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چکیده
اسالمی ایران بخش مهمی از ستگاه دیپلماسی جمهوريدر دوران پس از جنگ سرد د

المللی با هاي بینتالش خود را معطوف به سیاست نگاه به شرق از طریق تقویت ائتالف
تحریم نیز جمهوري در دوران پسا. استکردهعلیه خود هدف تضعیف فشارهاي ساختاري

سیاسی خود، از تک قطبی بخشی از اهدافتا در جهت تأمین کندمیاسالمی ایران تالش 
در این میان اگر چه روابط ایران و روسیه فراز . الملل جلوگیري نمایدشدن ساختار نظام بین

عنوان یک قدرت برتر در کرده، با این وصف، کشور روسیه بهو نشیب بسیاري را تجربه 
وذ هاي برتري قدرت خود را در ابعاد مختلف اقتصادي، نفالملل که شاخصنظام بین

سیاسی و نظامی ارتقا بخشیده است، مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفته تا از 
المللی، بخشی از اهداف ملّی ایران در طریق توسعۀ همکاري با این کانون قدرت بین

اي متقابالً ایران نیز براي روسیه یک متحد منطقه.المللی تأمین شوداي و بینسطوح منطقه
با .شودي مرکزي و قفقاز تلقی میاسیاابلۀ با نفوذ امریکا در منطقه خاورمیانه، مهم براي مق

که هدف جمهوري اسالمی ایران از گسترش مناسبات رسدبه نظر میتوجه به این مهم، 
.با روسیه، کاهش فشارهاي ساختاري علیه خود باشدراهبردي
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مقدمه
در دوران دیگذشته و با تأکۀدهیطیغربيبا کشورهارانیايامذاکرات هستهۀجینت

ضد سلطه انقالب حرکتیخیاز نقاط عطف در مقاطع تاریکییروحانيجمهوراستیر
نتوانست حرکت رو به هامیاست که اگرچه تحرنیاتیواقع. رودیبه شمار مرانیایاسالم

از نقاط بزرگ یکیتواندیمهامیموضوع و رفع تحرنیا حل اتوقف کند، امرا مرانیرشد ا
افتیمیدرخواهزیبه گذشته نیبا نگاه. باشدرانیاندهیآياقتصادییذار بر رشد و شکوفاگاثر
هادولتاستعماريشبهسلطهازگسستبرايانقالبیوناسالمی،انقالبپیروزيازپسکه

بهمربوطبخشدرواساسیقانونتدویندربرسلطه،مبتنیمناسباتیوغازرهایینیزوبیگانه
ازاماپسکردند؛میتأکیدبسیار» بودنغربینهوشرقینه«امربرخارجیسیاستاصولتنظیم

هايهمکاريبسترسازندگی،دولتتشکیلزمانازتدریجبهوشورويجماهیراتحادفروپاشی
نیرومندمتحديتواندمیجدیدروسیهکهانگارهاینوشدفراهمروسیهوایرانفنیواقتصادي

شکلشود،تلقیسیاسیواقتصاديهايعرصهدرایرانباراهبرديمناسباتبرقراريبراي
خواهدفنیواقتصاديهايهمکاريتوسعۀتحریم،پسادوراندرکهمطلبایناما. گرفت

وایرانمناسباتدرراهبرديهمگراییوسیاسیهايکاريهمازباالتريسطحبهتوانست
تحقیقمهم،اینبهتوجهبا. استپژوهشایننگارشدراصلیدغدغۀشود،منجرروسیه
يجمهورتحریمپسادوراندر: بیابدمناسبیپاسخپرسش،اینبرايتااستآندرپیحاضر
فرضیۀکند؟یرا دنبال میچه اهدافهیبا روسياز گسترش مناسبات راهبردرانیایاسالم

روسیه،باراهبرديمناسباتگسترشازایراناسالمیجمهوريتحریمپسادوراندر: پژوهش
تعادل در برابر نظام جادیاوساختاريفشارهايکاهشهدفباسیاسیسازيائتالفدرپی
يارگردآورو ابزیفیتوص- یلیپژوهش تحلنیدر اقیروش تحق. حاکم استکیهژمون

. استيااطالعات، کتابخانه

پژوهشادبیاتوپیشینه
روابط جمهوري اسالمی ایران و فدراسیون روسیه «جهانگیر کرمی در پژوهشی با عنوان 

هاي ازدیدگاه نویسنده، دگرگونی نظام. شود، وارد این مقوله می»)هايهمکارنینوعصر(
الملل، دو دولت ایران و روسیه را در ساختار نظام بیناي وسیاسی، موقعیت ژئوپلیتیک، منطقه

اي از مناسبات را براي دو کشور در دو دهه اي براي همکاري قرار داده و دورهوضعیت ویژه
کنونی فراهم آورده است و سه عنصر هویت و ژئوپلیتیک و تهدید در سطوح سه گانه داخلی، 

با وجود .)200: 1388،یکرم(اند ا فراهم ساختهالمللی، فضاي همکاري الزم راي و بینمنطقه
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عنوان یک متغییر مؤثر در الملل بهغنی بودن مطالب، در این پژوهش، کمتر به ساختار نظام بین
.تحلیل امکان یا امتناع مناسبات راهبردي ایران و روسیه پرداخته شده است

: هیروسورانیاکیاستراتژاتحاديهاتیمحدود«در پژوهشی با عنوان 1اُزبايو ارس
اتحاد استراتژیک نوعی از روابط دارند ، اشعار می»ياهستهمسئلهوکیتیژئوپولوآنخیتار

امنیتی گسترده است که شامل سایر ابعاد همکاري براي دست یافتن به اهداف مشترك در رابطه 
لمی، به کارگیري هاي نظامی، صنایع دفاعی، مانورهاي نظامی مشترك، اشتراکات عباکمک

هاي نظامی است که روابط ایران و روسیه از این نیروهاي نظامی در کشورهاي متحد و آموزش
. (Aras and Ozbay, 2008: 57-58)مقوله خارج است

ستیزيسلطه: روسیهوایرانروابطساختاريهايچالش«علی امیدي در پژوهشی با عنوان 
ها در رفتار با ایران با احتیاط و بررسی این مسئله که چرا روس، به »روسیگراییعملوایرانی

عنوان شریک تواند بر روي روسیه بهکنند و ایران نمیناپذیر عمل میدر بعضی موارد پیش بینی
، ایران و روسیه به 1980نتیجۀ نهایی این که از اواخر دهۀ . پردازدراهبردي حساب کند، می

اند، ولی این بهبودي منجر به روابط راهبردي نشده است کردهبهبود روابط متقابل اقدام 
. )43-64: 1390امیدي،(

وروسیهوایرانجایگاهجهانی،سیاستعرصه«زاده، در پژوهشی با عنوان سید حسین سیف
دارد که پیوند بین ایران و روسیه بیشتر به سود تحکیم موقعیت ، اشعار می»کشوردورابطه
المللی روسیه است، هرچند که ایران هم از مزایاي فرعی و غیرمستقیم این پیوند یناي و بمنطقه

مطابق این دیدگاه، هر دو کشور درصدد باز تعریف خود و یافتن جایگاه. بردبهرة اندکی می
الملل هستند و پایداري ایدئولوژیک ایران به تعهدات خارجی، در مقابل مناسب در عرصۀ بین

دهد که روسیه با وجود سیاست اعالنی ها نشان میی روسیه در حوزة همکاريگرایی مقطععمل
راهبردي با ایران، درعمل، مناسبات خود را به مقتضاي نیازهاي تاکتیکی سامان همکاري

دهد و معلوم نیست رفتار سیاسی روسیه در آینده به هنگام رفع اضطرارهاي آن کشور چگونه می
. )15- 1378:28زاده،سیف(خواهد بود 

نظريمبانی
کشورها .الملل استگرایی و واگرایی دو اصطالح رایج در ژئوپلیتیک و روابط بینهم
با یکدیگر 4و تعارض3، رقابت2ها، نیروها، اهداف ومنافع درحالت همکاريتأثیر انگیزهتحت

1. Aras-Ozbay
2. Cooperation
3. Competition
4. Conflict
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: قابل طرح استايدرهمین ارتباط دو دیدگاه در نظام ژئوپلیتیک جهانی و منطقه. برندبه سرمی
هاي مناسب همکاري میان کشورها به که ناظر بر روابط مطلوب و زمینه1گراییدیدگاه هم

که بر وجود تعارضات و تضادها 2الملل است و دیدگاه واگراییعنوان بازیگران اصلی نظام بین
ه است که هاي ژئوپلیتیک، این اصل پذیرفته شددر نظریه. ها و کشورها داللت داردمیان قدرت

وهستند، اغلب داراي ارتباط سیاسی دوجانبه و چندجانبه3تقارن جغرافیاییکشورهاي داراي 
باشد،بیشترجغرافیاییتقارنهرچه. پذیردمیتأثیرهمازشدتبههاآنخارجیسیاست

