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 چکیده

ها برای دستيابي به منافع و امنيت ملیي ویود   ها و رویکردهایي هستند که دولتالگوهای رفتاری، شيوه

روابط استراتژیک، الگویي از میدیریت روابیط اسیت کیه بیه اشیکال       کنند. نسبت به یکدیگر اتخاذ مي

تیاری روابیط   الگیوی رف مي یابد. اینکیه کویورها،   اتحاد، رقابت و شراکت نمود  ائتالف،مختلفي مانند 

را بر مناسبات و تعامالت وود تطبيق دهند مستلزم وجود یا رعایت بروي الزامات و مولفیه  استراتژیک 

مناسبات ج.ا.ایران و فدراسيون روسيه، موضوعي است که طي سیاليان اويیر، در موضیعگيری    هاست. 

صیي  شیده اسیت.    تو« روابط اسیتراتژیک »های دیپلماتيک یا از سوی تحليلگران و صاحب نظران به 

اهدف پژوهش حاضر این است که به این سوال پاسخ دهد که آیا براساس الزامات و مولفه های مفهوم 

روش پیژوهش  روابط استراتژیک، مي توان روابط دو کوور مذکور را در ایین زمیره درنظیر ترفیت      

ای ي و کتابخانیه تحليلي مبتني بر تردآوری اطالعات از طریق بررسي اسنادی و آثیار پيویين   -توصيفي

همکاری اجباری یا محتاطانه بوده کیه صیرفا   فرضيه پژوهش این است که روابط ایران و روسيه، است. 

عناصری از روابط استراتژیک را در وود دارد اما تطبيیق الگیوی روابیط اسیتراتژیک مسیتلزم رعاییت       

 اند. بحث تذاشته شدههایي است که به الزامات و تحقق مولفه

 ایران، روسيه.ج.ا.: روابط استراتژیک، اتحاد، شراکت، رقابت، یدیواژگان کل
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 مقدمه

روابط استراتژیک، مفهومي است که در سالهای اوير به کرات برای توصي  روابط ج.ا.ایران و روسیيه  

سوریه، روابط بحران ایران، همکاری دو کوور در و ج.ا.روسيه  همکاری هسته ایبه کار ترفته شده است. 

تسليحاتي ایران و روسيه، نگاه تجدیدنظرطلبانه تهران و مسکو نسبت به نظام بين الملی،، داشیتن دشیمنان    

ند وشی موجیب میي  هسیتند کیه    و روییدادهایي  موترکي چون آمریکا و بنيادترایي سیني همگیي عوامی،   

کننید امیا    مسیکو اسیتفاده  -ای مناسبات تهرانبررا روابط استراتژیک  تحليلگران و صاحب نظران، اصطالح

عیدم   ی تحریمي شورای امنيت عليه اییران و در برهه هایي همچون همراهي مسکو با قطعنامه ها همزمان،

هوگران را مجددا پژوتحوی، سامانه موشکي همچنين استناد به تجارب تاریخي منفي در روابط دو کوور، 

از توصي  هایي که به روییدادها  فارغ  .آن مي داشت تا در بکارتيری مفهوم مذکور محتاط تر عم، کنند بر

واقعيت آن است که در روابط ایران و روسيه عوام، متعدد ژئوپليتيکي ثابت و متغير، منافع و متکي هستند، 

های داولي و وارجي وجود دارد که بر روابیط دو کویور تیرثير    پویایي همچنين اهداف موترک و متضاد

ليان متمادی موجب شک، یافتن و نهادینه شدن این روابیط  مستقيم داشته و عم، کردن و تکرار آنها طي سا

غياب مباني نظری الزم برای این ارزیابي  شده،آنچه موجب سردرتمي و ابهام به نظر مي رسد شده است. 

است. برهمين اساس، این پژوهش پيش از پرداوتن به سوال اصیلي، نیاتزیر از پیرداوتن بیه ییک سیوال       

مولفیه هیای روابیط    »و سیپ   « الزامیات »، «تعری  روابط استراتژیک»رد مقدماتي است و آن سوال در مو

وبي را فراهم مي آورد تیا براسیاس آن بتیوان، بیه     . پاسخ به این سواالت زمينه ای، چارچاست« استراتژیک

   قلمداد کرد ، روابط استراتژیکرا آیا مي توان روابط تهران مسکوسوال اصلي پژوهش پاسخ داده که 

نقطه عزیمت این پژوهش را مباحث نظری و مفاهيم پژوهش توکي، وواهد داد که پ  از  از این رو، 

دسیتيابي بیه الزامیات و    پيوينه و  روش پژوهش، تفتار سوم این بحث وواهد بود. جمع بندی این تفتار، 

عد بیه  بمسکو را مطالعه کرد. تفتار چهارم به -است که باید در ادامه براساس آن روابط تهران هایيشاوص

مسکو اوتصاص وواهد یافت. تفتار نهایي نيیز جمیع بنیدی و     –تطبيق این مدل مفهومي بر روابط تهران 

 پاسخ به سوال اصلي وواهد بود. 

 روش تحقیق

شناسي، این پژوهش از نوع توصيفي و تحليلي اسیت چراکیه   با توجه به ماهيت پژوهش از نظر روش

ه قانونمندی حاکم بر روابط وواهد بچگونه بودن موضوع است و ميتونه تحقيقات محقق به دنبال در این
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دیگر این تحقيق با بررسي وضع موجود، به توصي  عبارتير موضوع مورد مطالعه دست پيدا کند. بهو متغ

ای و بررسي متیون  های کتابخانهنوعاً از روش پژوهشپردازد. در این دار وضعيت فعلي آن ميمنظم و نظام

 است.  ونامه، مصاحبه و مواهده استفاده شدههای ميداني نظير پرسمطالب و نيز روش و محتوای

 ؛ مفهوم پردازی، الزامات و شاخص هاچارچوب نظری پژوهش: روابط استراتژیک

های قدرت برای پيگيیری  کوورها به دالی، مختل  از جمله محدود بودن منابع، نامتناسب بودن مولفه

و بیه تبیع آن، بیرای تیرمين     تهدیداتي که به تنهایي امکان مواجهه با آنها را ندارند با  اهداف و منافع و مقابله

امنيت ملي وود، نيازمند برقراری و بسط روابط با سایر کوورها هستند. آنها، براساس این اهداف و منیافع،  

وضیوع روابیط   الملی، شیک، بخویيده در نتيجیه، م    به مناسبات وود با دیگر کوورها و بازیگران نظام بين

موضوع روابط استراتژیک به عنوان موضوع ایین پیژوهش،   آید. المل، یا روابط بين کوورها به ميان ميبين

هایي راهبردی دارند اما در اینجا، دو موضیوع عمیده بیه    ناظر بر آن دسته از مناسبات کوورهاست که جنبه

موضوع دوم، شرایطي است کیه موجیب   ميان مي آید: موضوع اول، در مورد ماهيت روابط بين کوورها و 

 شود. بر این مناسبات مي« راهبردی»یا « استراتژیک»اطالق صفت 

در طي  همکاری آید، منظور همه تعامالتي است که ها صحبت به ميان ميدولتزماني که از روابط بين 

مي تیوان اینگونیه    در نتيجهالمل، جریان دارد. در نظام بينتا رقابت و تنش)ووب/بد( تعری  مي شوند و 

، واژه ای ونثي است و نمي توان این مفهیوم  «روابط استراتژیک»در اصطالح « روابط»استنتاج کرد که واژه 

مفهیوم روابیط    (.Moshirzadeh, 2017)اطیالق کیرد  « روابط ووب»را صرفا ناظر بر همکاری و به قولي 

استراتژیک هرتونه تعاملي که بين طي  روابط ووب تا روابط بید مبتنیي بیر رقابیت ییا همکیاری را در       

، آن تعامی، اسیتراتژیک فیر     تيرد موروط به آنکه، به دالیی، کیه در ادامیه بررسیي وواهنید شید      برمي

 .( Abdi, 2019:36)شود

« رقابیت »و « ائیتالف »، «شیراکت »، «اداتحی »روابط استراتژیک ممکن است به اشیکال مختلفیي چیون    

استراتژیک تبلور یابد. در اص،، کوورها یا دولتها از تعری  اشکال مختل  روابط استراتژیک در وهله اول، 

بدنبال افزایش قدرت و اثرتذاری وود در نظام بين المل، یا دفع تهدید هستند. آنها بدنبال آن هستند که بیا  

جویانه روابط استراتژیک، در مقاب، تهدییدی کیه بیا آن مواجیه هسیتند       برقراری شک، از اشکال همکاری

بازدارندتي ایجاد کنند. استفن والت معتقد است صرفا قدرت عام، پیيش برنیده موازنیه سیازی از سیوی      
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 ,Walt)زننید شوند دست به موازنه سازی ميها در زماني که با تهدید مواجه ميها نيست بلکه دولتدولت

1987: 263-273, 281  .) 

 واژه مویتق ایین  . بودن است« استراتژیک»یا  «راهبردی»واژه دوم در اصطالح مذکور، صفت یا ویژتي 

اما با تسترش ابعاد امنيت، از امنيیت   هداشتنظامي مضمونيدر ابتدا، است که « راهبرد»یا « استراتژی»لمه از ک

لیذا   (.Abdi, 2019: 36)زیست تسیری یافیت  صرف نظامي به امنيت سياسي، اقتصادی، اجتماعي و محيط

ای اطالق شد که به آن درجه از اهميت ارتقا یافته باشند که امنيتي یا حيیاتي  مسائ، استراتژیک به هر حوزه

انقالبي یا ایدئولوژیک، حفظ ماهيت انقالبي یا ایدئولوژیک ویود،  تلقي شوند. براین اساس برای یک نظام 

های تسیترده اقتصیادی اسیت چگیونگي     موضوعي راهبردی است و برای کووری که در معر  تحریم

 آید.ها، اهميتي استراتژیک برای آن کوور به شمار ميمقابله با این تحریم

شود یک موضوع، حوزه، کینش  موجب مي که چه چيزی مي شود آن استسوالي که در ادامه مطرح 

در پاسخ به این سوال باید توضیي  داد کیه   یا یک بازیگر، به درجه استراتژیک یا راهبردی بودن، ارتقا یابد. 

