست در این. است شده
 یـاد  از نباید. است بوده دارا را ایران استراتژیک اقالم از مهمی بخش تأمین امکان
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 نظامی و دفاعی تسلیحات تأمین در ایران شرکاي ترین  مهم از یکی روسیه که برد
 ایـران  همچنـین . کند پیدا ادامه تواند می نیز تحریم دوره در همکاري این و است
 نیروهـاي  احـداث  و تسـلیحاتی  خریـدهاي  واسـطه  به گذشته هاي سال طول در
  . است بوده روسی وريافن کنندگان مصرف از یکی بوشهر، يها سته

 توسـعه  بـراي  زیـادي  بالقوه يها ظرفیت داراي روسیه و ایران حاضر حال در
 کـه  باشند می بزرگی بازارهاي داراي کشور دو هر. هستند اقتصادي هاي همکاري

 بـه  ایـران  نیـاز  کشـور،  دو جمعیـت  بـه  توجه با. دارد قرار یکدیگر مجاورت در
 بکر و بزرگ بازاري وجود همچنین و پیشرفته صنعتی کاالهاي و پیشرفته فناوري

 رو ایـن  از. دارد وجود همکاري براي خوبی ظرفیت رانی،ای تجار براي روسیه در
 شناسـایی  بـه  کشـور،  دو در اقتصادي وسیع امکانات و ها ظرفیت با متناسب باید

 بـه . نمـود  اقـدام  اقتصـادي  هاي همکاري سطح ارتقاي جهت موجود هاي ظرفیت
 اي، جاده ترانزیت و نقل و حمل توریسم، فضایی، انرژي، هاي بخش در خصوص

. باشـند  می برخوردار اقتصادي روابط توسعه براي خوبی هاي ظرفیت از شورک دو
 در روسـیه  و ایـران  همکـاري  بالقوه يها هعرص بسیاري هنوز که حالیست در این
 در کشـور  دو البتـه . است ناشناخته کشور دو براي فناوري و علوم صنعت، زمینه
 یکـدیگر  بـا  پیشرفته هاي آوري فن و تسلیحاتی معامالت نظیر مختلف يها هحوز

 روسـیه  و ایـران  اقتصاد آنکه به توجه با اساس این بر. اند داشته نزدیکی مراودات
 نیازهـاي  تواننـد  مـی  کشـور  دو و اسـت  یکـدیگر  مکمـل  ها هحوز از بسیاري در

 تـأمین  تکنولـوژیکی  و صـنعتی  خـدماتی،  کشـاورزي،  يهـا  هحوز در را همدیگر
 زمینـه  پـنج  کـم  دست انرژي حوزه در روسیه و ایران میان مثال، عنوان به. نمایند
  :دارد وجود همکاري براي
 در جدیـد  يهـا  سـت ه يهـا  هنیروگا احداث و اتمی انرژي حوزه در همکاري. 1
  ایران؛
   انرژي؛ تولید و گاز و نفت آوري فن و تجهیزات شوفر و خرید. 2
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  ایران؛ گازي و نفتی میادین در روسیه مستقیم گذاري سرمایه . 3
  انرژي؛ انتقال لوله خطوط احداث جهت چندجانبه و دو مکاريه. 4
  )Bahman, 2012, p. 51( .برق يها هنیروگا احداث جهت همکاري و گذاري سرمایه. 5
 ایـران  جدي يها هگزین از یکی تواند می روسیه فعلی شرایط در اوصاف این با
 ضـروري  وصخص این در. باشد آمریکا هاي تحریم کردن اثر کم و زدن دور براي
 قـرار  غربـی ي هـا  هرسان و کشورها تبلیغات تأثیر تحت طرف دو روابط که است
  .شوند انجام محرمانه و پنهانی صورت به معامالت از مهمی بخش و نگیرد

  
  اي منطقههاي  همکاري توسعه) د

 دنبـال  اقتصـادي  حـوزه  در اخیـر هاي  سال طی روسیه که مهمیي ها هاید از یکی
 حتـی  و منطقـه  کشورهاي حضور با اوراسیا اقتصادي اتحادیه ایجاد مسئله کرده،
 راهی سو یک از تواند  می اوراسیا اتحادیه روسیه، نظر زا. است بوده منطقه از فراتر
 تمـام  توانـایی  در رقابـت  افـزایش  و مشـترك  نـوآوري  يهـا  هپـروژ  اجراي براي