وفرهنگیوسیاسیهايهماننديومتقابلرابطۀنوعبامتناسبواستبیشترمتقابلاثرپذیري
فراماديعواملجغرافیا،برمتغیرعالوه. استبیشترهاآنبینهمگراییایجادانتظاراقتصادي،

نیزکشورهابیندوستانهوخصمانهمناسباتتداوموتکویندرتاریخیهايهویتهمچون
).11-12: 1389کاتب،وکاوندينیاحافظ(مؤثرهستند 

وییگراهم،يشده است که همکاررفتهیاصل پذنیازینالمللنیبروابطمنطقِدر
شده و رشد و توسعه یتلقیالمللنیبثباتوصلحجادیدرامهمیعاملتواندیم4ییگرامنطقه

وفصلحليبراياوهیشعنوانبهییگراهمازمواردشتریبدر. باشدداشتههمراهرا به ياقتصاد
راگریدمناطقوواحدهاجیتدربهآن یکه طاست شدهادییالمللنیبويامنطقهيهايریدرگ

روابط مکاتبدگاهیازد. شودیمسمیونالیانترناسگسترشباعثمدت،بلنددرشدهشامل
يبرقراروهايهمکارۀتوسعوجادیا،6»انیگرامنطقه«و5»انیکارکردگرا«ازجملهالمللنیب

درمناسبات»ییهمگرا«جادیايبرابمناسيهاروشازنقل،وحملويتجار،يروابط اقتصاد
تاسمنطقهکیيکشورهاانیدرمژهیوبثبات،وصلحجادیاویدوستقیتعمویالمللنیب

310)-, 1982: 309(Plano, Olton.
. شودیمدیکأگذارانه تاستیو سيبر ابعاد نهاد،ییگرابه همییراگکارکردافتیدر ره
هاي علمی، فنی تکنیکی و که دراثر پیشرفتباورند نیبرامللالنیبروابطدرانیکارکردگرا

وهاخواستهنیتأمبهقادریاسیسۀجداگانيواحدهاهاي جوامع کنونی، افزایش پیچیدگی
يدر ورادیرا بايجوامع بشريهااجیاحترایز. ستندینخودبستهچارچوبدریانسانيازهاین

ناپذیر است و این نوع ها اجتناببین دولتةري گستردبنابراین همکا. جستجوکردیملّيمرزها
از ). 246-248: 1380قوام،(شودالمللی میآمیز بینها خود موجب افزایش عناصر صلحهمکاري

یبخشوحدتيهااز مؤلفهییایو جغرافياقتصاد،یاجتماع،یاسیس،یفرهنگمنظر، تجانسنیا
1. Convergency
2. Divergenency
3. Political Synchronism
4. Regionalism
5. Functionalists
6. Regionalists
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ويمادمنابعازتادهندیممنطقهکیدرواقعلمستقيهادولتبهراامکاننیاکههستند
.)112- 113: 1370،یکاظم(رندیرگمطلوب ببهرهمشتركيهمکارباخوديمعنو

است و یاسیسيهاوجود شکاف،هادولتیانتعارضات مأسرمنش،1یترانیمدیدگاهاز
اینفرض او . (Popoviciu, 2010: 1-10)آمدیلنایها با توافق حقوقشکافینتوان بر اینم

مربوط یاجتماعیاتآنچه به اقتصاد و ح؛توان از هم جدا کردیرا میاستاست که اقتصاد و س
در آن هست يو امکان همکارگیردیقرار میممالیایینپایاستسۀشود در عرصیم
خود هايدیدگاهبسطبه»2نظام عملی صلح«درکتابی با عنوان میترانی).60: 1389یرزاده،مش(

المللی جدید بایستی کند که نظام بینوي با این فرضیه شروع می. پردازدمیخصوص ینادر
حل عملی جایگزین نظام موجود که مسبب بروز جنگ است شود و در جستجوي یافتن یک راه

میترانی همکاري یدگاهاز د. نمایدمیهاي کارکردي را مطرح گسترش همکاريةو جهانی، اید
نیاز به احساس. شودمیهاي دیگر منجر تدریج به همکاري در بخشفنی بهۀزمیندر یک 
همکاري در ۀشود که فعالیت و تجربدهد و باعث میکشورها را به یکدیگر پیوند می،همکاري

، منظرایناز. هاي سیاسی فراهم سازدمبنایی را براي همکاري و توافق،هاي اقتصاديزمینه
هایی را ولی پایه،توانند به صلح منجر شوندنمیییقتصادي و یا فنی به تنهاهاي ااگرچه ادغام

همراهبهراصلحخوددرپیکهامري؛دنشوهاي سیاسی مینند که موجب موافقتنامهکایجاد می
این است کارکردگراییرهیافتبهواردهایرادهاياز . (Mitrany, 1975: 27-28)داشتخواهد

و معتقد است این تشابه نمودهها را یکسان و مشابه فرض ا و نیازهاي دولتکه اهداف، تقاضاه
یی،کردگرارکایۀکه نظرهرچند. شودهاي فنی و اقتصادي میموجب همکاري در زمینه

ایجادبسترهايتبییندرپیوبوددومجهانیجنگازپسياروپاوضعیتبه ینشواکُ
از یشتراگر بيمسائل اقتصادیتشده واهمیاسیس،صاداما امروزه اقتبود،ییاروپاییگراهم

ونیازهاپاسخگويتواندنمیییبه تنهایهنظرینپس ایست؛نباشد کمتر هم نیاسیمسائل س
باشد سردجنگازپسدنیايالمللیبینمناسبات عرصۀدرگرفتهصورتجدیدتحوالت

).32: 1389یروزآبادي،فیدهقان(
با عنوان دیجدياهینظرانیبن،ییکارکردگرايهااز مفروضهیگذر زمان برخبا

. است4ارنست هاسبه نام يپردازهینظريهادهیابا وندیدر پشتریبکهنهادبنارا3یینوکارکردگرا
-یمحینکرده است، تصرانیقدرت توجه شابه عنصريکه ویترانیانتقاد از منیبا اهاس. است

يودگاهیاز د). 674: 1376،وفالتز گرافیدوئرت(توان جدا کردیکند که قدرت را از رفاه نم
1. David Mitrany
2. A Working Peace System
3. Neo-Functionalism
4. Ernest Haas
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از اقتدار خود یبخشازها که چرا و چگونه دولتاستمسئله نیانییتبییهدف نوکارکردگرا
تعارضات فصلوحليرا برايدیجدروشتاشدهها در هم ممزوج تینموده، حاکمیچشم پوش

به وردیگیاز هم در نظر نميجدارااستیساقتصاد و،یترانیبرخالف مهاس. ندینماریتدب
و یفراملّيوجود نهادهامستلزمییگراهمسو،کیاز.دارددیتأکيمسائل اقتصادیاسیستیاهم

گر،یديو ازسو(Haas,1975& Gehring, 1996: 225-253)استيادر سطح منطقهیفوق ملّ
جادیرا در ایمنافعزیحاکم در داخل کشورها  نيهاو گفتمانیاسیاحزاب س،نفعيذيهاگروه

،ییهمگراازبرداشتنیدر ادارند؛زینیفراملّيوندهایپهاگروهنیا. کنندیدنبال مییگراهم
).62- 61: 1389رزاده،یمش(استمتقابلمشتركبرمنافع دیکأت

نیزوروسیهوایرانروابطتاریخیپیشینهوسیاسیجغرافیايمرزهايهمجواريبهتوجهبا
گیريبهرهباپساتحریم،ایرانالمللیبینمناسباتدرگرفتهصورتسیاسیتحوالتبهتوجهبا
تبیینبهالمللیبینمناسباتتحکیمدرگراییهمنقشتحلیلدرنوکاردگراییرهیافتاز

.شودپرداخته میروسیهوایرانراهبرديائتالفامکانبراثرگذارهايمؤلفه

یهو روسیراناراهبرديمناسبات
گذشتهبهنگاهی

)1368-1376(سازندگی دولت) الف
روسسربازانوخروجشوروياتحادنظامدروندر1980دهۀژئوپلیتیکیتحوالتدرپی

کشورمرزهايازروسیهامنیتیتهدیدمسکو،ازگانه15هاياستقالل جمهوريوافغانستاناز
دركوشدهدگرگونایرانیروانوذهنبرحاکمسنگینفضايپس،ایناز. شدردوایران

بازدارندگیایجادبرايدهندهیاريکشوریکبهدشمنیکازهاروسازایرانیگیرانتصمیم
رو،اینازوبودبرخورداراستقراروثباتاز1991تا1989هايسالایران. یافتتغییرنظامی

رويوضعیت،اینتداومدرعین. شدبرخورداربیشتريتداومازنیزآنجیخاررفتارهاي
ایجادبرايایراندیپلماسیدستگاهدرنوینرویکرديایجادسببسازندگی،دولتکارآمدن

