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ثر بر تیرگی روابط ایران و روسیه در یک سال اخیر موضوع 
یـک  « ی چـون 

یک  عنوان بهایران 
، »کـارکرد ایـران بـراي روسـیه    

در نوع  وجود مشکالت اساسی
نگارنده خواهد کوشید تـا  
روسیه در بیست سال گذشته و ترسـیم وضـعیت   

متغیـر   به بررسی متغیرهاي بـاال پرداختـه و  
پـژوهش مـورد تحلیـل و    
یه کـه در بیسـت سـال    

سازي و  ادراك ایران از امکان موازنه
رو شده  هاینک با مشکالتی روب

اما نگارنده معتقد است که یک سیاست واقعی و مناسب بـراي روابـط   
هـاي دو   دو کشور، در پرتو درك درست و انتظار واقعی از وضعیت و ظرفیت

پـذیر و سـودمند خواهـد    

ایران، روسیه، سیاست خـارجی، آسـیاي مرکـزي،    

  
ثر بر تیرگی روابط ایران و روسیه در یک سال اخیر موضوع ؤسی عوامل مربر

ی چـون یمتغیرهـا ز ا در تحلیـل ایـن مسـئله،   . اصلی این مقاله است
ایران  و استفاده از رابطه بامیان روسیه و امریکا » بزرگ معامله

کـارکرد ایـران بـراي روسـیه     پایان یـافتن نقـش و  « ،»کارت براي بازي«
وجود مشکالت اساسی« ،سرانجام و »ایراناز جانب  تهدیداحساس «

نگارنده خواهد کوشید تـا  . واهد شداستفاده خ »روابط و انتظارات از یکدیگر
روسیه در بیست سال گذشته و ترسـیم وضـعیت    با مروري بر روابط ایران و

به بررسی متغیرهاي بـاال پرداختـه و   آمده در یک سال گذشته، پیش
پـژوهش مـورد تحلیـل و    مهـم در ایـن    هاي یکی از موضوععنوان  را بهآخر 
یه کـه در بیسـت سـال    وابط ایـران و روسـ  از این نگاه، ر .قرار دهد واوککند

ادراك ایران از امکان موازنه(تفاهم متقابل  یک سوء گذشته در سایۀ
اینک با مشکالتی روب ،)سیه در مورد سیاست خارجی ایرانپندار رو

اما نگارنده معتقد است که یک سیاست واقعی و مناسب بـراي روابـط    ؛است
دو کشور، در پرتو درك درست و انتظار واقعی از وضعیت و ظرفیت

پـذیر و سـودمند خواهـد     جدید امکان ةعنوان دو همکار مهم در دور به طرف
  .بود

ایران، روسیه، سیاست خـارجی، آسـیاي مرکـزي،     :هاي کلیدي واژه
      ن همکاري شانگهايسازما
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چکیده
بر

اصلی این مقاله است
معامله

»
»

روابط و انتظارات از یکدیگر
با مروري بر روابط ایران و

پیش
آخر 
کند

گذشته در سایۀ
پندار رو

است
دو کشور، در پرتو درك درست و انتظار واقعی از وضعیت و ظرفیت

طرف
بود
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 اي مناسب در جریـان بـوده و از  
هـاي   همکـاري « یا »هاي مهم
بـا  ایـن مناسـبات    ،از یک سال پـیش تـا کنـون   

کـه   »300-اس«هـاي  
تا ایجاد اشکال براي عضویت رسـمی ایـران در   
در نشست اخیر سران کشورهاي عضـو در تاشـکند، و   

، همـه و  سازمان ملل متحـد 
اظهـارات   .کننـد  مناسبات مسکو و تهـران حکایـت مـی   

یـران بـه   ا دیـک بـودن دسـتیابی   
 بـر  نـژاد مبنـی   ، و پاسخ محمـود احمـدي  
و اظهارات تنـد   پس از

، نگرانـی  1389تیـر   در
رسـد دولـت    نظـر مـی  
ن کند که در عـی  در ارتباط با ایران دنبال می

محدودسازي روابط سیاسی و امنیتی، روابط تجاري و اقتصادي را حفظ کند و ایران 

شاید کمتر این  پرداخت
اینـک بـراي او ایـن     

چه عواملی در پیدایش این شرایط دخیـل  
روسیه طی بیست سـال گذشـته   

  
اي مناسب در جریـان بـوده و از   گونه ایران و روسیه در بیست سال گذشته به

هاي مهم همکاري« با عناوینی چون ،گران سوي مقامات و تحلیل
از یک سال پـیش تـا کنـون    اما، شده استاز آن یاد  »استراتژیک
هـاي   از تحویـل نـدادن موشـک    .سترو شده ا هروبجدي  مشکالت

تا ایجاد اشکال براي عضویت رسـمی ایـران در    ،سال پیش امضا شدهسه قرارداد آن 
در نشست اخیر سران کشورهاي عضـو در تاشـکند، و    »سازمان همکاري شانگهاي

سازمان ملل متحـد امنیت شوراي  1929سرانجام همراهی با قطعنامه شماره 
مناسبات مسکو و تهـران حکایـت مـی   ه وضعیت مبهم وتیر

دیـک بـودن دسـتیابی   نز«بـر   جمهور روسیه مبنـی  سیرئ ،مدودفدیمیتري 
، و پاسخ محمـود احمـدي  »يا سالح هسته اورانیوم الزم براي ساخت

پس از» یینمایشنامه امریکاجمهور روسیه در  بازي ناآگاهانه رئیس
در بولناسـتا  درنشسـت ر، کشو وهاي لفظی میان مقامات د

نظـر مـی   بـه  .اسـت ایرانی و روسی را دامن زده  روابط ةنسبت به آیند
در ارتباط با ایران دنبال میرا   روسیه در حال حاضر سیاستی دوالیه

محدودسازي روابط سیاسی و امنیتی، روابط تجاري و اقتصادي را حفظ کند و ایران 
  .نیز تمایلی به برهم زدن این پیوندها ندارد

پرداخت این روابط می یکه تا یک سال پیش به بررس براي کسی
 واست چنین وضعیتی پیش آیـد   که ممکن آمد پیش می

چه عواملی در پیدایش این شرایط دخیـل   شود که چرا چنین شد؟ ش مطرح می
روسیه طی بیست سـال گذشـته    مشکالتی در روابط ایران و هستند؟ و چه مسائل و

  

  

  

  مقدمه
ایران و روسیه در بیست سال گذشته به روابط

سوي مقامات و تحلیل
استراتژیک
مشکالت

قرارداد آن 
سازمان همکاري شانگهاي«

سرانجام همراهی با قطعنامه شماره 
وضعیت مبهم وتیرز همه ا

دیمیتري 
اورانیوم الزم براي ساخت

بازي ناآگاهانه رئیس«
هاي لفظی میان مقامات د تنش

نسبت به آیند
روسیه در حال حاضر سیاستی دوالیه

محدودسازي روابط سیاسی و امنیتی، روابط تجاري و اقتصادي را حفظ کند و ایران 
نیز تمایلی به برهم زدن این پیوندها ندارد

براي کسی
پیش میتصور 
ش مطرح میپرس

هستند؟ و چه مسائل و



 هـا،  است؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش    
میـان  » بـزرگ  ۀیک معامل

روسیه و امریکا سخن گفت و ایران را قربانی اصلی آن دانست؛ همان تصـویري کـه   
 ،دیگـر از سـوي  . دانـد 

اشـاره کـرد و اینکـه    
مشکلی براي  تواند ایران دیگر نمی

 اما از یک نگاه دیگـر، 
ند که ا هها احساس کرد

 در ربه یک خطـ  اي شدن،
جنـوب تبـدیل    و مرکز

و بنیانی در نـوع روابـط و   
درواقـع،  . از یکدیگر بدون شناخت روشن دو طرف از همدیگر اشاره کـرد 

مسـائلی وجـود    ،به روسـیه 
خوبی روشن نشده است و در بطـن خـود چنـین وضـعیتی را پرورانـده      

یک « ،»کارت بازي روسیه
انتظار غیرواقعی »  و »یه

نگارنده خواهد کوشید تا با مروري بـر روابـط   
آمـده در یـک سـال     روسیه در بیست سال گذشته و ترسـیم وضـعیت پـیش   

یکــی از عنــوان  را بــه
از ایـن نگـاه،    .قـرار دهـد  

ادراك مبهم ایران از مسـائل  
المللی با همکاري روسـیه در برابـر غـرب و    

نبـال  د) عنـوان یـک متحـد شـرقی    
ارچوب الزامـات  هـ عنـوان یـک همکـاري در چ   

 سـوي شـد؛ اینـک از   
مفهوم  ۀهاي پس از فروپاشی شوروي تا حدودي در سای

اما نگارنده معتقد است کـه یـک سیاسـت واقعـی و     

است؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش     که چنین وضعی را در پی داشته وجود داشته
یک معامل«از وقوع توان  می .توان چهار دسته عوامل را مطرح کرد

روسیه و امریکا سخن گفت و ایران را قربانی اصلی آن دانست؛ همان تصـویري کـه   
دانـد  در روابط با غرب می »کارت براي بازي روسیه«ایران را یک 

اشـاره کـرد و اینکـه    » کـارکرد ایـران بـراي روسـیه     پایان یافتن نقـش و «شود به 
ایران دیگر نمی عبارتی، به روسیه تمام شده و امتیازات ایران براي

اما از یک نگاه دیگـر،  .مسائل داخلی روسیه باشداز آن طریق براي  اي و منافع منطقه
ها احساس کرد روس اینکه شود و مطرح می» ایران براي روسیه تهدید
اي شدن، ت با هستهممکن اس شود و می روز قدرتمندتر به ایران روز

مرکز ساکن در ژرفاي راهبردي مسلمانانان عنو به جنوب روسیه و
و بنیانی در نـوع روابـط و   به وجود مشکالت اساسی توان  می سرانجام اینکه 
از یکدیگر بدون شناخت روشن دو طرف از همدیگر اشاره کـرد  

به روسـیه  نگاه ویژه هب سیاست خارجی ایران و »یشرقنگرش 
خوبی روشن نشده است و در بطـن خـود چنـین وضـعیتی را پرورانـده       داشته که به

کارت بازي روسیه«در مفاهیم این پژوهش متغیرهاي اصلی  ،از این رو
یهیک تهدید آینده براي روس«، »یافته براي روسیه فرصت خاتمه
نگارنده خواهد کوشید تا با مروري بـر روابـط   خواهد شد و دنبال » دو سوي روابط

روسیه در بیست سال گذشته و ترسـیم وضـعیت پـیش   
را بــهمتغیــر آخــر  بــه بررســی متغیرهــاي بــاال پرداختــه و گذشــته،

قـرار دهـد   واوکمورد تحلیل و کند پژوهشمهم در این  هاي
ادراك مبهم ایران از مسـائل   ۀروابط ایران و روسیه که در بیست سال گذشته در سای

المللی با همکاري روسـیه در برابـر غـرب و     المللی و امکان ایجاد یک جبهه بین
عنـوان یـک متحـد شـرقی     بـه (ارچوب سیاست نگاه به شـرق  هامریکا در چ

عنـوان یـک همکـاري در چ    شد، و گاه از سوي روسیه نیز به
شـد؛ اینـک از    مسکو و بدون درك درست از استقالل عمل ایران، پنداشته می

هاي پس از فروپاشی شوروي تا حدودي در سای روسیه همانند نخستین سال
اما نگارنده معتقد است کـه یـک سیاسـت واقعـی و     . تهدید جنوبی قرار گرفته است
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وجود داشته
توان چهار دسته عوامل را مطرح کرد می

روسیه و امریکا سخن گفت و ایران را قربانی اصلی آن دانست؛ همان تصـویري کـه   
ایران را یک 

شود به  می
امتیازات ایران براي

منافع منطقه
تهدید« بحث

ایران روز
جنوب روسیه و

 و؛ شود
 هاانتظار

نگرش «در 
داشته که به

از این رو .است
فرصت خاتمه
دو سوي روابط

روسیه در بیست سال گذشته و ترسـیم وضـعیت پـیش    ایران و
گذشــته،
هاي موضوع

روابط ایران و روسیه که در بیست سال گذشته در سای
المللی و امکان ایجاد یک جبهه بین بین

امریکا در چ
شد، و گاه از سوي روسیه نیز به می

مسکو و بدون درك درست از استقالل عمل ایران، پنداشته می
روسیه همانند نخستین سال

تهدید جنوبی قرار گرفته است
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مناسب براي روابط دو کشور، در پرتو درك درست و انتظـار واقعـی از وضـعیت و    
  .پذیر خواهد بود جدید امکان

از افغانستان با  يشورو
و در سـال  کبه مسـ  ی

 ةدور ی،و فنـ  ياقتصـاد 
ه ی، روسـ ياتحـاد شـورو  

ـ یتدر . دج گسترش دادن
ت یـ امن يران شورایو دب

ـ ا يه از مرزهـا  ران و ی
ه کـ  كحائـل و مشـتر  

ـ را پد یطیشـرا ، سوم قرار گرفتـه بـود   د ی
شـور در  کهمچنـین مالقـات سـران دو    
در ران یا يس جمهور

، بـه  والدیمیـر پـوتین  
نـژاد در سـه مرحلـه در    

ه یجمهـور روسـ   سیو سپس سفر رئ
شـور  کدر روابط دو بسیار مهمی 
جمهـور   سی، اما رئرده بودند
بارهـا از   ،گـران  لیـ تحل
روابـط   بـه دلیـل  ه کـ 

، 1386مهـر   24اما در 
ـ در یساحل خـزر   يای
ه یـ انیو ب دکـر دار یران د

1386(.  
بـا   كلـومتر مـرز مشـتر   

مناسب براي روابط دو کشور، در پرتو درك درست و انتظـار واقعـی از وضـعیت و    
جدید امکان ةعنوان دو همکار مهم در دور سو به هاي دو

  شور در بیست سال گذشتهکدو  يها ي
شورو يروهایو خروج ن 1367در سال  یلیان جنگ تحمیپس از پا

یاسالم يس وقت مجلس شورایرئ ،اکبر هاشمی رفسنجانی
اقتصـاد  يهـا  يارکـ هم يارد دالریـ لیم 10قـرارداد   يو امضا

اتحـاد شـورو   یشور آغاز شد که پس از فروپاشـ کجدیدي در روابط دو 
تدر هرده و بکن روابط را حفظ یایران، ا یدولت سازندگ د و

و دب ، دفاعخارجهامور  يوزرا بازدید مقامات دو کشور در سطح
ه از مرزهـا یدور شـدن روسـ   و یکتیثیر عنصر ژئوپلأافت و تحت ت
حائـل و مشـتر   ۀمنطقـ  یـک ش یداینار پکتهران، در  ياد بریاهش عنصر تهد

سوم قرار گرفتـه بـود   يها در معرض حضور و نفوذ طرف
همچنـین مالقـات سـران دو     .ونـد زد یشور را به هم پکه منافع دو 

س جمهوریرئ ،سید محمد خاتمیو سپس دیدار  2000ل در سا ك
والدیمیـر پـوتین  بـا   »یاساسـ  يهـا  يارکنامه هم توافق«ه و یاز روس 2001

نـژاد در سـه مرحلـه در     يمالقـات محمـود احمـد    .دشبیشتر مناسبات منجر 
و سپس سفر رئ يشانگهاهمکاري ان نشست سران سازمان 

بسیار مهمی اتفاق  بار پس از حدود چهار دهه نیز نینخست
رده بودندکدار یران دیر بارها از ایمقامات روس در سطح وز

ـ ران بازدی، هرگز از اهیر روسیوز ا نخست تحل. رده بودنـد کـ د نی
کـ ن بـاور بودنـد   یبر ا ین سفر گفته بودند و برخیت انجام ا
اما در . ندکن به تهران سفر یه پوتکان دارد کمتر امکا یکه با امر

ساحل يشورهاکت در نشست سران کشر يه برایجمهور روس
ران دیجمهور ا سیو رئ یوارد تهران شده و با رهبر انقالب اسالم

1386مهر  26و  25 ایرنا،( شور صادر شدکدو  يها يارکهم 
لـومتر مـرز مشـتر   کی 2250تهدید روسـیه از   یۀدرحقیقت با دور شدن سا

  

  

مناسب براي روابط دو کشور، در پرتو درك درست و انتظـار واقعـی از وضـعیت و    
هاي دو ظرفیت

يارکهم
پس از پا

اکبر هاشمی رفسنجانیسفر 
و امضا 1368

جدیدي در روابط دو 
د ویجد

بازدید مقامات دو کشور در سطح
افت و تحت تیادامه 

اهش عنصر تهدک
در معرض حضور و نفوذ طرف کنیا

ه منافع دو کآورد 
كوریوین

2001سال 
بیشتر مناسبات منجر ت یتقو
ان نشست سران سازمان یجر
نخست يبرا
مقامات روس در سطح وز. بود
ا نخستی

