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 سنجي امضاي توافق راهبردي با روسيه؛ مكانا

 الزامات و اقتضائات

 

  

 

 

 خالصه مديريتي

 را روابط تركهن الگوهاي ها،دولت ميان روابط ترپيچيده ماهيت و تروسيع ابعاد امروزه، -

 آغاز از راهبردي، همكاري الگوي ميان، اين در. است داده تغيير آن جديدتر انواع نفعبه

 موضوعات تنوع .است گرفته قرار هاتوجه دولت طور خاص موردبه ميالدي جديد قرن

 راهبردي همكاري اسناد در كه است چيزي نخستين روابط، اين فراخ زماني بازه و همكاري

 گيرد.مي قرار توجه مورد

 مشترك منافع وسيع سلسله ماهيت همكاري راهبردي به هايويژگي ترينيكي از مهم -

 يا موجود سياسي شرايط از مستقل كه منافعي شود،مي كشور مربوط ميان دو بلندمدت

 .گيرندشكل مي ثالث هايطرف هاياقدام

اخير روابط نزديكي را با يكديگر تدارك  هايجمهوري اسالمي ايران و روسيه در سال -

 بحث يك به را بلندمدت و راهبردي توافق يك انعقاد سنجيامكان اند و همين امرديده

 .است كرده تبديل صاحبنظران ميان در مسلط

جمهوري  راهبردي توافق اجراي مسير كه دارد وجود مختلفي هايرانپيش و هامحركه -

 اشتراكات و متغيرها از ايمجموعه هامحركه اين. سازدمي هموار را روسيه اسالمي ايران با
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 دو اراده تقويت به تواندمي آنها بر تمركز و گيرددربرمي را... و هنجاري سياسي، تاريخي،

 .گردد منجر توافقي چنين به نيل براي دولت

وافقنامه ثيرگذار بر تسهيل فرايند انعقاد تتأهاي ها و محركهمهمترين پيشرانجمله از -

اموني راهبردي ميان ايران و روسيه به سابقه همكاري راهبردي دو كشور در محيط پير

 كه تاجيكستان بحران قبال در كشور دو مساعي و همكاري شود.خود مربوط مي

داد،  ايانپ را شوروي جماهير اتحاد از يافتهاستقالل تازه كشور اين در داخلي هايدرگيري

ر در اين ترين تجارب دو كشوجمله مهماز 1990در افغانستان در دهه و نيز همكاري آنها 

 روابط در عطفي نقطه سوريه در كشور دو شود. همچنين همكاريزمينه محسوب مي

 .است كشور دو راهبردي همكاري نماد ترينشاخص و بوده مسكو و تهران

رال سيون روسيه در برابر آنچه نظم ليبراموضع مشترك جمهوري اسالمي ايران و فد -

 دمكراسي غربي بر جهان تحميل كرده و همساني معنادار رويكردهاي تجويزي آنها

جمله دهد ازظم مطلوب جهاني را شكل ميه نهاي ضروري نيل بدرخصوص آنچه بايسته

هاي بسترساز براي الملل، از مؤلفهگرايي در نظام بينحمايت تهران و مسكو از چندجانبه

 برقراري روابط بلندمدت راهبردي ميان ايران و روسيه است.

مللي الاي و بينراكات و تصورات مشترك ايران و روسيه از منابع تهديد ملي، منطقهاد -

 اياالت طلبيهژموني الملل،بين حقوق نقض مريكا،گرايي آجانبهيك چون جمله تهديداتياز

پيشران  غربي هايقدرت خارجي سياست در  دوگانه استانداردهاي اعمال متحده و

نعقاد اقدرتمندي را براي حركت جمهوري اسالمي ايران و دولت فدراتيو روسيه به سمت 

 ايجاد كرده است.يك توافق راهبردي بلندمدت 

 روسيه و ايران بر حاكم سياسي هاينظام پايداري و ثبات از روشن وجود يك تصوير -
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. است بلندمدت راهبردي توافق يك سوي به آنها حركت براي قدرتمندي رانپيش خود

 هايگذاريسرمايه به مبادرت براي الزم شرط كه ثبات اين تداوم از اطمينان با كشور دو هر