 متقابـل  نیازهـاي  پاسـخگوي  دیگـر  سـوي  از و کند باز اوراسیا حوزه کشورهاي
  .باشد نیز همسایگان از برخی و اتحادیه این عضور کشورهاي

 و ایـران  اسـالمی  جمهـوري  میـان  همکـاري  گسـترش  هرگونه اساس این بر
 يهـا  فعالیـت  به و باشد ایران نفع به تحریمی شرایط در تواند می اوراسیا اتحادیه
 ایـن  در .ببخشـد  اي تـازه  تحـرك  منطقـه  کشورهاي و ایران میان متقابل اقتصادي
 در تـوجهی  قابل مزایاي تواند می اوراسیا اقتصادي اتحادیه با ایران همکاري راستا
  :باشد داشته بر

 میـان  همکاري گسترش اوراسیا، اتحادیه در موجود يها ظرفیت به توجه با. 1
 و صـادرات  بـه  بخشـی  تنوع باعث تواند  می اتحادیه این عضو کشورهاي و ایران

 برخی به تر ارزان و تر سریع دسترسی همچنین و ایران نیاز مورد کاالهاي واردات
  . است زیادي يها ههزین داراي آنها تهیه حاضر حال در که شود کاالهایی از

 سـطح  در اوراسـیا  اتحادیـه  در شـده  تولیـد  کاالهاي بازار به تواند  می ایران. 2



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
بیستم

، شماره 
پ، 1

اپی
 ی

77
، بهار 

1398
  

   
 

 

 60  

 و ایـران  میان کاال تبادل که است آن توجه قابل نکته. شود مبدل خاورمیانه منطقه
 در. اسـت  بـاال  افـزوده  ارزش بـا  کاالهایی شامل اوراسیا اتحادیه عضو کشورهاي

 و ندارند زیادي چندان نقش طرفین اقتصادي تبادالت در انرژي و خام مواد واقع
 افـزایش  جهشـی  طـور  به را طرفین میان تجاري مناسبات سطح تواند  می امر این
 کشـورهاي  از یک هر بازرگانی بزرگ شریک به دتوان می ایران راستا این در. دهد
 تواند  می روسیه با رابطه در ایران مثال عنوان به. شود تبدیل اوراسیا اتحادیه عضو
 و فلـزي  محصـوالت  نقلیـه،  وسـایل  آالت، ماشین و ماشین فروش بزرگ بازار به

 بـاال  افـزوده  ارزش با محصوالت زمره در کاالها این همگی که شود تبدیل چوبی
  . شوند  می محسوب

 و بایـد  اوراسـیا  منطقـه  بـه  ایـران  ورود دروازه توانـد   مـی  اوراسـیا  اتحادیه. 3
 و شـرقی  اروپـاي  قفقـاز،  مرکـزي،  آسـیاي  کشورهاي با تهران اقتصادي مناسبات
 مناسـب  بـازاري  اتحادیـه،  ایـن  عضو کشورهاي بازارهاي. دهد افزایش را روسیه
 ویـژه  بـه  راسـتا  ایـن  در. رونـد  مـی  شـمار  به ایرانی کاالهاي و محصوالت براي

 توانـد   مـی  اوراسیایی کشورهاي به ایران سوي از کشاورزي محصوالت صادرات
  .گیرد قرار توجه مورد
 اوراسیا منطقه اتصال پل تواند  می خود جغرافیایی موقعیت به توجه با ایران. 3
 کشورهاي یرسا و روسیه حاضر حال در. باشد عربی خاورمیانه و فارس خلیج با

 مسـیر  خاورمیانـه  کشـورهاي  با خود اقتصادي کاالهاي تبادل براي اوراسیا منطقه
 مبـادالت  میـزان  کـه  شـده  باعـث  نیـز  امـر  همـین  و پیمایند  می را دشواري نسبتاً

 کـه  حالیسـت  در ایـن . باشـد  پـایین  بسیار یکدیگر با کشورها این میان اقتصادي
 و اوراسیا منطقه کشورهاي میان اقتصادي يها همکاري براي اي بالقوه يها ظرفیت

 ایـران  اسـالمی  جمهـوري  بـین  ایـن  در. دارد وجـود  خاورمیانه منطقه کشورهاي
 ایـن  از و آیـد  شـمار  بـه  یکدیگر به منطقه دو اتصال پل و ورود دروازه تواند  می