ت انجام ایاهم
ه با امریروس
جمهور روس سیرئ

وارد تهران شده و با رهبر انقالب اسالم
 كمشتر

درحقیقت با دور شدن سا



اما . امالً متحول شدکط 
بحـران و حضـور    ي
ه احسـاس خطـر   یران و روسـ 

ـ ننده، ناپاکشـ    دار وی
ـ      ه دلیـل هـاي پـس از شـوروي، ب

 يبـرا  وکه مقامات مسـ 
گـاه  یه جایروسـ  یاسـت خـارج  
انون کـ  یـک عنوان  ران را به

ه در کـ  يطور هپنداشت؛ ب
در  .)289: 1387 کوالیی،
ویـژه   رو بـود و بـه   ههاي داخلی زیادي روب

سازي و بازسازي  هاي خصوصی
از  سیاسی نیز عمـدتاً 

رو، همــان نگــاه غــرب در 
تهدیدانگاري ایران را پذیرفته بود و کمتر حاضر بـه همکـاري بـا ایـران در مسـائل      
دیگر، ساختارهاي بوروکراتیک نیز بیشـتر در پـی ارتبـاط بـا     

 امـا . نداشـت یران محلی از اعـراب  
ار کـ اقنـاع اف  يو بـرا 

روابط  ۀالملل به توسع
ـ را با) 1994- د اوج ی

بـا   1374رو، از سال 
اسـت  یس ۀسـال  دو ةا پـس از دور 

اتخاذ یک سیاست معتدل و یا ضدغربی را در آن کشور دامن 
هـا، رأي   رایـان افراطـی و کمونیسـت   

تغییر وضعیت پیشین، افکـار عمـومی   
ــو ن ی ــافع ی ــه من از ب

موجب شد تا روابـط بهبـود   

ط ی، شرايلومترکی 400 کم دست ۀران و دور شدن آن تا فاصل
يریـ گ لکجادشده در مناطق مجـاور منجـر بـه شـ    یقدرت ا

ـ شور اکن جهت، دو یه از اکد ش یخارج يها ران و روسـ ی
 ياز سـاختارها  يا ن، مجموعهیشین رفتن نظام پیاز ب. ردند

ـ     اما در نخستین سال. گذاشته بود يجا هازمند را ب هـاي پـس از شـوروي، ب
ه مقامات مسـ ک ییت باالیه و اولویدر روس» گراها یکآتالنت«ر کت تف

اسـت خـارج  یقائل بودند، س یو غرب یالملل نیب يادغام در نهادها
ران را بهیا یران قائل نبود و حتیا یاسالم يجمهور يبرا
پنداشت؛ ب یو قفقاز م يزکمر يایمنافع خود در مناطق آس يد برا

کوالیی،( ش رفتیمرز قطع شدن پشور تا ک، روابط دو 1372
هاي داخلی زیادي روب ها، دولت جدید روسیه با بحران این سال

هاي خصوصی براي حل مشکالت اقتصادي و موفقیت در سیاست
سیاسی نیز عمـدتاً  ةهاي غرب بود، در حوز بسیار امیدوار به کمک ،نظام اقتصادي

رو، همــان نگــاه غــرب در  ازایــن. نگریســت منظــر غربــی بــه مســائل خــارجی مــی
تهدیدانگاري ایران را پذیرفته بود و کمتر حاضر بـه همکـاري بـا ایـران در مسـائل      

دیگر، ساختارهاي بوروکراتیک نیز بیشـتر در پـی ارتبـاط بـا      سوياز . گوناگون بود
یران محلی از اعـراب  هاي غربی بودند و رابطه با کشوري چون ا

و بـرا کر سؤال رفت و مسیه زیگرا در روس یکج، نگرش آتالنت
الملل به توسع نینشان دادن استقالل عمل خود در روابط ب و یداخل 
-96(بحران نخسـت چچـن   . ران پرداختیچون ا ییها با دولت

رو، از سال  ازاین. ردک یبهبود روابط تلق يبرا یروابط و سپس عامل
ا پـس از دور یکـ ه امریـ عل یستیونالیش روزافزون امواج ناس

اتخاذ یک سیاست معتدل و یا ضدغربی را در آن کشور دامن انه، ضرورت یگرا
رایـان افراطـی و کمونیسـت   گ ، ملـی 1993که در انتخابات سال  طوري

تغییر وضعیت پیشین، افکـار عمـومی   . )279: 1376ی، یکوال(باالیی را کسب کردند 
ــافع مشــترك  ــاطق پ شــور درک دو ضــدامریکایی، من ــونیمن یرام

ـ و فن ياقتصاد ۀاز روابط دوجانب آمده موجب شد تا روابـط بهبـود    ینظام ی 
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ران و دور شدن آن تا فاصلیا
قدرت ا  خالء
ها قدرت

ردندک یم
ازمند را بین

ت تفیمکحا
ادغام در نهادها

برا یمناسب
د برایتهد

1372سال 
این سال

براي حل مشکالت اقتصادي و موفقیت در سیاست
نظام اقتصادي

منظــر غربــی بــه مســائل خــارجی مــی
تهدیدانگاري ایران را پذیرفته بود و کمتر حاضر بـه همکـاري بـا ایـران در مسـائل      

گوناگون بود
هاي غربی بودند و رابطه با کشوري چون ا دولت

ج، نگرش آتالنتیتدر هب
 یعموم

با دولت
روابط و سپس عامل یرگیت

ش روزافزون امواج ناسیافزا
گرا غرب
طوري زد؛ به

باالیی را کسب کردند 
ــافع مشــترك  ضــدامریکایی، من

آمده دست به
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ران اظهـار داشـت، روابـط    
 .)299: 1387ی، یکـوال 

 یکـی نزد: ر داشـتند یهـا تـأث  
دو  ینسب یاسیس يزوا

بـزرگ در   يهـا  از بـه مخالفـت بـا حضـور و نفـوذ قـدرت      
کننـده بـه موضـع     ه کمک
 يهـا  ر قـدرت یسـا  ة
و از کمسـ  ياما بـرا . 
، يا و منطقـه  یالمللـ  ن

اسـتقالل عمـل    ۀن نشـان 
نیـز   یمهمـ  ین جهت مصـرف داخلـ  

ـ  ي ـ و هب  ۀلئژه در مسـ ی
هـاي   هرحـال، روابـط دو کشـور در حـوزه    

تـا   1386هـاي   ی پیش رفت که حجم مبادالت در سال

اي، مسائل و مشکالتی نیـز در بیسـت   
یکـی از مشـکالت   . 
هـا در   روس. گـردد  روسیه با جمهوري اسالمی ایران به مسائل دریـاي خـزر برمـی   

ساحلی دریاي خزر، متأسـفانه چنـدان   
از نظـر مسـکو، خـط فاصـل بـین ایـران و       
کشورهاي همسایه، همان خـط آسـتارا ـ حسـینقلی اسـت کـه در زمـان شـوروي         
هاي اتحاد شوروي ترسـیم  
ها طی هفده سال اخیر نیز چیزي غیر از این نبوده اسـت  
اند که فراتر از این خط را بـراي  
ها و قراردادهاي دوجانبۀ روسـیه ـ قزاقسـتان و روسـیه ـ      
تهـران را در مقابـل عمـل    
جمهوري اسالمی ایران نیز هرگز حاضر به پـذیرش ایـن   

ران اظهـار داشـت، روابـط    یخارجه وقت اامور ر یوز 1375ه در سال ک يطور
کـوال ( ».خ معاصـر اسـت  ین سطح در تـار یدر باالتر«وکتهران ـ مس 

هـا تـأث   يارکـ ق همیج و تشـو یدر تـرو  يدرواقع، عوامل متعدد
زوا، انيا مهم منطقه يها در حوزه كمنافع مشتر ك، دریی
از بـه مخالفـت بـا حضـور و نفـوذ قـدرت      یـ متقابل ن كشور و در
ه کمکیران، روابط با روسیا از نظر. شورکدو  یرامونیپ ي

ةژه در مقابـل غـرب و بازدارنـد   یو هب یالملل نیتهران در مسائل ب
. ران در منطقه بودیحذف نقش ا يآنها برا يها و تالش ي

ـ    ۀه به توسعکت داشت ین جهت اهم نینفـوذش در مسـائل ب
ـ رد و اکـ  یم کمک انه نیزیج فارس و خاورمیژه در خل ن نشـان ی
ن جهت مصـرف داخلـ  یبوده و از ا یالملل نیه در مسائل بیدولت روس
يا و منطقـه  یه در سطح داخلـ یالت روسکبه حل مش داشت، و
هرحـال، روابـط دو کشـور در حـوزه     بـه . ردکـ  یمـ  کمـ کو خزر  ییگرا

ی پیش رفت که حجم مبادالت در سالیاقتصادي، فنی و نظامی تا جا
  )1(.رسیدنیم میلیارد دالر  و سهاز به بیشتر 

اي، مسائل و مشکالتی نیـز در بیسـت    البته در کنار چنین روند مثبت و فزاینده
. سال اخیر وجود داشته و عمدتاً در حاشیه قـرار گرفتـه اسـت   

روسیه با جمهوري اسالمی ایران به مسائل دریـاي خـزر برمـی   
ساحلی دریاي خزر، متأسـفانه چنـدان   هاي آشکار و پنهان خود با کشورهاي 

از نظـر مسـکو، خـط فاصـل بـین ایـران و       . انـد  هاي ایران را درنظر نگرفته
کشورهاي همسایه، همان خـط آسـتارا ـ حسـینقلی اسـت کـه در زمـان شـوروي         

هاي اتحاد شوروي ترسـیم   جانبه و براساس توافق داخلی میان جمهوري طور یک
ها طی هفده سال اخیر نیز چیزي غیر از این نبوده اسـت   عملکرد روس. شده است

اند که فراتر از این خط را بـراي   و کمتر حاضر به اظهارنظر، بیانیه و یا توافقی بوده
ها و قراردادهاي دوجانبۀ روسـیه ـ قزاقسـتان و روسـیه ـ       توافق. ایران درنظر بگیرد

تهـران را در مقابـل عمـل     آذربایجان، موضع ایران را در اقلیت گذاشته و درواقـع، 
جمهوري اسالمی ایران نیز هرگز حاضر به پـذیرش ایـن   . شده قرار داده است

  

  

طور هب .ابدی
تهران ـ مس 

درواقع، عوامل متعدد
ییایجغراف

شور و درک
يها حوزه

تهران در مسائل ب
يا منطقه

ن جهت اهمیا
ژه در خلیو هب

دولت روس
داشت، و
گرا اسالم

اقتصادي، فنی و نظامی تا جا
به بیشتر  1388

البته در کنار چنین روند مثبت و فزاینده
سال اخیر وجود داشته و عمدتاً در حاشیه قـرار گرفتـه اسـت   

روسیه با جمهوري اسالمی ایران به مسائل دریـاي خـزر برمـی   
هاي آشکار و پنهان خود با کشورهاي  توافق

هاي ایران را درنظر نگرفته خواسته
کشورهاي همسایه، همان خـط آسـتارا ـ حسـینقلی اسـت کـه در زمـان شـوروي         

طور یک به
شده است

و کمتر حاضر به اظهارنظر، بیانیه و یا توافقی بوده
ایران درنظر بگیرد

آذربایجان، موضع ایران را در اقلیت گذاشته و درواقـع، 
شده قرار داده است انجام



، دهـد  درصـد دریـاي خـزر کـاهش مـی     
دو کشور نسبت به عبور خطوط انتقال انرژي از مبداء دریاي خـزر بـه   

هـاي مختلـف    مسـکو بـه شـکل   
کوشیده تا کشورهاي منطقه را وادار بـه انتخـاب مسـیر شـمالی کنـد و جمهـوري       

تــرین و  عنــوان نزدیــک
در حـال حاضـر بیشـتر انـرژي     
مسیر شمالی و سپس خـط انتقـال بـاکو ـ تفلـیس ـ جیهـان انتقـال        

هـایی میـان دو    در مورد فروش انرژي به کشـورهاي مختلـف نیـز رقابـت    
پس از آنکه جمهوري اسالمی ایران خط لولـه گـاز انتقـالی بـه     

روسـیه تمـام    ،میلیارد متر مکعب گاز در سال افتتـاح کـرد  
وسـیلۀ شـرکت گـازپروم خریـداري کـرد و      
شـود حتـی شـرکت    

 420/1روسی کوشیده است قطر لوله انتقال گاز ارمنسـتان را در منـاطق شـمالی از    
مانع انتقال گـاز از ایـن طریـق بـه     
در جریان بحران میان روسیه و گرجستان و قطع انرژي به تفلـیس  
پس از آنکه جمهوري اسالمی ایران اعـالم آمـادگی کـرد کـه     
. ها نگرانـی خـود را از ایـن موضـوع ابـراز داشـتند      

در جریان انتقال گاز بـه اوکـراین   
از  شـان مین بخشی از گاز مورد نیاز

، او ، وزیر امور خارجه ایـران از لیسـبون  
را بـه اروپـا   » نـابوکو 

حضـور رقبـا در بـازار گـاز     
کند و در مقابل براي صـدور گـاز ایـران بـه شـرق،      

گـذاري   گذاري است که نمونۀ آن پیشنهاد گازپروم بـراي سـرمایه  
اما با وجود همـۀ اینهـا در بیسـت    

ویـژه در   ها بـه  سال گذشته، صبغۀ اصلی مناسبات تهران و مسکو، تأکید بر همکاري

درصـد دریـاي خـزر کـاهش مـی      12خط موهوم که سهم ایران را به حدود 
دو کشور نسبت به عبور خطوط انتقال انرژي از مبداء دریاي خـزر بـه    .نشده است

مسـکو بـه شـکل   . متفـاوتی دارنـد   سمت بازارهاي مصرف نیز نگاه
کوشیده تا کشورهاي منطقه را وادار بـه انتخـاب مسـیر شـمالی کنـد و جمهـوري       

عنــوان نزدیــک ، مســیر جنــوبی را بــهطــور طبیعــی اســالمی ایــران نیــز بــه
در حـال حاضـر بیشـتر انـرژي     . کرده استترین مسیر انتقال انرژي مطرح  هزینه

مسیر شمالی و سپس خـط انتقـال بـاکو ـ تفلـیس ـ جیهـان انتقـال         منطقه از طریق
در مورد فروش انرژي به کشـورهاي مختلـف نیـز رقابـت    . 

پس از آنکه جمهوري اسالمی ایران خط لولـه گـاز انتقـالی بـه     . کشور وجود دارد
میلیارد متر مکعب گاز در سال افتتـاح کـرد   2ارمنستان را با ظرفیت 

وسـیلۀ شـرکت گـازپروم خریـداري کـرد و       سهام شـرکت گـازي ارمنسـتان را بـه    
شـود حتـی شـرکت     گفتـه مـی   )1386ملکی، (. دار شد مسئولیت توزیع آن را عهده

روسی کوشیده است قطر لوله انتقال گاز ارمنسـتان را در منـاطق شـمالی از    
مانع انتقال گـاز از ایـن طریـق بـه      متر کاهش دهد و در عمل میلی 700متر به 

در جریان بحران میان روسیه و گرجستان و قطع انرژي به تفلـیس  . گرجستان شود
پس از آنکه جمهوري اسالمی ایران اعـالم آمـادگی کـرد کـه      نیز 1384در زمستان 

ها نگرانـی خـود را از ایـن موضـوع ابـراز داشـتند       ، روسبه گرجستان کمک کند
در جریان انتقال گاز بـه اوکـراین    1386و  85هاي  حوادث سالهمچنین در جریان 

مین بخشی از گاز مورد نیازأ، کشورهاي غربی تمایل خود را براي ت
، وزیر امور خارجه ایـران از لیسـبون  منوچهر متکیدر دیدار . ایران ابراز داشتند

نـابوکو «لوله تهران آمادگی صادرات گاز از طریق خط اعالم کرد که 
حضـور رقبـا در بـازار گـاز     عنوان یک ابرقدرت انرژي با  روسیه به هرحال،

کند و در مقابل براي صـدور گـاز ایـران بـه شـرق،       طور جدي مخالفت می
گذاري است که نمونۀ آن پیشنهاد گازپروم بـراي سـرمایه   حاضر به سرمایه
اما با وجود همـۀ اینهـا در بیسـت    . ز ایران به پاکستان و هند استدر خط انتقال گا

سال گذشته، صبغۀ اصلی مناسبات تهران و مسکو، تأکید بر همکاري
  .اي بوده است سطوح دوجانبه و منطقه
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خط موهوم که سهم ایران را به حدود 
نشده است

سمت بازارهاي مصرف نیز نگاه
کوشیده تا کشورهاي منطقه را وادار بـه انتخـاب مسـیر شـمالی کنـد و جمهـوري       

اســالمی ایــران نیــز بــه
هزینه کم

منطقه از طریق
. یابد می

کشور وجود دارد
ارمنستان را با ظرفیت 

سهام شـرکت گـازي ارمنسـتان را بـه    
مسئولیت توزیع آن را عهده

روسی کوشیده است قطر لوله انتقال گاز ارمنسـتان را در منـاطق شـمالی از    
متر به  میلی

