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  گیري  امکان و امتناع شکل
  روابط راهبردي میان ایران و روسیه

  دکتر شعیب بهمن
  

  
  

  30/11/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              26/10/1395تاریخ دریافت: 
  
 

  چکیده
، همـواره  راهبـردي  و تـاریخی  سـنتی،  عالیـق  مجاورت، دلیل به دیرباز از و روسیه ایران

هاي  فراز و نشیبروابط آنان همواره از  اند و کرده دنبال یکدیگر به نسبت را خاصی روابط
چنـان بـه یکـدیگر نزدیـک      زیادي برخوردار بوده است؛ به نحوي که گاهی دو کشـور آن 

اند که صحبت از همکاري راهبردي آنها به میان آمده و گاهی نیز چنان از هم فاصـله   شده
اند. در این بین روند تحـوالت خاورمیانـه    اند که به مرزهاي تیرگی در روابط رسیده گرفته

سو میان روسیه و  باعث به وجود آمدن تهدیدهاي مشترك و منافع هم سوریه ژه بحرانوی به
اي و  ایران شد. بر این اساس، بررسی روند موجود در روابط دو کشور و تحـوالت منطقـه  

ابـط  بخشـی بـه رو   دهد که تهران و مسکو به دالیل متعدد قادر به عمق المللی نشان می بین
شدن آن هستند. نوشـتار حاضـر درصـدد بررسـی امکـان و امتنـاع        خود و حتی راهبردي

  گیري روابط راهبردي میان ایران و روسیه است.  شکل
  

  واژگان کلیدي 
  ایران، روسیه، بحران سوریه، روابط راهبردي، اتحاد و ائتالف.
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  مقدمه
ـ  سـنتی،  عالیـق  مجـاورت،  دلیل به دیرباز از و روسیه ایران  راهبـردي  و اریخیت

روابط آنان همـواره از   اند و کرده دنبال یکدیگر به نسبت را خاصی همواره روابط
هاي زیادي برخوردار بوده است؛ به نحوي که گاهی دو کشور چنان  فراز و نشیب

اند که صحبت از همکاري راهبردي آنها به میـان آمـده و    به یکدیگر نزدیک شده
انـد.   اند که به مرزهاي تیرگی در روابط رسیده نان از هم فاصله گرفتهگاهی نیز چ

اي  هاي سیاسی، موقعیت ژئوپلتیک و منطقـه  این در حالی است که دگرگونی نظام
 بـراي  اي ویـژه  وضعیت در را روسیه و ایران دولت دو المللی، و ساختار نظام بین

هـاي پـس از    سـال  در کشـور  دو بـراي  را مناسبات از اي دوره و داده قرار تعامل
هاي مشترکی  به نحوي که دو کشور، دغدغه است؛ آورده فراهم فروپاشی شوروي

گ و ... هـاي بـزر   اي، سد نفوذ قدرت منطقه ثبات هاي موجود، چون کنترل بحران
 ایـران،  اسـالمی  جمهـوري  و روسـیه  دارند. همـین امـر باعـث شـده فدراسـیون     

  . داشته باشند بسیاري مشترك نافعم و مالحظات
باعـث بـه وجـود     سوریه ویژه بحران در این میان، روند تحوالت خاورمیانه به

سو میان روسیه و ایـران شـد. در ایـن دوره،     آمدن تهدیدهاي مشترك و منافع هم
ائلی مانند مبارزه جایگاه ایران به دلیل مواضع منطقی و اصولی در خاورمیانه و مس

ی بیش از پیش مورد توجه روسیه قرار گرفـت. ایـن امـر    گرای و افراط با تروریسم
موجب شد روسیه با محاسبه سود و زیان، پیشنهاد ایران را براي حضور مسـتقیم  

د بر این نکته که دیدار پوتین از تهران و تأکی  نظامی در سوریه بپذیرد. پس از آن،
، حکایت از آغاز روند جدیـدي  »زند روسیه به دوستان خود از پشت خنجر نمی«

در سیاست خارجی روسیه داشت که در آن، ایران از جایگـاه بهتـري نسـبت بـه     
  گذشته برخوردار شده بود. 

اي و  بر این اساس، بررسی روند موجود در روابط دو کشور و تحوالت منطقه
بخشی بـه   دهد که تهران و مسکو به دالیل متعدد قادر به عمق ان میالمللی نش بین
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ــه عــالی چنــین امــري،   روابــط خــود و حتــی راهبــردي شــدن آن هســتند. نمون
هاي نظامی، اطالعاتی و امنیتی ایـران و روسـیه در منطقـه خاورمیانـه و      همکاري

و  چهارگانه با حضور ایران، روسیه، عراق است که به ایجاد ائتالف سوریه بحران
سابقه در روابط دو کشـور    لبنان منجر شد که امري بیاهللا سوریه با همراهی حزب

هاي تهران و مسکو در  گیري این ائتالف و همکاري آید. پس از شکل به شمار می
هـاي   همکـاري  آیـا  رد توجه قرار گرفت کـه سوریه، این بحث بیش از گذشته مو

ي میـان  دساز روابط راهبر تواند زمینه عالی نظامی و امنیتی دو کشور در سوریه می
  ایران و روسیه شود یا خیر. 

گویی به این سؤال اساسی است کـه   بر این اساس، نوشتار حاضر در پی پاسخ
میـان ایـران و روسـیه     عوامل مؤثر در امکان و امتناع ایجاد یک رابطه راهبـردي «

گویی به سؤال فوق، نخست به بررسی مفهـوم اتحـاد و    به منظور پاسخ »چیست؟
ها و روندها در روابط ایران و روسـیه   ائتالف پرداخته خواهد شد و سپس دیدگاه

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین عوامل مؤثر بر نزدیکی ایران و روسـیه  
گیري روابط راهبـردي میـان طـرفین نیـز بررسـی       لهاي تأثیرگذار بر شک و مؤلفه

شود و در پایان به واکاوي امکان و امتناع روابط راهبردي میان ایران و روسـیه   می
  شود.  پرداخته می

  
  راهبرد اتحاد و ائتالف

 تـأثیر  تحت نیز و  ژئوپلتیکی و جغرافیایی  موقعیت ، داخلی  نیازهاي  تبع  به ها دولت
 بـراي  را  خاصی  هاي استراتژي و ها گیري جهت ، الملل بین  ظامن عملکرد و ساختار

  داشـت  انتظـار  نبایـد   بنـابراین  گزیننـد.  برمـی   خویش  ملی  منافع ها و هدف  تأمین
 تغییـر   بـدون   همـواره   هاي مختلف دولت   گیري جهت و  خارجی  سیاست ساختار 

  بـه   توان می کنند می اتخاذ ها دولت  که  هایی استراتژي  ترین میان مهم از. بماند  باقی
  . کرد  اشاره تعهد  عدم و  ائتالف و اتحاد ، انزواطلبی ، طرفی راهبردهاي بی
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آیـد، عنـاوین مختلفـی     بنابراین هنگامی که بحث از رابطه کشورها به میان می
شود؛ به نحوي کـه   و ... مطرح می ، اتحادچون تخاصم، رقابت، همکاري، ائتالف

بنـدي   هـاي فـوق تقسـیم    روابط کشورهاي مختلف با یکدیگر در یکـی از طیـف  
آیـد. بـه    اي دیگر پـیش مـی   شود یا صحبت از گذار از یک نوع رابطه به رابطه می

عنوان مثال، ممکن است رابطه میان دو کشور از همکاري به ائتالف ارتقا پیدا کند 
ه حالت دشمنی و تخاصم تنزل یابد. در این بین عمومـاً هنگـامی از   یا از رقابت ب

هـاي   شود کـه رابطـه دو یـا چنـد کشـور در حـوزه       اتحاد میان کشورها بحث می
مختلف به سطوح عالی ارتقا یافته باشد. در چنین حـالتی، کشـورهاي حاضـر در    

بـاره  بلکـه در   شـوند،  اتحاد، نه تنهـا بـا یکـدیگر وارد تخاصـم و درگیـري نمـی      
  رسند. هاي رقابت و تعریف منابع خود نیز به تفاهم می حوزه

به معناي پذیرش اصل تعهد نسبت به سایر کشورها در  و ائتالف راهبرد اتحاد
عـد      سیاست خارجی یک کشور است و این تعهد می تواند داراي یـک یـا چنـد ب

تواند داراي ابعاد نظامی، امنیتی،  چند کشور می باشد. براي نمونه اتحاد میان دو یا
ق اهـداف و منـافع   اقتصادي، سیاسی و فرهنگی باشد. بر اساس این راهبرد، تحقـ 