  . نماید کسب ترانزیت حق بواسطه نیز سرشاري درآمد لحاظ
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 گـاز  و نفت تولیدکنندگان و منابع ترین بزرگ از ییک ایران آنکه به توجه با. 4
 خصـوص  ایـن  در چشـمگیري  يهـا  قابلیت نیز اوراسیا اتحادیه و است جهان در

 توانـد   می امر این گیرد، شکل طرفین میان انرژي حوزه در همکاري چنانچه دارد،
  . بگذارد جهانی بازارهاي بر شگرفی تأثیر
 موجـب  توانـد   مـی  ایـران  با اوراسیا دیهاتحا اقتصادي يها همکاري افزایش. 5

  .شود اوراسیا منطقه به هند و پاکستان نظیر کشورهایی جغرافیایی پیوستگی
 تـوان  بـه  توجه با گمرکی اتحادیه به ایران اسالمی جمهوري الحاق درازمدت، در. 6
 رشـد  موجب تواند  می آن دفاعی و فنی ـ علمی اقتصادي، بالفعل و بالقوه يها ظرفیت و

  )74، ص 1394(بهمن،  .گردد عضو کشورهاي ملی ناخالص تولید توجه قابل
 جمهـوري  الحـاق  حتـی  و همگرایی همکاري، نوع هر فوق، موارد به توجه با

 به. است بیشماري منافع داراي طرف دو هر براي اوراسیا اتحادیه به ایران اسالمی
 کشـورهاي  و هروسـی  با ایران گسترش به رو و خوب روابط به توجه با خصوص
ي هـا  هتعرفـ  موافقتنامـه  نزدیک، آینده در چنانچه اوراسیا، اقتصادي اتحادیه عضو

 میـان  تجـاري  آزاد محدوده ایجاد و برسد امضاء به اتحادیه و ایران بین ترجیحی
 اقتصـادي  و تجـاري  همکـاري  گسترش به توان  می گیرد، قرار توافق مورد طرفین
 دسـتور  در را اتحادیه این در ایران عضویت وعموض حتی و بود امیدوار مابین فی
 اوراسیا اتحادیه مجاور کشورهاي حاضر حال در که برد یاد از نباید. داد قرار کار
انـد.   کرده تمایل ابراز اتحادیه این به پیوستن به نسبت نیز چین و ترکیه هند، نظیر
 توانـد   مـی  نایـرا  و اوراسیا اتحادیه میان همگرایی و همکاري گسترش رو این از

 کـردن  اثـر  کـم  و منطقـه  کشـورهاي  بـا  خـارجی  اقتصـادي  روابط توسعه ضمن
 شمار به نیز داخلی اقتصادي توسعه جهت يمؤثر گام امریکا، یکجانبههاي  تحریم
 پیشبرد دارد، اوراسیا اقتصادي اتحادیه در روسیه که نقشی به توجه با شک بی. آید

 خواهـد  حاصـل  مسـکو  با مذاکره و نیرایز واسطه بهها  همکاري از مهمی بخش
هـاي   همکـاري  افـزایش  در تـوجهی  قابـل  نقـش  توانـد  می روسیه رو این از. شد
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  .کند ایفا اوراسیا منطقه با ایران اقتصادي

  روسیه و ایران روابط تقویت راهکارهاي
 مـانع  و دارد وجـود  روسـیه  و ایران روابط در که مشکالتی و موانع تمام رغم به

 از برخی تواند می نکته چند به توجه است، شده دوجانبه مناسبات توسعه و رشد
 در مسـکو  و تهـران  عمیـق  همکاري موجب و سازد برطرف راها  چالش و موانع
  :شودها  تحریم دوره

  
  اقتصادي مناسبات توسعه) الف
 شـناخت  و آگـاهی  عـدم  روسـیه،  و ایـران  روابط توسعه موانع ترین مهم از یکی

 هـا  روس و هـا  ایرانی که نحوي به. است یکدیگر اقتصادي هاي ظرفیت از درست
 هاي کاستی رو این از. ندارند یکدیگر اقتصادي هاي ظرفیت از درستی اطالع هیچ