گرجستان شود
در زمستان 

به گرجستان کمک کند
همچنین در جریان 

، کشورهاي غربی تمایل خود را براي تو اروپا
ایران ابراز داشتند

اعالم کرد که 
هرحال، به. دارد

طور جدي مخالفت می اروپا به
حاضر به سرمایه
در خط انتقال گا

سال گذشته، صبغۀ اصلی مناسبات تهران و مسکو، تأکید بر همکاري
سطوح دوجانبه و منطقه
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ـ       ران ون نمودهـاي سـردي و تیرگـی روابـط ای
حکایـت از آن   هـا،  اي از اتفـاق 

چنـد روز   .دارد وجـود 
تصـویر   ،یـران می امهوري اسال

جمهـور   رئـیس  ةاز تبریک انتخاب دوبـار 
تصور بر ایـن بـود کـه    
این موضـوع موجـب شـد کـه در     
جریان مسائل بعد از انتخابات مخالفت بـا روسـیه در شـعارها و سـخنان برخـی از      
نظرسنجی سـایت عصـر ایـران در مـورد     

 در نظرسـنجی . درصد بـدگمانی بـه روسـیه داشـت    
 94نیـز ایـن نتیجـه     )

 روسیه از دولت انتظار
امـا ایـن    سازمان بـه حمایـت از مسـکو بپـردازد،    

خاتمـه   بدون اینکه امتیازي براي ایران داشـته باشـد،  
ژانویه مسئوالن ایرانی مـانع از آن شـدند کـه یـک     

 اگرچـه  .فضاي ایران اسـتفاده کنـد  
پرواز سبب شد  خیرأ

المللـی   خـود را در نمایشـگاه بـین   
تقاضـاي پـرواز   مقامـات ایرانـی عـدم دریافـت     

ـ      امـا  . دپـرواز هواپیمـاي روسـی بیـان کردن
سـرد شـدن مناسـبات    

ایجادشـده در میـان    از شکاف
جمهـور ایـران در حـین    

 )روسـیه  طبعـاً  و(هـاي بـزرگ   
هـاي زیـادي    واکـنش 

  1388روابط دو کشور از سال 
ـ     یبود که نخست 1388از تابستان سال  ن نمودهـاي سـردي و تیرگـی روابـط ای
اي از اتفـاق  مجموعـه  آن نیز اما حتی پیش از .شدروسیه پدیدار 
وجـود  ر مناسبات تهران و مسـکو اندازهاي مهمی د داشت که دست
مهوري اسالسیماي ج صداي و 1388 خرداد 22پس از انتخابات 
از تبریک انتخاب دوبـار  نشان داد و و مدودف را نژاد احمدي
تصور بر ایـن بـود کـه     این خبر بسیار اهمیت داشت و در آن شرایط، .ایران خبر داد

این موضـوع موجـب شـد کـه در      .وضعیت بسیار مناسبی است روابط دو کشور در
جریان مسائل بعد از انتخابات مخالفت بـا روسـیه در شـعارها و سـخنان برخـی از      

نظرسنجی سـایت عصـر ایـران در مـورد     در همین زمان . تبلور پیدا کندمخالفان نیز 
درصد بـدگمانی بـه روسـیه داشـت     96اعتماد به روسیه حکایت از 

)خارجـه روسـیه  امور سایت رسمی وزارت ( سایت ریانووستی
  .درصد بود

انتظارسیس سازمان اپک گازي نیز أتجریان  در سوي دیگر،
سازمان بـه حمایـت از مسـکو بپـردازد،     ایران آن بود که در مورد مرکزیت

بدون اینکه امتیازي براي ایران داشـته باشـد،   اي و موضوع به شکل ناشایسته
ژانویه مسئوالن ایرانی مـانع از آن شـدند کـه یـک      19شنبه  سه روزسپس در 

فضاي ایران اسـتفاده کنـد   روسیه براي پرواز به بحرین ازاربري ب هواپیماي
أت اما .شد روسی صادرپرواز هواپیماي  ةشامگاه همان روز اجاز

خـود را در نمایشـگاه بـین    SU27SKM که روسیه نتواند یک جنگنده شکاري
مقامـات ایرانـی عـدم دریافـت      .صنایع هوایی بحرین شرکت دهـد 

ـ      موقع از روسیه را دلیـل جلـوگیري از   پـرواز هواپیمـاي روسـی بیـان کردن
سـرد شـدن مناسـبات     ۀترین نشـان  این حرکت را تازه ،خبرگذاري ریانووستی روسیه

از شکافي هاي دیگر تهران مسکو دانست و به این بهانه نمونه
جمهـور ایـران در حـین     رئـیس  همچنـین، . داد ایران و روسیه را مورد بررسی قـرار 

هـاي بـزرگ    قـدرت  از گشایش یک نمایشـگاه میـراث فرهنگـی،   
واکـنش  این موضوع، خواستار دریافت غرامت جنگ جهانی دوم شد و

  

  

روابط دو کشور از سال 
از تابستان سال 
روسیه پدیدار 
داشت که دست
پس از انتخابات 

احمدي دیدار
ایران خبر داد

روابط دو کشور در
جریان مسائل بعد از انتخابات مخالفت بـا روسـیه در شـعارها و سـخنان برخـی از      

مخالفان نیز 
اعتماد به روسیه حکایت از 

سایت ریانووستی
درصد بود
سوي دیگر، از

ایران آن بود که در مورد مرکزیت
موضوع به شکل ناشایسته

سپس در . یافت
هواپیماي

شامگاه همان روز اجاز
که روسیه نتواند یک جنگنده شکاري

صنایع هوایی بحرین شرکت دهـد 
موقع از روسیه را دلیـل جلـوگیري از   به

خبرگذاري ریانووستی روسیه
تهران مسکو دانست و به این بهانه نمونه

ایران و روسیه را مورد بررسی قـرار 
گشایش یک نمایشـگاه میـراث فرهنگـی،   

خواستار دریافت غرامت جنگ جهانی دوم شد و



اشغال « جاي به» رسانی
روسیه بـه   جمهور رئیس

طـور ضـمنی حکایـت از    
.  

پـذیرش طـرح روسـیه در موضـوع مبادلـه      
طور ضـمنی روسـیه    ه

را غیرقابل اعتماد دانست و پس از این بود که موج اظهارنظرهاي مقامات روسیه کـه  
ظهار نگرانـی شـده و   

خارجـه روسـیه در   امـور  
ایـران فرمـول    و قراین،

پیشنهادي در مورد تولیـد سـوخت بـراي رآکتـور تحقیقـاتی تهـران را قابـل قبـول         
 مـورد تـر در   طور گسـترده 

الزم  اي ایـران،  هسـته 
مـا  . روشـن اسـت   شـفاف و 

ایـن   آمیـز  صـلح  صـرفاً 
کـس حـق ایـران بـه اسـتفاده از انـرژي       

اي نیست و بـا   اما این وضعیت ساده
همـۀ مـا بایـد بـا نهایـت      
تواند اقدامات دیگـري را کـه الزم   

هـاي   گیـري  که در تصمیم
سـازي   از منافع تقویت رژیم عدم اشاعه و جلوگیري از ابهام

تردیـدها در  « :فـزود او همچنـین ا 
همـه فعالیـت گـروه    

خـواهیم عملکـرد    در مـورد ایـران مـی   
تصور همه این است که در جریان مذاکرات ژنو بـین گـروه   

در عمل بـا  هاي بسیار سودمندي روي داده است، اما 
ما به منطـق مجـازات   

رسانی کمک«واژه کید بر أکه با ت طوري به ؛در مطبوعات روس داشت
رئیس ۀنام .اند را کمک دولت روسیه به ایران تلقی کرده آن

ـ  ، امـا محتـواي آن محرمانـه مانـد    ، اگرچهمقامات ایران طـور ضـمنی حکایـت از     هب
.اي ایران داشت هاي هسته هاي تندتري نسبت به فعالیت خواست
پـذیرش طـرح روسـیه در موضـوع مبادلـه       در عـدم ایـران   دیگر،یک اقدام  

هب ،اعتماد به ترکیه برزیل و اي و توافق با ترکیه و سوخت هسته
را غیرقابل اعتماد دانست و پس از این بود که موج اظهارنظرهاي مقامات روسیه کـه  

ظهار نگرانـی شـده و   اي ا هسته ، از اقدامات ایران در موضوعهاي پیش برخالف سال
امـور  وزیـر   ،الورف .خواستار اقدام شدید امنیتی بودند، آغازشد

و قراین، سفیم از اینکه طبق شواهدأمت ما« :یکی از این اظهارات گفت
پیشنهادي در مورد تولیـد سـوخت بـراي رآکتـور تحقیقـاتی تهـران را قابـل قبـول         

طور گسـترده  ههم ب این موضوع و موردکه هم در ما معتقدیم . داند
هسـته  ۀهـاي برنامـ   جنبه ۀوفصل هم ازسرگیري مذاکرات پیرامون حل

شـفاف و  هـدف مـا کـامالً    .عمل آید هاي بیشتري به است تالش
صـرفاً  ۀتردیدي نسبت به جنبـ  خواهیم که جامعه جهانی شک و

کـس حـق ایـران بـه اسـتفاده از انـرژي        هـیچ  ،با چنین شـناختی . برنامه نداشته باشد
اما این وضعیت ساده. دهد را مورد تردید قرار نمیاي  آمیز هسته

همـۀ مـا بایـد بـا نهایـت      . شـود  توجه به اوضاع سیاسی داخلی در ایران بهتـر نمـی  
تواند اقدامات دیگـري را کـه الزم    ه شوراي امنیت میعمل کنیم البت پذیري  مسئولیت

که در تصمیم کسانی ۀرود هم اما انتظار می کند، است اتخاذ شود، بررسی
از منافع تقویت رژیم عدم اشاعه و جلوگیري از ابهام تنها آینده دخیل هستند،
او همچنـین ا . »نه از هیچ دستورکار دیگـري  در آن پیروي کنند،
همـه فعالیـت گـروه     اي ایران خیلی زودتر بروز پیدا کرده بـود و  مورد فعالیت هسته

در مـورد ایـران مـی   . به روشن کـردن آن معطـوف اسـت   
تصور همه این است که در جریان مذاکرات ژنو بـین گـروه    ویژه به. اي ببینیم

هاي بسیار سودمندي روي داده است، اما  توافقن ایرانی، مسئوال و
ما به منطـق مجـازات    اگر .پیچیده استمسئله  کرار می کنم،ت .شود مشکل مواجه می
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در مطبوعات روس داشت
آن »ایران

مقامات ایران
خواست
 در

سوخت هسته
را غیرقابل اعتماد دانست و پس از این بود که موج اظهارنظرهاي مقامات روسیه کـه  

برخالف سال
خواستار اقدام شدید امنیتی بودند، آغازشد

یکی از این اظهارات گفت
پیشنهادي در مورد تولیـد سـوخت بـراي رآکتـور تحقیقـاتی تهـران را قابـل قبـول         

داند نمی
ازسرگیري مذاکرات پیرامون حل

است تالش
خواهیم که جامعه جهانی شک و می

برنامه نداشته باشد
آمیز هسته صلح

توجه به اوضاع سیاسی داخلی در ایران بهتـر نمـی  
مسئولیت

است اتخاذ شود، بررسی
آینده دخیل هستند،
در آن پیروي کنند،
مورد فعالیت هسته

به روشن کـردن آن معطـوف اسـت    »3+3«
اي ببینیم سازنده

و» 3+3«
مشکل مواجه می
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 یقینـاً  ،خـاطر شـویم   آزرده
هوشیارانه باید پیش از هر چیز 

اي نسـبت   هاي هسته
دار آژانـس   از این لحاظ، فعالیت ادامه
هـاي بعـدي    هایی برداریم که تـالش 

در ، »3+3« ارچوب گـروه 
ارچوب هرگونه تشکیالت دیگر، مـا  

معلومات بیشـتري   زیرا کارشناسان خود آژانس تجربه و
هـا تـا چـه انـدازه بـزرگ      

طـرف   المللـی بـی   عنوان یک سـاختار بـین  
هم زدن مقررات عدم اشـاعه  

هـاي روسـی    جمع دیپلمـات 
آن  دیگـر اشـاره کـنم و   

. له گرفـت باید از راهکارهاي سـاده در ایـن زمینـه فاصـ    
اي  هاي هسـته  ایران در حال دستیابی به امکاناتی براي ساخت سالح

. اي مورد استفاده قـرار گیـرد  
ممنـوع اعـالم نشـده    

با ناقص  ولی این مسئله حالت سیستمی دارد و
بـا   بع برخـورد طبال .عدم اشاعه ارتباط دارد

زینشی بـوده بلکـه بایـد عمـومی     
وگو  گفت) اروپا و شرکاي دیگر

ینـی  ولـی از معنـاي مع  
دهـد کـه بایـد رونـد     
نیـز ازسـرگیري هرچـه    
مـا همـین امـر را معنـی و هـدف      

اگـر امـروز    .دانـیم  حـد مـی  

آزرده یا از اینکه ایران پیشنهاد ما را نپذیرفته، ایران عمل کنیم و
هوشیارانه باید پیش از هر چیز برخورد . اي نخواهد بود هوشیارانهاین برخورد خیلی 

هاي هسته پذیري قدرت پذیري و در مرحلۀ نخست، مسئولیت بر مسئولیت
از این لحاظ، فعالیت ادامه. متکی باشد تضمین رژیم عدم اشاعهبه تأمین 

هایی برداریم که تـالش  ما نباید گام .است در ایران حائز اهمیت کلیدي
ارچوب گـروه هالبته در چ .در این کشور را مورد تهدید قرار دهد

ارچوب هرگونه تشکیالت دیگر، مـا  هدر چ ارچوب شوراي امنیت سازمان ملل و
زیرا کارشناسان خود آژانس تجربه و باید تابع نظر آژانس باشیم،

هـا تـا چـه انـدازه بـزرگ       ریسـک ي نهایی در قضاوت اینکـه  أر. در این زمینه دارند
عنوان یک سـاختار بـین   کارشناسان این سازمان به ةعهد به
هم زدن مقررات عدم اشـاعه  مهم این است که باید تالش کرد تا از بر نکتۀاما 

 .(Russian Foreign Policy Concept, 2008)» جلوگیري کرد
جمع دیپلمـات  مدودف در ظرها،سرانجام اینکه در آخرین اظهارن

دیگـر اشـاره کـنم و    ةاي به یک موضـوع پیچیـد   ورت جداگانهص مایلم به
باید از راهکارهاي سـاده در ایـن زمینـه فاصـ    . اي ایران است هسته

ایران در حال دستیابی به امکاناتی براي ساخت سالحبدیهی است که 
اي مورد استفاده قـرار گیـرد   هاي هسته تواند براي ساخت سالح که اصوالً می
ممنـوع اعـالم نشـده    اي  وسیله قرارداد هسـته  نفسه به فی امکاناتورداري از این 

ولی این مسئله حالت سیستمی دارد و .است که یکی از مسائل همین است
عدم اشاعه ارتباط دارد ۀالمللی در زمین بودن مقررات معاصر بین
زینشی بـوده بلکـه بایـد عمـومی     باید گنوفصل این مسئله  کشورهاي منفرد و با حل

اروپا و شرکاي دیگر ،ایاالت متحده(اینجانب بارها با شرکاي خود 
ولـی از معنـاي مع   نـدارد  ها نتیجـۀ مطلـوب را در پـی    ام که تحریم کرده وگفته

دهـد کـه بایـد رونـد      وسـیله عالمتـی مـی    ه اینالمللی ب بین ۀجامع. برخوردار است
نیـز ازسـرگیري هرچـه     حوصـله و  در حال حاضر صـبر و  .مذاکرات را تشویق کند
مـا همـین امـر را معنـی و هـدف       .گو با تهران الزم استو تر مذاکرات و گفت

حـد مـی  جدید شـوراي امنیـت سـازمان ملـل مت     ۀاساسی قطعنام

  

  

ایران عمل کنیم و
این برخورد خیلی 

بر مسئولیت
به تأمین 

در ایران حائز اهمیت کلیدي
در این کشور را مورد تهدید قرار دهدآژانس 

ارچوب شوراي امنیت سازمان ملل وهچ
باید تابع نظر آژانس باشیم،

در این زمینه دارند
به هستند،
اما . است

جلوگیري کرد
سرانجام اینکه در آخرین اظهارن

مایلم به« :گفت
هسته ۀبرنام

بدیهی است که 
که اصوالً می .است
ورداري از این برخ

است که یکی از مسائل همین است
بودن مقررات معاصر بین
کشورهاي منفرد و با حل

اینجانب بارها با شرکاي خود . باشد
کرده وگفته

برخوردار است
مذاکرات را تشویق کند

تر مذاکرات و گفت سریع
اساسی قطعنام



. جمعی ما خواهـد شـد  
مـا از  . تالبته نباید فراموش کرد که رفتار طرف ایرانی هم بهترین رفتار ممکـن نیسـ  