).78- 139: 1388کرمی،(شد روسیهباراهبرديروابط
تکنظامبهزیاديشباهتکهالمللبیننظامدرجدیدساختاريآغازوقطبیدونظامپایان

کههمانگونه. شدایرانخارجیسیاستدرتغییرهابرخیموجبداشت،امریکارهبريتحتقطبی
تکساختارظهوراثردرکهجدید1خودیاريشرایطکرد،میبینیپیشساختاريگراییواقعنظریه
تاواداشتراایرانیاسالمجمهوريبود،آمدهوجودبهقطبیتکبهمعطوفقطبیچندوقطبی

غربینه- شرقینهبرمبتنیگیريکنارهسیاستجايبهوکندایجادتغییرخویشخارجیرفتاردر
1. Self- help
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خارجیسیاستپیشبردجهتتاکردتالشایرانراستادراین. آوردروياتحادیااتفاقسیاستبه
یابد دستروسیهویژهبامریکارقیبهايقدرتباراهبرديهمکارينوعیبهخویشگرایانهمقابله

درروسیه،استراتژیکتحقیقاتمرکزرئیسارتباط،همیندر). 64- 66: 1384یوسفی،حاجی(
عدمبرايجبرانیتنهانهتواندمیروسیهباروابطتوسعهایران،براي«: داردمیبیان،1998سال

رهبران. کندمیکمکقفقازوکزيمرياسیامنطقهدرایراننفوذبهبلکهباشد،غربباهمکاري
باروسیهبارابطهواستراتژیکهمکاريایدةیکبردنپیشدنبالبه1995- 1997هايسالدرایران

. (Naumkin, 1998: 1)»هستندبود،شدهغالبایراندردورهایندرکهضدامریکاییشعارهاي

) 1376-1384(اصالحات دولت) ب
بازداییتنشوداخلیاصالحاتانجامهدفباويداريزمامغازآازخاتمیمحمددولت
شرقجملهازوجهانبهفرهنگینگاهبیشترکهگرفتپیشدرراسیاستیجهان،کشورهاي

دیدگاهازمسئلهاینوبودغربباروابطگسترشبهمندعالقهیشتردوره بیندر اایران.داشت
بههاروسدلیل،همینبه).40- 41: 1385عامري،ثقفی(شد مییناشیدولت خاتممرداندولت
جهتدردوکشورتعارضازهاآن. بودندامریکاوایرانروابطتغییردردگرگونینگرانشدت
وآمریکاوایراناختالف. نبودندمزایااینقطعبهمایلوجستندمیبسیارسودخودمنافعتأمین
خودمنافعبهتوجهبابتواندروسیهتابودکردهفراهمرافرصتیانایربهنزدیکیبرايروسیهمشی

).40- 41: 1390غیبی،وباالزاده(نمایدبرداريبهرهکشوردرخصمانهروابطازایران،در
وآمدایرانبهروسیهفدراسیونامنیتشورايدبیرایوانوف،سرگئی،2000اکتبرسالدر

ازروسیه،جمهوررئیسطرفازمختلفمسایلمورددررانیایمقاماتباگووگفتضمن
بهخاتمیآقايسفرباپوتیناظهاراتطبق. کنددیدنروسیهازتاکرددعوتخاتمیآقاي

کشوردوسرانمالقات). 8- 9: 1382پایور،(خورد رقمدوجانبهروابطازايتازهفصلمسکو
وروسیهنزدیکروابطوآیدپدیدجدیديوضعیتتاکردکمک2000سالدرنیویوركدر

از2001درسالخاتمیکهزمانیدرسپسوگیردقرارخود قانونیوثابتجایگاهدرایران
رسانید،امضاءبهپوتینوالدیمیربارااساسیهايهمکاريتوافقنامهونموددیدنروسیه

ایاالتامنیتیونظامیضورحهمچنین،).139: 1388کرمی،(شدتحکیمکشوردومناسبات
ازحمایتدرامریکاسیاستمدارانتهدیدهايکناردرایرانهمسایۀکشورهايدرامریکامتحده

مانندجهانیهايقدرتبااتحادسمتبهاصالحاتدولتکهشدموجبایراندررژیمتغییر
ايمنطقهمنافعبرابردرموازنهایجادسرد،جنگازپسدوراندرطول. کندحرکتروسیه
در یرانرو مقامات اینهماز. بودانقالبیایرانوروسیهمشتركاستراتژیکهدفیکامریکا
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یدنسبت به تهدیکبخش مهم از محاسبات استراتژیکعنوان را بهیهدوران، روابط با روسینا
Burns  and  Sadri, 2008: 11)گرفتند نظردرامریکامدتبلند -15).

) 1384-1392(گرا ت اصولدول)پ
گرایان در نهمین دورة انتخابات ریاست جمهوري، دولت نهم با ریاست با پیروزي اصول

نژاد، در تبیین دکترین سیاست خارجی ایران، دولت احمدي.نژاد آغاز به کار کردمحمود احمدي
هاي اصلی از پایهعنوان یکی هفراسوي مفهوم قدرت و توازن قدرت قدم برداشت و عدالت را ب

از زمان روي .کردهاي جهانی عرضه المللی و سازمانسیاست خارجی ایران در سطح بین
ویژه با کشورهاي شرق افزایش یافت و اي بهاي منطقهکارآمدن دولت اصولگرا توجه به همکاري

خالصه این رویکرد فقط در روابط دوجانبه. مورد توجه قرارگرفتنگاه به شرقدر قالب رویکرد 
اي ایران نیز بود و درپی آن بود تا وابستگی هاي منطقهشد، بلکه به دنبال تقویت همکارينمی

هایی که همکاري الزم در مسائل سیاسی با ایران را نداشتند کمتر شده، در کشور نسبت به بلوك
ی ایران و کشورهاي شرقی که تناسب بیشتري با اقتضائات جمهوري اسالماسیامقابل همکاري با 

در این راستا باب جدیدي از گسترش روابط با کشورهایی . داشتند در دستور کار قرار گیرد
.  )212- 213: 1388محمدي،وموالنا(همچون چین و روسیه گشوده شد 

طرفداران رویکرد نگاه به شرق بر این باور بودند که گرایش ایران به شرق و اتحاد با 
تواند منافع ملّی ایران را تأمین و مسئله نبود متحد استراتژیک را ییی ماسیاکشورهاي قدرتمند 

از المللی، الگوهایی بر این مبنا روسیه و چین که در عرصۀ بین. براي این کشور حل نماید
نمود بارز . کردند مورد توجه واقع شدنداي را ارائه میگرایی و تعامل با بازیگران منطقهموازنه

ان در عضویت ناظر ایران در سازمان همکاري شانگهاي و درخواست براي تواین نگاه را می
آنچه در ایران به عنوان رویکرد و سیاست نگاه به شرق . عضویت رسمی در آن سازمان دید

گرا در روسیه نیز گرا و ضد آتالنتیکاسیاگرا، اسالوگرا و اورشود با گفتمان هاي ملّیتلقی می
المللی تک قطبی مبتنی هاي یادشده در روسیه با نگرانی از نظام بینگفتمان. هایی دارداشتراك

هایی المللی از استقالل عمل دولتهاي آن در مسائل بینگراییبر هژمونی امریکا و یک جانبه
محمود احمدي نژاد به روسیه در جریان نشست در این دوره، سفر. کنندچون ایران استقبال می

بار به ایران روسیه براي نخستینجمهورهاي و سپس سفر رئیسسران سازمان همکاري شانگ
1387به تهران درسال سفر پوتینبا.اتفاق بسیار مهمی در تعمیق مناسبات سیاسی دو کشور بود

گران سیاسی از اوج روابط دوجمهور ایران، تحلیلاسالمی و رئیسبو دیدار با رهبر انقال
).173- 189: 1389کرمی،(سخن گفتند کشور
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یندهچشم اندازآ
دولت اعتدال خارجیسیاست

برقرارخارجیسیاستدرساختاريتوازنکهاستآنمستلزمومتضمناعتدال،گفتمان
متعادلومتوازنصورتبهایراناسالمیجمهوريروابطکهکندمیایجابویابداستمرارو
سیاستبینکهاستآنمستلزماعتدالویژهب. یابدتوسعهوبرقرارمختلفمناطقوکشورهابا

سیاستوشمالبهنگاهسیاستوجنوببهنگاهسیاستشرق،بهنگاهسیاستوغرببهنگاه
گراییاسالمجهانگرایی،التینآمریکايگرایی،سومجهانمانندجغرافیاییمناطقبهنگاه

وتدبیردولتخارجیسیاست). 31/4/1392فیروزآبادي،دهقانی(شودبرقرارتعادلوتوازن
نفیبرد،ـبرددیپلماسیمتقابل،احترامگرایی،تعاملهمچونمحورهاییحولتوانمیراامید