هاي یـک یـا چنـد کشـور      هاي خود با توانایی ادغام توانمندي ملی کشور در گرو
هـا، منـافع،    شـود، هـدف   گیـري راهبـرد اتحـاد مـی     دیگر است. آنچه باعث شکل

  و مخاطرات مشترك میان کشورها است.  تهدیدها
استراتژي اتحاد و ائتالف به معناي پذیرش اصل تعهد نسبت به سایر کشورها 

تواند داراي ابعـاد نظـامی و    در سیاست خارجی یک کشور است که این تعهد می
امنیتی، اقتصادي، سیاسی یا فرهنگی باشد. براساس این استراتژي، تحقق اهداف و 

هـاي برخـی از    هـاي کشـور بـا توانـایی     ور در گرو ادغـام توانـایی  منافع ملی کش
تواند ضـامن   کشورهاست و در این صورت، سیاست تشکیل اتحادیه یا بلوك می

هاي سیاست خارجی دولـت باشـد.    و پشتوانه اجرایی مناسبی براي پیشبرد برنامه
ایـن  سـاز عمـده اتخـاذ     ها و منافع مشترك یا تهدید و خطر مشترك، زمینـه  هدف
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ویژه  اي از این دست است. قاره اروپا، به استراتژي است. بازار مشترك اروپا نمونه
اي و کسـب مجـدد    اروپاي باختري در پی افزایش روند توسعه و همکـاري قـاره  

المللی به ایجاد اتحادیه اقتصادي دست زد؛ در حالی که پیمان آتالنتیک  اعتبار بین
هـاي غربـی از جانـب دولـت      دولـت  شمالی (ناتو)، بـه جهـت تهدیـد مشـترك    

گیـري در   کمونیستی اتحاد شوروي (سابق) بنیاد گـذارده شـد. ایـن نـوع جهـت     
عوامـل نیازهـاي     اي در دنیاي امروز دارد، مجموعه سیاست خارجی جایگاه ویژه

داخلی، میزان برخـورداري از قـدرت، شـرایط جغرافیـایی و ژپوپلیتیـک، میـزان       
ها را  المللی، دولت لی و همچنین ساختار و نظام بینالمل تهدیدات و فشارهاي بین

دهد و وابستگی متقابل کـه فراینـد رو بـه رشـد      به انتخاب این سیاست سوق می
کند تا با اتحاد و ائتالف بـا   ها را وادار می دنیاي معاصر در همه ابعاد است، دولت

  ).281-280 ،1385 ها به مقاصد خویش جامه عمل بپوشانند (جمالی، سایر دولت
 کـه  است سیاسی نیروهاي و ها گروه موقت اتحاد معنی به 1»ائتالف« اصطالح

وجود دارد؛ زیـرا   تفاوت اتحاد، و ائتالف میان. کنند می دنبال را معینی هاي هدف
 .اسـت  تـر  غیررسـمی  و محـدودتر  تـر،  موقتی اتحاد، با مقایسه در معموالً ائتالف

و  2هـاي مختلفـی در سیاسـت داخلـی    ائتالف در حـوزه سیاسـی معمـوالً کاربرد   
 مـورد  المللـی ائـتالف در   بـین  سیاست خارجی دارد. در حوزه خـارجی و سـطح  

شود. با توجه بـه   مشترك به کار گرفته می عمل به اقدام منظور به ملی هاي دولت
 کشـور  چنـد  همکـاري  و همبسـتگی  المللی، بین سطح ائتالف در از که منظور این

 زمانی المللی بین هاي ائتالف است، مشترك هدف چند ای یک به نیل براي مختلف
 هـم  بـا  نظر مورد اهداف تحقق براي همفکر بیشتر کشور چند که گیرند می شکل

 هـم  بـا  همکاري براي است ممکن ائتالف عضو کشورهاي. بپردازند همکاري به

                                                                                                                                         
1. coalition 

 بـه  انتخاباتی و پارلمانی مقاصد براي سیاسی احزاب ائتالف شکل معموالً به داخلی سطح در ائتالف. 2
 بـا  اکثریـت  بـه  دستیابی منظور به تر بزرگ حزب یا گروه یک است ممکن اساس، این بر. رود می کار

 تـا  کننـد  ائـتالف  هـم  بـا  کوچـک  گروه چند است ممکن همچنین. کند ائتالف تر کوچک روهگ چند
  . بازدارند سیاسی توان کسب از را تر بزرگ گروهی
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 پـی  در مکتـوب  توافـق  هرگونه وجود بدون یا کنند امضا رسمی نامه موافقت یک
 اشـکال  داراي المللـی  اي و بـین  هاي منطقه ائتالف .برآیند نظر مورد اهداف تحقق

ي چندجانبه، و دوجانبه چون مختلفی  پیچیـده  سازمان داراي یا ساده علنی، و سرّ
  هستند.  درازمدت یا مدت کوتاه و

  
  ها و روندها در روابط ایران و روسیه دیدگاه

جایگـاه روسـیه در سیاسـت     در فضاي عمومی ایران، دو دیدگاه کلی نسـبت بـه  
کننـد روسـیه از جایگـاه     خارجی کشور وجود دارد؛ به نحوي که برخی گمان می

بسیار مهمی برخوردار است و تهران و مسـکو دربـاره اکثـر مسـائل بـه تشـریک       
پردازند. در مقابل، برخی دیگر ایران و روسیه را چنـان دور   مساعی با یکدیگر می

  کند.  ونه همکاري میان دو کشور را نفی میکنند که هر گ از هم تصور می
هاي گذشته، روسیه خواسته و ناخواسـته از   واقعیت آن است که در طول سال

جایگاه نسبتاً خوبی در سیاست خارجی ایران برخوردار بوده است. بخشی از این 
المللـی   هـاي بـین   ریمویژه اعمال تح ل بهالمل جایگاه به وضعیت ایران در نظام بین

شود و بخشی دیگر به دلیل مواضع نسبتاً یکسان در مورد مسـائل مهـم    مرتبط می
رسـد در برخـی مـوارد، ایـران نسـبت بـه        جهانی است. در عین حال به نظر مـی 

و فقفاز با احتیاط رفتار کرده  خصوص در آسیاي مرکزي هاي نفوذ روسیه به حوزه
حتیاط مبتنی بر به رسمیت شناختن جایگاه و ظرفیت بازیگري روسیه است. این ا

  یافته از شوروي سابق بوده است. در کشورهاي استقالل
از سوي دیگر، ایران در بسیاري از مسائل خواهان همکاري نزدیک با روسـیه  

تـرین شـریک    اي، روسیه مهـم  آوري هسته بوده است. به عنوان مثال، در حوزه فن
آید. در حوزه معامالت تسلیحاتی نیز روسیه جایگـاه مهمـی در    مار میایران به ش

ایران دارد. مسئله مهم دیگري که جایگاه روسیه را در سیاست خارجی ایران بیان 
اسـت کـه    سـوریه  ویژه بحـران  اي به کند، همکاري دو کشور در مسائل منطقه می
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با در نظر گرفتن منافع و تهدیدهاي خود به حضـور  روسیه به درخواست ایران و 
  مستقیم نظامی در این بحران پرداخت. 

دهد که روسیه از جایگـاه مهمـی در سیاسـت خـارجی      مباحث فوق نشان می
ایران برخوردار است و مقامات سیاسی بلندپایه ایران چون مقـام معظـم رهبـري    

رغـم وجـود    اند. البته بـه  ان و مسکو تأکید کردهرهکردن روابط ت بارها بر راهبردي
تمایل فوق، همچنان سطح مبادالت اقتصادي ایران و روسیه بسیار پایین اسـت و  

  هایی مواجه کرده است. این مسئله، پیوندهاي اقتصادي دو کشور را با چالش
در عین حال، در ایران عمومـاً دیـدگاهی منفـی نسـبت بـه جایگـاه ایـران در        

رجی روسیه وجـود دارد؛ بـه نحـوي کـه افکـار عمـومی، روسـیه را        سیاست خا
کند که براي ایران ارزش چندان زیـادي قائـل نیسـت و هرگـاه      کشوري تلقی می

هـاي تـاریخی، تنهـا     زند و ایران را در بزنگاه اي با غرب دست می بتواند به معامله
اسـت خـارجی   کند. این در حالی است که در روسیه، جایگاه ایران در سی رها می

خصـوص کـه بررسـی اسـناد مـرتبط بـا        این کشور تا حد زیادي مبهم است؛ بـه 
دهد که  هاي نظامی و دفاعی روسیه نشان می سیاست خارجی، امنیت ملی و حوزه