و  داشته باشـد نهایت همکاري را با آژانس 
خواهـد   طـرف ایرانـی  

مسـئولیت   کننـد،  راه حل قابل قبول تـالش مـی  
نبایـد بـه    رفتار کننـد و 

(Russian .    امـا پاسـخ
جمهـور روسـیه را    رئـیس 

اي کـه   اطالعی و یا تحلیل غلط در نمایشـنامه 
ی یمریکـا کند و آگهی یک نمایشنامه تبلیغاتی ا

سـایت تحلیلـی خبـري عصـر     

تـوان گفـت کـه     در تحلیل عوامل مؤثر بر تیرگی مناسبات دو کشور با یکدیگر، مـی 
یـک فرصـت بـراي    «

هاي متعدد بـوده و خـود را نیازمنـد بـه     
دانسته است، و اینک دیگر، نـه روسـیه آن نیازهـا و نـه ایـران آن      
هایی که روسیه، با تهدیدهاي گونـاگون در آسـیاي مرکـزي و    

کوشـیدند از   رو بود و کشورهاي متحد جهان از غرب تا شرق، هریک می
وضعیت خالء قدرت موجود در منطقه بهره برده و نفوذ و حضور خـود را افـزایش   
بـاغ و محدودسـازي   
کستان و سپس جلوگیري از نفـوذ  
طالبان در آسیاي مرکزي به یاري روسـیه بشـتابد و البتـه منـافع جمهـوري اسـالمی       

هـا در دسـت ایـران     سـو، آن بـرگ  
نیست و از سـوي دیگـر، روسـیه بیشـتر بـه امریکـا چشـم دوختـه تـا نفـوذ آن را           

جمعی ما خواهـد شـد   شکست دسته نشانۀ دیپلماسی این فرصت را از دست بدهد،
البته نباید فراموش کرد که رفتار طرف ایرانی هم بهترین رفتار ممکـن نیسـ  

نهایت همکاري را با آژانس کنیم که  تهران پیگیرانه دعوت کرده و می
طـرف ایرانـی   درواقع به نفعمانده را روشن کند، که این  ي باقیها  همه ابهام

راه حل قابل قبول تـالش مـی   دستیابی به برايولی آنهایی که 
رفتار کننـد و  همسو با هم فعاالنه و همه باید .بسیار جدي بر دوش دارند

(Russian Foreign Policy Concept, 2008) جانبـه اکتفـا کننـد    اقـدامات یـک  

رئـیس  1389جمهور ایران نیز تند بـود و او در اول مـرداد   
اطالعی و یا تحلیل غلط در نمایشـنامه  از روي بی«: و گفت ب قرار داد

کند و آگهی یک نمایشنامه تبلیغاتی ا بازي میاست امریکا علیه ایران نوشته 
سـایت تحلیلـی خبـري عصـر     (» را کلید زد و حتی علیه منافع کشورش بـازي کـرد  

  .)1389مرداد  

  کارت بازي امروز یا تهدید آینده ؟:نگاه روسیه به ایران
در تحلیل عوامل مؤثر بر تیرگی مناسبات دو کشور با یکدیگر، مـی 

«عنـوان   به ایران به هاي پس از فروپاشی شوروي روسیه در سال
هاي متعدد بـوده و خـود را نیازمنـد بـه      نگریسته است که داراي مزیت می» همکاري

دانسته است، و اینک دیگر، نـه روسـیه آن نیازهـا و نـه ایـران آن       همکاري با آن می
هایی که روسیه، با تهدیدهاي گونـاگون در آسـیاي مرکـزي و     سال. امتیازات را دارد

رو بود و کشورهاي متحد جهان از غرب تا شرق، هریک می از روبه
وضعیت خالء قدرت موجود در منطقه بهره برده و نفوذ و حضور خـود را افـزایش   

بـاغ و محدودسـازي    توانست در جریـان بحـران قـره    دهند، این تنها ایران بود که می
کستان و سپس جلوگیري از نفـوذ  اي یا در بحران تاجی هاي منطقه نفوذ غرب، بحران

طالبان در آسیاي مرکزي به یاري روسـیه بشـتابد و البتـه منـافع جمهـوري اسـالمی       
سـو، آن بـرگ   اما اینـک از یـک  . ایران نیز همین اقتضا را داشت

نیست و از سـوي دیگـر، روسـیه بیشـتر بـه امریکـا چشـم دوختـه تـا نفـوذ آن را           
  .بشناسدرسمیت 
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دیپلماسی این فرصت را از دست بدهد،
البته نباید فراموش کرد که رفتار طرف ایرانی هم بهترین رفتار ممکـن نیسـ  

تهران پیگیرانه دعوت کرده و می
همه ابهام

ولی آنهایی که  .بود
بسیار جدي بر دوش دارند

اقـدامات یـک  
جمهور ایران نیز تند بـود و او در اول مـرداد    رئیس

ب قرار دادطخام
امریکا علیه ایران نوشته 

را کلید زد و حتی علیه منافع کشورش بـازي کـرد  
 2ایران، 

نگاه روسیه به ایران
در تحلیل عوامل مؤثر بر تیرگی مناسبات دو کشور با یکدیگر، مـی 

روسیه در سال
همکاري

همکاري با آن می
امتیازات را دارد

از روبهقفق
وضعیت خالء قدرت موجود در منطقه بهره برده و نفوذ و حضور خـود را افـزایش   

دهند، این تنها ایران بود که می
نفوذ غرب، بحران

طالبان در آسیاي مرکزي به یاري روسـیه بشـتابد و البتـه منـافع جمهـوري اسـالمی       
ایران نیز همین اقتضا را داشت

نیست و از سـوي دیگـر، روسـیه بیشـتر بـه امریکـا چشـم دوختـه تـا نفـوذ آن را           
رسمیت  به
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ویژه میان بسیاري از منتقـدان سیاسـت خـارجی ایـران، آن     
خود بـا امریکـا    »بازي بزرگ جدید

کـار پنداشـته    طلـب و خیانـت  
در  ون یک کارت بازي نگـاه کـرده و  

هـاي   اي از دولـت  داران این دیدگاه، سـیاهه 
و  1999جنگ سرد از صربسـتان در سـال   
 هاي دهـه  برابر غرب در سال

. اسـت  پیشـین تـر و تنـدتر نگـرش    
نگتن در دو سـال  یتر مسکو و واشـ 

ایـن   تدریج روابطش با امریکـا را تـرمیم کـرده و در   
بزرگ روي آن توافـق شـده ایـران    
هـا و سـخنان انتخابـاتی خـود،     
هـاي کشـتار جمعـی را مـورد تأکیـد      

از «نماد این نگرش جدید، هدیۀ کلینتـون بـه الوروف در ژنـو بـه عالمـت      
در لندن در  2009پس از آن، دیدار اوباما و مدودف در آوریل 

و صدور بیانیـه مشـترك امریکـا و    
الملـل و   روسیه شکل گرفت و محور این بیانیـه مشـترك، همکـاري در امنیـت بـین     

نکته مهم اینجاسـت  . 
که از زمان روي کار آمدن اوباما تاکنون طـی حـدود دو سـال، رؤسـاي جمهـور دو      

رو،  ازاین. اند عمل آورده
کل جدیدي ازسر گرفتـه شـد و بـا    
سفر کلینتون وزیر امور خارجه امریکـا بـه روسـیه، یـک گـروه کـاري بـه ریاسـت         
) وزیر امور خارجه پیشین امریکا

هـایی بـراي بهتـر کـردن روابـط دو      
) 2009 ژوئیه 6( 1388

ــط دو کشــور وجــود داشــت و روي    ــر در رواب ــراي تغیی ــر ب ت

ویژه میان بسیاري از منتقـدان سیاسـت خـارجی ایـران، آن      اما برداشت رایج به
بازي بزرگ جدید«عنوان یک کارت در  است که روسیه ایران را به

طلـب و خیانـت   منفعـت  ها اساساً از این نگاه، روس. کار گرفته است
ون یک کارت بازي نگـاه کـرده و  متحدان خود چ همکاران و ۀکه به هم 

داران این دیدگاه، سـیاهه  طرف .گذارند مواقع لزوم آنها را کنار می
جنگ سرد از صربسـتان در سـال    ةمتحد شوروي در دور دوست و 

برابر غرب در سال تنهایی آن در لیبی و و یا 2003و  1991عراق در سال 
تـر و تنـدتر نگـرش     این برداشت، شکل غلیظ. کنند ارائه می را

تر مسکو و واشـ  آنچه این دیدگاه را رواج بیشتري داده روابط گرم
  .اخیر است

تدریج روابطش با امریکـا را تـرمیم کـرده و در    دو سال اخیر به روسیه در
بزرگ روي آن توافـق شـده ایـران     ۀمعامل مهم که در این هاي رابطه، یکی از موضوع

(Karaganov, 2009 .   هـا و سـخنان انتخابـاتی خـود،      درواقـع، اوبامـا در نوشـته
هـاي کشـتار جمعـی را مـورد تأکیـد       همکاري با روسیه و مقابله با گسترش سـالح 

نماد این نگرش جدید، هدیۀ کلینتـون بـه الوروف در ژنـو بـه عالمـت      . 
پس از آن، دیدار اوباما و مدودف در آوریل . بود» دوبارهسرگیري 

و صدور بیانیـه مشـترك امریکـا و     20حاشیۀ کنفرانس سران کشورهاي عضو گروه 
روسیه شکل گرفت و محور این بیانیـه مشـترك، همکـاري در امنیـت بـین     

. وداي ب هاي استراتژیک هسته ح ازسرگیري مذاکرات کاهش سال
که از زمان روي کار آمدن اوباما تاکنون طـی حـدود دو سـال، رؤسـاي جمهـور دو      

عمل آورده هاي مهمی به کشور هفت بار با یکدیگر دیدار داشته و توافق
کل جدیدي ازسر گرفتـه شـد و بـا    مدودف و اوباما، روابط دو کشور به ش ة

سفر کلینتون وزیر امور خارجه امریکـا بـه روسـیه، یـک گـروه کـاري بـه ریاسـت         
وزیر امور خارجه پیشین امریکا( رکیسینجو ) وزیر پیشین روسیه نخست( پریماکف

هـایی بـراي بهتـر کـردن روابـط دو       حل تشکیل شد که وظیفۀ آنها بررسی و ارائۀ راه
1388تیر  15قات اوباما و مدودف در کرملین در در مال. کشور بود
ــز اراده ــط دو کشــور وجــود داشــت و روي    اي جــدي نی ــر در رواب ــراي تغیی ــر ب ت

  

  

اما برداشت رایج به
است که روسیه ایران را به

کار گرفته است به
 شود می

مواقع لزوم آنها را کنار می
 همکار،

عراق در سال 
را 1990

آنچه این دیدگاه را رواج بیشتري داده روابط گرم
اخیر است

روسیه در
رابطه، یکی از موضوع

2009(است 

همکاري با روسیه و مقابله با گسترش سـالح 
. قرارداد

سرگیري 
حاشیۀ کنفرانس سران کشورهاي عضو گروه 

روسیه شکل گرفت و محور این بیانیـه مشـترك، همکـاري در امنیـت بـین     
ازسرگیري مذاکرات کاهش سال

که از زمان روي کار آمدن اوباما تاکنون طـی حـدود دو سـال، رؤسـاي جمهـور دو      
کشور هفت بار با یکدیگر دیدار داشته و توافق

ةدر دور
سفر کلینتون وزیر امور خارجه امریکـا بـه روسـیه، یـک گـروه کـاري بـه ریاسـت         

پریماکف
تشکیل شد که وظیفۀ آنها بررسی و ارائۀ راه

کشور بود
ــز اراده نی



هاي مختلفی نظیـر کنتـرل تسـلیحات اسـتراتژیک، طـرح سـپر موشـکی در        
بـر   جمهـور  دو رئـیس 

همکاري در حل مشکالت جهانی تأکید کرده و یک سند همکاري مشترك را امضـا  
ژنـرال  (طور مشخص میـان مقامـات نظـامی دو طـرف     

قراردادي امضا شد که جزئیـات همکـاري متقابـل را معلـوم     
ی براي عملیـات در افغانسـتان را از   

در ایـن  . آهـن روسـیه منتقـل کنـد    
اي ایـران و طـرح    جمهور امریکا با خطرناك جلوه دادن برنامۀ هسـته 

آینـد، بـار دیگـر     شـمار مـی  
اي ایـران   استقرار سپر موشکی امریکا در خاك اروپـا را بـه برنامـۀ هسـته    

سیسـتم دفـاع موشـکی    
» .هاي نظامی معناي خود را از دست خواهـد داد 

ع عضویت کشورهاي نزدیـک  
کشوري که بخواهد عضو ناتو شود بایـد اکثریـت مـردمش    
عمل آیـد تـا بتواننـد در    
اجازه دهید روشن بگویم که ناتو باید همکـاري  

طـور   نگتن بـه یجمهور در واش
 ودناي ایران، گشـ  هسته

 ،یک مسیر جدید انتقال تدارکات به افغانستان، اوضاع قرقیزستان، مسـائل خاورمیانـه  
اوبامـا از عضـویت روسـیه در    

نظیـر   هـایی  سازمان تجارت جهانی حمایت کرد و گفت که دو کشور بر سر موضوع
 ،تجاري و اقتصـادي  

ازمان تجـارت  توافق بر سر پیوستن روسیه به س
فروند هواپیماي بویینگ و از میان برداشتن مواضع 

تـرین محورهـاي    موجود بر سر راه صادرات گوشت مرغ از امریکا به روسیه از مهم
در مورد قرقیزستان نیز از دولت موقت براي ایجاد ثبـات در  

هاي مختلفی نظیـر کنتـرل تسـلیحات اسـتراتژیک، طـرح سـپر موشـکی در        
دو رئـیس . وگو شد اروپاي شرقی، گسترش ناتو، افغانستان و ایران گفت

همکاري در حل مشکالت جهانی تأکید کرده و یک سند همکاري مشترك را امضـا  
طور مشخص میـان مقامـات نظـامی دو طـرف      در مورد افغانستان، به

قراردادي امضا شد که جزئیـات همکـاري متقابـل را معلـوم     ) ماکارفو ژنرال 
ی براي عملیـات در افغانسـتان را از   کرد و طبق آن قرار شد، امریکا نیازهاي نظام

آهـن روسـیه منتقـل کنـد     قلمرو روسیه و از طریـق هواپیمـا و خطـوط راه   
جمهور امریکا با خطرناك جلوه دادن برنامۀ هسـته  مالقات، رئیس

شـمار مـی   تهدیـد بـه   21این ادعا که ایران و کره شمالی براي قرن 
استقرار سپر موشکی امریکا در خاك اروپـا را بـه برنامـۀ هسـته    سرنوشت 

سیسـتم دفـاع موشـکی    « :پیوند زده و در سخنرانی در مدرسه اقتصادي روسیه گفت
هاي نظامی معناي خود را از دست خواهـد داد  درصورت خودداري ایران از برنامه

ع عضویت کشورهاي نزدیـک  اوباما در مورد موضو )1388تیر  16، روزنامه سرمایه
کشوري که بخواهد عضو ناتو شود بایـد اکثریـت مـردمش    «: به روسیه در ناتو گفت

عمل آیـد تـا بتواننـد در     رضایت داشته باشند و اصالحات الزم را در داخل کشور به
اجازه دهید روشن بگویم که ناتو باید همکـاري  . هاي متحدان شرکت کنند مأموریت

  .»رویی با آن را دنبال کندبا روسیه و نه رویا
جمهور در واش نیز دو رئیس) 2010ژوئن  23( 1389در دوم تیر 

هسته ۀو برنام اي گو در مورد کنترل تسلیحات هستهو گفت
یک مسیر جدید انتقال تدارکات به افغانستان، اوضاع قرقیزستان، مسـائل خاورمیانـه  

اوبامـا از عضـویت روسـیه در    . کاهش تجارت اسـتراتژیک پرداختنـد   امنیت اروپا و
سازمان تجارت جهانی حمایت کرد و گفت که دو کشور بر سر موضوع

 هاي البته موضوع. همچنان دچار اختالف نظر هستند ،گرجستان
توافق بر سر پیوستن روسیه به س. محور اصلی مذاکرات دو طرف بود

فروند هواپیماي بویینگ و از میان برداشتن مواضع  50جهانی، امضاي قرارداد خرید 
موجود بر سر راه صادرات گوشت مرغ از امریکا به روسیه از مهم

در مورد قرقیزستان نیز از دولت موقت براي ایجاد ثبـات در  . مذاکرات دو طرف بود
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هاي مختلفی نظیـر کنتـرل تسـلیحات اسـتراتژیک، طـرح سـپر موشـکی در         موضوع
اروپاي شرقی، گسترش ناتو، افغانستان و ایران گفت

همکاري در حل مشکالت جهانی تأکید کرده و یک سند همکاري مشترك را امضـا  
در مورد افغانستان، به. کردند
و ژنرال  مولن
کرد و طبق آن قرار شد، امریکا نیازهاي نظام می

قلمرو روسیه و از طریـق هواپیمـا و خطـوط راه   
مالقات، رئیس

این ادعا که ایران و کره شمالی براي قرن 
سرنوشت 

پیوند زده و در سخنرانی در مدرسه اقتصادي روسیه گفت
درصورت خودداري ایران از برنامه

روزنامه سرمایه(
به روسیه در ناتو گفت

رضایت داشته باشند و اصالحات الزم را در داخل کشور به
مأموریت

با روسیه و نه رویا
در دوم تیر 

گفت مفصل
یک مسیر جدید انتقال تدارکات به افغانستان، اوضاع قرقیزستان، مسـائل خاورمیانـه  

امنیت اروپا و
سازمان تجارت جهانی حمایت کرد و گفت که دو کشور بر سر موضوع

گرجستان
محور اصلی مذاکرات دو طرف بود

جهانی، امضاي قرارداد خرید 
موجود بر سر راه صادرات گوشت مرغ از امریکا به روسیه از مهم

مذاکرات دو طرف بود
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ایران و کـره شـمالی تأکیـد    
 هـایی  البتـه موضـوع  . 