 مسـکو  و تهران است ضروري و دارد وجود کشور دو اقتصادي روابط در زیادي
 يهـا  ظرفیت شناسایی براي خود، اقتصادي وسیع امکانات و ها ظرفیت با متناسب
 در خصـوص  بـه . نمایند اقدام اقتصادي هاي همکاري سطح ارتقاي جهت موجود
 از کشــور دو اي جــاده نقــل و حمــل و توریســم فضــایی، انــرژي، هــاي بخــش
 کـه  حـالی  در. هسـتند  برخوردار اقتصادي روابط توسعه براي خوبی هاي ظرفیت
 علوم نعت،ص زمینه در روسیه و ایران همکاري بالقوه يها هعرص از بسیاري هنوز
 میـان  ارتباطـات  توسـعه  اوصاف، این با. است ناشناخته کشور دو براي فناوري و

 هـا  توانمندي معرفی براي مشترك يها هنمایشگا برگزاري و خصوصی هاي بخش
 مهمی گام تواند  می متقابل طرف هاي نیازمندي شناسایی و سو یک از ها ظرفیت و

 شـد،  غافل آن از نباید که اي مسئله دیگر سوي از. گردد تلقی امر این بهبود براي
 در زیرا است؛ آن به مربوط هاي رایزنی و دولت سیاسی پشتیبانی و دولت حمایت
 تسـهیل  یـا  لغـو  همچـون  امـور  برخـی  روسیه، و ایران اقتصادي مناسبات توسعه
 پروازهاي ایجاد گمرکی، يها هتعرف کاهش بانکی، امور در تسهیل روادید، صدور
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ــین مســتقیم ــاطق و شــهرها ب  و صــالحیت زمــره در... و کشــور دو مختلــف من
 بـه  موظـف  ها دولت اول، گام در بنابراین. است کشور دو يها دولت هاي فعالیت
 ایـن  اگـر  و هسـتند  خصوصـی  بخـش  فعالیـت  بـراي  الزم هاي زیرساخت ایجاد

 و ایـران  اقتصـادي  روابـط  بهبـود  بـه  امیدي توان نمی نگیرند، شکل ها زیرساخت
 و ایـران  اقتصـادي  روابط در که بدبینی فضاي است الزم همچنین. داشت روسیه
 تأکیـد  روسـی  هاي فناوري نبودن کارآمد و قدیمی بر عمدتاً و دارد وجود روسیه
  . شود اصالح کند،  می

  
  فرهنگی روابط افزایش) ب
 مانـده،  مغفـول  تـاکنون  کـه  کشـور  دو روابط در موجود يها ظرفیت ترین مهم از
 و علمی مراکز میان استاد و دانشجو تبادل. نمود اشاره فرهنگی مباحث به توان  می

 ملـت  دو فرهنگـی  نزدیکـی  و شـناخت  جهـت  اجتماعی آمدهاي و رفت تسهیل
 بـه  چـه  و فرهنگـی  و تـاریخی  پیشینه لحاظ به چه روسیه، هم و ایران هم. است
 و مرکزي يولگا شمالی، قفقاز نظیر مشترك يها هحوز در ویژه هب تشابهات لحاظ
  .دارند همدیگر براي مهمی يها هجاذب اورال،
 تـوجهی  قابـل  پیشرفت به توان  می همکاري و مشارکت جدید اشکال ایجاد با
 دسـت  کشـور  دو بین فرهنگی روابط حوزه در ویژه به جانبه دو روابط توسعه در

 دولتـی  بـین  کمیسـیون  اعضـاي  وهـا   دیپلمـات  حکـومتی،  مقامات تنها نه. یافت
 هنرمندان دانشمندان، کارفرمایان، وسیع اقشار بلکه اقتصادي و بازرگانی ريهمکا
 همکاري دوجانبه مرکز باید. کنند شرکت مهم امر این در باید اجتماعی محافل و

 کشور دو دیگر بزرگ شهرهاي در و تهران و مسکو در ها نمایندگی با را فرهنگی
  .کرد تأسیس

  
  آمریکا ویژه به غرب نفوذ گسترش از جلوگیري) ج

 تـاکنون  ایـران  بـا  هـا  همکاري قطع براي روسیه بر آمریکا فشارهاي آنکه علیرغم
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. نیسـت  وضعیت این تداوم معناي به الزاماً مسئله این اما است، نبوده مؤثر چندان
 مختلـف،  انحاء به کرده سعی همواره گذشته يها سال طی آمریکا که خصوص به
 چنـین  زیـرا . آورد عمـل  بـه  ممانعـت  روسیه و نایرا میان نزدیک روابط ایجاد از