اي در سیاست خارجی مسـکو برخـوردار نبـوده     گاه ایران از جایگاه برجسته هیچ
هـایی از   د استناد کـرد یـا نمونـه   توان به این اسنا آیا می«است. در چنین شرایطی، 

  ؟ »همکاري روسیه با ایران وجود دارد
هاي متمادي به ایران به چشم یک بازار  واقعیت این است که روسیه براي سال

نکته قابل تأمل این بود که نگریست.  نسبتاً خوب براي فروش تسلیحات خود می
توانسـت نیازهـاي    ایران به واسطه روابط نـامطلوبی کـه بـا غـرب داشـت، نمـی      

رو، روسـیه   از کشورهاي غربی تأمین کند. از این  تسلیحاتی خود را پس از جنگ
مهمی براي ایران باشد. از سوي دیگر، در شرایطی که هیچ یک   توانست گزینه می

  اي ایـران نبودنـد،   کـاره هسـته   هاي نیمـه  غربی حاضر به اتمام پروژه از کشورهاي
  روسیه در این امر پیشگام شد.
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هاي ایران و روسیه چه در حـوزه معـامالت تسـلیحاتی و     با این حال، همکاري
هـاي طـرف    اي مطابق با برنامه پیش نرفـت. بدعهـدي   آوري هسته چه در حوزه فن

ویـژه آمریکـا    هاي غرب به وسط ایران و کارشکنیها ت روس، عدم تأمین مالی پروژه
باعث شد نقاط اتکاي همکاري تهران و مسکو بـه کـانون چـالش در مناسـبات دو     

ي ا کشور مبدل شود؛ تا جایی که به تعویق افتادن چنـدباره تکمیـل نیروگـاه هسـته    
باعــث بــروز  300موقــع ســامانه دفــاع موشــکی اس  بوشــهر و عــدم تحویــل بــه

هـاي مثبـت روسـیه در شـوراي      هایی در ایران شد. این امر همراه بـا رأي  نارضایتی
گیري این  اي علیه ایران، موجب قوت هاي هسته امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه

  ت.  برخوردار نیس دیدگاه شد که تهران از جایگاه مهمی در سیاست خارجی کرملین
جدیدي در   آغازگر دوره 2012بازگشت پوتین به کرملین در سال در این بین، 

خصـوص در   روابط روسیه و ایران بود که طی یک دهـه گذشـته پـیش از آن بـه    
تا حدي با واگرایی مواجه شده بود. » دیمیتري مدودیف«جمهوري  دوران ریاست

جمهـوري   بـات ریاسـت  (دو ماه پس از پیروزي پوتین در انتخا 2012ژوئن  7در 
دیـدار کـرد.   » نـژاد  محمود احمدي«روسیه) والدیمیر پوتین با همتاي ایرانی خود 

جمهور روسیه به صراحت تأکید کرد که مسکو تمایـل دارد   طی این دیدار، رئیس
اي از  روابط خود بـا تهـران را در حـوزه مسـائل مختلـف چـون طیـف گسـترده        

ثباتی در سوریه، عـراق و   ریاي خزر، بیاي نظیر رژیم حقوقی د هاي منطقه چالش
افغانستان، جرایم فرامرزي و روندهاي سیاسی در آسیاي مرکزي و قفقاز گسترش 
دهد. بر این اساس، رؤساي جمهور دو کشور مذاکراتی را دربـاره ارتقـاي سـطح    

هـاي نفـت و گـاز و     اي و بخـش  هاي هسـته  مناسبات تجاري، همکاري در حوزه
نجام دادند. اگرچه در حالت عـادي، توسـعه روابـط طـرفین     تعامالت تسلیحاتی ا

رسید؛ اما پس از تشدید بحران سوریه،  ظرف یک مدت کوتاه نامحتمل به نظر می
ها و اقدامات تهران و مسکو با یکدیگر هماهنگ شـد، بـه نحـوي کـه در      فعالیت

 متحـد «، وزیر امور خارجـه روسـیه، ایـران را    »فسرگئی ال ورو«، 2014سپتامبر 
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  هاي افراطی مذهبی در خاورمیانه نامید.  مسکو در مبارزه با گروه» طبیعی
واقعیت این است که در شرایط فعلی، ایران به چند دلیل بـراي روسـیه داراي   

  اهمیت است: 
. عامل مجاورت جغرافیایی به صورت سنتی نقش مهمی را در روابط روسیه 1

  و ایران ایفا کرده است. 
تژیک ایران به این کشور امکان گسترش نفوذ خـود را در  . موقعیت ژئواسترا2

  دهد.  منطقه خزر، قفقاز، آسیاي مرکزي و خاورمیانه می
نظـر   خصـوص اشـتراك   اي بـه  . دیدگاه ایران درباره هر یک از مسائل منطقـه 3

تواند نقش مؤثري در بازیابی جایگاه سیاسی و قـدرت روسـیه    تهران با مسکو می
شی شوروي داشته باشد. این یک واقعیت است که مسـکو  در فضاي پس از فروپا

بـاغ، وضـعیت عـراق و     ناگزیر به مذاکره با ایران درباره مسائلی مانند مناقشه قـره 
خصـوص   هـاي نـاتو در قفقـاز جنـوبی بـه      افغانستان، ثبات تاجیکسـتان، فعالیـت  

ـ  همکاري با آذربایجان و گرجستان، حضور بازیگران فرامنطقه ه و اي در خاورمیان
  ثباتی در قفقاز است.  آسیاي مرکزي، احداث خط لوله ترانس کاسپین و بی

توانـد در   نگـرد کـه مـی    . روسیه به ایران به چشم یکی از آخرین کشـورهایی مـی  4
  فضاي پس از بهار عربی همچنان موقعیت ایفاي نقش مؤثر را در خاورمیانه حفظ کند.  

فزایش تنش میان روسیه با آمریکا عالوه بر موارد فوق باید در نظر داشت که ا
تأثیر قابل توجهی در تغییـر   2014و اتحادیه اروپا پس از بحران اوکراین در سال 

سیاست خارجی کرملین و نزدیکی آن به ایران داشت. همچنین باید به این نکتـه  
شدت در سوریه درگیر هستند و معتقدند دولت  توجه داشت که ایران و روسیه به

  ). Kozhanov, 2016, 3در این کشور باید حفظ شود (» بشار اسد«
  

  عوامل مؤثر در گسترش همکاري راهبردي میان ایران و روسیه
میان دو کشور ایران و روسیه از گذشته مطرح بـوده اسـت.    بحث اتحاد راهبردي
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ل دلیـ  رسـد هـر دو کشـور بـه     اگرچه این ایده تا کنون عملی نشده، اما به نظر می
ها، منافع، تهدیدها و مخاطرات مشترك تمایل به توسعه روابط خـود   وجود هدف

تا سطح راهبردي و ایجاد اتحاد دارند. البته ایده راهبـردي شـدن و ایجـاد اتحـاد     
هاي مطرح در روابط دو کشور اسـت؛ زیـرا    میان ایران و روسیه، تنها یکی از ایده

تواننـد بـه    صحیح روابط خـود مـی   همزمان ایران و روسیه به دلیل عدم مدیریت
سمت سایر انواع روابط از جمله رقابت و یا حتی تخاصم نیز پیش بروند. در این 

ها و عوامل خاصی وجود دارد که موجب نزدیکی ایـران و روسـیه در    بین، مؤلفه
اند. از جمله این عوامـل کـه از نقـش مهمـی در      اي به یکدیگر شده مسائل منطقه

  توان به موارد زیر اشاره کرد: سیه برخوردار هستند، میروابط ایران و رو
ایران و روسیه در محیط جغرافیایی خـود بـا    . منافع مشترك در مناطق پیرامونی:1

جوار هستند و در هر یک از آنها، منافع نسبتاً مشترکی  مناطق پیرامونی مختلفی هم
و  ، قفقـاز مرکـزي تـوان بـه خاورمیانـه، آسـیاي      دارند که از جمله این مناطق می

، ثبـات  قاره اشاره کرد. در همه این مناطق، ایران و روسیه خواهان حفظ صلح شبه
و عدم مداخله بازیگران خارجی در امور داخلی کشورهاي منطقه هستند. عـالوه  

در  آمریکـا و نـاتو  ویـژه   بر این، ایران و روسیه نسبت به حضور نظامی غـرب بـه  
توان به چنـد مؤلفـه در منـافع     سطح این مناطق ناراضی هستند. بر این اساس می