 سمت به بيشتري ظرفيت با كه بود خواهند قادر است خارجي روابط حوزه در بلندمدت

 .آورند روي يكديگر با راهبردي توافق انعقاد

 جمهوري ميان راهبردي توافق انعقاد براي قوي هايمحركه و هارانپيش رغمعلي -

 اين. رددا وجود فرايند اين فراروي نيز هاچالش و موانع برخي روسيه، و ايران اسالمي

 مواجه تأخير با را بلندمدت راهبردي همكاري به كشور دو رسيدن روند است ممكن موانع

پايين بودن سطح  سازند. دخالت و نقش مخرب بازيگران ثالث همچون رژيم صهيونيستي،

دولتي هاي غيرتعامالت ميان مردم و بخشتعامالت اقتصادي دو كشور و ضعف ارتباطات و 

 آيد.ترين اين موانع به حساب ميجمله مهمروسيه ازايران و 

 براي ايران جديت و عزم درخصوص روس سازانتصميم ادراك تغيير براي تالش -

خصوص ماهيت و ضرورت توافق تدبير و مديريت افكار عمومي در راهبردي، جامع همكاري

و عدم همزماني آن با روند تصويب  امضاي توافق زماني راهبردي با روسيه، مديريت

اهبردي با روسيه در راستاي سازي توافق ر، ظرفيتكنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر

بنيان و روس فراملي نهادي ساختارهاي با بيشتر پيوند براي محور مقاومت، تالشتقويت

ترين الزامات فراروي انعقاد جمله مهمبا روسيه از افزاري روابط راهبرديوجوه نرم به توجه

 ران با روسيه است.توافق راهبردي اي
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 مقدمه

هاي اخير روابط جمهوري اسالمي ايران و جمهوري فدراتيو روسيه روند روبه طي سال

رشدي را تجربه كرده است. دو كشور درخصوص شماري از موضوعات راهبردي خاصه در 

ي سازنده را تدارك بر يك الگوي همكاراي، تعامالت نزديك و مبتنيل منطقهئحوزه مسا

ريزي يك روابط استراتژيك و چندوجهي بوده است. اند كه محركي بالقوه براي پيديده

ها و شواهد مختلفي قابليت هاي اخير براساس شاخصتقويت روابط دو كشور در سال

هاي ديپلماتيك در آنها سطح باالي تماس ترينمهمييد دارد كه ازجمله أاثبات و ت

يه مدهاي مكرر ميان مقامات و مسئوالن بلندپاترين سطوح ميان طرفين و رفت و آعالي

درك راهبردي نخبگان ها و تعامالت هم معلول دو كشور است. اين سطح از تماس

و هم  ساز دو كشور در باب مطلوبيت توسعه روابط دوجانبه و چندجانبهتصميم

تطابق مواضع اعالمي و اعمالي دو طرف در باب روندهاي كالن حاكم بر محصول 

آنها در باب الزامات و اقتضائات ناظر بر تغيير ترتيبات  روايت مشتركو  المللبيننظام 

 كنوني جهاني به يك نظم غيرغربي و عادالنه است.

 سياست منظومه بدين ترتيب روابط با روسيه از اهميت و جايگاه قابل اعتنايي در

ا در نظر گرفتن است. اهميت اين روابط ب شده ايران برخوردار اسالمي جمهوري خارجي

ها ازسوي كنشگران رقيب و معارض كه بر تحديد محيط عملياتي مجموعه تدابير و تالش

بهتر درك  شورمان تمركز دارندبر ك تيكييحصر ژئوپلفرامرزي ايران و تحميل يك 

المقدور مريكا عليه ايران بوده و حتيآهاي كشورهاي منتقد تحريم ازجملهسيه رو شود.مي

ها پيگيري ثيرپذيري از دامنه اين تحريمأاست تا روابط خود با ايران را بدون تتالش كرده 
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ثير مستقيمي بر اراده طرف ايراني براي تقويت تعامالت با أند. همين امر تكو تعريف 

 همسايه شمالي خود داشته است. 

سنجي انعقاد امكانهاي اخير، با توجه به روند روبه رشد روابط دو كشور در سال

 به يك بحث مسلط در ميان صاحبنظران حوزه روابط ك توافق راهبردي و بلندمدتي

ر جهت تواند گام مهمي دحركت در اين مسير مي ايران و روسيه تبديل شده است. طبعاً

تضمن مطرفين  متقابل منافع كه برمبنايحساب آيد بهريزي روابط راهبردي با روسيه پي

 بلندمدت است. زماني گستره يك تعامل نزديك آنها در

ن و ايرا پيش از ورود به بحث ذكر يك نكته حائز اهميت است و آن اينكه اخيراً

ه اي به توافق رسيدند كه حدود بيست سال قبل بتمديد موافقتنامه درخصوصروسيه 

اصول  قانون معاهده اساس روابط متقابل و»امضا رسيده بود. اين معاهده تحت عنوان 

در روسيه و توسط « ي اسالمي ايران و فدراسيون روسيههمكاري بين جمهور

 هسال 10 يك معاهده جمهور وقت دو كشور امضا شد. مدت اين معاهده در اصلرؤساي

وم آن به ساله د 5د و با توجه به اينكه دوره شساله تمديد  5هاي صورت دورهبود كه به

يد و به امضاي سيه به تهران، تمداتمام رسيده بود، در جريان سفر اخير وزير امور خارجه رو

 وزراي امور خارجه دو كشور رسيد.