کهخبرينشستاولیندرروحانی«. نمودارزیابیگراییمنطقهوزداییتنشافراط،وخشونت
بانزدیکودوستانهروابطارخارجیسیاستاولویتشد،برگزارانتخاباتازبعدروزچند
). 6/1393/ 6انتخاب،تحلیلی–خبريپایگاه(»کردعنوانهمسایگانهمه

پیامتقدیموروسیهجمهوررئیسباالمللبیناموردررهبريمشاوراکبر والیتی،دیدار علی
المللینبیسطحدرآنازفراتروروسیهوایرانروابطگسترشدرجدیديبابروحانی،آقاي
وزیرسفرجملهازایرانیوروسیمقاماتمکرردیدارهايوايهستهمذاکراتشرایط. است
وتهرانروابطآیندهدرآننقشوسفرایناهمیتسال،سیزدهازپستهرانبهروسیهدفاع

عزموایراندرروحانیآقايآمدنکاررويزمانازنیزروسیهدولت. دهدمینشانرامسکو
فرجامنگراناوکراینبحرانازپسویژهبوغربباگراتعاملخارجیسیاستیکبرايدولت
کاهشغرب،وایرانبیشترهايهمکارياحتمالجهتازراآنوبودهایرانايهستهپرونده

روي،ایناز. داندمیناخوشایندروسیهبرفشاربرايغرببیشترامکاننیزوالمللیبینهايتنش
عملیپیشنهادهايازايبستهارائههدفباوغربباتوافقازروسیهناامیديفرضباروحانیپیام

موردروحانیآقايدولتدورهدرروسیهوایرانروابط. استروابطازجدیديدورهآغازبراي
هاییتوافقوداشتهدیداریکدیگربابارهادولتدومقاماتمدتدراینوگرفتهقراربیشترتوجه

ازحتیکهجاییتایافتهاهمیتبسیارایرانباروابطگسترشبهروسیهو توجهاندکردهامضارا
). 1/11/1393کرمی،(آید میمیانبهسخننیزراهبرديشراکت

مطلب که ینضمن اشاره  به ایهبه روسیمتعزۀدر آستانیزنروحانی،جمهور رئیس
و یاسیسگاهیاشاره به جاضمنکند،یمآمادهمیتحرپساران پسامذاکره و دويخود را برارانیا

چنیندرشرکتداشتاظهار 2کسیگروه برياقتصادگاهیو جا1يشانگهايهمکارسازمان یتیامن
1. Shanghai Cooperation Organization
2. Brazil, Russia, India, China and South Africa(BRICS)
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و يال مهم منطقهئکشورمان را در خصوص مسايهایدگاهاست که دیفرصت مناسب،یاجالس
یرانایاسالميجمهورویمکنیگیريکشورمان را پياقتصادویاسیو اهداف سیحتشریجهان

که یطیدر شرااین. یدنمایجاداياگستردههاييهر دو اجالس همکاريبا اعضاتواندیم
فاصله گرفته گرایییکجانبهاز یاسیبودن و از لحاظ سیقطباز تکيجهان از لحاظ اقتصاد

دائم ياز اعضایکیکشورمان به یلددرخصوص تبیروحان.دداریمضاعفیتاست اهم
و یمعضو ناظر هستيشانگهايدر سازمان همکار: اظهارداشتیزنيشانگهايسازمان همکار

تواندیمیندهکشورمان در آتردیدیدارد و بیازنیزمانۀپروسیکشدن به عضو دائم به یلتبد
).19/6/1394ی،روحان(یونددسازمان بپیندائم ايبه جمع اعضا

شدن مناسبات  يبر راهبردياندازچشم: یهو روسیرانسران امالقات
صورتتهران در1394در آذرماهرانیایبا رهبر انقالب اسالمنیپوتداریکه با دمالقاتنیا

ةهم دربارک،یمهم و استراتژاریبسیدر آن مطالبد،یکشدرازابهبه دو ساعت کینزدوگرفت
و گفتگو قرار بحثموردیالمللنیبيهايو همکاريامسائل منطقهۀنیزمروابط دوجانبه و هم در 

نبود، ياحترام به مقام معظم رهبريو صرفاً برایفاتیمالقات تشرکیداریدنیان،یبنابرا. گرفت
اقامت مدتکه نیاضمن. شدیممحسوبکشوردومقاماتنیدر سطح باالتريدجیبلکه مالقات

يوگوهاصرف گفتدیرا بارانیزمان حضور در امدتنیبنابرا. کوتاه بوداریسبرانیدر انیپوت
ساعاتیعنیخود؛يکارزماننیبهتره،یجمهور روسسیرئن،یبنیحال در ا. ردندکیميکار
داریدنیاتیاهمازنشاننیا. دادنداختصاصانقالبرهبربامالقاتبهرارانیادرحضورییابتدا

دیشاهیزاونیاز ا. يراهبردحالنیو درعحیصر،یمیصمکامالًيدارید. داردنیوتپيآقايبرا
یمالقاتگذرد،یکه از انقالب میسال37نیدر طول ارانیایاسالميجمهورخیبتوان گفت در تار

,Putin)بودنگرفتهانجاممحتوا، نیو با اتیاهمت،یفیکنیبا ا 6/2/2016).
صحبت یالمللنیو بيابه مسائل منطقهبه روابط دوجانبه و هم راجع هم راجعدار،یدنیدر ا

دوجانبهروابطيبرایتیمحدودچیصراحت اعالم کرد که هبهنیپوتروابط دوجانبه، ةدر حوز. شد
،یعلميهاهدوجانبه در حوزيهايو در انواع همکارستیقائل نرانیایاسالميبا جمهور

گونهچیدارد و هرانیبا ايبه همکارلیتما،یصنعتۀشرفتیو امور پییفضايهايورو فنايتکنولوژ
منافع ن،یپوتحیبه تصرزینيامنطقهيهايدر رابطه با همکار. ندیبینمنهیزمنیدر ایتیمحدود

که دو کشور دارند، اقتضا يمنافع مشترك متعددنیدو کشور وجود دارد و انیبيادیمشترك ز
دیتأکنیپوتزینهیسورهألمسةدربار. ابندیگسترش هاياز گذشته، همکارشیکه هر روز بندکیم

بدون کنند،یشرکت منیويوگوهاکه در گفتییکشورهاگریبا دینوع موافقتچیکه هداشتند
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يو هم آقايهم مقام معظم رهبردار،یدنیکه در ايبعدۀنکت. گیردنمیصورت ران،یبا ایهماهنگ
تیتبعنباشد،هیسوردولتتیرضاموردکهیحلراهچیهازکهبودنی، اداشتنددیبر آن تأکنیتپو

. (Katzman, 2016: 26-27)کردنخواهند
راه روابط دو يعطف در ابتداۀنقطقتیکه در حقیاسالمانقالبرهبربانیپوتداریداز

يراهبردياوارد رابطهجیتدربهکشور که روابط دو گرفتجهینتنیچنتوانیم،کشور است
يسودروداردقرارمنطقهاولقدرتعنوانبهرانیاآن،يسوکیکه در یارتباط. شده است

تیعضوکهیالمللنیبرگذاریتأثمهمقدرتوینظامابرقدرتکیعنوانبههیروسآن،گرید
يتوجه داشت که جمهوردیباارتباط نیدر هم. استگرفتهقراردارد،همتیامنيشورادر

ورانیایاسالميجمهورةندیآ. ندبا هم داريمنافع مشترك متعددهیو روسرانیایاسالم
ۀمنطق،یغربياسیاقفقاز، ،يمرکزياسیا. ستاخوردهگرهگریکدیبهمختلفابعاددرهیروس
فارس،جیخلترانه،یمداه،یسيایدرخزر،يایدر،افریقاشمالمن،یعراق،ن،یفلسطه،یسور

منافعه،یروسهمورانیایاسالميجمهورهمکههستندیموضوعاتومناطقهند،انوسیاق
ن،یچه،یروس: میچهار قدرت بزرگ داراسیاکه در استیدرحالنیا. دارندهاآندریاتیح
ور روابط چهار کشنیچندان دور، انهياندهیکه در آشودیمینیبشیپنیچن. و هندرانیا

گروه ایيشانگهامانیمثل پییخصوص در جاهاخواهند داشت؛ بهگریکدیبا يشتریبيراهبرد
).  3/9/1394،یتیوال(کنددایپيشتریو بینیعیتجلتواندیمهايهمکارنیاکس،یبر

یهو روسیراناگراییهمبسترهاي
چونعناوینیبااسیسیگرانتحلیلازسويگذشتهدودهۀطیروسیهوایرانروابط