  مشترك ایران و روسیه در مناطق پیرامونی خود اشاره کرد:
  هاي قانونی حاکم؛ . حفظ ثبات و کارآمدي دولت1
  اي؛ . مخالفت با دخالت سیاسی و نظامی بازیگران فرامنطقه2
  .خالفت با گسترش تسلط یا حضور نظامی آمریکا و ناتو. م3

 توان در منطقه خاورمیانه در برابـر بحـران   هاي واضح این سیاست را می نمونه
مشاهده کرد. در این بحران، هر دو کشور ایران و روسیه از دولت قـانونی   سوریه

کنند و هر گونه تغییـر و تحـول سیاسـی در ایـن کشـور را       حمایت می بشار اسد
داننـد. ایـن امـر در افغانسـتان نیـز       منوط به خواست مردم نه مداخله خارجی می
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کـه تهـران و مسـکو ضـمن مخالفـت بـا تجـاوز آمریکـا و          صادق است؛ کما این
ند. در این کشور، خواهان برقراري ثبات توسط نیروهاي داخلی هست همتحدانش ب

نیز ایران و روسیه موضع مشترکی در برابر تحرکات  و قفقاز فضاي آسیاي مرکزي
هـاي رنگـی    سازي کشورهاي منطقه از طریق برپـایی انقـالب   ثبات غرب براي بی
همچنین هر دو کشـور خواهـان عـدم حضـور نظـامی آمریکـا در        1اتخاذ کردند.

نـاطق هسـتند. بنـابراین جلـوگیري از نفـوذ آمریکـا در منـاطق        کشورهاي ایـن م 
  شود. پیرامونی، یکی از اهداف مشترك ایران و روسیه محسوب می

تـرین مسـائل منـاطق     دهد که ایران و روسیه درباره مهـم  مسائل فوق نشان می
 و ایـران  پیرامونی خود داراي اشتراك نظر هستند. به همـین دلیـل نیـز مشـارکت    

ویـژه   منطقـه بـه   در امنیـت  و ثبـات  تحکـیم  و صـلح  حفـظ  و ستقرارا در روسیه
 اي فرامنطقـه  و اي منطقه هاي قدرت نفوذ و حضور با مقابله همکاري دو کشور در

آنها از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. البته ممکن است هر یـک   متحدان و
امونی داشـته باشـند کـه ایـن     از این کشورها تمایل به افزایش نفوذ در مناطق پیر

آید. در واقع اشتراك نظر تهران و مسـکو دربـاره    مسئله، امري طبیعی به شمار می
نظرهاي جزیی آنها را نیز رفع کند.  تواند اختالف کلیات مسائل مناطق پیرامونی می

وگو و مذاکره جامع دربـاره   این امر مستلزم ایجاد یک سازکار منطقی بر پایه گفت
  ل مناطق پیرامونی است.همه مسائ

وجود تهدید مشترك همواره یکی از عـواملی  . وجود تهدیدهاي امنیتی مشترك: 2
شود که کشورهاي مختلف را به سوي همکاري بـا یکـدیگر سـوق     محسوب می

                                                                                                                                         
 دیپلماسـی « عنـوان  با خود کتاب در روسیه سابق امنیت شوراي دبیر و خارجه امور وزیر ،»ایوانوف ایگور«. 1

 یکی ایران: «است معتقد قفقاز و مرکزي آسیاي در ایران با خود کشور ناسباتم خصوص در» روسیه جدید
 جهـان  در اي گسـترده  صورت به تهران اقتدار و نفوذ. قفقاز است و مرکزي آسیاي در روسیه مهم شرکاي از

. دارنـد  جهـانی  و اي منطقه مسائل از اريبسی حل براي مشترکی دیدگاه روسیه و ایران و شده پذیرفته اسالم
 يهـا  همکـاري  از نمونـه  یـک . کنـد  مـی  کمـک  اي منطقه هاي سیاست به ها همکاري آمیز موفقیت گسترش

 بـین  توافـق  حصول براي جدي مشارکت تهران و مسکو که است تاجیکستان بحران فصل و حل اي، منطقه
 وسـیله  بـه  کشـور  دو مـؤثر  سیاسـی  همکـاري  ایـن،  بر عالوه. داشتند کشور این در لیداخ متخاصم طرفین
 صـنعتی  هـاي  پـروژه  که شود می پشتیبانی اقتصادي و تجاري سودمند هاي همکاري براي جدید هاي فرصت

 .(Ivanov,  2002. 126)» هستند  جمله آن از انرژي و نقل و حمل
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داده است. این امر در مورد روابط ایران و روسیه نیز صـادق اسـت؛ زیـرا وجـود     
، یکـی از عوامـل   ی مذهبی و تروریسـم ایگر تهدیدهاي مشترك امنیتی چون افراط

تـوان   بر این اسـاس مـی   1آید. گسترش همکاري میان تهران و مسکو به شمار می
هاي افراطی در سطح مناطق پیرامونی ایران و  هاي تروریستی و جریان وجود گروه

ار آورد؛ زیرا دو کشـور در  روسیه را یکی از عوامل مهم نزدیکی دو کشور به شم
یک برهه زمانی متوجه شدند بدون همکاري با یکـدیگر امکـان فـائق آمـدن بـر      

  یابد.  تهدیدهاي امنیتی کاهش می
هاي افراطی و تروریستی، هدف نهایی خـود را   نباید از یاد برد که بیشتر گروه

عنـوان   هایی از روسیه که مسلمانان در آن حضـور دارنـد،   تسلط بر ایران و بخش
هـاي تروریسـتی    ه و سایر گروهالنصر ، جبهههاي متعددي که داعش کنند. نقشه می

لشکرکشی به ایران و روسیه حکایت دارند. هدف این  هاند از تمایل ب منتشر کرده
  در روسیه است. هاي تروریستی، برپایی امارت اسالمی قفقاز گروه
  

  خالفت اسالمی داعش  نقشه
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                         
 به اشاره با ایران از خود دیدار در روسیه دفاع وزیر ،»شویگو سرگئی« ،2016 هفوری 16 در براي مثال. 1

 تهدیـدهاي  و هـا  چـالش  با خاورمیانه منطقه در ما کشورهاي«کرد:  اعالم خاورمیانه در فزاینده بحران
 آماده ایران و روسیه. کنیم قابلهم تهدیدها این با توانیم می هم کمک با فقط و هستند رو رو به مشابهی
  »هستند اي منطقه و جهانی مسائل از بسیاري درباره خود رویکرد کردن هماهنگ

(ТАСС информационное агентство, 2016). 
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هـاي افراطـی و تروریسـتی و همچنـین حامیـان       تـوان گـروه   از این منظر مـی 
المللی آنها را عامل مهمی در روابط تهران و مسکو محسوب کرد.  اي و بین منطقه

نکته قابل توجه آن اسـت کـه عامـل تهدیـد مشـترك، ایـران و روسـیه را بـراي         
 ار در طول تاریخ به سوي روابط نظامی گسترده و حتی تشـکیل ائـتالف  ب نخستین

سوق داد؛ به نحوي که اتاق عملیـات   و عراق نظامی چهارجانبه با حضور سوریه
و   لبنـان تشـکیل شـد   اهللا بغداد با محوریت ایران، روسیه، سوریه، عراق و حـزب 

ی در سـطح منطقـه ایفـا کـرد. از     گرای و افراط نقش مؤثري در مبارزه با تروریسم
تـوان بـه وارد کـردن     ترین دستاوردهاي این همکاري نظامی در سـوریه مـی   مهم

هاي برخـی   ها، به چالش کشیدن سیاست شکست به جبهه معارضان و تروریست
و عربستان، ترغیب غرب به انجام مذاکره سیاسی  اي نظیر ترکیه قهاز بازیگران منط

  و دولت و ارتش سوریه اشاره کرد. و تقویت موضع جبهه مقاومت
گونـه کـه وجـود تهدیـدهاي مشـترك موجـب آغـاز         با این اوصـاف، همـان  

توانـد نقـش    ین عامل مـی هاي نزدیک ایران و روسیه شد، در آینده نیز ا همکاري
میان دو کشور ایفا کند. البته صرف وجود  گیري شراکت راهبردي مؤثري در شکل

تواند پایه مناسبی براي دوام و بقاي یک رابطه راهبردي باشد.  تهدید مشترك نمی
اي بـراي   زمینـه  به همین دلیل، ایران و روسیه باید از وجود تهدید مشترك، پـیش 

ها و مناسبات خود ایجاد و ابعاد اقتصادي و فرهنگی را نیـز وارد   قاي همکاريارت
  د. نروابط دوجانبه خود کن

  
  موانع گسترش روابط راهبردي ایران و روسیه

هاي پویایی براي گسترش همکاري اسـت؛ امـا    روابط ایران و روسیه واجد مؤلفه
تـرین   شده که از مهـم هایی در این رابطه  چند عامل مهم موجب ایجاد محدودیت

  توان به موارد زیر اشاره کرد:  عوامل در این خصوص می
. ایجاد یک اتحاد استراتژیک جامع با تهران همخوانی چندانی با منافع مسکو 1
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ویژه  تواند به روابط روسیه با کشورهاي خاورمیانه به ندارد؛ زیرا چنین اتحادي می
خصوص که امکان دارد  کند، به اعضاي شوراي همکاري خلیج فارس آسیب وارد

گـاه روسـیه در    ایران در آینده روابط خود را با این کشـورها بهبـود بخشـد و آن   
  در این باره معتقد است:  »نیکالي کوژانف«منطقه منزوي شود. 