 مربوط به: استراتژیک بودن ممکن است 

اهداف و منافع حياتي باشد به این معني که پيگيری این اهداف بیا وجیود ییک واحید سياسیي       •

برای مثال، برای یک نظام انقالبي، حفیظ هوییت انقالبیي ییک هیدف اسیتراتژیک        مرتبط باشد

شوند کیه بیر   های سياسي تاریخي زماني مهم تلقي ميها و تفتماناست.از این منظر، ایدئولوژی

 ؛بقای آن واحد تاثير بگذارند

شوند تلقي مينظامي باشد. مثالي مانند جنگ و صل  از نظر حوزه، استراتژیک -های امنيتيحوزه •

 ؛فارغ از اینکه هدف به درستي تعری  شده باشد یا وير

: بیازیگراني اسیتراتژیک   تواند ناشي از اهميت یک بازیگر بخصیوص باشید  استراتژیک بودن مي •

 ,Crossick & Reuter)هستند که توان تحت تاثيرقراردادن سيستم را به دالی، ذیی، دارا هسیتند  

بروورداری از موقعيت اسیتراتژیک   -5قدرت ملي؛  باالیبروورداری از سطوح  -8: (4 :2007

شیود رفتیار ایین بیازیگران نظیام      به دلي، جایگاه جغرافيایي واص که این جایگاه موجیب میي  

صیبغه تیاریخي،    -4بروورداری از منابع، کاال یا ودمات اسیتراتژیک؛   -9را مترثر کند؛  المل،بين

و فرهنگي یک کوور در یک محدوده واص تمدني یا فرهنگي که موجب  تمدني، ایدئولوژیک

شود رفتار و مواضع آن بازیگر امکان تحت ترثير قرار دادن مستقيم منافع دیگر بیازیگران و نظیام   
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یک بازیگر یا یک واحد سياسي همچنين ممکن اسیت   -2المللي را داشته باشد؛ ای یا بينمنطقه

های فیوق باشید کیه بیه آن بیازیگر، جایگیاهي       ن ترکيبي از مؤلفهوزن استراتژیک وود را مدیو

 استراتژیک داده است.

توانید پيامیدهای   در توضي  موارد فوق باید تفت که کنش یا اقدام استراتژیک، رفتاری اسیت کیه میي   

ازی حياتي به همراه داشته باشد. نمونه این کنش استراتژیک، اتحاد غرب با شوروی برای مقابله با آلمیان نی  

دلي، پيامیدهای  امنيتي بودن( و نيز به-دلي، نظاميدر جنگ جهاني دوم بود. این کنش، هم از نظر ماهوی )به

راهبردی )شکست آلمان نازی( یک اقدام استراتژیک بود. استراتژیک بودن همچنين ممکن است ناشیي از  

زیتي استراتژیک در اوتيیار اییران   جایگاه جغرافيایي یک کوور باشد. تسلط و اشراف ایران بر تنگه هرمز، م

 دهد.در زمينه تاثير بر ثبات جریان نفت جهان قرار مي

اصطالح روابط اسیتراتژیک شیکلي از روابیط نيسیت بلکیه میرتبط بیا چگیونگي میدیریت روابیط           

 بندی بازیگران از آنروابط استراتژیک ارتباط مستقيم با مفهوم منافع ملي و اولویت. (Preiholt, 2018)است

هیای  تيرند، یعني در مرتبه اول و تا زماني کیه نگرانیي  داشته و این روابط حول مفهوم منافع ملي شک، مي

جویي در قالب امنيتي موترک وجود داشته باشد، هدف از روابط استراتژیک وجهه مثبت آن یعني همکاری

رقابیت بیازیگران،   هیا تغييیر کنید، ممکین اسیت      اشکال مختل  این روابط است ولي زماني که اولوییت 

د. تيرر يترثاز این رقابت دهنده روابط استراتژیک ميان آنها باشد. به این معني که منافع ملي حياتي آنها شک،

البته ذکر این نکته نيز ضروری است که زماني که دیپلمات ها از وجود روابط یا مناسبات استراتژیک ميیان  

اسیت امیا   « همکاری های استراتژیک»ظر دارند در اص، ند، آنچه مدنکنميکوورهای متبوعه وود صحبت 

آنها کمتر به این نکته توجه دارند که رقابت استراتژیک، یک کنش یا شکلي از روابط استراتژیک است کیه  

 تعری  آنها مورد غفلت واقع شده است.در 

 :ک روابط استراتژیک در نتيجه مي توان تفت

طول زمان شک، ترفته و ماهيتي مبتني بر همکاری و رقابیت در  طيفي از روابط دو یا چندجانبه که در 

محيطیي دارد؛ مویروط بیه در    های مختل  سياسي، نظامي، امنيتي، اقتصیادی، اجتمیاعي و زیسیت   حوزه
روی دادن در »و « پيامیدهای اسیتراتژیک  »، «کنویگری بیازیگران اسیتراتژیک   »، «اقدام استراتژیک»برداشتن 

  (.Abdi, 2019: 68«)های استراتژیکحوزه
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 های روابط استراتژیکالزامات و شاخص

اسیتراتژیک، تبلیور   « رقابیت »و « شراکت»، «ائتالف»، «اتحاد»روابط استراتژیک به اشکال مختلفي چون 

بیا  هیا و الزامیات،   ، مي توان اینگونه برداشت کرد که روابیط اسیتراتژیک در شیاوص   منظرمي یابد. از این 

تواند تویای ک، مفهوم بوده و روابط اسیتراتژیک  هر یک از اینها به تنهایي نمي اما ، موترک استآناشکال 

کند کیه  را معرفي مي الزامهفت زنچواسکا دهد. هایي از هریک از اشکال فوق را در وود جای ميشاوص

 کوورها باید به آنها توجه کنند:

وجود یک دشیمن، رقيیب و ییا     -5،های متداو،ضرورت وجود منافع و اهداف استراتژیک در حوزه

وجود اراده سياسي در  -4،المل، و قواعد کنوگری در آنوجود تفاهم در مورد نظام بين -9،تهدید موترک

نهادمنیدی و   -1،همتایي روابط ميیان دو طیرف  بي -0،تجارب تاریخي مثبت از تعام، موترک -2رهبران؛ 

که تحقق همیه  شود داده نميتوضي   اما (Czechowska, 2013: 48-51) مواجه هستند قاعده مندی روابط

تحقق ییک ییا تعیدادی از آنهیا بیرای       این این الزامات، پيش شرط شک، تيری روابط استراتژیک است یا

در توضي  ایین میوارد بایید تفیت کیه      کافي است. حرکت دو کوور به سمت برقراری روابط استراتژیک

برویودار  اهداف یا منافع متداو، راهبردی از یک باشند که روابط استراتژوواهان توانند کوورها، زماني مي

دهد. وجود تهدیید آنیي ییا    که پيگيری آنها، دو کوور را در کنار هم یا در رقابت با یکدیگر قرار مي باشند

دشییمن موییترک کییه امنيییت دو کوییور یییا امنيییت سيسییتم را بییا وطییر مواجییه کییرده، ضییرورت دوم   

 . (Walt,1987: 168)است

تيری روابط استراتژیک، وجود تفاهم در مورد مسیائ،  های حرکت به سمت شک،یکي دیگر از الزمه

کوورهای وواهان روابیط اسیتراتژیک، بایید در    المل، است. اساسي و قواعد کنوگری و رفتار در نظام بين

آن جرییان میي    المل، و ساوتار آن که این تعامالت در درونمورد اصول اساسي از جمله ماهيت نظام بين

از اراده سياسي برای شک، دادن به این مناسیبات برویوردار بیوده و تجیارب      یابند به تفاهم رسيده باشند؛

توانید شیک،   یکي از موضوعاتي کیه میي  تاریخي مثبتي از روابط پيويني وود با کوور مقاب، داشته باشند. 

سوابق طیوالني میدت از تعامی، مثبیت ییا       دهنده به اراده دو کوور برای برقراری روابط استراتژیک باشد،

تجارب تاریخي مثبت است. منظور از این تجارب، آن دسته از تجارب همکاری و تعامی، هسیتند کیه در    

باشند. اترچه اعتماد و بي اعتمادی، واژه هایي فاقد معني  حافظه تاریخي دولتمردان دو کوور ماندتار شده

ستند اما  تجارب مثبت در طیي سیاليان تذشیته و همچنیين     المللي هوصوص عرصه بيندر سياست و به



         829                                    ... بر «کیروابط استراتژ»مفهوم  يقيتطب يبررس                                     سال سوم          

 

رویه مناسب در ح، اوتالفات با یکدیگر، اثبات عدم تهدید امنيت یکدیگر و غيره، پایبندی به پيمان هیا و  

انجام تعهدات دو جانبه و عدم اشغال واک یکدیگر، منجر به ایجاد تکيه تاهي بیرای روابیط دو کویور و    

-Czechowska,2013: 48) شود که مبتني بر وفاداری و اعتمیاد اسیت   شخصي مي روابط موابه با دوستيِ

توان در دیدارهای سط  بیاالی متیوالي، تیرجي  روابیط اقتصیادی شیام،       همتایي روابط را نيز ميبي. (51

هیای عمیده در دسترسیي بیه     تذاری و عدم وجود محیدودیت تجارت، همکاری عمده در بخش سرمایه

های نظامي و امنيتي تسیترده مویاهده کیرد. وجیود جیو دوسیتانه در روابیط        همکاری بازارها و همچنين

ای که بتوان تا حد زیادی راجیع بیه تیداوم آن در آینیده     تونهدوجانبه، طوالني بودن تعامالت دو کوور به

مندی هالزام دیگر، نهادمندی و قاعددهند که روابط دو کوور بي همتا است. اظهار نظر کرد. همگي نوان مي

است. منظور آن در وهله، اول پيروی از الگوی واص و در مرتبه دوم به معنای ساوتاری یا توکي، روابط 

 نهادهای عالي برای پيوبرد مناسبات دو جانبه است. 