اي و  نظیر گرجستان، گسترش ناتو، سـپر موشـکی، پیمـان کنتـرل تسـلیحات هسـته      
تـرین   شـاید مهـم  . وضعیت حقوق بشر در روسیه، همچنان محـل اخـتالف هسـتند   

جمهـوري بـراي تـداوم و    
گذاري  بازدید مدودف از دره سیلیکون و توافق در مورد سرمایه

. جمهـور روسـیه بـود   
وري اشـود کـه توسـعه فنـ    

 ،مدودف در حین ایـن بازدیـد  
ـ     روسـی   ۀکید کرد که روسیه مایل است تا از تجربیات چنـین مرکـزي بـراي نمون

ویژه آنکه بسیاري از دانشـمندان  
 انـد  ی هسـتند کـه پـس از فروپاشـی بـه اینجـا آمـده       

زیـادي در مناسـبات   
امریکا و روسیه وجود دارد، اما در دو سال اخیـر دو دولـت تمرکـز اصـلی خـود را      
شکی، همسایگان روسیه، کمک به 
مهمـی نیـز در مـورد    

صـورت   نیـز تـاکنون بـه   
طور کامل بـه   اي نیست که بتوان به

آنها رونـدي هسـتند کـه در طـول زمـان در حرکـت       
به تعلیـق درآمـده    2015

در . و سیستم جایگزین کنونی نیز حساسیت کمتري را در روسیه ایجاد کـرده اسـت  
مریکـا نیـز دخالـت    ا 

رسـد برخـی از    نظـر مـی  
هـاي   اما در میان ایـن مسـائل، بحـث چـالش    

اي هستند کـه توافـق   
ي شده است و مثالً طرح دفاع موشکی صرفاً بـه عقـب   

ایران و کـره شـمالی تأکیـد     علیه ها تشدید تحریم بر دو طرف .کشور حمایت کردند
. ده و همکاري راهبردي در امور افغانستان را تداوم بخشیدند

نظیر گرجستان، گسترش ناتو، سـپر موشـکی، پیمـان کنتـرل تسـلیحات هسـته      
وضعیت حقوق بشر در روسیه، همچنان محـل اخـتالف هسـتند   

جمهـوري بـراي تـداوم و     تشکیل یک کمیسیون در سطح ریاست ،دستاورد این سفر
بازدید مدودف از دره سیلیکون و توافق در مورد سرمایه .گسترش روابط بود

جمهـور روسـیه بـود    هاي امریکایی در روسیه نیز از دستاوردهاي سفر رئیس
شـود کـه توسـعه فنـ     اخته مـی شن عنوان مرکز جهانی فناوري برتر این منطقه به

مدودف در حین ایـن بازدیـد  . شود اطالعات و ارتباطات از آنجا شروع و عرضه می
ـ     کید کرد که روسیه مایل است تا از تجربیات چنـین مرکـزي بـراي نمون

ویژه آنکه بسیاري از دانشـمندان   بهره گیرد؛ به» اسکولکوا«ساخت آن با عنوان 
ی هسـتند کـه پـس از فروپاشـی بـه اینجـا آمـده       یهـا  این منطقـه روس ممتاز در 

(saunders.  
زیـادي در مناسـبات    هـاي  توان گفت که اگرچه مسائل و موضـوع  رو، می ازاین

امریکا و روسیه وجود دارد، اما در دو سال اخیـر دو دولـت تمرکـز اصـلی خـود را      
شکی، همسایگان روسیه، کمک به در مورد طرح دفاع مو ها وفصل اختالف روي حل

مهمـی نیـز در مـورد     هاي اند و توافق هاي استراتژیک گذاشته توسعه روسیه و چالش
نیـز تـاکنون بـه    هـا  یک از این موضوع حال، هیچ درعین. اند عمل آورده

اي نیست که بتوان به گونه فصل نشده و اساساً ماهیت آنها به و کامل حل
آنها رونـدي هسـتند کـه در طـول زمـان در حرکـت        هریک از درواقع. توافق رسید

2015در موضوع طرح دفاع موشکی فعالً موضوع تا سال 
و سیستم جایگزین کنونی نیز حساسیت کمتري را در روسیه ایجاد کـرده اسـت  

 موضوع همسایگان نیز دست مسـکو بـازتر از گذشـته شـده و    
نظـر مـی   کمک بـه توسـعه روسـیه نیـز بـه      زمینۀدر . کند می
اما در میان ایـن مسـائل، بحـث چـالش    . اند هاي پیشین برداشته شده محدودیت

اي هستند کـه توافـق    گونه این مسائل به. تر است تر و حساس استراتژیک از همه مهم
ي شده است و مثالً طرح دفاع موشکی صرفاً بـه عقـب   در مورد یکی منوط به دیگر

  

  

کشور حمایت کردند
ده و همکاري راهبردي در امور افغانستان را تداوم بخشیدندکر

نظیر گرجستان، گسترش ناتو، سـپر موشـکی، پیمـان کنتـرل تسـلیحات هسـته      
وضعیت حقوق بشر در روسیه، همچنان محـل اخـتالف هسـتند   

دستاورد این سفر
گسترش روابط بود

هاي امریکایی در روسیه نیز از دستاوردهاي سفر رئیس شرکت
این منطقه به

اطالعات و ارتباطات از آنجا شروع و عرضه می
ـ    أت کید کرد که روسیه مایل است تا از تجربیات چنـین مرکـزي بـراي نمون

ساخت آن با عنوان  درحال
ممتاز در 

saunders, 2010)

ازاین
امریکا و روسیه وجود دارد، اما در دو سال اخیـر دو دولـت تمرکـز اصـلی خـود را      

روي حل
توسعه روسیه و چالش

عمل آورده آن به
کامل حل

توافق رسید
در موضوع طرح دفاع موشکی فعالً موضوع تا سال  .ندهست

و سیستم جایگزین کنونی نیز حساسیت کمتري را در روسیه ایجاد کـرده اسـت  
موضوع همسایگان نیز دست مسـکو بـازتر از گذشـته شـده و    

میکمتري 
محدودیت

استراتژیک از همه مهم
در مورد یکی منوط به دیگر



سـاله اسـت و    10تـا  
رسـانی و   کمـک  ۀدر زمینـ 

هـا همکـاري الزم را   
مسـکو مـانع صـدور    

نیـز روابـط   تـاکنون   هـاي بیشـتر نخواهـد شـد و    
رو برخـی   ایناز. ثیر قرار داده است
بـزرگ را درك   ۀیـک معاملـ  

عنـوان یـک    خود را نشان داده و ایران نیز به

،  در روسیه ویژه گران و به
از این دیدگاه، یک ایران قدرتمند کـه آسـیاي   

دانـد،   حیاتی خود مـی 
 اي کـه  منطقـه  نفوذ روسیه در این حوزه باشد؛

از . دانـد  مـی و اولویت نخست سیاست خـارجی خـود   
افـزون  قـدرت روز  این نظر، روسیه با تهدید ناتو در غرب، چین و عامل جمعیـت و 

حـال   رو اسـت کـه در  
از ایـن ناحیـه    تواند وادار بـه همکـاري کـرده و   

میلیـون نفـري مسـلمانان در    
میلیون مسلمان  350، 

سـپس مسـلمانان عـرب    
تـر   این تهدید زمانی جدي

پـس از   اي شـوند و ممکـن اسـت   
نکتـه   .هـا همـین مسـیر را بپیماینـد    

 بـا صـراحت   ،کاراگانف
هـاي خـود را بـه     مسـکو موشـک  

آنها معتقدند که ممکن است امریکـا بـا یـک ایـران     
 اي یک ایران هسـته  نویسند،

تـا   5اقتصادي روسیه یک پروسـه   ۀانداخته شده و یا بحث توسع
در زمینـ . طور اسـت  هاي استراتژیک نیز همین طبعاً موضوع چالش

ـ  هـا همکـاري الزم را    نیروهـاي نـاتو در افغانسـتان نیـز روس     رايتدارکات ب
مسـکو مـانع صـدور     رسد نظر می آورند اما در مورد کره شمالی و ایران به عمل می

هـاي بیشـتر نخواهـد شـد و     گیـري  هاي جدید و سخت
ثیر قرار داده استأرا نیز تحت ت ـ تهران  اي مسکو دوجانبه و منطقه

یـک معاملـ   و تعـامالت ۀ ایـن تحـوالت   گران، از مجموع از تحلیل
خود را نشان داده و ایران نیز به ،متعدد هاي در توافقتاکنون  که 

  .برداري روسیه قرار گرفته است کارت مورد بهره
گران و به برخی تحلیل .پرداخت »تهدید«سرانجام باید به متغیر 
از این دیدگاه، یک ایران قدرتمند کـه آسـیاي   . دانند می ایران را تهدیدي براي روسیه

حیاتی خود مـی  ةحوز ساله، انداز بیست سند چشم را در قفقاز و خزر 
نفوذ روسیه در این حوزه باشد؛ تواند تهدیدي جدي براي منا فع و

و اولویت نخست سیاست خـارجی خـود    »خارج نزدیک«روسیه آن را 
این نظر، روسیه با تهدید ناتو در غرب، چین و عامل جمعیـت و 

رو اسـت کـه در   به جنوب رو الملل در تروریسم بین مسلمانان و شرق و
تواند وادار بـه همکـاري کـرده و    غرب را از طریق مذاکره می

میلیـون نفـري مسـلمانان در     30اقلیـت مهـم    تهدید جنـوب از . نکند احساس خطر
، میلیون مسلمان آسیاي مرکزي 60قفقاز شمالی،  اورال و

سـپس مسـلمانان عـرب     و) ترکیـه  ایـران،  پاکستان، افغانستان،(غیرعربی  کشورهاي
این تهدید زمانی جدي مرد روسی،از منظر یک دولت. گیرند خاورمیانه را دربر می

اي شـوند و ممکـن اسـت    تـدریج هسـته   شود که کشورهاي مسـلمان بـه  
هـا همـین مسـیر را بپیماینـد     ترکیه، عربسـتان و سـایر دولـت    پاکستان، ایران،

کاراگانف. ستها در روسیه تندتر از امریکا اینجاست که برخی تحلیل
مسـکو موشـک   د،اي شو در تهران اظهار داشت که اگر ایران هسته

آنها معتقدند که ممکن است امریکـا بـا یـک ایـران      .کند گیري می سمت تهران نشانه
نویسند، ها می گونه که برخی از امریکایی آن اي کنار بیاید و
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انداخته شده و یا بحث توسع
طبعاً موضوع چالش

ـ ارسال  تدارکات ب
عمل می به

هاي جدید و سخت قطعنامه
دوجانبه و منطقه

از تحلیل
 کنند می

کارت مورد بهره
سرانجام باید به متغیر 
ایران را تهدیدي براي روسیه

 مرکزي،
تواند تهدیدي جدي براي منا فع و می

روسیه آن را 
این نظر، روسیه با تهدید ناتو در غرب، چین و عامل جمعیـت و 

شرق و در آن
غرب را از طریق مذاکره می حاضر،

احساس خطر
اورال و منطقه

کشورهاي
خاورمیانه را دربر می

شود که کشورهاي مسـلمان بـه   می
پاکستان، ایران،

اینجاست که برخی تحلیل
در تهران اظهار داشت که اگر ایران هسته

سمت تهران نشانه
اي کنار بیاید و هسته
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ـ  ران کند و درنتیجه، راه براي توافق باز شود و روسیه در مقابل ای
 لیـون مسـلمان دارد و اگـر ایـران    

اي  تر نسبت به مسـائل هسـته  
» فردو«اي  سیسات هسته

آشـکار   امور خارجه روسیه، اعالم شد کـه 
یک کارشناس  .موجب سلب اعتماد روسیه از ایران شده است

 بـراي روسـیه،  مسـائل  
اي بـه ظهـور    روسـیه عالقـه  

اما با توجه به وضـعیت عـراق و   
اگـر  . شـود  يتـر  تواند منجر به عواقب منفـی 

روسـیه اعتمـاد    کـرد، 
درنظـر گـرفتن ارتبـاط    

  بـا جامعـه   اي بـر روابـط روسـیه   

ـ    طـور   هتوجه بـه غـرب ب
ارتباط با جهـان غـرب   

 یی، فقـدان آشـنا  یاز طرفـ 
ـ   ه در یکـ طور هد بنگرنـد؛ ب
ـ  يهـا  ژه رسانه  یغرب
انـد   هـا داشـته   ها با چچن

 ۀنسبت بـه همـ   یمجموعه و احساس نگران
ها حکایـت از آن   ی نظرسنجی

دارد که نگاه مثبتی نسبت به ایران در میان مردم روسیه وجود ندارد و آنجا که بحـث  
شود، همۀ مسلمانان ازجمله ایران، پـس از امریکـا و چـین قـرار     

و  22روسـیه در  » بنیاد افکار عمـومی 
درصـد آن را   27ایـران را دوسـت و   

ـ  تر عمل می والنه کند و درنتیجه، راه براي توافق باز شود و روسیه در مقابل ای
لیـون مسـلمان دارد و اگـر ایـران    می 30 ، روسیه حدودبه تعبیري .اي تنها بماند

  .اي شود، قسمت جنوبی روسیه به مخاطره خواهد افتاد
تر نسبت به مسـائل هسـته   طور جدي ها از چه زمانی به اما این نکته که روس

سیسات هستهأموضوع تآغاز این نگرش را به  اي عده اند، ایران نگران شده
امور خارجه روسیه، اعالم شد کـه در سایت رسمی وزارت  .دانند می

موجب سلب اعتماد روسیه از ایران شده است سیسات فردو،
مسـائل  تـرین   سـخت «: نویسـد  ارشد مسائل ایران در روسیه نیـز مـی  

روسـیه عالقـه  . اي ایـران اسـت   برنامـه هسـته  در مـورد   گیـري 
اما با توجه به وضـعیت عـراق و    .اي در مرزهاي خود ندارد هاي جدید هسته

تواند منجر به عواقب منفـی  علیه ایران می استفاده از زور افغانستان،
کـرد،  سازي اورانیوم در شهر قم را مخفـی نمـی   سیسات غنی
درنظـر گـرفتن ارتبـاط     کـاري بـا   چنـین پنهـان  . اي آن داشت هسته  بیشتري به برنامه

اي بـر روابـط روسـیه    انـرژي هسـته   ۀتوسـع  ،موجود بین روسیه و ایران
 .(Mamedova, 2010: 2) »افکند نیز سایه می المللی

ـ    هکشود  یپنداشته م يشورکران یز ایها ن از نگاه روس توجه بـه غـرب ب
ارتباط با جهـان غـرب    ين است با برقرارکمم لحظهآن مهم است و هر  يبرا

از طرفـ . ونددیه بپینندگان روسک ا به جمع محاصرهیکژه امر
ـ تهد دیـدة  ه آن را بهکران، باعث شده یجامعه روس با ا ـ  ی د بنگرنـد؛ ب

ژه رسانهیو هست و بیران چندان دوستانه نینگاه به ا ها معموالً ی
ها با چچن ه روسک یالتکمش. اند ثر بودهؤران میها از ا در ترس روس

مجموعه و احساس نگران یکها در  مسلمان ۀدادن هم ز در قرار
ی نظرسنجیبرخ (Saivetz, 2006: 9-11) .داشته است یآنها نقش مهم

دارد که نگاه مثبتی نسبت به ایران در میان مردم روسیه وجود ندارد و آنجا که بحـث  
شود، همۀ مسلمانان ازجمله ایران، پـس از امریکـا و چـین قـرار      تهدیدات مطرح می