اگر مسکو در تقابل ایران ـ شوراي همکاري خلیج فـارس، جانـب ایـران را     «
گیري شود. این  ین ضربه از این جهتبگیرد ممکن است در آخر، متحمل شدیدتر

هاي کنونی ایران  توان با لحاظ کردن این واقعیت تبیین کرد که تنش موضوع را می
فرد. به طـور سـنتی،    و شوراي همکاري خلیج فارس نه جدید است نه منحصر به

کنـد،   روابط ایران و شوراي همکاري خلیج فارس از الگویی سینوسی پیروي مـی 
هاي مشترك  هایی براي یافتن زمینه ز تقابل که جاي خود را به تالشهایی ا با دوره

  آمیز داده است.  زیستی مسالمت و هم
هاي اقتصادي و انرژي ایران با این کشورها به ضـرر   در برخی شرایط، همکاري

نـژاد بـه    ، دولت محمـود احمـدي  2008منافع روسیه بوده است؛ براي مثال در سال 
ن با مسکو پشت کرد و از پیشنهاد دوحه براي تبدیل شدن به قراردادهاي پیشین ایرا

حمایت کـرد. ایـن در حـالی     1»دبیرخانه مرکزي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز«
عنوان محل دبیرخانه اوپـک گـازي    پترزبورگ به تر به انتخاب شدن سن بود که پیش

بهبود روابط بـا   رأي داده بود. این کار به منظور امتیازدهی به دولت قطر در راستاي
هـاي   گرایانـه در روابطـش بـا دولـت     آن کشور صورت گرفت. تهران رهیافتی عمل

هاي غضـبناکی کـه    رغم طغیان عضو شوراي همکاري خلیج فارس اتخاذ کرده و به
سـازد   دهند، آنها را متوجه این امر مـی  هاي عربی نشان می هر از گاهی برخی دولت

  مذاکرات سیاسی است. وگو و که تهران همواره آماده گفت
ها و آشـتی بـا رقبـایش را     با وجود چنین شرایطی، اگر تهران اهمیت زدودن کینه 

خود را در مقابل شیوخ خلیج فارس تنهـا بیابـد. رهبـران     مسکودریابد، ممکن است 

                                                                                                                                         
1. The Gas Exporting Countries Forum (GECF) 
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اند که از احتمال وقوع چنین سناریویی کامالً آگـاه هسـتند. بنـابراین     روسیه نشان داده
بیند که دیالوگ در حـال پیشـرفتش بـا کشـورهاي شـوراي همکـاري        مسکو بهتر می

  ).99- 97، 1395کوژانف، » (خلیج فارس را در هر زمانی حفظ کند
عالوه بر مسئله فوق، مسکو تمایلی ندارد در قالب یک جبهه شیعی به رهبري 
ایران وارد تقابل با ائتالف سنی به رهبري شوراي همکاري خلیج فارس شود؛ بـه  

تواند تأثیر مستقیمی بر مسلمانان روسیه داشته باشـد   که چنین امري میخصوص 
مذهب هستند و تحت تأثیر افکار مذهبی رایـج در کشـورهایی    که بیشتر آنها سنی

، پس از آنکه روسیه به صورت 2015چون عربستان سعودي قرار دارند. در اکتبر 
مفتـی   50از حـدود   اي مستقیم وارد نبرد نظامی در سوریه شـد، نامـه سرگشـاده   

هـاي تروریسـت بـه انجـام عملیـات علیـه        سعودي دریافت کرد که در آن، گروه
روسیه فرا خوانده شده بودند. از سوي دیگر، ایجاد یک اتحاد اسـتراتژیک جـامع   
براي ایران نیز در شرایطی که قصد دارد روابط خود را با غرب گسـترش دهـد و   

پایی را جذب کند، ممکن اسـت چنـدان   گذاري کشورهاي ارو آوري و سرمایه فن
  جذاب نباشد. 

روابط روسیه با رژیم صهیونیستی داراي ابعاد مختلفی است کـه بخشـی از   . 2
ها تصمیم بـه حضـور    شود. اگر زمانی روس آن به رابطه مسکو با ایران مرتبط می

ها درباره خطـوط مـرزي    مستقیم نظامی در سوریه گرفتند، از یک سو با اسرائیلی
آویـو   یکدیگر توافق کردند و از سوي دیگر بـه تـل   ارسانی ب ایی و نحوه اطالعهو

وجه علیه اسـرائیل بـه کـار     اطمینان دادند که تسلیحات و تجهیزات روس به هیچ
هـاي   پنجم از ساکنان سرزمین گرفته نخواهد شد. واقعیت این است که حدود یک

سیاسـی اسـرائیل نیـز در     دهند کـه در سـاختار   تبارها تشکیل می اشغالی را روس
سطوح عالی چون وزیر و نماینده پارلمان حضور دارند. عالوه بر این، وجود البی 
نسبتاً قدرتمند یهودیان در روسیه نیز مزید بر علت شده کـه کـرملین همـواره در    

اي عمل کند کـه موجـب نارضـایتی عمـده اسـرائیل       معادالت خاورمیانه به گونه
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که فلسـفه وجـودي و هـدف     یهمکاري روسیه با ایراننشود. در چنین شرایطی، 
شود. بر  هاي جدي مواجه می نهایی آن مبارزه با رژیم صهیونیستی است، با چالش

کـه حضـور نظـامی     کرملین به مقامات اسرائیلی مبنی بر ایـن  تضمیناین اساس، 
 آویو نخواهد بود، با منـافع ایـران کـه    وجه علیه تل روسیه خود در سوریه به هیچ

خواهان مبارزه براي نابودي اسرائیل است، در تضاد قرار دارد. همچنین این مسئله 
اهللا نیز عمل کنـد کـه    عاملی بازدارنده در روابط روسیه و حزب به عنوان تواند می

  کامالً با ایران هماهنگ است.
تواند در آینده روابط ایـران و روسـیه تأثیرگـذار باشـد؛      . معادالت انرژي می3
یران و روسیه منابع غنی انرژي دارند و هر دو کشور نیازمند صدور نفـت و  ازیرا 

رو توسـعه و گسـترش بازارهـاي     هسـتند. از ایـن   گاز خود جهت کسـب درآمـد   
شـود. در ایـن    هاي انرژي هـر دو کشـور محسـوب مـی     فروش، یکی از سیاست

د، تواند به یک رقابت و چالش میان ایران و روسیه مبدل شـو  خصوص، آنچه می
بحث صدور انرژي به اروپاست؛ زیرا روسیه که صادرکننده انرژي به کشـورهاي  

ترین صادرکننده گـاز   عنوان مهم شود، تمایل دارد همچنان به اروپایی محسوب می
هـا   به اروپا شناخته شود تا در مواقع مقتضی از اهرم و سالح گاز در برابر اروپایی

  شود: ژي روسیه شامل سه بخش اساسی میاستفاده کند. در این راستا، سیاست انر
  . حفظ و توسعه انحصار صدور گاز به اروپا؛1
  سازي خطوط انتقال انرژي به اروپا؛ . متنوع2
 گیري انتقال انرژي به اروپا از سوي سایر کشورها (بهمن، . ممانعت از شکل3

1390، 16-18.(  
زیادي بـه صـدور    از سوي دیگر، ایران نیز در توسعه صادرات انرژي خود تمایل

هـاي الزم در   هـا و زیرسـاخت   گاز به کشورهاي اروپایی دارد. اگرچه هنـوز ظرفیـت  
ایران و همچنین خطوط لوله براي انتقال گاز به اروپا وجود ندارد، امـا وجـود چنـین    