هدف از برقراری روابط استراتژیک نيز، تحقق اهیداف و منیافع مویترک    در بعد همکاری جویانه آن، 

گر یا در مناطق یا کوور دیگر است. ماهيت ایین هیدف، افیزایش قیدرت ملیي در      وواه در ارتباط با یکدی

تواند به صیورت  امنيتي، سياسي، اقتصادی و غيره است و مي-های مختل  آن از جمله قدرت نظاميحوزه

الملی، ییا تیالش بیرای تغييیر آن و تویکي، سيسیتم        یابي به جایگاه در نظام بينتوسعه مناطق نفوذ، دست

 :Abdi, 2019)لي مطلوب )در مورد کوورهای تجدیدنظر طلب(، کسب اعتبار و جایگاه، تبلور یابدالملبين

59-65).  

توان انتظار داشت کیه روابیط   در صورت رعایت این الزامات یا حاکم بودن آنها بر روابط دو کوور مي

هایي داشیته باشیند  و چگونیه    آنها به سمت روابط استراتژیک ترایش یابد اما این روابط باید چه شاوص

اسخ به ایین سیوال، بایید    شوند  در پتوان فهميد که این روابط استراتژیک یا راهبردی در نظر ترفته ميمي

دهد اما زماني آن مناسبات استراتژیک است که تفت که الزامات فوق، دو کوور را در کنار یکدیگر قرار مي

، در اقدامات عملي دو کوور تبلور یافته و ترجمه شده باشد. ملهم از الزام اول، یعني وجیود  مذکورالزامات 

دارای تعامالت استراتژیک ناتزیر از آن هستند کیه براسیاس    بازیگرانمنافع و اهداف استراتژیک متداو،، 

تصميم بگيرند که در مورد کدام اهداف وارد همکاری شده، کدام اهداف را ناچیارا بیه   « مزیت استراتژیک»

تنهایي پيگير کنند و کدام اهداف رقابتي بوده و باید ضمن احترام به وطوط قرمیز یکیدیگر دنبیال شیوند.     

. براسیاس الیزام   بخودشک، مي ها یا کوورها()دولتچيزی است که به روابط واحدهامزیت استراتژیک، 
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ای در مسائ، راهبیردی اتخیاذ کیرده و در میورد     مواضع هماهنگ شده های روابط استراتژیک،دوم، طرف

ها یا اتحادها بر ضیدیکدیگر یکیدیگر شیرکت    ؛ در ائتالفبرقرار استنوعي تفاهم بين آنها مسائ، اصلي، 

شده داشیته و نهادهیای مویترکي را بیرای     کنند؛ روابط نهادینهميده و منافع حياتي همدیگر را تهدید ننکر

د؛ و در نهایت نيز از سازوکارهای موخص برای رسيدتي به اوتالفات دهنميساماندهي به روابط توکي، 

اتژیک، در صیل  دائیم   نباید از مولفه های فوق اینگونه تصور شود که طرف های روابط اسیتر برووردارند. 

پيگيری اهداف ومنافع  وليداشته قرار قابليت تغيير با بلکه روابط آنها بر طيفي از رقابت و همکاری هستند، 

استراتژیک موترک، برای آنها مزیت استراتژیک برای مدیریت روابط ولق مي کند. این مزیت اسیتراتژیک  

بين المل، و نظم منطقه ای، تغيير نظام هیای سياسیي و   ثابت نبوده و ممکن است با وقوع تغييرات در نظام 

 های منافع ملي شود، شاهد دترتوني باشد.هر چيزی که موجب تغيير در سلسله مراتب اولویت

 همکاری محتاطانه؟روابط ج.ا.ایران و فدراسیون روسیه؛ روابط استراتژیک یا 

تحليلگیران از مفهیوم روابیط اسیترتژیک     جویانیه  همانگونه که در مقدمه ذکر شد، برداشت همکیاری 

هایي از زمان موجب شد که تحليلگران یا عين ها در برههمسکو در بروي پرونده-همچنين همکاری تهران

کیه نیوعي   « شراکت اسیتراتژیک »اصالح را برای توصي  روابط دو کوور بکار برده یا از اصالحاتي مانند 

دیگر با بدبيني محی،، بیه    ای. در همان حال، عده(Pieper, 2012: 1)کنش استراتژیک است، استفاده کنند

های موجود در روابط ایران و روسيه پرداوته و این مناسبات را نه تنها شایسته اطالق عنوان موانع و چالش

زا با قوت در روابط دو کوور حضور داشته و های تنشدانند بلکه معتقدند که حوزهروابط استراتژیک نمي

ها اغلب، فاقید مبیاني نظیری    این تحلي، يچوجه متحد یا شریک قاب، اتکایي برای ایران نيست.مسکو به ه

زاویه نيز، این از صرف است همکاری ، روابط استراتژیکتلقي از ها، در اغلب این تحلي، موخصي هستند.

نيیز روابیط   برویي   ( Asisian,2012: 9)مورد نظر پژوهوگران بوده« اتحاد»عني همکاری ی باالترین شک،

روابیط  »استراتژیک را وود شکلي از یک رابطه درنظر ترفتند که از اتحیاد نيیز بیاالتر اسیت حیال آنکیه       

های مذکور متفاوت است. آنچه در این تفتار و تفتیار آتیي   براساس آنچه تفته شد با برداشت« استراتژیک

-قراردادی فوق بر روابط تهران های روابط استراتژیک، طبق تعری مدنظر بوده، تطبيق الزامات و شاوص

 مسکوست: 

 

 



         822                                    ... بر «کیروابط استراتژ»مفهوم  يقيتطب يبررس                                     سال سوم          

 

 ایران و روسیهروابط استراتژیک بر روابط ج.ا.گیری تطبیق الزامات شکل

 های متداخلاف استراتژیک در حوزهوجود منافع و اهد

مقابی، نقویي و   اورميانیه(، در  وروسيه در حوزه های آسيای مرکزی و قفقاز، غرب آسيا ) .ا.ایران وج 

بيوماری دارند اترچیه  منافع، اهداف موترک و رقابتي یا متضاد برای وود تعری  کرده  آمریکا سياستي که

هیا  های منافع موترک وارد همکاری شوند، با برویي مالحظیه  هم ایران و نيز روسيه، برای اینکه در حوزه

لوییت راهبیردی   او روبرو هستند که عبور از این مالحظات، نيازمند تحقق شرایط واصي است. برای مثال،

های ویارجي  قدرتیا مقابله با حضور ایران و روسيه در آسيای مرکزی و قفقاز، عدم حضور .ا.موترک ج

-. این هدف، همکاری(Dutkiewicz and kozhanov, 2016: 6)ای در این منطقه استای و فرامنطقهمنطقه

در آسيای مرکزی و قفقیاز، نیه بیه    با این وجود، مالحظه مسکو این است که ایفای نقش تهران  .پذیر است

، اولوییت روسیيه ایین    غرب آسیيا در  حساب منافع روسيه بلکه در راستای نقش این کوور تعری  شود.

وود  ایواورميانهها و تعامالت است که ضمن حفظ توازن در روابط وود با کوورهای مختل  از پرونده

حضیور ویود در منطقیه را بیه ضیرر غیرب تحکیيم        المللي بهره برده و برای  کسب اعتبار و جایگاه بين

اییران،  .ا.. حیال آنکیه، اولوییت ج   (.Karami, 2005: 50 & Koushki and Taheri, 2015: 45-46)ببخود

رژییم  ای متبلیور در  ای، مقابله با حضور آمریکا و مقابله با تهدیدات منطقهتبدی، شدن به قدرت برتر منطقه

ترایي سني است. تطبيق این اهداف، حاکي از توازی منافع اییران و روسیيه در غیرب    و افراط صهيونيستي

دنبیال تقوییت   کردن این کوور به عنوان رقيب دیرینه ویود، بیه  آسيا است. در قبال آمریکا، روسيه از لحاظ

با واشنگتن حفظ  مند، تعامالتش رادر عين رقابت قاعده کندميالمللي است و تالش جایگاه در عرصه بين

حال آنکه ایران، آمریکا را دشمن اصلي وود . (Mojtahedzadeh and Rashidinezhad, 2011: 14-15)کند

امنيتي، اقتصادی و فرهنگي را در سطوح مختلی   -فر  کرده و دو کوور وصومتي ایدئولوژیک، سياسي

 کنند. با هم تجربه مي

شوند. مقابله با حضیور نیاتو،   و ایران به وضوح دیده مي در قبال اروپا، اهداف رقابتي و موترک روسيه

از ایین   اروپیا المل، و در مقاب، آمریکا و استفاده از توان اقتصادی و فني استفاده از جایگاه اروپا در نظام بين

جمله اهداف هستند اما کرملين، ایران را رقيب بالقوه وود برای تصاحب بازارهای انرژی اروپا و شکسیتن  

سازی روابط از این رو تمایلي ندارد که عادی(. Vaezi, 2005: 105)داندر مسيرهای وطوط لوله ميانحصا
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تقیا  الملی، و ار المل، نيز هدف روسيه حفظ نظام بينایران و غرب به تستردتي پيش رود. در قبال نظام بين

 داند.ر این نظام مي، هدف غایي وود را تغيياما جمهوری اسالمي (Nezamipour, 2003: 27)در آن است

ی داشته اما شماربياز زاویه وجود منافع و اهداف استراتژیک، تهران و مسکو، منافع و اهداف موترک 

در جهت تعميق همکاری عناصر رقابتي و متضاد، همچنين مالحظات متعددی نيز دارند که هرتونه اقدامي

مکاری استراتژیک ایران و روسيه، تفتگوی صیری   دهند. در نتيجه، اولين تام برای هرا تحت تاثير قرار مي

و دستيابي به تفاهم در مورد مسائ، مذکور است. اتر بخواهيم ارزیابي از وضعيت اهداف و منافع روسيه و 

ایران ارائه بدهيم باید تفت روسيه به عنوان قدرتي بزرگ، منافع و اهداف کامال موخصي در ارتباط بیا  ج.ا.