 در ایـن . انـدازد  خطـر  بـه  را آمریکـا  امنیتـی  و تیکییژئـوپل  منـافع  تواند  می امري
 و تهـران  يهـا  همکـاري  در موجـود  يهـا  تحرکیبی از مهمی بخش که حالیست
 و بـیم  در یکـی  هـر  کـه  است خورده گره واقعیت این به اخیر دهه دو در مسکو
 و ایـران  بنـابراین، . شد خواهد چه امریکا با دیگري روابط تکلیف که است انتظار
 گرمـی  بـه  را ارتبـاط  ایجـاد  براي خود يها هداشت و موجود يها بنیان باید روسیه
  . بکاهند آمریکا متحده ایاالت ویژه به خارجی نیروهاي نقش از تا ننمایند تقویت

  
  امنیتیهاي  همکاري تقویت) د

 سـوي  بـه  تاریخ طول در بار نخستین براي را روسیه و انایر مشترك، تهدید عامل
 و سوریه حضور با چهارجانبه نظامی ائتالف تشکیل حتی و گسترده نظامی روابط
 روسـیه،  ایـران،  محوریـت  بـا  بغـداد  عملیـات  اتاق که نحوي به. داد سوق عراق
 و تروریسم با مبارزه در مؤثري نقش و شد تشکیل بنانل اهللا حزب و عراق سوریه،
 وجـود  کـه  گونـه  همـان  اوصـاف  ایـن  بـا . نمـود  ایفا منطقه سطح در یگرای افراط

 آینده در شد، روسیه و ایران نزدیک هاي همکاري آغاز موجب مشترك تهدیدهاي
 به. نماید ایفا کشور دوهاي  همکاري تداوم در مؤثري نقش تواند  می عامل این نیز

 یمـن،  در طرفین میان امنیتیهاي  همکاريي ها هزمین حاضر حال در که خصوص
  . دارد وجود نیز قفقاز و مرکزي آسیاي افغانستان،

  
  منفی تبلیغات به توجهی بی) و

 تهداشـ  قرار منفی تبلیغات تأثیر تحث دائما گذشته ادوار در روسیه و ایران روابط
 توسط یا واند  گرفته صورت غربی کشورهاي سوي از یا منفی تبلیغات این. است
ي ها هنمون از یکیاند.  شده ترویج کشور دو داخل در گرا غرب نخبگان وها  جریان
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 نفتیي ها ستسیا به روسیه و ایران روابط مورد در گراها غرب منفی تبلیغات مهم
 تفسـیر  و تحلیـل  مـورد  ایران تضعیف يراستا در عمدتاً که شود می مرتبط مسکو
 از روسـیه  منفعت بر ها هرسان در عمده دلیل چند به معموالً چنانکه. گیرد می قرار
  : شود می تأکید ایران علیه نفتیهاي  تحریم اعمال

 تولیـد  کاهش طرح گذاشتن کنار بحث پیشها  مدت ازها  روس آنکه، نخست
 هـدف  کـه  کنند تصور برخی تا شده لیعام مسئله همین واند  کرده مطرح را نفت
  .است ایران نفت خالی جاي کردن پر تولید، افزایش از مسکو
 و ترامپ دونالد درخواست با تولید افزایش بر مبنی روسیه سیاست آنکه، دوم
 ایـن . اسـت  شـده  همزمـان  سیاستی چنین گرفتن پیش در براي عربستان سیاست
 بـا  همسـویی  منظور به عربستان و وسیهر اتحاد از برخی که شده باعث نیز مسئله
  )Bahman, 2019,p. 39. (گویند سخن آمریکاي ها ستسیا
 در کشـور  این موقعیت و روسیه نفتیي ها ستسیا تر دقیق بررسی حال این با

 جـدي  تردیـدهاي  بـا  فـوق  مباحـث  کـه  دارنـد  آن از حکایـت  جهانی بازارهاي
 طـرح  بـه  که زمانی ازها  روس که داشت توجه باید اول بحث مورد دراند.  مواجه
 ایـن  در را اوپـک  عضوهاي  کشور با خود همکاري و پیوستند نفت تولید کاهش
 بـه  نفـت  قیمـت  بازگشت راستاي در را سیاستی چنین پیگیري کردند، آغاز زمینه
 بازارهـاي  در نفت بهاي که هنگامی نتیجه در. کردند می تلقی خود واقعی جایگاه
. دیدنـد  نمی سیاست این پیگیري به نیازي دیگرها  روس ،کرد پیدا افزایش جهانی