  تواند ایران و روسیه را در رقابتی رو در روي یکدیگر قرار دهد. سیاستی می
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ـ    به هر روي به هـا و   تواننـد در تعیـین قیمـت    ران و روسـیه مـی  رغـم آنکـه ای
تأثیرگذاري بر بازارهـاي جهـانی انـرژي بـا یکـدیگر بـه همکـاري و همگرایـی         
بپردازند، ظرفیت رقابت میان دو کشور در خصوص صدور انرژي به اروپا وجود 

هـاي دو   توانـد بـر همکـاري    دارد و اگر این مسئله به درستی مدیریت نشود، مـی 
براي مثـال در حـال حاضـر ایـران و      ها نیز تأثیرگذار باشد. بخشکشور در سایر 

روسیه به همکاري در سوریه با یکدیگر نیـاز دارنـد، زیـرا ایـران در یـک طـرح       
تواند گاز ایـن کشـور    بلندمدت قصد اجرایی کردن خط لوله پارس را دارد که می

ند. چنـین امـري   مدیترانه و از آنجا به اروپا صادر ک به را از طریق عراق و سوریه
ترین صادرکننده گاز به اروپـا   عنوان مهم کند همچنان به براي روسیه که تالش می

  شناخته شود، چندان خوشایند نیست. 
رغم آنکه در بسـیاري از مـوارد، ایـران و روسـیه داراي دیـدگاه نزدیکـی        . به4

ت. بـه عنـوان   بودن منافع و اهداف آنها نیسـ  هستند، این امر الزاماً به معناي همسان 
مثال، دو کشور درباره بسیاري از مسائل دریاي خزر از جمله عدم حضور نیروهاي 

اي اشـتراك نظـر دارنـد؛ امـا دربـاره تعیـین رژیـم حقـوقی داراي          نظامی فرامنطقه
اختالفات اساسی هستند. این مسئله در مورد آینده سوریه نیز وجود دارد؛ به نحوي 

هایی که دو کشور در بحـران سـوریه بـا     ا و همکارينظره که با وجود تمام اشتراك
  اندیشد.  یکدیگر دارند، روسیه برخالف ایران به دوران پس از بشار اسد نیز می

روسیه در پاسخ بـه   در ایران جمهوري اسالمی اسبق سفیر ،»صفري مهدي. «5
 مسـئوالن  آمـدهاي  و رفـت  و هـا  اعالمیه تأکیدات، همه رغم به این سؤال که چرا

یابـد، بـه چنـد     نمـی  گسترش روسیه و ایران اقتصادي روابط طرف، دو تصادياق
  کند:  عامل اساسی زیر اشاره می

 زبان است و با کم ما بازار به نسبت شان شناخت ها روس که بگوییم باید ابتدا«
 هم ما جانب .. از.داریم  ها روس به نسبت کمی شناخت نیز ما نیستند. آشنا هم ما

 بـازار  بـا  مـا  چون است؛ بوده کم نیز ما نبوده، رغبت چندان رتتجا براي رغبت
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   ).1394 (صفري،» است نگرفته شکل ها روس با تجاري کار و نیستیم آشنا روسیه
 بـدون  و ثابـت  گذشـته،  هـاي  سـال  طی فوق عوامل که است این توجه قابل نکته

ـ  اسـالمی  جمهوري سفیر ،»سنایی مهدي« مثال براي. است مانده تغییر  سـال  در رانای
 در ضـعف  تـرین  دارد و بـزرگ  خود پیشین همتاي با مشابهی کامالً نظرات نیز 1395
). این Посол Ирана, 2016 داند( می یکدیگر از آنها شناخت را عدم کشور دو روابط

هاي جدي براي تغییر شـرایط حـاکم    هاي گذشته، گام دهد که در سال مسئله نشان می
  داشته نشده است.  بر روابط ایران و روسیه بر

  
 مقایسه جایگاه ایران با سایر کشورها در میزان واردات روسیه (میلیارد دالر)

  
2011 2012 2013 2014 2015 

 
 182781965 282602367 314945095 316192918 306091490 مجموع

 35199264 50373720 531730896 51767694 48038378 چین 1
 18991576 32623590 79045693 38289660 37436682 آلمان 2
 11489698 18274536 16717711 15505298 12881410 آمریکا 3
 7988799 11641073 13595262 12991857 14508643 بالروس 4
 7933556 12618194 14563302 13433189 13296465 ایتالیا 5
 6818557 10841642 13560500 15676090 15012611 ژاپن 6
 5642801 10662082 15790890 17955443 00466200 اوکراین 7
 5563160 10574354 13021468 13806116 9825079 فرانسه 8
 4532320 8921593 10305436 10976879 11575682 جنوبی کره 9
 42750113 7050064 5664931 9409256 6912746 قزاقستان 10

11 
 کشورهاي سایر

 4342718 148134 93375 138902 0 اروپایی

 4068852 6571925 7272773 6840000 6352530 ترکیه 12
 3839509 7006594 9321277 7467131 6644349 لهستان 13
 3700078 7687941 8106431 8191608 7162775 بریتانیا 14
 2928294 3968954 3492845 3358765 4377978 برزیل 15
 386261 348933 432921 428460 351439 ایران 46

(Russian imports, 2016) 
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  مقایسه جایگاه ایران با سایر کشورها در میزان صادرات روسیه (میلیارد دالر)

  
2011 2012 2013 2014 2015 

 
 343907652 492144880 527265919 524777821 516992618 مجموع

 53096940 66984336 67282795 62436754 72567733 مناطق سایر 1
 40198496 67758633 69259511 76036014 12400296 هلند 2
 28334955 37236810 35625420 35766830 34692362 چین 3
 16204335 35684169 29164844 28018170 27902346 ایتالیا 4
 15906242 36815710 22962139 24039166 22766472 آلمان 5
 52144263 19742765 19667508 15588027 14234690 ژاپن 6
 13196117 17678837 14867070 13865479 13329721 جنوبی کره 7
 12428310 19252156 16870228 21380405 24930203 بالروس 8
 11703271 24794486 15122092 16103173 15086788 ترکیه 9
 10301606 13716995 17218175 14892490 14234690 قزاقستان 10
 9513336 15906134 19408184 19753359 21194164 لهستان 11
 8393105 10467890 11177056 13022324 15626335 آمریکا 12
 7163122 17050291 15215255 14815774 18064358 اوکراین 13
 6699113 12749242 9836416 8242025 6811113 لتونی 14
 6487007 11319625 12014042 10606117 11700752 فنالند 15
 1017214 1322247 1168616 1900387 3277140 ایران 43

 
(Russian exports, 2016) 

  
  2016الی  2005هاي  روابط تجاري ایران و روسیه در سال

  
  
  
  
  
  
  

  

 واردات از روسیه

 روسیه بهصادرات 
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)Iran-Russia Economic Commission to Convene, 2016(  

دهد که در حوزه اقتصادي، همچنـان روابـط    آمارها و روندهاي فوق نشان می
تواننـد بـدون    شدت ضعیف و محدود اسـت و دو کشـور نمـی    ن و روسیه بهایرا

هـاي   براي مدت طوالنی به همکـاري  ،اقتصادي گسترده هبرخورداري از یک رابط
هاي نظـامی و امنیتـی ادامـه دهنـد. در واقـع آنچـه باعـث تـداوم          خود در حوزه

انبه اسـت.  شود، منافع اقتصادي دوج هاي موجود میان ایران و روسیه می همکاري
با این حال، فقدان زیربناي مناسب براي توسعه روابط اقتصـادي و سـطح پـایین    

عنوان عاملی منفی و محدودکننده در روابـط ایـران و روسـیه     مراودات تجاري به
  عمل کرده است. 