المللي برای ویود تعریی  کیرده و منیافع و     ای و بينناطق جهان و در سط  منطقهمحيط پيراموني، سایر م

اند. حال د امنيت ملي قيد شدهاسناتهدیدات این کوور به صراحت و روشني در اسناد ملي این کوور مانند 

ي و تيری نظام، هنوز فاقد سند امنيت ملیي اسیت کیه نهادهیای امنيتی     چهار دهه از شک، بعد ازآنکه، ایران 

مسئوالن نظام در مورد آن اشتراک نظر داشته باشند لذا باید در وهله اول، باید به یک تفاهم در مورد اهداف 

 و منافع ملي و فراملي رسيد.

 یک دشمن، رقیب و یا تهدید فوری وجود  

و وجود تهدید موترک و نياز به همکاری برای مقابله با تهدید مذکور وود به عنوان بخوي از اهیداف  

تيری نظم چندجانبیه کیه در آن اییاالت    منافع موترک نيز قاب، طرح است. ترچه دو کوور وواهان شک،

تيرنده نهایي نباشد هستند اما تعاریفي که از تهدیدات دارند با یکدیگر تفاوت دارد. در زیر به متحده تصميم

 شود.در ادراکات دو کوور اشاره مي تفاوت

داننید بیه ایین معنیي کیه در      وود را ساوتاری ميروی پيشتهدیدات عمده  ،های بزرگال ( قدرت

ها در تالش برای ارتقای جایگیاه و موقعيیت ویود در    ساوتار مبتني بر قدرت نظام بين الم،، کدام قدرت

سلسله مراتب نظام بين المل، ممکن است آنها را کنار زده یا از آنها پيویي بگيرنید. بیراین اسیاس، سیط       

و روسيه نيز از این قضیيه   آیدبه شمار مي های بزرگ با آن مواجه هستند، سطحي کالنتتهدیدی که قدر

ای، رژییم  ایران به عنوان ییک قیدرت منطقیه   .ا.ای، جمستثني نيست. به عنوان مثال، در حوزه مسائ، منطقه

سيه نيست و این رژیم، تهدیدی جدی برای رو داند، این در حالي استصهيونيستي را تهدید اوليه وود مي

سياست دوری یا نزدیکي برابر بیا همیه    به شک،عملگرایي حاکم بر سياست وارجي روسيه  از سویي نيز
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در  بیوده ترایانه با همه کوورهای منطقه به دنبال روابط عم، لذا مسکو،. تبلور یافته استکوورهای منطقه 

 ارد. ایران  تفاوت د.ا.ای روسيه با جمنطقه اتنتيجه، تعری  از تهدید

ای کیه بخیش اعظمیي از    کند بیه تونیه  را تهدیدی برای وود قلمداد مي سنيترایي روسيه افراط ب(

ترایي افراطهای روسيه در غرب آسيا و آسيای مرکزی برای مقابله با این تهدید تعری  شده است اما کنش

ران برای مقابله با آنهیا  موجب دوری و دشمني با کوورهای حامي آنها و نزدیکي جدی و دائمي با ای سني

روسیيه بیه دنبیال تقابی، بیا       ویود،  یبلکه به منظور دوری از تسری وطرات آن بیه داوی، قلمیرو    نوده

 (. Karami, 2016: 224-227)کوورهایي چون عربستان نبوده است

رسد روسيه به عنوان . به نظر ميهستندج( درک تهدید روسيه و ایران از ایاالت متحده آمریکا متفاوت 

یک قدرت بزرگ بيوترین احساس تهدید را از سوی اییاالت متحیده دارد. در نتيجیه همکیاری و اتحیاد      

جدی این کوور با سایرین زماني وواهد بود که تهدیدی حياتي از سوی قدرت برتر احساس کند. البته در 

هایي در وصوص تهدییدات  . برای مثال، ترچه بحثکنار این عام،، باید به توزیع قدرت نيز توجه داشت

رسد اما به نظر مي مطرح شدههای اوير طي سالفوری غرب برای روسيه در حوزه آسيای مرکزی و قفقاز 

سعي کرده حوزه رقابت و منازعه وود را بیه منیاطق دیگیری     ،روسيه با درک تداوم اوتالف توزیع قدرت

ایاالت متحده را باال ببرد و هم امتيیازاتي را اویذ کنید. در نتيجیه،      هایچون غرب آسيا بکود تا هم هزینه

شود اما درک تهدید و همچنين ميیزان و  ترچه ایاالت متحده هم برای روسيه و هم ایران تهدید قلمداد مي

 .(Abdi, 2019: 227-230 )متفاوت استتداوم آن 

 الملل و قواعد کنشگری در آنوجود تفاهم در مورد نظام بین

به  کوورهاالمل، از فاکتورهای اثرتذار بر روابط دیدتاه در ارتباط با ساوتار نظام بين یا اشتراک تفاوت 

در توزیع قدرت جهاني و همچنين  ایران و روسيهرسد با توجه به جایگاه متفاوت رود. به نظر ميشمار مي

المل، در ميیان دو کویور   م بينتعاری  مختل  از هویت وود، نگاه موترکي نسبت به نظم موجود در نظا

 وجود نداشته باشد:

ای است دو کوور نگاه متفاوتي به ال ( از آنجا که روسيه یک قدرت جهاني و ایران یک قدرت منطقه

ن ییک قیدرت بیزرگ    المل، دارند. این به آن معني است که روسيه با تعری  وود به عنواساوتار نظام بين

متناسب است. به همين دلي، ایین کویور، ترچیه نسیبت بیه نظیم کنیوني موضیعي          وواهان ایفای نقش

شود. نمونه این عدم چالوگری تالش برای به رسميت تجدیدنظرطلبانه دارد، اما چالوگر آن محسوب نمي
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های بیزرگ بیوده اسیت.    ها به صورت مدیریت قدرتشناوته شدن نقش آن در ح، موضوعات و بحران

، سازمان تجارت جهاني، شورای امنيت و ... در 56تسترده از طریق نهادهایي مث، جي روسيه اکنون به طور

المل، ادغام شده است، اترچه بروي موضوعات مربوط به حکمراني جهاني هستند که مواضع این نظام بين

از ییک  امیا اییران بیه عنیوان      .(Roberts, 2013:57) .کوور با ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در تضاد است

. از رودو قواعد و هنجارها آن به شمار مي بين المل،م اچالوگر نظتجدیدنظرطلب و  ،ایمنطقه هایقدرت

دارنید، امیا تجدییدنظرطلبي روسیيه در چیارچوب       این منظر اترچه هم دو کوور، رویکردی شبيه به هم

کویوری کیه پيگيیر    سيستم است، در حاليکه تجدیدنظرطلبي ایران ضدسيستمي است. روسيه بیه عنیوان   

ها و مسائ، جهاني یابي به هویت یک قدرت بزرگ است هيچگاه بدنبال کنار رفتن از مدیریت بحراندست

دیپلماسیي را جیایگزین رویکیرد تهیاجمي کیرد،       5663هنگامي که اوباما در سال »نبوده است. برای مثال، 

المللیي کمرنیگ شید و    ائ، بیين ای و مدیریت مسی چوم انداز نقش رهبری روسيه در حوزه مسائ، هسته

این در شرایطي اسیت  . (Omelicheva,2012:19)« های چندجانبه عليه ایران حمایت کردروسيه از تحریم

جمهیوری اسیالمي    برای ارتقای جایگاه وود به شرکایي قاب، اتکا نياز دارد و مسکو  ،که به باور برژنسکي

 .دار استهای الزم برای این شراکت بروورایران، از ظرفيت

ویژه اروپا(، در نتيجه این کوور بیرای روابطیش   ب( منافع اصلي مسکو هنوز عمدتا در غرب است )به

روابط در حوزه انرژی همچنين روابط در حوزه ویژه در بُعد اقتصادی با غرب اهميت زیادی قائ، است. به

  کند.موضوع را اثبات ميتذارپایدار وارجي، این فناوری و دانش فني و نياز روسيه به سرمایه

 وجود اراده سیاسی در رهبران

همانگونه که اشاره شد منظور از این مولفه آن است کیه رهبیران دو کویور، بیه ایین درک متقابی، از       

و ثانيا، در زمينه  داردهمکاری  اراده و آمادتيیکدیگر برسند که اوال در زمينه اهداف موترک، کوور مقاب،، 

از این منظر، بیه نظیر میي    . استاد نيز، رفتار کوور مقاب، از عقالنيت الزم برووردار اهداف رقابتي و متض

المللي ای و بينکننده منافع منطقهای در این وصوص نداشته و روابط کنوني را تامين، ارادهکرملين رسد که

ه همکیاری در  داند. جالب آن است که براساس ویژتي فوق، جمهوری اسالمي ایران  وود را آمادوود مي

ارتباط با اهداف موترک و تفتگو در مورد اهداف رقابتي و متضاد کرده و طي ساليان تذشته در هیر برهیه   

واص ثابت کرده است که در رفتار وارجي وود از عقالنيت الزم برووردار بوده است. جمهوری اسالمي 