بنیاد افکار عمـومی «همچنین در یک نظرسنجی دیگر که . گیرند
ایـران را دوسـت و   مـردم  درصـد   37، انجـام داده  2006آوریل 

  

  

والنهئمس
اي تنها بماند هسته
اي شود، قسمت جنوبی روسیه به مخاطره خواهد افتاد هسته

اما این نکته که روس
ایران نگران شده

می مربوط
سیسات فردو،أشدن ت

ارشد مسائل ایران در روسیه نیـز مـی  
گیـري  تصمیم
هاي جدید هسته قدرت

افغانستان،
سیسات غنیأایران ت

بیشتري به برنامه
موجود بین روسیه و ایران

المللی بین
از نگاه روس

برا يجد
ژه امریو هو ب

جامعه روس با ا
ینظرسنج

در ترس روس
ز در قرارین

آنها نقش مهم
دارد که نگاه مثبتی نسبت به ایران در میان مردم روسیه وجود ندارد و آنجا که بحـث  

تهدیدات مطرح می
گیرند می
آوریل  23



در مورد همکاري روسیه با ایران 
درصـد   19، درصـد مخـالف  

، ، ایران را غیرمتجاوز
(FOM, 2006 تـه  کن یک

ران ندارند و بعضاً آن را با عـراق  
 يهـا  رسانه يرار خبرها

نسبت به  یه، نگاه مثبت
ر یثأت یهم ب ید مسائل بوسن

. بـوده اسـت   یله مهمـ 
اگرا، بـرخالف  یست، اسـالوگرا و اوراسـ  
ـ  وت کسـ  ه دلیـل ژه ب

 بـود  پـیش ار بهتر از 

اسـالمی   جمهـوري را به دشـمن  
» دیگـر «انقـالب اسـالمی در مقابـل    

 وجـود نـدارد و طبعـاً   
هـاي موجـود میـان     استفاده از شکاف

  .هاي بزرگ را براي ایران به یک استراتژي مهم تبدیل کرده است
تـر از   جـدي  رطـو  گرچه سیاست نگاه به شـرق در ایـران از اوان انقـالب و بـه    

اي  عنـوان مرحلـه   اما بـه 
جدید در بازتعریف رویکردهـاي حـاکم بـر سیاسـت خـارجی و برقـراري ارتبـاط        

داران  طـرف . بسـیار پررنـگ شـد   
سیاست نگاه به شرق بر این باورند که گرایش ایران به شرق و اتحاد بـا کشـورهاي   
نبود متحد اسـتراتژیک را  

المللـی، الگوهـاي    بـین 

در مورد همکاري روسیه با ایران . اند درصد هم نظري نداشته 36غیردوست دانسته و 
درصـد مخـالف   25، درصـد موافـق   38اي نیـز   و توسعۀ انـرژي هسـته  

، ایران را غیرمتجاوزدرصد مردم 37. اند درصد ناآگاه از موضوع بوده 18 تفاوت و
(2006 .اند درصد نظري نداشته 29درصد آن را متجاوز دانسته و 

ران ندارند و بعضاً آن را با عـراق  یاز ا یه عمدتاً شناختیه مردم روسکست ا ن
رار خبرهاکموارد ت ياریران هم در بسینند و اخبار در مورد ایب ی

ه، نگاه مثبتیه در روسکاست  دلیلن ین موضوع عمدتاً به ایا. است
د مسائل بوسنیشا. دانند یم ییها خود را اروپا اروپا وجود دارد و روس

له مهمـ ئها مسـ  روس يبرا یران از مسلمانان بوسنیت اینبوده و حما
ست، اسـالوگرا و اوراسـ  یمونکاستمداران و نخبگان یان سیالبته در م
ـ یو هران وجود دارد و بینسبت به ا يان، نگاه مساعدتریگرا ژه ب

ار بهتر از یها بس ان آن گروهیران در میران در قبال مسائل چچن، وجهه ا
 .)Shlapentokh, Sep 2009: به

  نگاه ایران به روسیه
را به دشـمن  امریکا  ،اي از رویدادها در پنجاه سال اخیر مجموعه

انقـالب اسـالمی در مقابـل    » خـود «از این دیدگاه، اساساً . تتبدیل کرده اس
وجـود نـدارد و طبعـاً    سـادگی  امریکایی به موقعیتی رسیده که امکان تفاهم با آن بـه 

استفاده از شکافالمللی و یا  چنین موضعی، نیاز به یارگیري بین
هاي بزرگ را براي ایران به یک استراتژي مهم تبدیل کرده است

گرچه سیاست نگاه به شـرق در ایـران از اوان انقـالب و بـه    
اما بـه هاي پایان جنگ تحمیلی مورد توجه دولت قرار گرفت، 

جدید در بازتعریف رویکردهـاي حـاکم بـر سیاسـت خـارجی و برقـراري ارتبـاط        
بسـیار پررنـگ شـد    دولـت نهـم  تر با کشورهاي شرقی از زمان 

سیاست نگاه به شرق بر این باورند که گرایش ایران به شرق و اتحاد بـا کشـورهاي   
نبود متحد اسـتراتژیک را   ۀمین و مسئلأملی ایران را ت تواند منافع ی مییقدرتمند آسیا

بـین  ۀبر این مبنـا، روسـیه و چـین در عرصـ    . براي ایران حل کند
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غیردوست دانسته و 
و توسعۀ انـرژي هسـته  

تفاوت و بی
درصد آن را متجاوز دانسته و  34

نیمهم ا
یم یکی
است یغرب

اروپا وجود دارد و روس
نبوده و حما
البته در م
گرا غرب

ران در قبال مسائل چچن، وجهه ایا
به. ك.ر(

نگاه ایران به روسیه
مجموعه

تبدیل کرده اس
امریکایی به موقعیتی رسیده که امکان تفاهم با آن بـه 

چنین موضعی، نیاز به یارگیري بین
هاي بزرگ را براي ایران به یک استراتژي مهم تبدیل کرده است قدرت

گرچه سیاست نگاه به شـرق در ایـران از اوان انقـالب و بـه    
هاي پایان جنگ تحمیلی مورد توجه دولت قرار گرفت،  سال

جدید در بازتعریف رویکردهـاي حـاکم بـر سیاسـت خـارجی و برقـراري ارتبـاط        
تر با کشورهاي شرقی از زمان  نزدیک

سیاست نگاه به شرق بر این باورند که گرایش ایران به شرق و اتحاد بـا کشـورهاي   
قدرتمند آسیا

براي ایران حل کند
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کردنـد   اي را ارائه مـی 
اسـتراتژیک و فراتـر از   

هـا   همکاري يگسترش روابط اقتصادي، بر ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک براي ارتقا
کید داشته است تا براي ایجاد توازن با غرب بـه موقعیـت   

نمود اصلی ایـن   )1387
در عضویت ناظر ایران در سازمان همکاري شـانگهاي و درخواسـت   
در کنفرانسی که در ایران در مورد سـازمان  
برگزار شد، بسیاري از سـخنرانان بـر نقـش سـازمان همکـاري شـانگهاي       

 در نشســت .جهــانی در مقابــل تهدیــد غــرب ســخن گفتنــد
جمهـور ایـران اظهـار    
تیـک و ژئواکونومیـک در   
هاي اقتصادي، فرهنگی و سیاسی خود 
هـاي شـانگهاي و کشـورهاي    
عنـوان عضـو دائـم آن باعـث     
منزلت امنیتی کشور و تحکیم روابط دیپلماتیک با کشـورهاي عضـو خواهـد    

عنـوان   نقـش روسـیه و چـین بـه    
» محـوري اسـت   ،در پـذیرفتن کشـورمان در ایـن سـازمان    

 هـاي  شـود بـا سیاسـت   
. دارد هـایی  گرا در روسیه نیز اشـتراك 

قطبی مبتنی بـر هژمـونی   
هـایی   دولـت  ز استقالل عمل

دهند مسائل خود را در 
المللـی و تعامـل بـا     المللی با حضور و نفوذ خود در مجامع بـین 

وفصل کنند و اهمیت ایران در ایـن سـطح   
کوشد تا از مواضع ایران در قبـال امریکـا و   

نظام «روسیه با . ها بهره ببرد

اي را ارائه مـی  ی و تعامل با بازیگران منطقهیگرا هاي موازنه جدیدي از گرایش
اسـتراتژیک و فراتـر از   درواقع، سیاست نگاه به شـرق، تفکـري    .)1387دیوساالر، 

گسترش روابط اقتصادي، بر ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک براي ارتقا
کید داشته است تا براي ایجاد توازن با غرب بـه موقعیـت   أبه سطح امنیتی و دفاعی ت
1387احدي و ثقفی عامري، : به .ك.ر( .ایران در جهان کمک کند

در عضویت ناظر ایران در سازمان همکاري شـانگهاي و درخواسـت    توان نگاه را می
در کنفرانسی که در ایران در مورد سـازمان  . براي عضویت رسمی در آن سازمان دید

برگزار شد، بسیاري از سـخنرانان بـر نقـش سـازمان همکـاري شـانگهاي       شانگهاي 
جهــانی در مقابــل تهدیــد غــرب ســخن گفتنــد ۀعنــوان یــک جبهــ

جمهـور ایـران اظهـار     معاون رئـیس  رحیمیوزیران کشورهاي عضو سازمان، 
تیـک و ژئواکونومیـک در   یتوجه به جایگـاه ژئوپل  جمهوري اسالمی ایران با«
هاي اقتصادي، فرهنگی و سیاسی خود  ها و توانمندي ظرفیت ویژه با تکیه بر ه

هـاي شـانگهاي و کشـورهاي     همکاري هاي خود را با سازمان آمادگی دارد همکاري
عنـوان عضـو دائـم آن باعـث      حضور ایـران بـه  . عضو گسترش داده و تعمیق بخشد

منزلت امنیتی کشور و تحکیم روابط دیپلماتیک با کشـورهاي عضـو خواهـد    
نقـش روسـیه و چـین بـه    . دبـر کـافی   ةبهر ،نظر باید از این فرصت شد که به

در پـذیرفتن کشـورمان در ایـن سـازمان    متحدان خـارجی ایـران   
 .)1389مهدوي رجاء، 

شـود بـا سیاسـت    تلقی می »سیاست نگاه به شرق«عنوان  در ایران به آنچه
گرا در روسیه نیز اشـتراك  اسالوگرا و اوراسیاگرا و ضدآتالنتیک 

قطبی مبتنی بـر هژمـونی    المللی تک این جریانات در روسیه نیز با نگرانی از نظام بین
ز استقالل عملالمللی، ا هاي آن در مسائل بین گرایی جانبه امریکا و یک

دهند مسائل خود را در  ها ترجیح می روس به بیان دیگر، .کنند چون ایران استقبال می
المللی با حضور و نفوذ خود در مجامع بـین  سطح جهانی و بین

وفصل کنند و اهمیت ایران در ایـن سـطح    ها حل اتحادیه اروپا و سایر قدرت
کوشد تا از مواضع ایران در قبـال امریکـا و    است و مسکو میها تاکتیکی  براي روس

ها بهره ببرد مسائل جهانی آن، بیشتر براي ادعاهاي خود در آن حوزه

  

  

جدیدي از گرایش
دیوساالر، (

گسترش روابط اقتصادي، بر ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک براي ارتقا
به سطح امنیتی و دفاعی ت
ایران در جهان کمک کند

نگاه را می
براي عضویت رسمی در آن سازمان دید

شانگهاي 
عنــوان یــک جبهــ بــه

وزیران کشورهاي عضو سازمان،  نخست
«: داشت
همنطقه ب

آمادگی دارد همکاري
عضو گسترش داده و تعمیق بخشد

منزلت امنیتی کشور و تحکیم روابط دیپلماتیک با کشـورهاي عضـو خواهـد     يارتقا
شد که به

متحدان خـارجی ایـران   
مهدوي رجاء، (

آنچه
 گرا، ملی

این جریانات در روسیه نیز با نگرانی از نظام بین
امریکا و یک

چون ایران استقبال می
سطح جهانی و بین

اتحادیه اروپا و سایر قدرت امریکا،
براي روس

مسائل جهانی آن، بیشتر براي ادعاهاي خود در آن حوزه



 نگران نادیده گرفتن نقش خود در
ی امریکاسـت امـا ایـن هـدف     

 آلمـان و چـین،   کوشد همراه با فرانسـه، 
فراتـر از اقـدامات    هـا 

 .دهنـد  کـار خاصـی انجـام نمـی    
کوشـد آن را در   المللـی امـروز را پذیرفتـه و مـی    

در . دوران جنگ سرد حفـظ کنـد  
 تنهـا اوراسـیا و خاورمیانـه، روسـیه    

تـر،   بـه بیـان روشـن   . 
جمهـوري  اما  .مسکو تنها در سطح مناطق فرعی است که براي ایران نقش قائل است

سطح  خود را بیشتر در
اصـلی روابـط تهـران و    
گران روابط دو کشور و نیز 

. خـوبی درك نشـده اسـت   
هاي آنهـا، پیچیـدگی   
خاصی دارد و از زمان قبایل پراکندة روس پـیش از تشـکیل دولـت روس، پـذیرش     
، حاکمیـت شـاهان پروسـی، اتحـاد مقـدس،      
سالۀ اخیر از زمان طـرح اندیشـۀ   
تاکنون این موضوع جریان داشته است و تأکیـد بـر دوره پـوتین و    
سال اخیر بـراي فهـم نسـبت روسـیه و غـرب کـافی       

از . دبینـ  یه دوره پوتین، امروزه خود را در سنجه و عیار غـرب مـی  
هاي مـورد نیـاز بـراي توسـعه     

یابـد و   المللی مسـکو در آن عرصـه و در نسـبت بـا آن، معنـا مـی      
نظـر   بـه ي دیگـر،  از سو

رسد دولتمردان دو کشور نیـز تـا حـدودي هنـوز در فضـاي مبهمـی نسـبت بـه         
این موضـوع در فقـدان درك روشـن از جایگـاه هـر کشـور در       

نگران نادیده گرفتن نقش خود در ندارد و صرفاً داري لیبرال مشکلی سرمایه» 
ـ گرا جانبه روسیه مخالف یک. است» المللی نظام بین ی امریکاسـت امـا ایـن هـدف     ی

کوشد همراه با فرانسـه،  می محدود به مسائل مختلفی است و عمدتاً
هـا  روس. المللـی موجـود کنـد    را مقید بـه نهادهـاي بـین   
کـار خاصـی انجـام نمـی     هاي درجـه اول،  دیپلماتیک و تعامالت میان قدرت

المللـی امـروز را پذیرفتـه و مـی     مسکو منطق معادالت بین 
دوران جنگ سرد حفـظ کنـد  ها و هنجارهاي برآمده از  رژیم ارچوب نهادها،

اوراسـیا و خاورمیانـه، روسـیه     پاسیفیک، اي در آتالنتیک، هاي منطقه سطح نظام
. داند امنیت ملی خود می ةمنافع سیاسی وحوز ةاوراسیا را حوز

مسکو تنها در سطح مناطق فرعی است که براي ایران نقش قائل است
خود را بیشتر در هايتهدید ،عقیدتی عنوان یک نظام سیاسی و ان بهیراسالمی 

اصـلی روابـط تهـران و     ۀبیند واز اینجاست که بـه نکتـ   میالمللی  نظام جهانی و بین
گران روابط دو کشور و نیز  ی اساسی در میان تحلیلیاه رسیم که سوءتفاهم مسکو می

  .(See: Katz, 2008) آورد اندرکاران امر پدید می
خـوبی درك نشـده اسـت    شاید مسئله و نسبت روسیه بـا غـرب در ایـران بـه    

هاي آنهـا، پیچیـدگی    ها و رقابت تعامالت روسیه با اتحادیه اروپا و امریکا و اختالف
خاصی دارد و از زمان قبایل پراکندة روس پـیش از تشـکیل دولـت روس، پـذیرش     

، حاکمیـت شـاهان پروسـی، اتحـاد مقـدس،      پطرکبیـر گرایی  مسیحیت شرقی، غرب
سالۀ اخیر از زمان طـرح اندیشـۀ    پذیرش کمونیسم آلمانی و سرانجام تحوالت بیست

تاکنون این موضوع جریان داشته است و تأکیـد بـر دوره پـوتین و     گورباچف
سال اخیر بـراي فهـم نسـبت روسـیه و غـرب کـافی        70سال اخیر و یا حتی 

یه دوره پوتین، امروزه خود را در سنجه و عیار غـرب مـی  حتی روس
هاي مـورد نیـاز بـراي توسـعه      نگاه کرملین، غرب مدل توسعه و منبع تأمین فناوري

المللی مسـکو در آن عرصـه و در نسـبت بـا آن، معنـا مـی       است و نقش بین
از سو. هنجارهاي اروپایی آمال و آرزوي روشنفکران روسی است