مفاد و  ترينمهماست و برخي از  ماده 21 و مقدمه يك بر اين توافق، مشتمل

 زور، به توسل از پرهيز حاكميت، اصل به احترام محورهاي آن شامل مواردي چون

 روسيه، و ايران كشور دو به حمله صورت در ثالث كشور به نظامي مساعدت از جلوگيري

 حقوقي، هايحوزه در مناسب شرايط ايجاد براي تالش ،اختالفات آميزمسالمت فصل و حل
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 انعقاد ها،فناوري ساير و انرژي زمينه در بلندمدت مناسبات گسترش ،...و اقتصادي

 زمينه در ايمنطقه مبادالت و همكاري به دهيجهت براي جداگانه هايموافقتنامه

 شود.تروريسم مي عليه مبارزه زمينه در همكاري نقل ووحمل

ط دو تنوع و تكثر در موضوعات مندرج در اين توافق، روند حاكم بر رواب رغمعلي

ويژه از حيث هيد آنست كه اين توافق در عمل و بؤكشور طي بيست سال گذشته م

شد و يرگذار باثأمالحظات و اهداف اقتصادي نتوانسته است بر كليت روابط دو كشور ت

دو كشور  تنظيم روابط مبناي محكمي براي تحول در روابط دو كشور تبديل شود. اساساًبه

تحول  وها كمتر براساس اعتنا و اتكا به اين توافق به انجام رسيده در طول اين سال

اي نظير بحران ل منطقهئهاي دو كشور در حوزه مساراهبردي صورت گرفته در همكاري

ك دربر مالحظات و الزامات اين توافق باشد محصول بيش از آنكه مبتني سوريه نيز

و تفاهم  نخبگان نظامي و سياسي دو كشور از اقتضائات زماني و تحوالت ميداني

 ضرورت همكاري راهبردِي اجتناب ناپذير در منطقه بوده است. درخصوصآنها 

جايگزين سند جامع عنوان بديل و هتواند ببه همين دليل توافق مذكور نمي

د. سند شولحاظ  -استگزارش نظر اين  نه كه مدگوآن -هاي راهبرديهمكاري

ريزي نقطه آغاز و عزيمتي بزرگ براي پي هاي راهبردي با روسيه بايدهمكاري

باشد و بستري را براي تبديل  اين كشورجانبه و چندوجهي با روابطي جديد، همه

سازد. درواقع اين  فراهمت جمهوري اسالمي ايران مسكو به شريك استراتژيك بلندمد

براي  خواهد بود. طبعاً  نيروي پيشران تحول عميق در روابط دو كشور ترينمهمسند 

برنده روابط ها و منابع بالقوه و بالفعل پيشدستيابي به چنين سندي ارزيابي دقيق ظرفيت
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بااليي برخوردار است. اين ها و موانع فراروي آن از اهميت دو كشور و شناسايي فرصت

تواند بدون سپري شدن يك پروسه زمانبر ديپلماتيك كه اجماع دو سند همچنين نمي

. در گزارش حاضر ضمن تالش محقق شود كشوري بر سر مفاد و محتواي آن را ميسر سازد

برنده اين نوع عوامل پيش ترينمهمبندي شده سنخ روابط راهبردي، به براي بيان مفهوم

هاي و محدوديت هاچالشاز روابط ميان ايران و روسيه اشاره شده و ضمن تبيين برخي از 

 فراروي اين روند، الزامات و اقتضائات ناظر بر آن تشريح خواهد شد. 

 

 چيستي همكاري راهبردي

موضوع انعقاد يك سند راهبردي ميان ايران و روسيه كه  درخصوصبراي بحث و بررسي 

گيري يك شراكت استراتژيك ميان دو كشور خواهد بود ضرورت بنياني براي شكل نطقاًم

رو در درست از يك چنين شراكتي ترسيم گردد. ازاين يلحاظ مفهومي تصويردارد تا به

در روابط  1بخش اول گزارش در باب چيستي شراكت استراتژيك يا همكاري راهبردي

 د.شوميان دو دولت مطالبي ارائه مي

شان از الگوهاي ي تعاملوكم  ها بر حسب اجزاي كيفيكلي، روابط ميان دولت طوربه

الگوهايي همچون ائتالف، اتحاد، همكاري، شراكت و كند. مختلفي تبعيت مي

رود. كار ميالملل بهبراي توصيف وضعيت حاكم بر روابط كشورها در نظام بين مناقشه

كه بر منافع فزاينده و بازه « استراتژيك»يا « راهبردي»در چنين شرايطي، واژه پربسامد 

                                                 
1. Strategic Cooperation 
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 غناي محتوايي و كاركردي الگوي روابطكيد بر أزماني بسيط روابط داللت دارد، براي ت