رغیم تضیاد   قالني رفتار کرده؛ علیي های آسيای مرکزی و قفقاز به عنوان کنوگری عایران در جریان بحران
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بروي اهداف در قبال وزر، تهران رفتاری مسالمت جویانه و دوستانه از وود به نمایش تذاشته، در غیرب  

ثابت  تهرانرغم حضور اهداف و منافع رقابتي و حتي متضاد، علي ،آسيا و در بحران سوریه به طور واص

احترام به اوتالف منافع، اهداف موترک را پيگيیری کیرده    کرده است که به قواعد بازی آشنا بوده و ضمن

کنند که اراده سياسي از سوی تهران در قبال مسکو، وجود دارد اما هنیوز در  است. همه این موارد ثابت مي

وجود نيامده است. واقعيت آن اسیت  کرملين نياز به قبول تعهدی واص در قبال جمهوری اسالمي ایران به

ای و هیای منطقیه  آن سط  از قدرت در منطقه دست یابد که روسيه برای ورود به پرونیده  که ایران باید به

المللي، وود را ناتزیر از مذاکره و تفاهم با ایفای نقش در غرب آسيا و به تبع آن، کسب اعتبار و جایگاه بين

هزینیه، از   می، تحجمهوری اسالمي ببيند. عالوه بر آنکه، اهداف و منافع موازی موجب شیده تیا روسیيه    

است. تا آن تیاریخ،   5684دستاوردهای ایران بهره مند شود. یک مثال این امر، بحران سوریه پيش از اواور 

جمهوری اسالمي ایران به تنهایي در کنار دولت دموق در مبارزه با تروریسم اقدام کرد حال آنکیه، روسیيه   

یه داشیت امیا بیا وجیود حضیور اییران در       بيش از جمهوری اسالمي ایران منافع ملموس و عيني در سور

دید و تنها زماني وارد بحران شد که سوریه، مسکو ضرورتي برای مداوله و پرداوت هزینه در سوریه نمي

 .(Katz, 2016: 30-32)منافع آن در معر  تهدید قرار ترفته بود

 جارب تاریخی مثبت از تعامل مشترکت

تاریخ شاهد تجارب مثبت و منفي متعددی بوده که این دو دسته روابط ایران و روسيه توامان در طول    

 اند: تجارب در ادامه معرفي شده

 بی اعتمادی تاریخی و تجارب منفی ایران از روابط با روسیهالف( 

ها نسبت به ایران که منجر به دییدتاه منفیي ایرانيیان شیده     های روسبه طور کلي اقدامات و سياست 

 ن موارد والصه کرد:توان در ایاست را مي

: دو عهدنامه مذکور در حافظه تاریخي ایرانيان، حک 8151و ترکمانچای  8189عهدنامه تلستان  •

های ایران و روسيه در اوای، قرن نوزدهم و از دست رفیتن بسیياری از   شده است. در پي جنگ

ی از متصرفات سرزمين های ایران، بين دو کوور پيماني منعقد شد که به موجب آن، ایران بسيار

وود را در قفقاز، از جمله باکو و دربند و تنجه و ترجستان و حتي حیق کویتيراني در درییای    

از اییران عیالوه بیر    ، 8151عهدنامه ترکمانچای نيز در سیال  به موجب را نيز از دست داد.  وزر

 ها شد.ميليون روب، به روس 56مجبور به پرداوت  های وسيع،سرزميندست دادن 
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 ؛ایران در جنگ جهاني اولاشغال  •

 اشغال و نق، آشکار بي طرفي ایران در جنگ جهاني دوم و عدم ترک واک ایران پ  از پاییان  •

  یافتن جنگ؛

 ؛مک های نظامي تسترده به طرف جنگ با ایران یعني عراقک •

 ؛چرنومردین و قرباني کردن منافع ایران در ازای روابط با آمریکا -قرارداد تور •

 ؛قبال رژیم حقوقي دریای وزر تغيير موضع در •

 ؛ای ایرانهای رفتاری در وصوص پرونده هستهفراز و نويب •

 ؛ه های شورای امنيت و تحریم ایرانهمراهي با قطعنام •

 در موعد مقرر. به ایران 966های موشکي اس عدم تحوی، سامانه •

اییران، کمیک بیه    روسيه و انگلیي  و تقسیيم منیاطق نفیوذ در      8361مواردی دیگر همچون، قرارداد 

هیای  ، تحرییک جرییان  (Kolaie, 199: 288)8385محمدعلي شاه در سرکوب جنبش موروطه در سیال  

ملي ترا در تیيالن بیين    -های مختل  از جمله حمایت از جنبش چپ ترا طلب در ایران در برههجدایي

ذربایجیان پی  از   های جدایي طلبانه در دو استان کردستان و آو تحریک حرکت 8356 - 8380سال های 

تنجند به فراموشیي سیپرده   جنگ جهاني دوم نيز وجود دارند که به تدریج به دالیلي که در این بحث نمي

  (.Omidi, 2008: 75-76)اندشده

 ه تاریخی ایرانیان نسبت به روسیهتجارب مثبت در حافظب( 

تجارب مثبت زیادی نيز در  اعتمادی ایرانيان نسبت به روسيه شده،در کنار تجارب منفي که موجب بي 

دلي، تمرکز افکار عمیومي بیر تجیارب منفیي بیه      تاریخ روابط دو کوور وجود دارند که یا تفته نوده یا به

 اند:حاشيه رانده شده و در حافظه تاریخي ایرانيان جایي نيافته

 ؛مندی از دریای وزردر مورد بهره 8358و  8346 و بحرپيمایي قرارداد بازرتاني •

روسيه در تاسي  صنایع مادر همچون ذوب آهن کیه در دوره ویود انقالبیي در فراینید     کمک  •

 ؛شدصنعتي شدن ایران محسوب مي

 ؛ایران.ا.استفاده از حق وتو طي چهار دهه تذشته در شورای امنيت به نفع ج •
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هیای ميیگ،   فروش جنگنیده )کمک به بازسازی نظامي ایران از پایان جنگ تحميلي به ایین سیو   •

ایران،  یردریایي ها و سامانه موشکي، همکاری در صنایع تانک سازی و هليکوپترسازیتحوی، ز

 ؛(Eisenstadt, 1996: 66)ای(پ  از توافق هسته 966-ی سامانه استحوی، نسخه ارتقایافته

 ای در ایران شد.روسيه تنها کوور جهان بود که حاضر به ساوت نيروتاه هسته

بي اعتمادی نسبت به یکدیگر، یک طرفه نبیوده و دولتمیردان روس    تجارب منفي و مثبت و اعتماد و

اعتمیادی،  ارند. اولين میورد از ریویه هیای بیي    اعتمادی نسبت به ایران دنيز، دالی، واص وود را برای بي

تیرا را  ایران است. روسيه، جریان غرب در بين بروي دولتمردانترایانه در جامعه و ترایوات غربوجود 

تيرد. برداشت مسکو این است که اتیر چیالش هیای موجیود در     ي و قوی در ایران درنظر ميواقعيتي عين

روابط ایران با غرب از ميان برداشته شود، ایران به تستردتي به سمت غرب تیرایش وواهید یافیت. ایین     

 -صدایي، شکاف در ساوتار قدرت و تودید اوتالفیات مبتنیي بیر غیرب تراییي     ها، موجب چندترایش

 (. Shad, 2017: 38)یي در نظام جمهوری اسالمي ایران  شده استتراشرق

رغم تستردتي سوابق منفي در حافظه تاریخي ایرانيیان  ای که نباید فراموش کرد این است که علينکته

نسبت به عملکرد روسيه، این ایران است که همچنان وواهان برقراری روابط اسیتراتژیک بیا مسکوسیت.    

المللیي  های وارجي و بينباید اهميت موارد دیگر از از جمله اجبار ژئوپليتيکي، محدودیتدلي، این امر را 

هیا نيیز   المل، در نظر ترفت. این امر از نقطه نظر روسایران و فقدان متحدان و حامياني قوی در عرصه بين

برای نزدیک شدن  ها بر این باور هستند که زماني که شرایطکه روس استمخفي نيست و به این دلي، نيز 

 هرچه بيوتر ایران به غرب فراهم شود، ایران در ترایش به این امر به ضرر روسيه تعل، نخواهد کرد. 

از توضيحات فوق اینگونه قاب، استنباط است که یکي از الزمه های حرکت ایران و روسيه بیه سیمت   

تيیری اراده سياسیي دو جانبیه،    ،برقراری روابط استراتژیک پ  از تفاهم در مورد اهداف و منافع و شیک 

تالش برای عبور از تجارب منفي یا بد تاریخي و اعتمادسازی در روابط دو کوور با این مضمون است که 

هيچ یک از دو کوور، روابط با دیگری را قرباني هدفي دیگر نخواهد کرد. این تعهد نه بیا قبیول تعهیدات    

تفیاهم  به ثبت در روابط دو کوور بوده که آن نيز موروط رسمي، بلکه وابسته به انباشت تاریخي تجارب م

 کنند.در مورد مسائلي است که دو طرف از بابت آنها نگراني هایي را احساس مي
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 همتایی روابط میان دو طرفبی

وجود جیو دوسیتانه در    امنيتي،-همکاری تسترده اقتصادی، سياسي و نظامي، رهبران دیدارهای متوالي

. در هایي برای ارزیابي این مولفه هسیتند شاوص ،بودن تعامالت دو کوورمداوم  طوالني روابط دوجانبه، 

مورد روبط ایران و روسيه این موارد قاب، مواهده نيستند. در شرایطي که روسيه ویود سیاوت و تکميی،    

اهیي کیرد.   های شورای امنيت عليه ایران همرای ایران را برعهده داشت با صدور قطعنامههای هستهنيروتاه

ای که در نتيجه این امر، روابط دو کوور به شدت تحت تاثير قرار ترفت؛ از سوی دیگر، صدور این تونهبه

ای صورت ترفت که دولتي ضدغرب در اییران  به ایران در دوره 966ها و عدم تحوی، سامانه اس قطعنامه

سیفرهای   ادر مقایسیه بی   ، حیداق، ایران و روسيهامات قدرت را دست داشت. دید و بازدید و سفرهای مق

به مسکو و مذاکرات و تفتگوهای آنان با رهبران روسيه بسيار  صهيونيستيرژیم دیپلماتيک دشمناني چون 

ناچيز است. عالوه بر آن، غرب آسيا به طور کلي و ایران به طور واص در تجارت وارجي روسيه جایگاه 

تیری  روابط تستردهترایانه و مصر يه با رویکردهای غربهایي چون ترکای که کوورتونههچنداني ندارند ب

 در حوزه تجاری با روسيه نسبت به جمهوری اسالمي ایران دارند.  