رسد دولتمردان دو کشور نیـز تـا حـدودي هنـوز در فضـاي مبهمـی نسـبت بـه         
این موضـوع در فقـدان درك روشـن از جایگـاه هـر کشـور در       . یکدیگر قرار دارند
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» جهانی
نظام بین«

محدود به مسائل مختلفی است و عمدتاً
را مقید بـه نهادهـاي بـین   امریکا 

دیپلماتیک و تعامالت میان قدرت
 درواقع،

ارچوب نهادها،هچ
سطح نظام

اوراسیا را حوز
مسکو تنها در سطح مناطق فرعی است که براي ایران نقش قائل است

اسالمی 
نظام جهانی و بین

مسکو می
اندرکاران امر پدید می دست

شاید مسئله و نسبت روسیه بـا غـرب در ایـران بـه    
تعامالت روسیه با اتحادیه اروپا و امریکا و اختالف

خاصی دارد و از زمان قبایل پراکندة روس پـیش از تشـکیل دولـت روس، پـذیرش     
مسیحیت شرقی، غرب

پذیرش کمونیسم آلمانی و سرانجام تحوالت بیست
گورباچفجدید 

سال اخیر و یا حتی  15یا 
حتی روس. نیست

نگاه کرملین، غرب مدل توسعه و منبع تأمین فناوري
است و نقش بین

هنجارهاي اروپایی آمال و آرزوي روشنفکران روسی است
رسد دولتمردان دو کشور نیـز تـا حـدودي هنـوز در فضـاي مبهمـی نسـبت بـه          می

یکدیگر قرار دارند
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از نگاه ایران، روسیه یک بازیگر قدرتمند اسـت  
گراهـا قصـد انتقـام از امریکـا و     
لذا هر حرکـت در روسـیه و هـر    

عنـوان   شـود بـه   اي مـی 
از ایـن نگـاه، سـرانجام روسـیه در مقابـل      
جمهوري اسالمی ایران را بـازیگري  
بینـد و ایـران اولویـت بـاالیی در     

ـ ه را در مـورد ا ی ران ی
ـ سـتند و ا یقائـل ن  ران را ی

هـا را در جهـان تکـرار    
ـ   موجـود   یالمللـ  نیاسـت ب
ه یه روسـ کـ ند؛ چراکجاد 

، اروپـا،  )المنافع کشورهاي مستقل مشترك
هـا   لـذا روس . است) 
خود را خاتمـه   یستم

ان یـ بـه ب . رنـد یطـرف قـرار نگ  
شـتر  یه را بیران، روسـ 

 يران برایابه ه، یخواهد و روس
Russian Foreign Policy 

هـا   ها، تصورات و برداشـت 
ه بـه آنهـا اشـاره    کـ هسـت  

 يعـدم مزاحمـت بـرا   
ـ . نگرانه تعلق گرفته اسـت   ۀنمون
خـزر،   يا فصل مسائل منطقه
ل کشـ  ییه سـاختارها 

از نگاه ایران، روسیه یک بازیگر قدرتمند اسـت  . سیاست خارجی دیگري ریشه دارد
گراهـا قصـد انتقـام از امریکـا و      و ملـی  ب، نظامیـان .گ.که تحت رهبري مأموران کا

لذا هر حرکـت در روسـیه و هـر    . زودي به این نقطه خواهد رسید غرب را دارد و به
اي مـی  اي که در آن به امریکا و خصـومت بـا آن اشـاره    اظهار عقیده

از ایـن نگـاه، سـرانجام روسـیه در مقابـل      . شـود  رسیدن به زمان موعود پنداشته مـی 
جمهوري اسالمی ایران را بـازیگري   ،از این نگاه، دولت روسیه. گیرد یکا قرار می

بینـد و ایـران اولویـت بـاالیی در      آمیـز مـی   قدرتمند و ضروري براي آن فضاي تنش
  .سیاست خارجی روسیه دارد

ـ س اکـ امالً عکها  ه روسکن است یمهم ا ۀاما نکت ین قضـ ی
قائـل ن  یران چندان اصـالت یاستقالل عمل ا يراآنها ب. درنظر دارند

هـا را در جهـان تکـرار     گـري شـوروي   ه انقالبـی کپندارند  یم یجهان سوم 
ـ  یا در سیکـ امر يدردسرها برا یجاد برخیا يکند و برا اسـت ب
جاد یه ایروس يبرا يا نهید هزینبا ،تین وضعیاما ا. ت دارد
کشورهاي مستقل مشترك( ر منطقه پیرامونیینظ يتر مهم يها

) انهیخاورم(ت پنجم یران در درون اولویا و شرق دارد و ا
ستمیضدس يها ران مخالفتینند، اکه اشاره که هرجا کانتظار دارند 
طـرف قـرار نگ   یـک دشوار انتخـاب   يها یر سر دوراهدهد تا آنها ب

ـ ا. گر دارندیدیکاز  یرواقعیغ هاییتر، دو طرف انتظار ران، روسـ ی
خواهد و روس یم) ایکمقابله با امر( یالملل نیالن نظام بکسطح 

ــن يا ســطوح دوجانبــه و منطقــه  Russian Foreign Policyو  1388کرمــی، ( از داردی

Concept(.  
ها، تصورات و برداشـت  تیها، ذهن شتر به نگرشیه بکن مسائل یاما جدا از ا

هسـت   یالتکز مشـ یـ ن ینیو ع یعمل يها گردد، در عرصه
عـدم مزاحمـت بـرا    بـر  رشـت ی، بيا شـور در سـطح منطقـه   کدو  يارکهم. 

نگرانه تعلق گرفته اسـت  ندهیا، سازنده و آیمتر به مسائل پوکگر بوده و 
فصل مسائل منطقه و حل يبرا يارکالت و سازوکیآن را در فقدان تش

ه سـاختارها کـ ل بوده یمتر ماکه یروس. دیتوان د یم ي و قفقاززکمر

  

  

سیاست خارجی دیگري ریشه دارد
که تحت رهبري مأموران کا

غرب را دارد و به
اظهار عقیده

رسیدن به زمان موعود پنداشته مـی 
یکا قرار میامر

قدرتمند و ضروري براي آن فضاي تنش
سیاست خارجی روسیه دارد

اما نکت
درنظر دارند

 يشورک
کند و برا می
ت داردیاهم
ها تیاولو
ا و شرق دارد و ایکامر

انتظار دارند 
دهد تا آنها ب

تر، دو طرف انتظار روشن
سطح  يبرا

ســطوح دوجانبــه و منطقــه
Concept, 2008

اما جدا از ا
گردد، در عرصه یبرم
. مینک یم

گر بوده و یهمد
آن را در فقدان تش ینیع
مر يایآس



اط خلوت ینقش داشته باشد و منطقه را ح
ـ ا یاسالم ي ز یـ ران نی

 يشـورها ک ،ورکه در منـاطق مـذ  
: بـه . ك.ر( فعال هسـتند 

از این رو، روابط تهران و کرملین با وجود ضرورت گسـترش بـراي پـر شـدن     
همـواره بـا نکتـه     اهمیتی که دو کشور براي یکـدیگر دارنـد،  

به این معنی که ایران بـه روسـیه بیشـتر از هـر     
کند، اما روسـیه   غرب نگاه می

بـه تعبیـر    .اي و دوجانبه توجـه دارد 
در مسکو همکاري گسـترده و فراتـر از برخـی خطـوط     

از اتحـاد بـا   ناشـی   هـاي 
 ـ  جهان قرار دارد ۀمخالف با کشورهاي پیشرفت

معنـاي نادیـده    بـه  بیان این نکتـه اصـالً  
خـوبی   سـاله اخیـر بـه   
تواننـد   هاي مختلف می

هـا بایـد بـا درنظـر گـرفتن      
درواقـع،  . هاي روسیه پیش برود

المللی غربـی و   ننظام بی
ها نقش داشته باشد  ست که در این حوزه

نیز  هادر واکنش به این تهدید
تر اروپایی و نیز همکاري 

تـري نیـز درگیـر     رسد که سیاست شرقی ایران با مشکالت اساسی
یـک دولـت ابتـدا     معموالً
را هـاي آن   گیـري  سیاست خارجی و جهت

عنـوان   بـه  ها، ر این سیاست

نقش داشته باشد و منطقه را حران در آن یچون ا يگریشور دکه 
يه جمهورکمنافع خود دانسته و انتظار دارند  يانحصار 
ه در منـاطق مـذ  کاست  ین درحالیا. ردات را محترم شمین وضع
فعال هسـتند  يطور جد هعرب ب يشورهاکا و اروپا و یکن، امریه، چ

Jonson, 2004: (.  
از این رو، روابط تهران و کرملین با وجود ضرورت گسـترش بـراي پـر شـدن     

اهمیتی که دو کشور براي یکـدیگر دارنـد،   هاي موجود و
به این معنی که ایران بـه روسـیه بیشـتر از هـر     . رو است هروب» تفاوت سطح«

غرب نگاه می هايمحدودسازي تهدیدعنوان یک دولت براي 
اي و دوجانبه توجـه دارد  به مزایاي رابطه با ایران در مسائل منطقه

در مسکو همکاري گسـترده و فراتـر از برخـی خطـوط     «شناسان روس  یکی از ایران
هـاي خطر شود و عنوان یک خطر نگریسته می المللی، به قرمز بین
مخالف با کشورهاي پیشرفت ۀعنوان کشوري که در جبه به

بیان این نکتـه اصـالً   (Mamedova, 2010) ».بیشتراز مزایاي آن است
سـاله اخیـر بـه    دوره پانزده هاي روابط تهران و مسکو نیست و گرفتن واقعیت

هاي مختلف می کشور براساس منافع ملی خود در عرصهدهد که دو  نشان می
هـا بایـد بـا درنظـر گـرفتن       امـا ایـن همکـاري   . دهاي مهمـی داشـته باشـن    همکاري

هاي روسیه پیش برود اي و ظرفیت هاي موجود نظام جهانی، منطقه
نظام بی داري جهانی، با نظام سرمایه مسکو هیچ اولویتی در مخالفت

ست که در این حوزها تنها تالش مسکو این .اتحادیه اروپا ندارد
در واکنش به این تهدید آن را تهدید نکنند و ،نهادهاي غربی پذیرفته شود و

تر اروپایی و نیز همکاري  همکاري با کشورهاي مستقل اولویت اصلی آن دیپلماسی،
  .است
رسد که سیاست شرقی ایران با مشکالت اساسی نظر می اما به

معموالً .دشمن استو منافع ملی و دوست  ۀنخست، رابط
سیاست خارجی و جهت سپس کند و منافع ملی خود را ترسیم می

ر این سیاستهاي جهان در براب قرار داده و دولت این منافعدر خدمت 
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ه کرد یبگ
 ةو حوز

ن وضعیا
ه، چکیتر

 116-118

از این رو، روابط تهران و کرملین با وجود ضرورت گسـترش بـراي پـر شـدن     
هاي موجود و ظرفیت
«اساسی 
عنوان یک دولت براي  چیز به
به مزایاي رابطه با ایران در مسائل منطقه عمدتاً

یکی از ایران
قرمز بین

به ـ  ایران
بیشتراز مزایاي آن است

گرفتن واقعیت
نشان می
همکاري
هاي موجود نظام جهانی، منطقه واقعیت

مسکو هیچ اولویتی در مخالفت
اتحادیه اروپا ندارد

پذیرفته شود و و
اولویت اصلی آن دیپلماسی،

استبا چین 
اما به

نخست، رابط. است
منافع ملی خود را ترسیم می

در خدمت 
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امـا  . شـوند  رقیب، دشمن و یا ترکیبی از برخی از آنهـا نگریسـته مـی   
نیز نوع تقابـل   هاي امریکا و رفتارهاي آن و

 شیـک دشـمن بـر منـافع    
لـذا در  . شـوند  صورت انفعالی تعریف مـی 

مسـئله توجـه   بایـد بـه   
را بـراي سیاسـت    هـایی 

در بسیاري موارد که ناخواسته منـافع  
 و ایـن مشـکل،   چه رفتاري داشته باشند

براي ایـران  . گردد ، برمی
یا اگر  خواهد باشد و

خواهنـد   نیز آنجا که مقامات روس ادعا دارند کـه مـی  
هـاي خـارجی    به طرف

 کم ستد روسیه امروز یازدهمین اقتصاد دنیاست و
بودجـه نظـامی    الزم دارد تا به موقعیت شوروي پیشین برسد یا مـثالً 

واقعیت این است که امکـان  
تـوان بـه    مـی البته . اي در مقابل امریکا در حال حاضر وجود ندارد

گاه  مدت با کشورها اندیشید و
هـیچ وجـه حاضـر نیسـتند زیـر بـار       
ایـران، کمتـر بـه درك    
ها، اهداف و تهدیـدهاي  
 .اي اسـت کـه بایـد انتظـارات واقعـی از آن داشـت      

رابطـه بـا    مهم توجه کرد که اگر منظور از سیاست شرقی،
رسد کـه بسـیارخوب، سـودمند و الزم اسـت، امـا      
د نیز یک واقعیـت اساسـی   

رقیب، دشمن و یا ترکیبی از برخی از آنهـا نگریسـته مـی    متحد، همکار،
هاي امریکا و رفتارهاي آن و دشمنی ه دلیلب ایران،جمهوري اسالمی 

یـک دشـمن بـر منـافع     ۀتدریج به این وضعیت رسیده است که سای هدو دولت، ب
صورت انفعالی تعریف مـی  افتاده و این منافع در پرتو رفتارهاي آن به

بایـد بـه    جاي توجه به اینکه منافع ملی کـدام اسـت،   به هر موضوعی،
هـایی  این موضوع تعارض که جاي امریکا کجاست وداشته باشد 

در بسیاري موارد که ناخواسته منـافع   و ایجاد کرده امریکا خارجی دو کشور ایران و
چه رفتاري داشته باشندباید  معلوم نشده که دقیقاً اند، مشترکی داشته

  .هاي زیادي را براي دو طرف ایجاد کرده است
، برمی»روسیه مساوي با شوروي است« مشکل دوم به تصور

خواهد باشد و روسیه دیگر شوروي نیست و نمی که واقعاًمسئله را  هنوز این
نیز آنجا که مقامات روس ادعا دارند کـه مـی   تواند باشد و نمی ،هم بخواهد

به طرف گاهی براي فروشیا  بیشتر مصرف داخلی و شوروي باشند،
روسیه امروز یازدهمین اقتصاد دنیاست و. خوبی درك نشده است است، به

الزم دارد تا به موقعیت شوروي پیشین برسد یا مـثالً  ،سال وقت
  .درصد بودجه نظامی اعضاي ناتو است 5آن حدود 

واقعیت این است که امکـان  . المللی است بین ۀمسئله دیگر، موضوع ایجاد جبه
اي در مقابل امریکا در حال حاضر وجود ندارد ایجاد چنین جبهه

مدت با کشورها اندیشید و کوتاه محدود و ،خاص هاي اشتراك منافع در موضوع
هـیچ وجـه حاضـر نیسـتند زیـر بـار        بهیک و  هیچهند و روسیه ، اما چین عمل کرد،

ایـران، کمتـر بـه درك     و سرانجام اینکه، در ؛هاي چنین رویارویی مهمی بروند
ها، اهداف و تهدیـدهاي   اولویت. توجه شده استروشنی از سیاست خارجی روسیه 

اي اسـت کـه بایـد انتظـارات واقعـی از آن داشـت       گونـه  سیاست خارجی روسیه به
مهم توجه کرد که اگر منظور از سیاست شرقی، ۀهرحال باید به این نکت
رسد کـه بسـیارخوب، سـودمند و الزم اسـت، امـا       نظر می به کشورهاي شرقی است،

د نیز یک واقعیـت اساسـی   کرروابط  توان جایگزین سایر اي را نمی نکه چنین رابطه

  

  

متحد، همکار،
جمهوري اسالمی 

دو دولت، ب
افتاده و این منافع در پرتو رفتارهاي آن به

هر موضوعی،
داشته باشد 

خارجی دو کشور ایران و
مشترکی داشته

هاي زیادي را براي دو طرف ایجاد کرده است هزینه
مشکل دوم به تصور

هنوز این
هم بخواهد

شوروي باشند،
است، به

سال وقت 50
آن حدود 

مسئله دیگر، موضوع ایجاد جبه
ایجاد چنین جبهه

اشتراك منافع در موضوع
عمل کرد،

هاي چنین رویارویی مهمی بروند هزینه
روشنی از سیاست خارجی روسیه 

سیاست خارجی روسیه به
هرحال باید به این نکت به

کشورهاي شرقی است،
نکه چنین رابطهای

  .است



با جدیدي شده که  ۀرسد مناسبات دو دولت ایران و روسیه وارد یک مرحل
پس از فروپاشی، چند سال طـول  
نافع مشترك در منطقه متمرکز شده و بـه همکـاري بـا    

قه کمک اساسی طاي به ثبات من
ویـژه زمـانی اوج گرفـت کـه روسـیه و غـرب در       
 ویژه بر سر طرح سپر موشکی
هاي رنگی در منطقه موسوم به خـارج  