  
  امکان و امتناع روابط راهبردي میان ایران و روسیه

نشـیب خـود، تقریبـاً همـواره در     روابط ایران و روسیه در طول تاریخ پر فـراز و  
گاه دو کشور به سـمت   هاي تخاصم، رقابت و همکاري تعریف شده و هیچ حالت

هاي اخیر تا حدي  هاي سال اند. البته همکاري حرکت نکرده یا اتحاد ایجاد ائتالف
به نحوي که هـر   شرایط پیشین حاکم بر روابط ایران و روسیه را تغییر داده است؛

انـد. دربـاره    کـردن روابـط خـود انجـام داده     دو کشور اقداماتی را براي راهبردي
  راهبردي شدن روابط ایران و روسیه، توجه به چند مؤلفه اساسی ضروري است:

. بسیاري در ایران و روسیه اعتقاد دارند که سابقه منفی تاریخی بر روابط دو 1
اختـه اسـت. در نتیجـه، ایـران و روسـیه بـه دلیـل ذهنیـت منفـی          کشور سایه اند

بزنند؛ در حـالی کـه تـاریخ روابـط      توانند دست به ایجاد یک رابطه راهبردي نمی
هاي مختلف میان کشورهایی است  گیري اتحادها و ائتالف الملل، بیانگر شکل بین

ـ  که در گذشته با یکدیگر جنگیده انـد. نمونـه    آمـده  ه شـمار مـی  اند و دشمن هم ب
 فعلی میان آلمان و فرانسه اسـت کـه در جریـان جنـگ     واضح چنین امري، اتحاد

ها تحت  آمدند و حتی خاك فرانسه براي مدت جهانی دشمن یکدیگر به شمار می
ه از رغـم آنکـ   دهد گذشته منفی تاریخی بـه  ها بود. این مثال نشان می اشغال آلمان
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تواند تا ابد دو کشور را از یکدیگر دور نگه دارد؛  شود، نمی ها پاك نمی ذهن ملت
رو  شـود. از ایـن   هاي آینده می زیرا نگاه به گذشته، موجب از دست رفتن فرصت

توانند ذهنیت منفی تاریخی خود را کنار بگذارند و به سوي  ایران و روسیه نیز می
  روابط راهبردي حرکت کنند.

سرعت روابط دو کشـور در تمـام    یاري در ایران و روسیه انتظار دارند که به. بس2
نظرها کنار گذاشته شـود. در واقـع ایـن عـده گمـان       ها ارتقا پیدا کند و اختالف زمینه

هاي مشـترك در   نظر و اجراي سیاست ، اشتراكکنند که الزمه یک روابط راهبردي می
 ک مدت زمان اندك است؛ در حالی کـه رابطـه اسـتراتژیک   مورد تمام مسائل و در ی

آید. رابطه اسـتراتژیک،   شبه به وجود نمی میان هیچ کشوري مانند ایران و روسیه، یک
یک پروژه نیست که با تصمیمات و اقدامات فوري رهبران سیاسی کشورها به وجـود  

گیـرد و   تدریج شـکل مـی   زمان و بهآید. رابطه راهبردي یک پروسه است که در گذر 
شـود. بنـابراین نبایـد     هاي دو یا چندجانبه منتهـی مـی   به توسعه مناسبات و همکاري

انتظار داشت که ایران و روسیه در مدت زمان اندکی به موضـع و اقـدام مشـترك در    
خصوص مسائل مختلف دست یابند. همچنین باید توجه داشت که اختالف نظـر دو  

سائل مختلف نباید به دلسرد شدن یا تغییر نگرش طرف مقابـل منتهـی   کشور درباره م
ها و اقـدامات را بـر مبنـاي منـافع ملـی خـود تعریـف         شود؛ زیرا هر کشور، سیاست

سهم معینی را نیز براي شـریک راهبـردي خـود در نظـر      کند. البته در این تعریف،  می
خصـوص در   هـا بـه   همه زمینه گیرد. بنابراین تا زمانی که روابط تهران و مسکو در می

توان انتظار اتخاذ مواضع مشترك در خصوص تمـام   حوزه اقتصادي توسعه نیابد، نمی
  اي و جهانی را داشت.   مسائل منطقه

گیري متفاوت دو کشـور   . در ایران و روسیه این اعتقاد وجود دارد که جهت3
 مانع ایجـاد اتحـاد   ،درباره برخی از مسائل جهانی با برخی از کشورها و بازیگران

شود. براي نمونه، در فضاي سیاسی و اجتمـاعی   میان ایران و روسیه می راهبردي
صهیونیستی  و رژیم ایران از وجود رابطه میان روسیه با آمریکا، عربستان سعودي
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شود؛ در حالی که وجود  ابط تهران و مسکو یاد میعنوان عوامل بازدارنده در رو به
رابطه راهبردي میان دو کشور به معناي تبعیت کامل از یکدیگر نیست. این تلقـی  
که روسیه نیز باید مانند ایران، سطح روابـط خـود بـا عربسـتان را کـاهش دهـد،       

را نفـی   عنوان دشمن خود بشناسد و موجودیـت رژیـم صهیونیسـتی    آمریکا را به
تواند روابط خود را با  کند، نادرست است؛ زیرا روسیه مانند هر کشور دیگري می

سایر کشورها و بازیگران حفظ کند و هیچ دلیلی براي قطع یا کاهش سطح روابط 
ها نیز نباید از ایـران انتظـار داشـته     مسکو با دیگران وجود ندارد. کما اینکه روس

که مسکو درگیـر تـنش بـا     یا گرجستان ط خود را با اوکراینباشند که سطح رواب
  آنهاست، کاهش دهد.

میان ایران و روسیه یا هر کشور دیگـري، هـر    بنابراین در یک رابطه راهبردي
یک از طرفین مختار هستند روابط خارجی را بر اساس منـافع ملـی خـود تنظـیم     

ند. البته به نحوي که منافع راهبردي آن کشور متحد، نقض نشود؛ زیرا در ایـن  کن
کند. در نتیجه الزم است در برقراري  راهبردي معنا پیدا نمی صورت، اساساً اتحاد

  رابطه راهبردي میان ایران و روسیه به مسائل فوق توجه کافی صورت گیرد.
نظـر و اخـتالف    مام کشورهاي دیگـر، اخـتالف  . میان ایران و روسیه مانند ت4

هاي مختلف وجود دارد و این مسئله باعث شده برخی اعتقاد پیدا  منافع در حوزه
هـایی خواهـد شـد و     نظر میان دو کشور باعث بروز تـنش  کنند که وجود اختالف

پوشـی نماینـد؛    توانند از رقابت در خصوص منافع خود چشم تهران و مسکو نمی
آینـد،   یکدیگر به شـمار مـی   میان تمام کشورهایی که متحد راهبرديدر حالی که 

نظر و حتی اختالف منافع وجود دارد. با این حال کشورهاي متحد ضمن  اختالف
هـاي   وگو و مذاکره در حوزه هاي مشترك، به گفت همکاري و مشارکت در حوزه

  پردازند.  داراي اختالف می
به شیوه و کنش متقابل بازیگران  ،اهبردي با انواع روابطتفاوت اساسی رابطه ر

شود؛ زیرا ممکـن اسـت دو کشـور کـه در      هاي مورد اختالف مرتبط می در حوزه
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صورت غیردیپلماتیک به حل و فصل  حال رقابت یا تخاصم با یکدیگر هستند، به
نتهی شود؛ امـا  م اختالف خود روي آورند یا حتی اختالف آنها سرانجام به جنگ

اختالف میان دو کشور که داراي رابطه راهبـردي بـا یکـدیگر هسـتند، از طریـق      
وگو، مذاکره و رعایت حریم طرف مقابل، قابل حـل و فصـل خواهـد بـود      گفت

  ).180-178 ،1396 (بهمن،
هـایی کـه    هاي تنگاتنگ خود در حـوزه  ایران و روسیه ضمن پیشبرد همکاري

نظر و اختالف منافع نیز با یکـدیگر   وانند درباره اختالفت منافع مشترك دارند، می
حلی براي منافع متضاد خود بیابند. بر این اساس، وجـود   وارد مذاکره شوند و راه

تواند  نظر یا منافع متفاوت و حتی متضاد در خصوص مسائل مختلف نمی اختالف
سیاسـت  هاي ایران و روسـیه و توسـعه    عامل اساسی براي جلوگیري از همکاري

 یـک  از شود، می رویکردي چنین تقویت باعث باشد. آنچه آنها به سطح راهبردي
 از و جهـانی  و اي منطقـه  مسـائل  خصـوص  در کشور دو مشترك هاي دغدغه سو

 بـا  تواننـد  مـی  مسـکو  و تهـران  که است همکاري مختلف هاي زمینه دیگر، سوي
   .ندده گسترش را خود روابط آنها، بر تأکید
 هـاي  بحـران  کنتـرل  چون مشترکی هاي دغدغه روسیه و ایران حاضر، حال در

...  و گبـزر  هـاي  قـدرت  نفـوذ  سـد  اي، منطقه ثبات حفظ خاورمیانه، در موجود
 ایـران،  اسـالمی  جمهـوري  و روسـیه  فدراسـیون  که شده باعث امر همین. دارند