 نهادمندی و قاعده مندی روابط

هیای  پيروی از الگوی واص در روابط همچنين توکي، نهادهای عالي برای پيوبرد مناسبات، شاوص

منیدی روابیط دو   ایران و روسيه در ساليان تذشته نوان از قاعیده  بررسي روابطملموس این مولفه هستد. 

مسکو در نتيجه  -روابط تهرانتوان اميدوار بود که نداشته همچنان که نمي از الگوی واص یا پيرویکوور 

بروي رویدادها به تستردتي تحت تاثير قرار نگرفته یا تالش یکي از طرفين برای تمرکز بر اهداف رقیابتي  

تام برداشتن ایران در وصوص احداث مسیيرهای   به عنوان مثال،تسترده با دیگری منتهي نوود.  به چالش

توانید  تيری بوار اسد ميجایگزین وطوط لوله به اروپا یا همراهي مسکو با غرب در مورد ضرورت کناره

جانبیه بیرای    تاثيراتي تسترده بر روابط دو کوور برجای بگذارد. عالوه بر آن، وجیود نهادهیای عیالي دو   

ساماندهي به روابط یک معنای دیگر نهادمندی است. در این رابطه، دو کوور هيچ شورا یا نهادی را بیدین  

 اند. منظور توکي، نداده
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 های روابط استراتژیک بر روابط جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیهشاخصتطبیق 

 احترام به رقابت ها در عینهمکاری گسترده برای تحقق اهداف استراتژیک 

هیای تسیترده سياسیي،    اولين شاوص وجود روابط استراتژیک ميان دو ییا چنید کویور، همکیاری     

امنيتي برای تحقق اهداف موترک است. لذا برای اینکه بتوان تفت که آیا روابیط اییران   -اقتصادی و نظامي

انبه جمهیوری اسیالمي اییران و    های دو جاز روابط استراتژیک است یا وير باید همکاری یدارای عناصر

 های مختل  مورد بررسي قرار داد:روسيه در حوزه

 های سیاسیهمکاریالف( 

المللیي،  ای و بیين المللي، همکاری در موضیوع پرونیده هیای منطقیه    همکاری در دستورکارهای بين 

هیای سياسیي دو   مذاکرات و تفتگوهای رهبران و مقامات رده باالی دو کوور و غيره، مصادیق همکیاری 

از وود بیه  المللي که ایران و روسيه همکاری قاب، توجهي در آن کوور هستند. آورین مورد از مسائ، بين

پرونده، والدیمير پوتين در سال نمایش تذاشتند، موضوع سوریه بود که هنوز هم ادامه دارد. در چارچوب 

بیرای حی، و    2+8موضوع مذاکرات ایران و تیروه  در . م با حسن روحاني در شهر تبریز دیدار کرد5681

بهترین حالت، یک تسهي، کننده بوده یابي به توافق در ای ایران نيز نقش مسکو در دستفص، پرونده هسته

است. در مورد دید و بازدیدهای سياسي و سفرهای منظم مقامات رده بیاالی دو کویور، بایید تفیت کیه      

تاکنون دیدارهای سط  باال ميان مقامات ایران و روسيه تسترده نبوده، و اتر هم دییدارهایي وجیود داشیته    

هیا دییدارهایي   اند. اترچه در حاشيه بروي اجالسودهدهنده ویژتي واص روابط دو کوور نباست نوان

پیوتين بعید از    5661وجود داشته است، اما دیدارها در سط  ریاست جمهوری، کم بوده اسیت. در سیال   

 5682آنکه از کوورهای مصر، الجزایر، عربستان، قطر، اردن و ترکيه دیدار کرد به ایران سفر کیرد. در سیال   

جالس سران صادرکنندتان تاز وارد ایران شد و با مقام معظم رهبری نيز دیدار نيز پوتين برای حضور در ا

ویژتیي   دهنیده اما این دیدارها نوانر وجود داشته داشت. اويرا نيز ترچه دیدارهایي ميان مقامات دو کوو

انید. ایین   واص روابط دو کوور نبوده و عمدتا در راستای همکاری در وصوص موضیوع سیوریه بیوده   

شوند که در راستای دستورکار مویترک دو کویور برتیزار شیده و حیاکي از      ا زماني مهم تلقي ميدیداره

 پيگيری های دو کوور برای پيوبرد روابط و حرکت رو به جلو بوده باشند.
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 همکاری اقتصادی و فنیب( 

. عیالوه  کننده و نوانگر ثبات در روابط سياسي ميان دو کوور باشدتواند تضمينهمکاری اقتصادی مي

تواند برای دو کوور فرصت افزایش صیادرات  بر هماهنگي جهت تنظيم قيمت انرژی، روابط اقتصادی مي

موخصیي   بيش از سیط  کاالهای غيرنفتي را فراهم آورد، اما، روابط تجاری ایران و روسيه محدود بوده و 

ای اقتصادی دو کوور است. شود توابه مزیت ه. اولين دليلي که برای این موضوع ذکر ميپيش نرفته است

شود دو کوور، بيوتر بر جنبه های رقابتي موجود در روابیط  اقتصاد مبتني بر فروش نفت و تاز موجب مي

سازی آنها وجیود دارد. عیدم   دیگر برای همکاری اقتصادی دارند که امکان فعالی هاظرفيت اماتاکيد کنند 

تواند تویای تمیام  های اقتصادی موابه نميد بر مزیتکند که تاکيسازی ظرفيت های موجود ثابت ميفعال

واقعيت در عدم تسترش روابط اقتصادی ميان دو کوور باشد. به اعتقاد نگارنده، دلي، سط  پائين تعامالت 

اقتصادی دو کوور، عدم مذاکره و تعری  دستور کار دقيق در ایین وصیوص از سیوی تهیران و مسیکو،      

یک مثال از روابط متناسب اقتصادی، روابط ترکيه با روسیيه اسیت. در   های وارجي است. همچنين تحریم

، اسیت  وریدار عمده تاز روسيه است، در مقاب،، یکي از مقاصد اصلي تردشیگران روس  ترکيهحالي که 

 همچنين روسيه یکي از وریداران مواد غذایي ترکيه بوده است. 

 ای جمهوری اسالمی ایران های هستهروسیه و فعالیت

ای ایران، هم به عنوان تنها کووری که حاضر شد در این زمينه هبرد روسيه در وصوص برنامه هستهرا

اقدام به همکاری با جمهوری اسالمي ایران  کند و نيز به لحاظ اینکیه روسیيه از اعضیای شیورای امنيیت      

با بروورداری از نسی،  راهبرد اوليه روسيه این بود که ایران شاید ای برووردار است. است، از اهميت ویژه

هیای  فعاليیت  اعالمبا رل شده و زیرنظر وود داشته باشد اما ای، فعاليتي کامال کنتتر تاسيسات هستهقدیمي

. از ایین  رویکرد اوليه روسيه در مورد برنامه هسته ای ایران تغييیر کیرد  ای ایران در تاسيسات فوردو، هسته

ایران  همراهي کرده و حتي ج.ا.شورای امنيت سازمان مل، عليه های تحریميزمان به بعد، روسيه با قطعنامه

سازی اورانيوم در واک ایران را ممنوع و یا به جد محدود هایي بود که غنيدهنده بروي از طرح وود ارائه

های نيروتاهي را در واک روسیيه پيوینهاد   سازی و بازفرآوری بازمانده سووتکرد و انجام فرایند غنيمي

این کوور نسبت به عدم تصویب معاهده الحاقي در ایران واکنش نوان داد و ایران را به ایین دليی،    داد.مي

 :Zargar, 2005)های کليدی اتمي استمورد سرزنش قرار داد. روسيه مخال  دستيابي ایران به تکنولوژی

ایران و در واک روسیيه   سازی در ایران و انجام این فرایند در وارج ازاز این رو، وواهان عدم غني (.286
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تیاثير  روش سووت اتمي بیه اییران در آن بیي   ای که سياست حفظ انحصار روسيه در توليد و فبود، مسئله

هیای  ، روسيه به عنوان یکي از طرفغرب(. با از سر تيری مذاکرات ایران و Arbatov, 2014نبوده است )

وسيه بيش از دیگران، مای، به دستيابي ایران اصلي مذاکرات حاضر شد اترچه هيچ شاهدی مبني بر اینکه ر

کننده دستيابي به توافق بود. با تحقیق  وجود ندارد، اما حضور این کوور، تسهي، ه،بود 2+8به توافق با تروه 

توافق، مسکو به یکي از کوورهای نگران در این وصوص تبدی، شد. دلي، این نگراني ایین بیار، احتمیال    

 اقتصادی ایران و تهدید منافع مسکو در این کوور بود. ظهور رقبایي جدی در عرصه 

کرد ترایش ایران بیه  روسيه را در دوره پسا برجام برجسته مي مسئله دیگری که اوتالف منافع ایران و

ای ایران، منافع و های هستههمکاری اتمي با چين بود، امری که ووشایند روسيه نيست. حضور در فعاليت

تذاری در ينه علي اکبر صالحي ميزان سرمایهرای روسيه در پي داشته است. در این زمسود قاب، توجهي را ب

ميليارد دالر اعالم کرد که وود بيانگر حجیم عظیيم سیرمایه     86ساوت دو نيروتاه اتمي توسط روسيه را 

معنیي   نظر ایران تسترش روابط با چين بهاز هایي برای روسيه است. مالي و سود اقتصادی در چنين پروژه

برای منیافع  ، امری که تهدیدی جدی بودهای مختل  اقتصادی تذاری این کوور در بخشافزایش سرمایه

 (.Ivanov, 2014:38رفت )انحصار روسيه در بازار اتمي ایران به شمار ميوصوص اقتصادی روسيه، به

 های نظامی و امنیتیهمکاریج( 

انید  داشتههای نظاميروسيه طي ساليان اوير همکاریرسد ترچه جمهوری اسالمي ایران و به نظر مي 

کیاهش توافقیات   »اما این روابط تحت تاثير عام، وارجي یعني فوارهای سياسي ایاالت متحده قرار دارد. 