در  هـایی  اما در دو سال اخیر، با انجام توافق
. رو شـده اسـت   هبرخی از آن مسائل، مناسبات مسکو و تهران با مشکالت جدي روب

تـوان   با بررسی آنها می
اي ایران براي روسیه خاتمه یافته باشـد  

طـی  . بخشی بـه منطقـه تشـریک مسـاعی کننـد     
ري قفقاز و افغانسـتان بـا یکـدیگر همکـا    

بـراي یکـدیگر    یمتقـابل 
توانست با روسیه همکاري نکنـد، امـا بـا توجـه بـه سیاسـت       
خارجی ایران و رقابت آن با غرب، ترکیه، اسـرائیل و کشـورهاي عـرب در منطقـه،     

در معـرض   ۀنمود و البته براي روسی
نیز راهی دیگـر غیـر   ) 
این مسـیر   یلتسینو  

تـا  نظـر   با کارت ایـران بـازي کـرده اسـت، بـه     
میان سـه دولـت ایـران، روسـیه و     
طرفه بوده و این امکان بـراي هریـک از طـرفین وجـود داشـته      
رابطه با امریکا و توافق با آن را بـه یـک تـابو تبـدیل نکـرده      
اما در موضوع تهدیـدزایی  
میان طیفی از دولتمـردان، متخصصـانان   

  گیري
رسد مناسبات دو دولت ایران و روسیه وارد یک مرحل نظر می

پس از فروپاشی، چند سال طـول   يها در نخستین سال. هاي پیش متفاوت است
نافع مشترك در منطقه متمرکز شده و بـه همکـاري بـا    کشید تا دولت روسیه روي م

اي به ثبات من ایران براي این موضوع بپردازد و این همکاري منطقه
ویـژه زمـانی اوج گرفـت کـه روسـیه و غـرب در        هاي دو کشـور بـه   همکاري

ویژه بر سر طرح سپر موشکی و به مختلف هاي ، در موضوع2008تا  2003هاي 
هاي رنگی در منطقه موسوم به خـارج   حمایت غرب از انقالب گسترش ناتو،

اما در دو سال اخیر، با انجام توافق. اساسی رسیدند هاي به تعارض 
برخی از آن مسائل، مناسبات مسکو و تهران با مشکالت جدي روب

با بررسی آنها می .کید شدأچهار عامل ت براین رویداد،  در تحلیل عوامل وقوع
اي ایران براي روسیه خاتمه یافته باشـد   هاي منطقه رسد مزیت نظر نمی دریافت که به

بخشی بـه منطقـه تشـریک مسـاعی کننـد      توانند در ثبات و هنوز دو کشور می
قفقاز و افغانسـتان بـا یکـدیگر همکـا     هایی که دو کشور در آسیاي مرکزي،

متقـابل  هاياند، منافع مشترکی وجود داشت و دو کشور امتیاز
توانست با روسیه همکاري نکنـد، امـا بـا توجـه بـه سیاسـت        داشتند، شاید ایران می

خارجی ایران و رقابت آن با غرب، ترکیه، اسـرائیل و کشـورهاي عـرب در منطقـه،     
نمود و البته براي روسی ذیر میناپ همکاري با روسیه اجتناب ۀگزین

) ییگران امریکا به تعبیر مکرر مقامات و تحلیل( فروپاشی دیگر
 کوزیرف 1993تا  1991هاي  سال طیاز همکاري با ایران نبود؛ 

  .اما مجبور به تجدیدنظر شدند ،
با کارت ایـران بـازي کـرده اسـت، بـه     شود روسیه  اما این که گفته می

میان سـه دولـت ایـران، روسـیه و      ۀدرواقع، رابط. سازي موضوع است ساده حدودي
طرفه بوده و این امکان بـراي هریـک از طـرفین وجـود داشـته       امریکا یک بازي سه
رابطه با امریکا و توافق با آن را بـه یـک تـابو تبـدیل نکـرده       ها، اگرچه روس

اما در موضوع تهدیـدزایی   ،دان تري در این بازي داشته، دست باالنظرند و از این 
میان طیفی از دولتمـردان، متخصصـانان   سفانه چنین ادراکی در أایران براي روسیه، مت
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گیري نتیجه
نظر می به

هاي پیش متفاوت است سال
کشید تا دولت روسیه روي م

ایران براي این موضوع بپردازد و این همکاري منطقه
همکاري. کند
هاي  سال

گسترش ناتو، امریکا،
 ،نزدیک

برخی از آن مسائل، مناسبات مسکو و تهران با مشکالت جدي روب
در تحلیل عوامل وقوع

دریافت که به
و هنوز دو کشور می

هایی که دو کشور در آسیاي مرکزي، سال
اند، منافع مشترکی وجود داشت و دو کشور امتیاز کرده

داشتند، شاید ایران می
خارجی ایران و رقابت آن با غرب، ترکیه، اسـرائیل و کشـورهاي عـرب در منطقـه،     

گزین طبعاً
فروپاشی دیگر

از همکاري با ایران نبود؛ 
،را رفتند

اما این که گفته می
حدودي

امریکا یک بازي سه
اگرچه روس. است
ند و از این بود

ایران براي روسیه، مت
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سیه وجود دارد و مرتـب  
تنهـا محـدود بـه     ،شود، اما موضـوع 

آنچـه در ایـن    .چین نیز وجود دارد
مسـکو انتظـار دارد   . 
ارچوب هــدر چ ،اي هســته
چهـارمی را بـراي    مؤلفـۀ 

ـ     دسـت دهـد و   هتـري از وضـعیت را ب
و  هـا ایران و روسیه را تحلیـل کنـد، سـطوح نامتقـارن روابـط و انتظار     

. وجود استاز روابط م
 »نگـاه بـه شـرق   «نگرش ایران به روسیه در قالب سیاسـت  

این سیاست، از همان ابتدا باري را بر دوش مناسـبات تهـران و مسـکو سـوار     
یران در طول سـه دهـه حیـات انقالبـی     

متحـد  «خود بر استقالل عمـل سیاسـت خـارجی و روسـیه نیـز بارهـا بـر نداشـتن         
گرچـه،  . انـد  کیـد کـرده  

بسیار مهم بوده است، اما همواره محدود 
سـو، و بـازي روسـیه در سـطح     

همـین نکتـه   . الملل مانده است
میـان   بحـث فرصـت و کـارت و تهدیـد را بـه     

تـوجهی ایـران بـه     رواقع، عدم توجه روسیه به استقالل عمل ایـران و بـی  
روسیه مسـاوي  «هاي نادرست مانند 

کـه  است ، شرایطی را رقم زده 
ه و خواهد بود، صورت گیرد؛ 

شـکل دیگـري    سـو بـه  
توان چنین گفت که نه ایران حاضر است 
روسیه دنبال چنین چیزي است، امـا  

  .ایجادنشده را از دیگري دارند

سیه وجود دارد و مرتـب  رو نگاران روزنامهگران و  مراکز مطالعاتی استراتژیک، تحلیل
شود، اما موضـوع  کید میأاحتمالی ایران براي آینده ت هاي

چین نیز وجود دارد ایران نیست و این نگاه نسبت به غرب، ترکیه و
. گردد روسیه از ایران برمی هايآفرین است به انتظار رابطه مسئله

هســته ةرونــدالمللــی نظیــر پ بــین هــاي کــه تهــران در موضــوع
مؤلفـۀ هاي کرملین حرکت کند و این موضوعی است که 

  .کند تر وارد کار می تحلیل روشن
ـ    تواند تبیین روشـن  این عامل مهم که می تـري از وضـعیت را ب

ایران و روسیه را تحلیـل کنـد، سـطوح نامتقـارن روابـط و انتظار      ۀاساس رابط
از روابط م) مرکز حکومت ایران( پندارهاي خاکستري کرملین و پاستور

نگرش ایران به روسیه در قالب سیاسـت   در این سوي داستان نیز
این سیاست، از همان ابتدا باري را بر دوش مناسـبات تهـران و مسـکو سـوار     

یران در طول سـه دهـه حیـات انقالبـی     ا. کرده که توان حمل آن وجود نداشته است
خود بر استقالل عمـل سیاسـت خـارجی و روسـیه نیـز بارهـا بـر نداشـتن         

کیـد کـرده  أدر دنیاي جدید و خاتمه یافتن عصر اتحادهـا ت » استراتژیک
بسیار مهم بوده است، اما همواره محدود  یهاي دو سو و منطقه ههاي دوجانب همکاري

سـو، و بـازي روسـیه در سـطح      به استقالل عمل ایران در سیاست خـارجی از یـک  
الملل مانده است نقش و جایگاه آن در نظام بین و موقعیت، المللی

ـ  است که در تحلیل بسیار سـاده  بحـث فرصـت و کـارت و تهدیـد را بـه      ريت
رواقع، عدم توجه روسیه به استقالل عمل ایـران و بـی  د. 

هاي نادرست مانند  و پنداشت »الملل بین بازي در سطح نظام
، شرایطی را رقم زده »المللی شرقی بین ۀتصور ایجاد یک جبه«و  »
ه و خواهد بود، صورت گیرد؛ هاي بزرگ بود که امري رایج در میان قدرت، »

سـو بـه   هاي گرجستان و لهستان نیز در آن امري که اینک براي دولت
توان چنین گفت که نه ایران حاضر است  تر می در یک جمله ساده .رقم خورده است

روسیه دنبال چنین چیزي است، امـا   هاي اتحاد با روسیه را بپردازد و نه اساساً
ایجادنشده را از دیگري دارند يدو طرف، انتظار اتحادگویا، هر 

  

  

مراکز مطالعاتی استراتژیک، تحلیل
هايبر خطر

ایران نیست و این نگاه نسبت به غرب، ترکیه و
رابطه مسئله

کــه تهــران در موضــوع
هاي کرملین حرکت کند و این موضوعی است که  سیاست

تحلیل روشن
این عامل مهم که می

اساس رابط
پندارهاي خاکستري کرملین و پاستور

در این سوي داستان نیز
این سیاست، از همان ابتدا باري را بر دوش مناسـبات تهـران و مسـکو سـوار     . است

کرده که توان حمل آن وجود نداشته است
خود بر استقالل عمـل سیاسـت خـارجی و روسـیه نیـز بارهـا بـر نداشـتن         

استراتژیک
همکاري

به استقالل عمل ایران در سیاست خـارجی از یـک  
المللی بین

است که در تحلیل بسیار سـاده 
. آورد می

بازي در سطح نظام«منطق 
»شوروي

»معامله«
امري که اینک براي دولت

رقم خورده است
هاي اتحاد با روسیه را بپردازد و نه اساساً هزینه

گویا، هر 



مشـکالت  . اما براي آیندة این روابط، نباید پنداشت که بازي خاتمه یافته است
بسیاري میان روسیه و غرب وجود دارد که همچنان باقی خواهد مانـد ولـو مـدتی    

در از سوي دیگر، روابط دو دولت ایـران و روسـیه، حتـی    
تـا   1970هاي  ویژه در سال

ها نیز براي روابط تجاري و منـافع مشـترك دو کشـور،    
تـوان   رسـد کـه مـی    نظر می

هاي اقتصادي و فنـی سـودمندي   
ها در زمینۀ انرژي، فنـاوري، ارتباطـات   

روسـیه  . اي براي دو طرف اهمیت زیـادي دارد 
اي دارد که مورد توجه کشورهایی چون چـین، ترکیـه و هنـد    
. ایران نیز قدرت پرداخت خود را در شرایط بحران جهانی حفظ کرده اسـت 

هـا جـدي    هاي نفت و گاز تمایل به تـداوم ایـن همکـاري   

اما براي آیندة این روابط، نباید پنداشت که بازي خاتمه یافته است
بسیاري میان روسیه و غرب وجود دارد که همچنان باقی خواهد مانـد ولـو مـدتی    

از سوي دیگر، روابط دو دولت ایـران و روسـیه، حتـی    . مسکوت گذاشته شوند
ویژه در سال بندي دورة جنگ سرد نیز در سطح مناسبی به زمان بلوك

ها نیز براي روابط تجاري و منـافع مشـترك دو کشـور،     روس. جریان داشت
نظر می المللی جدید به محدودیتی قائل نیستند و در شرایط بین

هاي اقتصادي و فنـی سـودمندي    ر حوزهدو کشور د. این مناسبات را بازتنظیم نمود
ها در زمینۀ انرژي، فنـاوري، ارتباطـات    این همکاري. اي براي یکدیگر دارند

اي براي دو طرف اهمیت زیـادي دارد  فرهنگی و اجتماعی و مسائل منطقه
اي دارد که مورد توجه کشورهایی چون چـین، ترکیـه و هنـد     بازار فناوري گسترده

ایران نیز قدرت پرداخت خود را در شرایط بحران جهانی حفظ کرده اسـت 
هاي نفت و گاز تمایل به تـداوم ایـن همکـاري    ویژه در حوزة فناوري

ù  

    

  

 

ین
ه ب
نام
صل
ف

 
ی 
رج
 خا
بط
روا

ی 
ملل
ال

® 
وم 
ل د
سا

® 
شم

ره 
ا

وم
س

 
® 

یز 
پای

13
89

196  

اما براي آیندة این روابط، نباید پنداشت که بازي خاتمه یافته است
بسیاري میان روسیه و غرب وجود دارد که همچنان باقی خواهد مانـد ولـو مـدتی    

مسکوت گذاشته شوند
زمان بلوك

جریان داشت 1979
محدودیتی قائل نیستند و در شرایط بین

این مناسبات را بازتنظیم نمود
اي براي یکدیگر دارند فزاینده

فرهنگی و اجتماعی و مسائل منطقه
بازار فناوري گسترده

ایران نیز قدرت پرداخت خود را در شرایط بحران جهانی حفظ کرده اسـت . است
ویژه در حوزة فناوري به

ù .است
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http://www.iranembassy.ru/fa/index.php

  ها نوشت
  :نگاه کنید به سایت سفارت ایران در مسکو

http://www.iranembassy.ru/fa/index.php 

    

  

  

  

نوشت پی
نگاه کنید به سایت سفارت ایران در مسکو. 1

  
  



مرکز تحقیقـات   :تهران

سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران در پرتـو       

 :تهـران  .ست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران  

نامـه پگـاه    هفتـه ، »ریارویکرد نگاه به شرق در روابط خارجی ایران

 14 ،ســایت ایــراس ،»ه در دوره اوبامــا

 ،تهـران  ،مجموعه مقاالت روابـط ایـران و روسـیه   

، 19، شـماره  گـزارش تحلیلـی  

معاونـت   :تهـران ، ها و نقـش غـرب  

 .پایگاه خبري تحلیلی روسیران
انتشـارات   :تهـران  .هـا 

  .ارت امور خارجهانتشارات وز
 .انتشارات وزارت امور خارجه

(www.tabnak.ir/83345/1388/11/7  
  .، سایت ایراس

سـایت بررسـی    ،روسـیه شـریکی نـامطمئن بـراي ایـران     

  فارسی
تهران .ایران و سیاست نگاه به شرق .1387. افسانه و ثقفی عامري

  .استراتژیک
سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران در پرتـو        .1387. حاجی یوسفی، امیر محمـد 
  .خارجهامور وزارت انتشارات  :تهران .اي تحوالت منطقه

ست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران  سیا .1388. دهقانی فیروز آبادي، سید جالل
  .سمت
رویکرد نگاه به شرق در روابط خارجی ایران« .1387. دیوساالر، مجید
 .237، شماره حوزه

ه در دوره اوبامــایروســ و کــایروابــط آمر«. 1389. مهــدي 
  .بهشتیارد

مجموعه مقاالت روابـط ایـران و روسـیه    .1387. سنایی، مهدي و کرمی، جهانگیر
 .موسسه مطالعات ایراس

گـزارش تحلیلـی  ، »مل در سیاست نگاه به شرقأت« .1384. نیا، محسن
  .مرکز تحقیقات استراتژیک

ها و نقـش غـرب   ایران و روسیه؛ واکاوي گفتمان .1388 .محمود
  .پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی

پایگاه خبري تحلیلی روسیران. 1388، فصل سرد روابط ایران و روسیه
هـا  روابط ایران و روسیه؛ عصر نـوین همکـاري   .1388 .کرمی، جهانگیر

  .وزارت امور خارجه
انتشارات وز :تهران .سیاست و حکومت در روسیه .1386 .الهه
انتشارات وزارت امور خارجه :تهران .کتاب سبز فدراسیون روسیه .1378. ی، الهه

(83345/1388/11/7، لغو ناگهانی سفر جلیلی به مسکو، سایت تابناك

، سایت ایراسهاي ایران در آسیاي مرکزي ها و فرصت چالش .1386. ملکی، عباس
روسـیه شـریکی نـامطمئن بـراي ایـران     . 1389. مهدوي رجاء، غالمرضـا 

 .مرداد 11استراتژیک 
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