درروسیهبهایراننگاه. استشدهیادآناز»2استراتژیکهايهمکاري«یا»1مهمهايهمکاري«
اگرچهایران،خارجیسیاسترویکردبنابراین. استبوده»استراتژیکنگرش«یکاخیر،دهۀدو
: 1388کرمی،(دارددرآنمهمیجایگاهروسیه،ویژهبوشرقامانیست،»شرقی«کاملطوربه

دیدگاه. 1: داردوجوددیدگاهسهروسیه،وایرانروابطدرگراییهمامکانبارابطهدر). 100
دووشودمیافکندهنظرروسیهوایرانروابطمثبتهايجنبهبررویکرددراینبینانه،خوش

دیدگاه. 2).22: 1392ذوالفقاري،وجعفري(آیند میحساببهیکدیگر»راهبرديمتحد«کشور، 
طرفدارانازبرخی. داندمیتزارهاهايسیاستادامهراروسیههايسیاسترویکرداینبدبینانه،

قرندوطیکهدارندمیاشعاروپردازندمیایرانخارجیروابطتاریخبررسیبهرویکرداین
1. Important Cooperation
2. Strategic Cooperation
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کلیهدرتجاوزازستروبودهشمالیهمسایهتهدیدمعرضدرهموارهایرانسرزمینگذشته،
روسیهباروابطرویکرداینطلبانه،منفعتدیدگاه. 3. استداشتهدخالتکشورهايریزيبرنامه

مناسباتیچنینایجادسنجشواحدومعیارتنهاراملّیمنافعوپنداردمیطلبانهمنفعترا
»تاکتیکیمتحدي«کهبلنیست؛ایراناستراتژیکمتحدروسیهرویکرد،اینطبق. شماردبرمی
منطقهدرموقعیتشتقویتجهتدرایرانانزواياززیاديهايبهرهکهطورهمانمسکو.است
بخشایش(است کاستهایرانبرفشارهاشدتازخودهايحمایتباهمشکلهمانبهاست،برده

بهادامهردیاد شدههايدیدگاهبهتوجهبا). 245- 248: 1388یگجه،نيمحمدواردستانی
.شودپرداخته میروسیهوایرانگراییهمبسترهاي

سیاسیهايهمکاري
قرارامریکاوایرانتضادهايتأثیرتحتروسیهوایرانمناسبات1370- 1371هايسالدر
ایندرتابودشدهسببایراناسالمیجمهوريوانقالبباامریکاشدیدخصومت. داشت
سیاستمحورچراکهنباشد؛برخوردارايمالحظهتوسعۀ قابلازکشوردوروابطدوران

وخاورمیانه. نبوداساسیاهمیتدارايزمینهایندراسیاوشدمیمربوطاروپابهروسیهخارجی
گفتمانغلبهباتدریجبه. نبودبرخوردارجديازاهمیتروسیهدیپلماسیدستگاهبراينیزایران

با1375سالدرطول. شدفراهمکشوردوبینهمکاريبرايزمینهروسیهدراوراسیگرایی
کشوردوروابطتوسعهروندمختلفسطوحدرکشوردومقاماتمیانگوناگوندیدارهاي

با توجه به یروند، مقامات روسینبر ااثرگذارييبرایکامرايهارغم تالشبه. یافتادامه
مصرآنادامهبرامریکابازنیچانهاز آن در گیريبهرهيروابط و تالش برایناز ایناشیايمزا

هاشمیآقايبادیداردرويایران،ازروسیهامورخارجهوزیرپریماکوفیداردر د. بودند
آقايانتخاببا. ورزیدتأکیدیهروابط دو کشور همسایمبر تحکجمهوريریاسترفسنجانی

دولتباهمکاريادامهبرهمچنانیهمات روسمقایزنایرانجمهوريریاستسمتبهخاتمی
).298-305: 1378کوالیی،(داشتند مکرراشاراتایران

روابط دیکوشيو. آمددیپدهیدر روسنیپوتدنیبه قدرت رسيبرانهیزمکه2000از سال 
ف بود امر واقنیبر انیپوت. کندیدهدو کشور سامانیتیامنيازهایرا براساس نهیو روسرانیا

طیشراآندرآورد،وجودبهموازنهوتعاملازییهاجلوهکا،یمراو رانیکه اگر در روابط ا
ة حوزدرهیروستیفعالهرگونهنیبنابرا.ابدیدستمنطقهورانیادريمؤثرترمنافعبهتواندیم

رانیسطح روابط اچراکهد؛ینماجادیازینرانیاباروابطدرییامدهایپوآثارتوانستیمیتیامن
مبارزه با نیدکترنیو همچنشدستانهیجنگ پياستراتژریتأثتحتبه بعد 2000سالازهیو روس
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بودشدهجادیارانیدر مورد ايشتریبيهاتیقرار گرفته و محدودکایمرامیترورس
).72: 1387زمانه،(

درروسیهموضعغییرتشاهد1388سالازخصوصبهمدودفرسیدنقدرتبهازپس
درمقابلخودمعاهداتوقراردادهابهروسیهبنديپايعدممیانایندر.بودیمیراناباروابط
مقرر،موعددربوشهرنیروگاهاندازيراهو300-اسضدهواییپدافندفروشهمچونایران

درنظامیهايتحریماعالمومللسازمانهايتحریمدورچهارمینها ازروسیتاعالم حما
با شروع دور ). 60: 1390غیبی،وباالزاده (گردید کشوردوروابطدرسرديسببایرانقبال

به يایژهتوجه ويو،1391هشت ماه سالیبدر اردینپوتيآقايجمهوریاستسوم ر
يبرایهکه روسکردیاحساس مینمرحله پوتیندر ا. نشان دادیهو روسیراناینبيهايهمکار

یاسیسيهایارگیريبهیالمللنیدر سطح بینو همچنیانهخاورمدر سطح یشتربینیآفرنقش
که1392آذرماهدراوکراینبحرانمسئلۀ. استنیازمندیرانامانند هییبا کشورهایديجد

علیهغربهايتحریممالاعوروسیهخاكبهکریمهیرهجزشبهکردنضمیمهآنحاصل
یرانامتقابالً . اثرگذاشتیرانابا سیاسیمناسبات گسترشيبراکشوراینرفتاربربود روسیه

یدفاعیازهاياز نیبخشتأمیننیزوشدهاعمالالمللیبینيهایماز کمند تحرییرهايبرایزن
).6/11/1393پور، یبهشت(گردید یهمناسبات با روسگسترشعالقمند به خود

اقتصاديهايهمکاري
بازرگانی-تجاري

بهروسیههنوزواستخاورمیانهدرروسیهفدراسیونتجاريممهشرکايازیکییرانا
بهایرانروسیه،نگاهدر. نگردمیاستراتژیکاهمیتدارايومهممنطقۀیکعنوانبهایران

بیشتربامقایسهدر.استبرخوردارشایانیتوجهازاقتصاديبااليظرفیتباشریکیعنوان
درآمدمیزانمبنايبرایرانباروسیهاقتصاديوابطرسطحمشترك،منافعدارايکشورهاي

خالصسرانهدرآمدحجم2004سالدرجهانیبانکآمارطبق.استباالترملّیخالصسرانه
زدهتخمیندالر2300ایراندرودالر3410روسیهفدراسیوندربانکاینتبدیلینرخبهملّی
استبودهدالر7550ایراندرو9620روسیهدرخریدقدرتبارابطهدرشاخصهمین. شد

). 124: 1385مامدوا،(
یاز انواع مواد ساختمانیو برخیمعدنموادی،باغمحصوالتیهبه روسیرانیاهايشرکت

سمند را با توجه به یران،خودروساز اینخودرو، بزرگتریرانایگروه صنعت. نمایندمیصادر
یهرا به روسیلاتومب3000، 2006در سالشرکتاینوکندمییمظتنیهروسییآب و هوایطشرا
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داد افزایشآیندههايسالدردستگاههزار20را بهخودصادراتخودرو یرانصادر کرد و ا
)Sanaie, 2007: 175(.قطعاتوآهنذوبهايفرآوردهشاملایرانبهنیزروسیهاساسیصادرات

مقامدر. بوددالرمیلیون147معادلروسیصادراتبخشینابهاي،1999سالدر. استدیگر
هااسکلهجملهازشناور،وسایلسومجايدر،)دالرمیلیون47(اتمی انرژيبرايتجهیزاتدوم،

روابط. دارندقرار) دالرمیلیون36(کاغذ چهارممقامدرو) دالرمیلیون40(شناور سکوهايو
قراردادومسکوبهخاتمیسفرپوتین،کارآمدنرويازپسو2000سالازکشوردواقتصادي
بهروسیه2005سالدرکهآنجاتایافت،گسترشپیشازبیشکشوردوسالۀدههايهمکاري

تأمینراایرانبهصادراتیکاالهايکلازدرصد33/5وشدتبدیلایرانتجاريشریکهفتمین
اولیهموادبرمبتنیبیشترکهاروپابازارهايبهروسیهدراتصابرخالف). 142: 1388کرمی،(کرد 