ميان دو کوور و همچنين شکاف ميان ارزش توافقات انجام شده و انتقال واقعي تسليحات به ایران نوان از 

. تجلیي  (Fite, 2012:32 and Kam, 2016)« ای ایران دارد.المللي به برنامه هستهينواکنش روسيه به فوار ب

 -توان در فروش تسليحات این کوور به ایران مواهده کرد. نمونه برجسته، قرارداد تور بارز این امر را مي

روسيه به ممنوعيت همکاری نظیامي بیا اییران تیا سیال       8332چرنومردین است که بر اساس آن، در سال 

ای روسي در نتيجه همکاری با ایران  همتعهد شد. متقابال، ایاالت متحده متعهد به عدم تحریم کمپاني 8333

به ایران کمک کرد تا ایین کویور تیوان توليید      8338. روسيه بر پایه قرارداد (Kassianova, 2006:3)« شد.

پيیدا کنید. امیا بیه سیبب فویار        5 ۔ام پیي  دستگاه وودرو و نفربر زرهي بي 8266و  15 ۔تانک تي  8666

به نتيجه نرسيد. نمونیه بیارز    53 -های ميگ رای مونتاژ جنگندهواشنگتن تالش برای دستيابي به امکانات ب

ایران اعالم کرد که با روسيه در وصوص ورید سیامانه   5661به ایران است. در سال  966دیگر انتقال اس 
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قیرار ترفیت.    8353های تسليحاتي قطعنامه به توافق رسيده اما انتقال آن در ذی، ليست ممنوعيت 966اس 

ترفت. این تغيير موي روسيه نوان از حمایت  5686تصميم به لغو قرارداد با ایران در سپتامبر روسيه  هابعد

ای که احمد وحيدی وزییر دفیاع وقیت    تونه. بهداشتهای غرب جهت فوار بر ایران این کوور از تالش

در انتخاب روابیط   کردیم روسيه نوان دهد که ایستار مستقليما فکر مي»اقدام روسيه اظهار داشت:  انتقاد از

اولویت  ،های ایران. ليست نيازمندی (Fite,2012:35)« المللي داردبا سایر کوورها همچنين موضوعات بين

دهد که بتواند سيستم پدافند هوایي و سيستم دفاع ضدموشکي آن را باال برده و توانیایي  را به تجهيزاتي مي

يروی دریایي ایران را از لحاظ رزمیایش میؤثر در ولیيج    عملياتي و استراتژیک نيروی هوایي را افزایش و ن

فارس ارتقاء دهد. مدرنيزه کردن نيروی دریایي اولویت باالی دیگر سياست دفیاعي اییران اسیت. ناوتیان     

ف تهران در کنترل تنگه هرمز بازی کند. در حالي که اهداتواند نقش مؤثری در ایفای وليج فارس ایران مي

تالش ایران در ارتقای تجهيزات نظامي وود برای نيروهای زميني اهميتي ندهید،  واشنگتن ممکن است به 

اما این کوور قویا با هرتونه افزایش توانمندی قدرت موشکي و دریایي که ایران را در بکارتيری نيیرو در  

 وارج از مرزهای وود یاری دهد مخال  است. 

ی همکاری در بخش نظیامي بیا اییران دارد.    مسکو، با این وجود، مالحظات و محدودیت هایي نيز برا

باشید کیه یکیي از    آر( میي  -سیي -تیي  -)ام « کووری کنترل فناوری موشکي 99روسيه عضو یک رژیم 

های بالسیتيک  ترتيبات غيررسمي کنترل صادرات است و هدف آن جلوتيری از تسترش و پخش موشک

کيلومتر یا بيویتر باشیند. در    966در مسافت  کيلوترمي 266ای و کروز است که قادر به اجرای آتش پرتابه

، امیا قیوانين اییاالت متحیده     اسیت  بيني نودهاین توافقنامه محروميتي عليه کوورهای ناق، تعهدات پيش

هوت مؤسسه روسیي   8331-3دهد. ایاالت متحده در ها عليه ناقضين پيمان را مياجازه اعمال این تحریم

یران کمک کرده بودند را هدف تحریم قیرار داد. موضیوع دیگیر، قطعنامیه     که بنا به ادعا به برنامه موشکي ا

های یک جانبه آمریکاست. قطعنامه شورای امنيت، ارتباطات نظامي با اییران  شورای امنيت و تحریم 5598

جانبه آمریکا پ  از وروج از برجام بازتوته و رو به تودید است از ایین رو،  های یکرا محدود و تحریم

هیای فیوق در جهیت تسیترش     ان انتظار داشت که روسيه بخواهد اقیدامي بیروالف محیدودیت   تونمي

 های نظامي با ایران انجام دهد.همکاری
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 اضع هماهنگ شده در مسائل راهبردیاتخاذ مو

ای دو کوور که دارای روابط استراتژیک هستند، مواضع هماهنگي در ارتباط با مسائ، راهبردی منطقیه  

المللي مرتبط بیا روسیيه   یابد که ایران در یک موضوع بيندارند. این موضوع زماني اهميت مي الملليو بين

ای اییران، از ایین   المللي و منطقههمسو با این کوور موضع تيری کرده و مسکو نيز در ارتباط با مسائ، بين

المللیي، طیي سیاليان اويیر،     نای دفاع کرده باشد. در ارتباط با مسائ، بيالمللي و منطقهکوور در مجامع بين

بحران اوکراین و الحاق جزیره کریمه و مداوله روسيه در بحران سوریه دو موضوع عمده مرتبط با روسيه 

تهیران و  ه، سیوری  بحراندر  ليسياست بي طرفي اتخاذ کرده وایران شوند. در موضوع اوکراین، قلمداد مي

ای رتبط با ایران نيز باید توضي  داد که توافق هسیته ند. در مورد موضوعات ممسکو، در حال همکاری هست

های اقتصیادی و  جانبه و چگونگي تداوم همکاریهای یک)برجام( و چگونگي حفظ آن، بازتوت تحریم

ای که تضادی بیا  تونهها بههای موشکي ایران و  چگونگي تفسير این فعاليتنظامي ایران و روسيه، فعاليت

شورای امنيت نداشته باشد، حایز اهميت هستند. در موضوع برجیام،   5598طعنامه تعهدات ایران در قالب ق

. بیا بازتویت   داردای تاکيید  جانبه آمریکا، کرملين بر ضیرورت حفیظ توافیق هسیته    با وجود وروج یک

هیای آمریکیا و اروپیا    های روسي نيز هدف تحریمجانبه آمریکا و از آنجا که بروي شرکتهای یکتحریم

با تحریم مواجه است، ایران و روسيه از آمادتي و تمای، دوجانبه برای تجیارت بیا    نيزته و مسکو قرار داش

های روس فعال اند. اما باید توجه داشت که به جز شرکتارزهای ملي وود یعني روب، و ریال سخن تفته

هیای  شیرکت  شوند،در بخش انرژی که به طور مستقيم و غيرمستقيم توسط دولت این کوور مدیریت مي

هیا  دیگر وصوصي بوده و رفتار آنها با ایران، تابع محاسبات سود و زیان وواهد بیود. زییرا، ایین شیرکت    

هیای سياسیي   ای با غرب و دیگر متحدان آمریکا داشته و تمای، ندارند با ورود به چیالش تعامالت تسترده

هیای موشیکي اییران اسیت.     عاليیت المللي، منافع وود را در معر  وطر قرار دهند. موضوع دیگیر، ف بين

ها را فاقد هرتونه تضادی با تعهدات اییران  های موشکي ایران پ  از برجام، این فعاليتروسيه در آزمایش

رسد که در مورد روابیط  شورای امنيت معرفي کرده است. این شاوص، به نظر مي 5598در قالب قطعنامه 

 .است همسکو صادق بود -تهران

 ف ها یا اتحادها بر ضدیکدیگرتالعدم شرکت در ائ

شیوند، زییرا اتحیاد بیا     های روابط استراتژیک، عليه یکدیگر وارد ائتالف یا اتحاد با دشمنان نميطرف

مالت استراتژیک اسیت را از  دهي به تعادشمنان عليه یکدیگر، عنصر همکاری که اص، اساسي برای شک،
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المللي را داشته و برد اقدامات اییران  کان ایفای نقش بينبرد. این شاوص با توجه به اینکه روسيه امبين مي

ای است، بيش از همه در مورد روسيه قابليت بحث دارد. ایران بعد از انقیالب تیاکنون   تنها در سط  منطقه

رژیم صهيونيسیتي  وارد هيچ ائتالف یا اتحادی عليه روسيه نوده است. در مقاب،، روسيه روابط محکمي با 

ش با آمریکا محدود به رقابت بوده و با عربستان که در حال حاضر یکیي از رقبیای اصیلي    اداشته، دشمني

به این سو، به تستردتي  5682مسکو از سال آید از در دوستي و تعام، وارد شده است. به شمار مي ایران 

ود قائی،  واطر ایران محدودیتي برای نزدیک شدن عربستان به وی تالش کرده به عربستان نزدیک شود و به

روسيه در موضوع تسترش روابط با عربستان سعودی، به چند شک، منافع حيیاتي جمهیوری   نوده است. 