 ایران روابط توسعه دلیل همین به. باشند تهداش بسیاري مشترك منافع و مالحظات
 در طرف دو و شود مبدل مسکو و تهران بلندمدت سیاسی هدف به باید روسیه و

 آنچـه . برآیند امنیتی و سیاسی اقتصادي، هاي حوزه در الیه چند روابط ارتقاي پی
 چنـد  کنـد،  مـی  تقویـت  کشـور  دو هر سیاسی بلندپایه مقامات نزد را امري چنین

  :است اساسی مفروض
 میـان  هستند، متفاوت مذهب و فرهنگ تاریخ، داراي روسیه و ایران اگرچه. 1
 و روسـیه  یـا  امریکـا  و ایـران  میـان  که گونه آن ـ ارزشی و اصولی اختالفات آنها
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  .شود می یافت کمتر ـ دارد وجود امریکا
 صـورت  روسـیه  و ایـران  میان زیادي نبردهاي تاریخ، طول در آنکه رغم به. 2
 قـرار  یکـدیگر  روي در رو مـرزي  و ارضـی  دالیـل  بـه  بارهـا  طرف دو و گرفته
 و هسـتند  مـرزي  و ارضی اختالفات هرگونه فاقد روسیه و ایران اکنون اند، گرفته

  کند. دار خدشه را طرفین فعلی روابط نباید تاریخی اختالفات
 در کشـور  دو هر اما است؛ متفاوت روسیه و ایران خارجی سیاست ماهیت. 3
 و دارنـد  سـویی  هـم  و یکسـان  مواضع جهانی، و اي منطقه مسائل از بسیاري قبال
  .دارد زیادي شباهت یکدیگر به آنها رسمی مواضع عموماً
 شـود،  تعریـف نمـی   استراتژیک اتحاد قالب در کشور دو سیاسی روابط اگرچه. 4
 خصـمانه  را روابـط  این توان نمی و ندارد وجود روسیه و ایران میان جدي تنش هیچ
  .کرد تلقی
 و مشـترك  منـافع  کشـور،  دو میـان  سو غیر هم و متضاد منافع وجود رغم به. 5

 و دارد وجـود  روسـیه  و ایـران  بـین  جهانی و اي منطقه سطوح در زیادي همسان
 المللـی  بـین  و اي منطقـه  منافع براي تأمین خود روابط از توانند می مسکو و تهران
  شوند. مند بهره
 گـاز  و نفـت  غنـی  منـابع  داراي روسـیه  ایـران و  کشور دو هر آنکه رغم به. 6

 مختلـف  منـاطق  بـه  خود انرژي صدور براي جدي رقبایی اول، نگاه در و هستند
 موضـوع  اتخـاذ  و آنهـا  گـرفتن  قرار هم کنار در شوند، می محسوب اروپا ویژه به

  .بگذارد جهانی بازارهاي بر زیادي تأثیر تواند می انرژي حوزه در واحد
 منطقـه  امنیـت  بـراي  مختلفی هاي طرح ارائه به روسیه و ایران آنکه رغم به. 7

 حضـور  بـدون  اي منطقـه  امنیـت  سـازکار  برقـراري  بـر  کشور دو هر پردازند، می
 مشــترك فصــل دتوانــ مــی امــر ایــن و ورزنــد مــی تأکیــد اي فرامنطقــه بــازیگران
  . باشد آنها اي منطقه هاي همکاري

 نظیـر  مسـائلی  و غـرب  هـاي  طلبـی  توسـعه  برابر در روسیه و ایران چه اگر. 8
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 اسـت  آن واقعیت دهند، می نشان واکنش مختلف انحاي به شرق، به ناتو گسترش
  .زندپردا می مقابله به آن با و هستند ناراضی وضعیت این از کشور دو هر که

 گرایـی   هژمـون  برابـر  در روسـیه  و ایـران  گرایـی  ضد هژمون میزان آنکه رغم به. 9
 و هسـتند  ناراضـی  لالمل بین نظام بر حاکم نظم از کشور دو هر است، متفاوت آمریکا
  ).184- 183 ،1396 کنند (بهمن، می تالش چندقطبی و عادالنه نظمی برقراري براي

 و مناسبات سوي هم و هماهنگ تقریباً و وسیع  گستره بیانگر فوق، هاي ویژگی
 هـاي  ظرفیـت  همراه به فوق هاي ویژگی که نحوي به است؛ روسیه و ایران روابط

 تـا  امنیتـی  و سیاسی اقتصادي، هاي حوزه در را کشور دو روابط تواند می موجود،
  .دهد ارتقا راهبردي سطح
  
  گیري نتیجه

مجموع مسائل فوق بیانگر آن است که اگر چه در حـال حاضـر روابـط ایـران و     
ها و اهـداف مطلـوبی    ها، انگیزه نیست، اما هر دو کشور از مؤلفه روسیه راهبردي

رو اگـر اهتمـام جـدي     تند. از ایـن براي راهبردي کردن روابط خود برخوردار هس
تـوان بـه    ر سطوح اجرایی مورد توجـه قـرار گیـرد، مـی    هبران عالی دو کشور در

  بین بود.  راهبردي شدن روابط ایران و روسیه خوش
خود را به سطوح  توانند دامنه روابط راهبردي عالوه بر این، ایران و روسیه می

اي و حتی جهانی ارتقا دهند. در این رابطه، بحث عضویت ایران در برخـی   منطقه
تواند  می اي مانند سازمان شانگهاي و اتحادیه اقتصادي اوراسیا کارهاي منطقهوساز

اي تهران و مسکو منجـر گـردد. همچنـین ایـران و      هاي منطقه به توسعه همکاري
اي جدید باشند. بـه عنـوان    هاي منطقه گیري همکاري توانند مبدع شکل روسیه می

موجـب   و هند ي یک سازمان یا نهاد با حضور ایران، روسیه، چینگیر مثال، شکل
شود. اگرچه در این بـاره   هاي سودمند براي هر چهار کشور می گسترش همکاري

  هند و چین داراي مالحظاتی هستند، اما امکان همگرا کردن آنها وجود دارد.
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نهـا در ابعـاد دوجانبـه بـراي طـرفین      ت به این ترتیب، رابطه ایران و روسیه نـه 
اي و  سودمند خواهد بـود، بلکـه بـا تأثیرگـذاري بـر رونـدها و تحـوالت منطقـه        

هاي نوینی در سطوح جهانی شود. نباید  تواند موجب بروز همکاري المللی می بین
تواند وضعیت کنونی آمریکـا را   هاي مختلف می از یاد برد این همکاري در حوزه

مللی به چالش بکشد. براي نمونه، حذف دالر از مبادالت بازرگـانی  ال در نظام بین
المللـی   ایران و روسیه به معناي کاهش نفوذ اقتصادي آمریکا در سطح نظـام بـین  

تواند به الگویی براي سـایر کشـورها نیـز مبـدل      خصوص که این امر می است؛ به
   شود تا آنها هم به حذف دالر در تجارت خارجی خود دست بزنند.

صورت  توانند همکاري و ائتالف با توجه به آنچه ذکر شد، ایران و روسیه می
را کـه جنبـه نظـامی،     سـوریه  گرفته در خصوص تحـوالت خاورمیانـه و بحـران   

هـا تسـري دهنـد. چنـین امـري موجـب        اطالعاتی و امنیتی دارد، به سایر حـوزه 
شود. البته در عین حال باید توجه  ادینه شدن روابط دو کشور میبخشی و نه عمق

هاي نظامی و  همکاري داشت که اگر ایران و روسیه موفق نشوند سطوح راهبردي
گـاه نـه    ویژه حوزه اقتصادي تسري دهند، آن ها به اطالعاتی خود را به سایر حوزه

تـوان بـه    یابد، بلکه عمالً نمی هش میتنها احتمال راهبردي شدن روابط طرفین کا
هاي نظامی و امنیتی امیدوار بود. بـر ایـن اسـاس، روابـط      آینده و تداوم همکاري

گـذاري شـود و در آن،    ایران و روسیه باید در قالب یک پروسه و روند کالن ریل
هاي اقتصادي،  ها و همکاري هاي نظامی و امنیتی و پروژه ها و همکاري میان پروژه

اي براي رفع  هاي گسترده باط وثیقی برقرار شود. همچنین ضروري است تالشارت
هاي منفی مردم و نخبگان دو کشور صورت گیرد. این امر  موانع تاریخی و دیدگاه

عمومی قوي در کنار دیپلماسی اقتصادي، سیاسی و  کارگیري دیپلماسی مستلزم به
  نظامی از سوي هر دو کشور است. 
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