عرضهایرانبهراخودفنیوعلمیخدماتوصنعتیمحصوالتعمدتاًکشورایناست،
میلیارد5/3حدودبه1995درسالدالرمیلیون250حدودازایرانبهروسیهصادرات. نمایدمی

بینکاالمبادلهسطح2005- 2006هايدر سالاگر. استپیدا کردهافزایش2011سالدردالر
دالرمیلیارد2/3بهشاخصاین2008سالدرشد،میبرآورددالرمیلیارد1/2روسیهوایران

). 2: 1388مامدوا،)(1جدول- 1نمودار(استبودهروسیهصادراتآنبیشترکهکردپیداافزایش
مالقاتسیاسی، اقتصادي و فرهنگی بین دو کشور ياهتئیه1393سال درکهاستحالیدراین
ساي جمهوري دو ؤروتحول جدي یافته 1394با هم داشته و روابط دو کشور در طول ياریبس

. اندبا یکدیگر داشتهکشور چهار بار مالقات حضوري 

)کایمراالردونیلیمبرحسبواحدها (2010تا1995سالازهیروسورانیايتجارروابط-1نمودار
(Proveaux, 2014: 3).
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دالریلیونم: ، ارزش2013یتلغا2005از سال یهو روسیرانایاسالميجمهوريمبادالت تجار- 1جدول

200520062007200820092010201120122013سال
)ماهه3(

162263357382300317375425156صادرات
105369680011959724955831604245واردات

- 89- 1179- 208- 178- 672- 813- 443- 433- 891تراز تجاري
حجم 

12159591157157712728129582029401مبادالت

) 1392یکا،مرااروپا و يکشورهایدفتربازرگان: (منبع

وستنیزیادتجاريشرکايدیگربامقایسهدرایرانباروسیهتجارتکلحجمکههرچند
کهاستمعدود کشورهاییازیکیروسیهامااست،اشوارداتازکمیبخشتنهاایرانسهم
بحرانازبعد(Proveaux, 2014: 3).استایرانبهايهستهآوريفنوسالحفروشبهمایل

يبرايدیجديبه دنبال بازارهاهیغرب، روسيازسوهیروسمیو به موازات تحرنیاوکرا
است يبسترو منتظر فراهم شدن نمودهامر استقبال نیهم از ارانیا. استکاالبادلهموتجارت

ردیپذصورتدو کشور جیرايگردد و مبادله با ارزهاسیأستدوکشورنیمشترك بیتا بانک
).20/6/1393پور، یبهشت(

کاالو نقل حمل
هایی که در دستور کار روسیه و ایران قرار دارد، داالن در زمینۀ حمل و نقل، یکی از پروژه

حمل و نقل کاال را از اروپا از ،رود که این مسیرانتظار می. جنوب است- حمل و نقل شمال
توسعه راه گذر حمل و . ن کندي جنوبی و جنوب شرقی تأمیاسیاطریق خاك روسیه و ایران به 

برابر بیشتر از 4میلیون تُن کاالي ترانزیتی، 10نقل با مشارکت ایران اجازه خواهد داد سالی 
- توافق بر سر راه گذر حمل و نقل شمال. سطوح کنونی از طریق خاك این کشور عبور کند

ن، روسیه، جنوب در حال حاضر توسط کشورهاي بالروس، هند، ایران، قزاقستان، عما
یی براي پیوستن به آن اسیاتاجیکستان امضا شده است، عالوه بر این بیش از ده کشور اروپایی و 

طرح موافقتنامه راه گذر شمال و جنوب  . )Sanaie, 2007: 175-176(اند اعالم آمادگی کرده
. )149: 1388کرمی،(تواند به تجارت و رشد اقتصادي منطقه کمک شایانی کندمی

رانی در دریاي خزر و توسعه بنادر دو جنوب ناظر به ایجاد خط کشتی–توسعۀ داالن شمال
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براي . کشور، ساخت بزرگراه دور دریاي خزر و توسعه خطوط راه آهن کشورهاي عضو است
تر است که تبادل کاال با هند را از طریق ایران انجام دهد تا از طریق مسیر طوالنی روسیه مناسب

به طور کلی خطوط انتقال کاالها از . سن پترزبورگیا از طریق کانال سوئز تا افریقادور دریایی به 
تر از مسیرهاي موجود برابر کوتاه4تا 3یی به روسیه از طریق ایران از نظر مسافت اسیاکشورهاي 

هاي حامل است کشتی1به 20در حال حاضر به دلیل اینکه تناسب صادرات روسی به ایران . است
ي اسیاتوانند کاالهایی را که از هند و گردند، درحالی که میکاالهاي روسی به ایران، خالی بر می

در صورت انتقال کاال از این کریدور، مدت . شوند به روسیه حمل کنندجنوب شرقی ترانزیت می
20میزان ها بهروز و هزینه4تا 3ي جنوب شرقی به اروپاي غربی حداقل به میزان اسیاحمل بار از 

براي رونق بخشیدن به تجارت کاال و . )77: 1392رسولی،واصولی(کاهش خواهد یافت % 15تا 
تکمیل و تجهیز . 1: جنوب اقداماتی صورت گرفته که بدین شرح است- همچنین راه گذر شمال
. 3. اندازي خطوط کشتیرانی براي حمل کامیون در دریاي خزرراه. 2. بنادر در ایران و روسیه

. هاي بزرگ و کوچک در دریاي خزرتقویت ناوگان حمل و نقل از طریق افزایش تعداد کشتی
انجام اقدامات کنسولی . 5. آهن براي تسهیل صدور کاالها و راهکردن جادهزیرسازي و آماده. 4

حمل و نقل نفت و گاز . 6. براي تسهیل صدور روادید براي کامیون داران وحمایت از حقوق آنان
.)134: 1384صفري،(دریاي خزر از

نفت و گاز
پوشانی و اشتراك است؛ روابط ایران و روسیه در زمینه انرژي دربرگیرینده رقابت، هم

توانند ازآن به نفع خود اي که با مالحظات خاص استراتژیک و ژئوپلیتیک، طرفین میعرصه
نفت جهان بوده، اما داراي هر دو کشور از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده . سود برند

همکاري دربه منابع انرژي وروسیه.)130: 1385مامدوا، (هاي واگرا هستند اهداف و موقعیت
جهان شده نفتاثباتذخایرچهارمیناست؛ چراکه ایرانمندعالقهبسیارنفتی ایرانصنایع

چهار تولیدکننده بزرگشمارتواند درها میدرسایۀ  رفع تحریمودارداختیاررا در) درصد11(
2008سالدرتهرانبادرهمین ارتباط گازپروم، مذاکراتی را. )3و2نمودار(قرارگیرد جهان

وزیر 2009در سال . کردشروع)نفتمیلیارد بشکه42(آزادگانحوزةازاستخراجدرباره
طرفدو.کردید تر نفت و گاز تأکهاي بزرگبر اجراي پروژه1سرگئی شاماتکوانرژي روسیه 

مشترکت نفت ایران و جدید نفتی وگازي در ایران و تأسیس شرکتطرح15اجرايسربر
. (Voronoua-Abrams, 2010: 5)اند رسیدهروسیه به توافق

1. Sergey Shmatko
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)2015سال (جهانيکشورهاگریدباسهیمقادررانیانفتاثبات شدهریذخازانیم-2نمودار
Oil & Gas Journal, Jan.1.2015.

یبزرگ نفتدکنندگانیتولگریبا دسهیدر مقاهیو روسرانیصادرات نفت ازانیمسهیمقا-3نمودار
016)., (2EIA

هاآن.)4نمودار(هستند شده جهان نیزثابتطبیعیگازذخایربیشترینصاحبایرانوروسیه
در بازار مشارکتبرايكراهبرد مشتریکتوسعۀمشترك،سودبهذخایراینازاستفادهدرپی

13ازمتشکل1گازکشورهاي صادرکنندهمجمع2001در سالکشوردو. انرژي جهان هستند
67حدودکشورهااین.تأسیس کردندرامتقابلمنافعارتقايهدفباگازبزرگتولیدکنندهکشور
ساختاريگازقیمتراستاي کنترلدر2008سالدر.دارنداختیاردرراجهانگازذخایردرصد
درهمچنینایرانوروسیه. دادندتشکیلگازيقطر به شکل تروئیکايهمراهیبارااوپکمشابه

1. Gas Exporting Countries Forum (GESF)
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مسکومتحدانباتهرانگازمبادلهوایرانشمالهدف تأمین گازباگازسوآپتوافقبه2009سال
).41- 42: 1393آبادي،دولتباقري(یافتند دستایرانجنوبدر

جهانکشورهايدیگرباروسیهوایرانگازذخایرمقایسۀ-4ارنمود
(Oil & Gas Journal, Jan.1.2016)