 مقامـات  سـوي  از تولیـد  افـزایش  دربـاره  مختلفـی  مباحـث  نیـز  دلیـل  همین به
 سیاسـت  همزمـانی  نیـز  دوم بحـث  مورد در. شد مطرح روسیه نفتیهاي  شرکت
 بازارهـاي  کـردن  سیاسـی  یا ترامپ مکرري ها ستدرخوا با روسیه تولید افزایش
 ایـن  بـا  مسـکو  همراهی معناي به الزاماً تواند نمی سعودي عربستان توسط جهانی
 پیروي نفت عرضه و تولید در بازار منطق ازها  روس واقع در. شود تلقی کشورها

 ایـران  علیه امریکا و سعودي عربستان با همراهی معناي به امري چنین و کنند می
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 بـه  سعودي عربستان و امریکا از متفاوت دیدگاهی روسیه که خصوص به. نیست
  . است بوده ایران نفت صادرات تداوم خواهان همواره و دارد ایران

 در داشـت،  را ایران به نفتی حوزه در فشار اعمال قصد روسیه اگر انکه ضمن
 رو این از. کرد نمی حمایت نفت تولید تثبیت طرح تداوم از اوپک نشست آخرین
 بـا  همراهی نه و عربستان با کاريهم مبناي بر نه انرژي حوزه در روسیه سیاست

 چنانکـه . هستند نفتیي ها ستسیا در خود منافع پی درها  روس بلکه آمریکاست،
 ده طـی  کشور این که دهد می نشان روسیه نفت صنعت بر حاکم وضعیت بررسی
 مدرن،هاي  تکنولوژي از استفاده و جدید میادین کار به آغاز خاطر به گذشته سال

  . است کرده پیگیري را تولید ایشافز سیاست پیوسته
 خـالی  جـاي  دارند قصد نفت تولید افزایش باها  روس که نکته این دیگر سوي از
  :  باشد صحیح تواند نمی دلیل چند به کنند، پر جهانی بازارهاي در را ایران نفت

 روسـیه  نفـت  صـادرات  مقاصـد  بـا  ایـران  نفت صادرات مقاصد آنکه نخست
 چین و اروپایی کشورهاي را روسیه نفت خریداران دهعم واقع در. است متفاوت
 کشورهاي شامل ایران نفت خریداران عمده که حالیست در این. دهند می تشکیل
 کشـورهایی  اکثر بنابراین. شوند می ژاپن و یبجنو کره هند، چین، همچون آسیاي
 اییکشـوره  لیسـت  در گاه هیچ کنند، می تأمین ایران از را خود نیاز مورد نفت که
 ایـن  از یـک  هیچ واقع دراند.  نداشته حضور کند، می صادر نفت آنها به روسیه که

  . کنند جایگزین روسیه نفت با را ایران نفت توانند نمی کشورها
 کـه  دهـد  مـی  نشان ایران علیه پیشینهاي  تحریم تاریخی سابقه بررسی آنکه، دوم

 خالی جاي قطر و کویت عربی، متحده امارات سعودي، عربستان همچون کشورهایی
 وجـه  هیچ به روسیه هم ها تحریم پیشین دور در واقع در. بودند کرده پر را ایران نفت
  )  Bahman, 2019,p. 39( .بود نشده منتفع جهانی بازارهاي در ایران نفت خأل از

ــر حــاکم شــرایط بررســی نتیجــه، در ــین و روســیه و ایــران روابــط ب  همچن
 تبلیغـات  تمـام  خـالف  بر که است ان بیانگر ژيانر حوزه در مسکوي ها ستسیا
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 بلکـه  ندارنـد،  یکـدیگر  بـا  نظـري  اختالف هیچ تنها نه کشور دو گرفته، صورت
 علیـه  روسـیه  سوي از نفتیي ها ستسیا اتخاذ همچون مسائل برخی طرح اساساً
 باشـد،  داشـته  همخـوانی  واقعیـت  بـا  آنکـه  از بیش و است نادرست کامالً ایران