اسالمي ایران را تهدید کرده یا نادیده ترفت. روسيه با وجود آنکه پایه تجهيزات دفاعي ایران، روسي بیوده  

هیای نظیامي اییران در قبیال     اوتها و تفو هرتونه تعام، تسليحاتي با عربستان موجب از بين رفتن برتری

های دفیاع موشیکي بیه    در قراردادهای همکاری نظامي  و به طور واص در دادن سامانهشود عربستان مي

های مطرح برای سیاوت دو  . روسيه همچنين یکي از تزینهریا  مالحظات ایران را در نظر نگرفته است

ای را مي ایران  بروورداری از تاسيسیات هسیته  ای عربستان است. حال آنکه، جمهوری اسالنيروتاه هسته

یک مزیت یا عام، برتری وود نسبت به رقبایي چون کوورهای عرب حوزه وليج فارس و حتیي ترکيیه   

در شیرایط تحیریم   تيرد. موضوع دیگر، همکاری روسيه با عربستان در موضوع صادرات نفت در نظر مي

اوير روسيه، نوان از عزم جدی مسیکو بیرای جیذب    های است. سياست سالنفت ایران از سوی آمریکا 

امیا   دهید میي عربستان به سوی وود داشته و این سياست روسيه، منافع ایران را در معیر  تهدیید قیرار    

المللي با آنها مواجه است موجب شده تیا تهیران تیوان    ای و بينمحدودیت هایي که ایران در عرصه منطقه

ای بیا  روسيه همچنين روابیط تسیترده  دیدزای مسکو داشته باشد. تحرک کمتری در مقاب، این سياست ته

  رژیم صهيونيستي دارد که دشمن اصلي ایران است.

توان اینگونه برداشت کرد که بیروالف اییران، روسیيه مالحظیات     در نتيجه، از تطبيق این شاوص مي

نگیاه مسیکو بیه روابیط بیا       ایران را در روابط غرب آسيا درنظر نگرفته است که این وود ثابت مي کند که

 تهران، برقراری مناسبات استراتژیک نبوده است.

 اختالفاتبرای مدیریت ی یسازوکارها تعریف

منافع متضیاد بیه    با هدفبرای ح، و فص، اوتالفات،  موخص سازوکارها و نهادهایبروورداری از  

. جویانیه اسیت  همکیاری  یک شاوصه عمده روابیط اسیتراتژیک  ای وارد نوود، شکلي که به روابط لطمه
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اوتالفیات بیه ییک نهیاد      توکي، شورای موترک از مقامات دو کوور، رسيدن به تفاهم در میورد ارجیاع  

هیيچ نهیاد ییا    امیا  شیوند  غيره، همگي در این زمينه تعریی  میي   و های مودتنامه، انعقاد تفاهمالملليبين

نوده است. حتیي   تعری اوتالفات سازوکار موترک موخصي از سوی ایران و روسيه برای ح، و فص، 

معیاون  ، دیميتیری راتیوزین،   966 -دلي، عیدم تحویی، سیامانه اس   در موضوع شکایت ایران از روسيه به

پ  از تحوی، ایین سیامانه را،     966-های سامانه اسنخست وزیر وقت روسيه، شرط ادامه ارسال محموله

 صرف نظر کردن ایران از شکایت وود اعالم کرد. 

 هدید منافع حیاتی یکدیگرعدم ت

رغم داشتن منافع بعضا رقابتي و یا حتي متضاد، منافع حيیاتي  کوورهای دارای روابط استراتژیک، علي 

در مورد تهدیداتي که از جانب ایران برای روسيه مطرح مي شود این تهدیدات کنند. یکدیگر را تهدید نمي

مسیکو، بیه دليی، ماهيیت     بیا   یتضد دربا غرب ایران ترده روابط تسبرقراری بينانه دارند. کمتر جنبه واقع

موضوع دیگر، رقابت با روسيه بیر سیر   آید؛ تهدیدی مطرح به شمار نميضدغربي نظام جمهوری اسالمي 

بازارهای انرژی اروپا و تفاهم با اروپا و کوورهای آسيای مرکزی و قفقاز برای عبور وطوط لوله انتقال تاز 

بیه  رغم قابليت پياده سازی، تیاکنون از سیوی اروپیا    علي این تزینهاز واک جمهوری اسالمي ایران است. 

حتیي در صیورت جیدیت ییافتن،     مخال  آن است، عالوه بر آن،  نوده و آمریکا نيز شک، جدی پيگيری

هیای  اوتيار دارد. نمونیه ایین اهیرم    های این چنيني دربرای ناکام تذاشتن طرحمسکو اهرم فوار متعددی 

های نفت و تاز روسيه در ساوتارهای انرژی برویي از ایین کوورهاسیت. بنیابراین     فوار، حضور شرکت

تهدیدی از سوی ایران عليه روسيه در کوتاه مدت و ميان مدت مطرح نبیوده   توان نتيجه ترفت که هيچمي

و چوم انداز قاب، تصوری از تهدیدات بلند مدت جمهوری اسالمي ایران  عليه منافع حيیاتي روسیيه نيیز    

در سوی دیگر، تهدید روسيه عليه منافع حياتي جمهیوری اسیالمي اییران  قیرار دارد.      قاب، ترسيم نيست.

چرنومردین رسما تعهدات وود نسبت به همکاری نظامي با ایران را زیرپیا   -ر جریان قرارداد تورروسيه د

های شورای امنيت عليه جمهوری اسالمي ایران همراهي کرده و در شیرایطي از  تذاشت؛ با صدور قطعنامه

تهدیدات نيستي رژیم صهيوبه جمهوری اسالمي ایران امتناع کرد آمریکا یا  966تحوی، سامانه موشکي اس 

 . نظامي وود عليه ایران را تودید کرده بودند
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 بحث و نتیجه گیری

وود در ساوتار  ایران و روسيه در عرصه سياست وارجي تابعي از درک دو کوور از جایگاه تتعامال

المل، و  همچنين الزامات ژئوپليتيکي آنهاست. ایین دو، منیافع و اهیداف ژئیوپليتيکي مویترک،      قدرت بين

 ،ابتي و متضاد متعددی داشته و موانع و مالحظاتي قوی در مقاب، ترایش بیه هرتونیه همکیاری دارنید    رق

یابي به تفیاهم در وصیوص چگیونگي پيگيیری آنهیا،      همانطور که سازتار کردن منافع و اهداف و دست

اتحیاد ووانیدن    ییا صرف استراتژیک  لذاتواند امتيازات متعددی را برای دو کوور به همراه داشته باشد. مي

در حال آید های فوق بر ميآنگونه که از بررسينخواهد تذاشت.  ماهيت و نوع کنش آنهاروابط، ترثيری بر 

که  است 5«همکاری اجباری»یا نوعي  8«شراکت محتاطانه»روابط جمهوری اسالمي ایران و روسيه  حاضر،

دو کویور، ویود را ناچیار از تعامی،      ها و موضوعاتي است کیه منظور از آن، همکاری تزینوي در پرونده

بينند. مثال این شراکت محتاطانه، همکیاری در سیوریه و در مبیارزه بیا تروریسیم      موترک در قبال آنها مي

 داعش است. 

تعميق و توسیعه  ایجاد، امکان اساسا آیا این است که  شود،علي رغم توضي  فوق، سوالي که مطرح مي

پاسخ روشن است. بزرتترین دلي، همکیاری  ران و روسيه وجود دارد  بين ج.ا.ایهای استراتژیک همکاری

برای حفظ هویت وود در مقاب، تهاجم غرب با رهبری آمریکاست کیه   ، تالشنزدیک ج.ا.ایران و روسيه

ای و اترچه اهداف منطقیه بنابراین است. ال فعاليت های مستق، در جهان در حبرای نابودی کليه حکومت

های الزم برای های متداو، منافع و اهداف، زمينهيه کامال بر هم منطبق نيست، اما حوزهجهاني ایران و روس

تيیری ایین   شیک، آورند مهم آن اسیت کیه اراده الزم بیرای    همکاری هرچه بيوتر دو کوور را فراهم مي

سیتلزم  این امر م. از جانب ایران، ها ایجاد شده و به دستور کار موخص بين دو کوور تبدی، شودهمکاری

های منیافع ملیي، تهدییدات و اهیداف اسیت.      یابي به اجماع در وصوص اولویتتعری  روشن و دست

در  ،در منطقه و جهان است شاتر وواهان تقویت جایگاه روسيه نيز باید به این جمع بندی دست یابد که

 تواند بیه مي، کوور مستق، و نه عضوی از بلوک غربیعني حفظ روسيه به عنوان یک  شمهمترین اولویت

. در موضیوعات  نگاه کندثيرتذاری در جهت منافع موترک و با توان تا شریکي قاب، اتکا به عنوانج.ا.ایران 

هيچ دليلي وجود ندارد کیه نتیوان بیا تفتگیو و بیر      نيز ، برای مثال در مورد صادرات انرژی، مورد اوتالف

                                                 
1  . Watchful partnership 

2. Forced cooperation 
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بر آن، آنگونه که بحث و بررسي شد منظور  اساس مصال  و منافع دو کوور، به تفاهم موترک رسيد عالوه

از روابط استراتژیک، نه صرفا اشتراک منافع و همکاری تسترده، بلکه همکاری در عين احترام به تضادها و 
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