کردهتجربهبه بازارهاآنعرضهوگازتولیدزمینۀدرراشدیديافزایشاخیرهايسالدرایران
مکعبترممیلیارد70حدودبهافزایشاین2020سالدرشودمیتخمین زدهکهايگونهبهاست

در.هستندگاززمینهدرپیوندهاي فنیاحیايبهمایلایرانهموروسیههماکنون.رسیدخواهد
با طرحاوپک،مؤسسعضوعنوانبهتواندمیایراندیپلماسی انرژي،بودنفعالصورت
ایرانطریقازتواندنیز میروسیه.ببردبهرههاهمکاريگسترشزمینهدرروسیهازخود،هايخواسته

سیاستاهدافانرژي جهت تحققاز اهرماستفادهخود، یعنیاهدافبهواثرگذاشتهاوپکبر
در دوران پساتحریم ).73- 76: 1391نژاد،تقیوجعفري(یابد دستغربدر مقابلمسکوخارجی

سترش هاي جدیدي براي گرود فرصتمیژنو، احتمالدرایرانايهستهجدیدتوافقدنبالو به
در همین ارتباط رئیس شرکت .در عرصۀ انتقال انرژي ایجاد شودهاي راهبردي دو کشورهمکاري
که مشارکت ایران براي تمام با خبرنگاران با بیان اینگو وگفتدر - الکساندر دیوکوف- گازپروم
قمندي شرکت گازپروم براي همکاري با ایران تمایل و عال«:اظهار داشتها جالب است شرکت

براي : وي افزود. کنیمهاي عراق مشارکت میزیرا دراین منطقه حضور داریم و در طرح،دارد
؛ به این دلیل طرف ایرانی داردگازپروم، جذابیت کار در ایران به شرایط کار در این کشور بستگی 

).31/3/1394وکوف،ید(» بندي کندباید شرایط کاري را تعیین و فرمول
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ايهستهانرژي
صلحبرايبرنامۀ اتمطریقازامریکاحمایتبا1969سالدرراخودايهستهبرنامهایران
1970سالدررا2سالحگسترشمنعپیمانزوديبهوکرداندازيراه1آیزنهاورپرزیدنت

بوشهردرايهستهنیروگاهساختبرايآلمان4کَنتلفونو3زیمنسهايشرکت. کردامضاء
رهاراپروژهایران،نشدهپرداختهايبدهیواسالمیانقالبوقوعباامابستندقراردادایرانبا

بهشورويجماهیراتحادفروپاشیازبعدروسیهانرژيواقتصادبخش1992درسال. کردند
وزیمنسشرکتتوسطکهايپروژهکردنکاملبرايهاروسبنابراینداشت،نیازدرآمد

نمایندبازسازيرابوشهرنیروگاهکهرسیدندتوافقبهایرانبابوددهشرهاتلفونکن
.(Proveaux, 2014: 5)5ارزشبهنیزدیگرايهستهنیروگاه5کشوراینشدقرارهمچنین

.(khajehpour, 2012:17)بسازدایرانبرايدالرمیلیارد
درانرژيواحداولینساختدالريمیلیون800قراردادتهران،ومسکو،1995ژانویه8در

نشانايهستهانرژيدرراکشوردوبینعملیهمکاريشروعرویداداینوکردندامضارابوشهر
یکیآناجرايو1995سالازبوشهراتمینیروگاهساختقرارداد. )Sanaie, 2007: 178(داد می
البته. استبودهاخیرهايسالدرشورکدوهمکارياصلینمادتعبیري،بهومهمهايزمینهاز

براي.هستنیزژئوپلیتیکیابعاددارايونشدهخالصهاقتصاديسطوحدرفقطپروژهایناهمیت
وهستندفعالیتبهمشغولروسیشرکت300حدودبوشهراتمینیروگاهساختقرارداداجراي

پوتین).126- 127: 1385مامدوا،(شودایجاداشتغالهزار20حدودکهشدهباعثقرارداداین
سالدرجمهوريریاستبهرسیدنازبعدکوتاهیمدتبهراچرنومردین- گورنامۀ موافقت

جمهوررئیسبابوشهرنیروگاهتکمیلبرايروسیهتعهدقرارداد2001سالدروکردلغو2000
اموروزیرالوروف، 2006راکتبدر. (Proveaux, 2014: 5)نمودتجدیدراخاتمیآقايایران

واستیرانایهتنبيبرایتامنيشورايمخالف استفاده از رأیهروسکرداعالمنیزروسیهخارجه
یرانایکیه،روسرهبران. Shokri, 2013: 21)(کندنمییتحمایراندر ایمرژییرتغیاستاز س
شودیکمتحده نزدیاالته به اکیرانینسبت به اخودياگسترش منافع منطقهيرا براايهسته

در حال ظهور توجه دارند وياقدرت برتر منطقهیکعنوانبهیرانبه اهاآن. دانندمییحقابل ترج
یفمتحد مهم بالقوه تضعبایکراروسیهنفوذهستند که یپلماتیکیديهابه تالشیوستنمخالف پ

وگذاشتهصحهايهستهانرژيازآمیزصلحبرداريبهرهدر یرانبه حق ایلدلینبه هم. نماید
1. President Eisenhower’s Atoms for Peace
2. Nonproliferation Treaty
3. Siemens
4. Telefunken
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.(Heydemann, 2010: 35)دانندنمیرا معتبر هاتحریم

یتیامن-نظامیيهايهمکار
حفظوامنیتتأمینبرايایراناسالمیجمهوريسرد،از جنگبعدخودیارنظامدر

موازنۀدنبالبهامریکاوغربخصوصبهجدیدامنیتیتهدیداتدرمقابلخودموجودیت
شدمتمایلروسیهباهمکاريبهرواینازبرآمد؛خودنظامیساختارهايتقویتودرونی

.(Milani, 2007: 328-332)بارقابتقابلیتکهاستايحوزهتنهاروسیهنظامیتسلیحاتویژهب
ایرانانبهجدوهمکاريمهممصادیقجملهازدفاعیتجهیزاتوفناوريانتقال. داردراامریکا

ایناستتوجهقابلمسکو-تهرانروابطازبعداینپیرامونآنچه. شودمیمحسوبروسیهو
شرایطسنتوپیمانسریعلغووایرانازامریکاخروجاسالمی،انقالبپیروزيکهاستمطلب
تداوم.کردایجادشوروياتحادوایرانبیننظامیزمینهدرارتباطگسترشبرايمناسبیبسیار

ایران،ملّیامنیتعلیهجدیدتهدیدهايوجود: داشتبستگیعاملچندینبهوضعیتاین
جهتشوروياتحادآمادگیاعالموسالحخریدخارجیمنابعتعددبرايایراندولتتالش

.  )40- 41: 1393آبادي،دولتباقري(ایراناسلحهبازاردرخألپرکردن
دفاعیروزسرگیفایگوریدارديرا براراه،چرنومردین- گورداد قرارلغوراستا، ینادر
سفراین. ساختهموارایرانبهتسلیحاتیفروشاحیايبراي2000دسامبردرتهرانازروسیه

از یدفاع روسیروزیککهبودباراولیناسالمی،انقالبزمانازکهداشتاهمیتروآناز
يبرایحاتیتسليهابر سر فروشيویرانیايو همتاسرگیف،مجموعدر . کردمییداردیرانا

دو طرف در مورد ینهمچن. رسیدندتوافقدالر به یلیاردمیکاز یشساله به ارزش ب10يادوره
عالوه، به. مذاکره کردندیروسینظاميهادر دانشکدهیرانیو مهندسان ایروهاآموزش ن

ینو همچن1نظامیهايدکتریندر مورد یشانهادولته و روس توافق کردند کیرانایندگاننما
یراناعالم شد که ا2005در سال . بدهندمشاورهیکدیگربه2مشتركوتهدیداتهاچالش

با یماضد هواپپدافندهايیزو ن300اسيهانامبایادبا شعاع زیماضدهواپیموشکيهامجموعه
هر دو یدخريخود را برایلتماینهمچنیرانا. کرده استیداريخریهشعاع محدود را از روس

اعالم کرده 3اسکاندرايتاکتیکیردکوتاه بیکو موشک بالست1-باكیمجموعه موشک
ویموشکيهوابهنیزميهاستمیسدیخربهرانیایاسالميجمهورندگانینماعالوه،به. است

1. Military Doctrines
2. Common Challenges and Threats
3. Iskander-E
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عالقهاست،کردهدیتولهیروسینظام–یصنعتمجتمعکه2ریپنتسو1ام- تونگوسکاياتوپخانه
ورانیایاسالميجمهورینظامویدفاعيهايهمکارخصوصدرگریدۀنکت. انددادهنشان
متحدهاالتیامقابل،در. استرانیایموشکهبرنامه توسعدرمسکویاحتمالکمکه،یروس