 بـه . گیـرد  مـی  صـورت  کشـور  دو روابـط  تخریـب  راستاي در که است تبلیغاتی
 در هـم  تواننـد  مـی  امریکـا هـاي   تحـریم  دوره در مسـکو  و تهـران  کـه  خصوص
 هـم  و شـوند  همکاري وارد كمشتر صورت به نفتیي ها هحوز در گذاري سرمایه
  . کنند فعال مجدداً را خود میان نفتی تهاتر طرح

 نخبگـان، ، هـا  هرسـان  کـه  دهـد  مـی  نشـان  نفتی حوزه در منفی تبلیغات نمونه
 و ایـران هـاي   همکـاري  مورد در شدت به غربی کشورهاي و سیاسیهاي  جریان
 تفکـر  بـر  کوشند می نادرست اطالعات شپرداز با عمدتاً و هستند حساس روسیه
 هـیچ  به که است ضروري رو این از. بگذارند تأثیر مردمي ها هتود و گیران تصمیم
 مبنـاي  بـر  را روسـیه  بـا  دوجانبـه  رابطه و نشد گرفتار منفی تتبلیغا دام در وجه

  . برد پیشها  واقعیت

  گیري نتیجه
 قابـل هـاي   ظرفیـت  وجـود  بیانگر گوناگون ابعاد در روسیه و ایران روابط بررسی
ـ  توسـعه  از مسـکو  و تهران که نحوي به. است کشور دو هر براي توجهی  طرواب
 منـد  بهره میزان یک به توانند می تصادياقي ها هحوز در خصوص به خود دوجانبه
 متحـده  ایـاالت  سـوي  از کشور دو هر کهاي  دوره در امري چنین شک بی. شوند
 اهمیـت  حـائز  گذشـته  از بـیش اند،  گرفته قرار اقتصاديهاي  تحریم تحت امریکا
 متفاوت روسیه و ایران علیه شده اعمالهاي  تحریم نوع و ماهیت اگرچه. شود می

 ازانـد.   شـده  متضرر یکجانبههاي  تحریم این از نحوي به کشور دو هر اما هستند،
 و یکجانبـه هـاي   تحـریم  مقابـل  در سیاسـی  مشـترك  مواضـع  بـر  عـالوه  رو این
 اقتصـادي ي هـا  هحوز در توانند می روسیه و ایران کشور دو آمریکا، خواهانه زیاده
ي هـا  ستسیا ،خود نیازهاي از بخشی تأمین ضمن و بشتابند یکدیگر کمک به نیز
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  . سازند اثر بی نیز را واشنگتن تحریمی
 در توانـد  مـی  جهان کشورهاي ترین  مهم از یکی عنوان به روسیه راستا این در
 همچـون  مختلفـی ي هـا  هزمینـ  واقـع  در. بشتابد ایران یاري به مختلفي ها هحوز

 اقتصـادي هـاي   همکـاري  و اسـتراتژیک  کاالهـاي  تـأمین  بانکی، مبادالت انرژي،
 سـودمندي  داراي کشـور  دو هـر  بـراي  هم آنها به ورود که دارند وجوداي  طقهمن

 وجـود  رغـم  بـه  حـال  ایـن  بـا . شـود  ها می تحریم اثر کاهش موجب هم و است
 دور در نـه  و فعلـی هـاي   تحـریم  در نـه  ایران گوناگون،هاي  فرصت وها  ظرفیت
 روسـیه  هـاي  ظرفیـت  وهـا   فرصـت  از خـوبی  به نتوانست هرگزها  تحریم پیشین
ـ  در یانـه گرا غـرب هـاي   یشگـرا  به امري چنین اصلی دلیل. کند استفاده ي هـا  هالی
 درستی شناخت یا که شود می مرتبط ایران اجرایی و گیر متصمی نهادهاي مدیریتی

 کشـورهایی  بـا  همکاري به را غرب با همکاري یا و ندارند روسیههاي  ظرفیت از
 چنـین  کـه هـایی   خسـران  بـه  توجه با رو این از. دهند می ترجیح روسیه همچون
 کـرده،  واردهـا   تحـریم  بـا  مقابلـه  در ایران اقتصادي پیکره به تاکنونیی ها هدیدگا

 در روسـیه  بـا اي  جانبـه  همـه  همکاري رویکرد، این اصالح ضمن است ضروري
 و سـاختارها  و غـرب  بـه  یکجانبـه  اتکـاي  از تـا  شـود  آغاز اقتصاديي ها هحوز

  . شود کاسته آمریکا و اروپایی کشورهاي ياقتصاد و مالی نهادهاي
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