هبرنامدريمکارهخاطربهیروسشرکتنیچندمیتحربهاقداممختلفمقاطعدرزینکایمرا
خودروتانک،انواعایرانراستا ینادر). 258- 260: 1387امیري،(استکردهرانیایموشک

وهندازپسکهآنجاتااستنمودهخریداريروسیهازرانظامیتجهیزاتوموشکزرهی،
.(Voronoua-abrams, 2010: 3)است روسیتسلیحاتبزرگخریدارسومینچین

ايمنطقههايهمکاري
خودآشیلپاشنهرامرکزيسیايابعدبهنوزدهمقرنپایانازروسیسیاستمداران

تهدیدهايرفعدنبالبهونگرانندمرکزيسیاياژئوپلیتیکدگرگونیازنیزاکنوناند؛دانسته
و قفقاز يمرکزياسیاه،یروسانیگرااسیااوریخارجاستیسکردیرودر.هستندآنازامنیتی

ریاستدوراناواخرازمرکزيسیايادرروسیههايسیاست. استیاتیحهیمنافع روسيابر
اینادامهدر. استیافتهپیداتداوماوراسیاگراییدیدگاهبراساسیلتسینبوریسجمهوري

بهوبیشتراقتداربامرکزيسیايامقابلدرراروسیهامنیتیوخارجیسیاستنیزپوتینروند،
اوراسیادرايمنطقهبرتريکسبجهتدرهموارهروسیه. نمایدمیدنبالتريفشفاصورت

ۀتوسعيبراکنندهنییتععامل کیبهمسئلهنیهم). 140: 1390شیبانی،وعطایی(کند میتالش
نیتأمدرراشانمتقابلمنافعهیروسورانیاکشورهردو. استشده منجررانیبا اهیروسروابط

منافعيداراچراکهکنند؛یمو قفقاز دنبال يمرکزياسیایکیت در منطقه استراتژو ثباتیامن
ندهیآدریتیامنداتیتهدازيریجلوگویقوم،يامنطقهمناقشاتفصلوحليبرابا هم منطبق
(Shokri, 2013: 24).هستندمنطقه

بهایراناسالمیبانقالصدورنگرانمسکومقاماتشوروي،فروپاشیازبعدکه هرچند
منطقهاینمسائلفصلوحلدرروسیهباایرانهايهمکاريشاهدتنهانهامابود،مرکزيياسیا

اسالمیکنفرانسدرسازمانروسیهناظرعضویتپذیرشازنیز2005سالدرایرانبلکهبودند،
يجمهورکهییگرالعمراهبردبهباتوجه.(Ternin and Malashenkov, 2010: 20)کردحمایت

يهمکاريبرانهیزمنیبنابرااست،گرفتهشیپدرمنطقهمسائلبابرخورددررانیایاسالم
باکشوردونیاکهییهاحوزهاز یکی. به وجود آمده استيمرکزياسیادو کشور در يراهبرد

1. Tunguska-M
2. Pantsyr
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راافغانستان.)158- 159: 1388کرمی،(بودکستانیبحران در تاجنمودند،يجديهمکارگریکدی
؛)26: 1392ذوالفقاري،وجعفري(دانست کشوردوروابطآزمونبرايدیگرايحوزهتوانمی

تهدیديراآنایرانهموروسیههمکهافغانستاندرطالبانگرايافراطگروهیابیقدرتچراکه
است شورکدوراهبردي- دفاعیهايهمکاريتوسعهبرمؤثرعواملازنمایندمیتلقیجدي

).  262: 1387امیري،(
نشان يمرکزياسیادر یهو روسیرانايدر خصوص منافع مشترك و موازیتجربيهابررسی

ها و کنترل بحرانمذهبی،گراییافراطسیاسی،ثباتصلح،استقرارمانندموضوعاتیکهدهدمی
یتیو امنياقتصادی،یاسممانعت از نفوذ سي؛مرکزياسیايهايدر جمهوریقوميهایريدرگ

اسلحه؛ومخدرموادغیرقانونیترددازجلوگیري. koolaee, 2008: 1-12)(یخارجيهاقدرتیگرد
ینو تأميمرکزياسیاهايجمهوريباایرانتجاريواقتصاديهايهمکاريازبخشآنتوسعۀ

هايساختیرزدردگرگونیباعثونیستآنپاسخگويروسیهکههاآنیمصرفیازهاين
باتنافريکهایرانفرهنگیهايفعالیتازبخشآننیزوشودنمینیزهاجمهوريایناقتصادي
در یهو روسیرانو مشترك ايمنافع موازحوزةدرباشدنداشتهمنطقهاینروسیسنتیفرهنگ

توازن ینوعیجادابه منظور روسیهبنابراین). 92- 93: 1386داداندیش،(گیرند میقرار يمرکزياسیا
ي،مرکزياسیامتحده و متحدانش در یاالتدر کنار خود در مقابل نفوذ ایرانبا قراردادن ايامنطقه

را یراناي،افصل منازعات منطقهوحلکشور در جهت یناستفاده از توان و نفوذ ایزخزر، قفقاز و ن
و یاسیدر مخاطرات سیکشریکو ايمنطقهیتیامنهايچالشمتحد ارزشمند در واکنش به یک

). 24: 1390نژاد،یديمجتهدزاده و رش(بیند مییکاستراتژ

گیرينتیجه
رهبريبهسلطهنظامچیرگیهمچنانپساتحریم،جدیدشرایطدرایراناسالمیجمهوري

درجدیديراهبردهايدنبالبهرواینازبیند؛میخودمنافعوامنیتعلیهتهدیدیکراامریکا
جدید،خودیاريشرایطدرواستالمللیبینعرصۀدرخودبقايحفظبرايخارجیسیاست
عرصۀدرودادهقرارنظامیواقتصاديهايتواناییافزایشبرداخلیعرصۀدرراخودمساعی

تضعیفهدفباامریکارقیبهايقدرتباراهبرديائتالفتقویتدنبالبهنیزخارجی
جمهوريدیپلماسیدستگاهتوجهموردروسیهروایناز. استخودعلیههاائتالفواتحادها
سیاسیوتجاريمناسباتگسترشبهتوجهگذشته،بهنگاهیبا. استگرفتهقرارایراناسالمی

اینازتابودهاسالمیجمهوريدرحاکمهايدولتتمامینظرمدهموارهروسیه،باراهبردي
درکشوردومناسباتتجربۀ. شودفراهمکشوراینبا»راهبرديگراییهم«ایجادايبربسترراه
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میب.استساختهمواجهامیدوبیمباراايانگارهچنینتحققهمواره1368-1394هايسالطی
واحد از یفیداشتن منافع مشترك و تعر،»راهبرديهمگرایی«بهیابیدستۀاز آن جهت که الزم

هیمشترك با روسیبه منافع نسبياتکاصرف. استگرانیبازانیمدت مبلنددر یمنافع ملّ
جادیو ایامکان تصادم منافع نسبرایزد،باشيراهبردییگراهمساز تحقق نهیزمدتوانینم

هیو روسرانیروابط اتیریمد. داردوجودهموارهالملل نیباستیدر سگرانیبازنیتعارض ب
با دقت در ساختار دیاست و بایالمللنیبۀسئلمکی،مسکو–تهران ۀنبدوجاۀفراتر از رابط

تنزل بخصوصروابط دو کشور تیریدر مدییگرالیهرگونه تقل. اداره شودیالمللنیبستمیس
.ستینرانیمنافع همه جانبه اةکنندنیتأملزوماً،يآن به آمار و ارقام تجاریلیتحل

يمرکزياسیادر هیروسیسنتيالیو حفظ استییگرااسیااوراستیرغم سبهوصف، نیابا
در رانیو اهیروسانیم»يهمکار«کشور، امکان نیابیبه عنوان رقرانیو مطرح بودن اقفقازو

به یابیدستيدر راستاهیروساستیس. وجود دارديانتقال انرژيرهایمسزینوگازونفتۀعرص
نیبا ارانیاییایاز مجاورت جغرافيبرداربهرهباهند و پاکستان لیاز قباسیادر هدفيبازارها
در کهاستیحالدرنیا. سازدیمسریعرصه را منیدر ايراهبردي، امکان همکاربازارها
به رانیایاسالميجمهورران،یاهیعلیالمللنیبيهامیتحریتمامحذفبا ومیتحرپسادوران 

يگریانجیمدررانیانقششیبا توجه به افزانیهمچن. شودمیلیتبديامنطقهگریبازنیترمهم
مدت به انیمایکوتاه مدت درحداقلهیو قفقاز، روسيمرکزياسیايهاو حل و فصل مناقشه

در رانیايبرادیامدبخشینوتواندیمفرصت نیاست و اازمندینرانیايراهبرديهمکار
يراهبردییگراهميسوبهحرکتو میتحرپسادوران در»يراهبردمناسبات«قیتعميراستا

.شودیتلق
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