تر روابط ميان تر و ماهيت پيچيدهگيرد. امروزه، البته ابعاد وسيعمورد استفاده قرار مي

تر روابط را به نفع انواع جديدتر آن تغيير داده است. در اين ميان، الگوهاي كهنها دولت

الگوي همكاري راهبردي، از آغاز قرن جديد ميالدي مورد توجه قرار گرفته است. برخي 

الملل ميالدي در روابط بين 1990ندرت پيش از دهه كيد دارند كه اين عبارت بهأمنابع ت

 طوربهاما الگوي مشاركت استراتژيك  ،هاي اخيره است. در دههمورد استفاده قرار گرفت

هاي سياست خارجي، اسناد حقوقي دوجانبه، الفاظ مورد استفاده اي وارد دكترينفزاينده

الملل شده است. امروزه، اتحاديه سياستمداران و متون علمي متخصصان حوزه روابط بين

 14روسيه بيش از  به امضا رسانده است.سند مشاركت استراتژيك را  10اروپا بيش از 

اين رقم براي هند به بيش  سند مشاركت راهبردي را با كشورهاي ديگر امضا كرده است.

تنوع موضوعات همكاري و بازه رسد. عدد مي 50سند و براي چين به باالتر از  20از 

د توجه نخستين چيزي است كه در اسناد مشاركت راهبردي مور زماني فراخ اين روابط

 . (Mirfakhraei, 2017:27-28) گيردقرار مي

محبوبيت در رويه ديپلماسي مدرن و نيز در  رغمعليمشاركت و همكاري راهبردي 

يات تئوريك مورد وثوق برخوردار نيست ئهاي جمعي هنوز از يك جزرسانه

(Czechowska,2013: 46)بايد از چه عبارتي  مورد كه دقيقاً . به همين دليل در اين

در مورد اين سنخ از روابط بهره برد اجماعي شكل نگرفته است. با  -شراكت يا همكاري–

وجود تعاريف و كاركردهاي متكثري كه بر روابط معطوف به مشاركت يا همكاري راهبردي 

شود، اين نوع از روابط شماري از اصول و اجزاي حداقلي و حداكثري متمايز را اطالق مي
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گيرد كه مشاركت راهبردي هنگامي شكل مي 1،خود جاي داده است. از نظر مانسينگ در

رسند تا روابط خود را از كمترين دو حكومت براي افزايش سطح تعامالت خود به توافق مي

لي سروكار پيدا نمايند ئسطح به بيشترين سطوح ارتقا دهند و با كثيري از موضوعات و مسا

امع نسبت به پيگيري همكاري و تفاهم عالقمند سازد و تعهدات نحوي جكه دو طرف را به

 بلندمدتي را براي همكاري متقابل و پيشبرد اهداف مورد نظر خود شكل دهند.   

 براساس يك تعريف ديگر، هفت ويژگي اساسي براي آغاز مشاركت راهبردي ميان

 ها ذكر شده است كه عبارتند از:دولت

 ط،گونه رواب. ماهيت شراكت1 

 هاي متفاوت،. تقارب اهداف راهبردي طرف2 

توان بخت اجراي ها مياي از تالش. باور متقابل به اين امر كه از طريق مجموعه3 

 اهداف منسجم راهبردي را افزايش داد،

 . همكاري موثق و بلندمدت براي اجراي اهداف مشترك،4 

 رود،يمساير شركا فراتر  هايي كه از سطح عادي روابط با. ترجيح و تراكم تماس5 

 يافته روابط،هاي بسيار توسعه. زيرساخت6 

 .(Mirfakhraei, 2017:29). وجود يك جو و فضاي مثبت در مورد روابط دوجانبه 7 

وانب از يك منظر ديگر، در ميان تعاريف مختلف مربوط به مشاركت استراتژيك و ج

 ز هستند: اند چهار ويژگي اساسي، متمايمتفاوتي از اين عبارت كه كارشناسان مطرح كرده

شود، نخستين ويژگي به ماهيت سلسله وسيع منافع مشترك بلندمدت مربوط مي

                                                 
1. Mansingh 
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هاي ثالث هستند. داشتن طرف هاييا اقدام منافعي كه مستقل از شرايط سياسي موجود

تضميني براي  اي الزاماًيك دشمن مشترك يا آسيب ديدن از يك بحران شديد منطقه

اي يا جهاني گيري يك مشاركت راهبردي نيست. ممكن است يك بحران منطقهشكل

 معناي پايان مشاركت راهبردي دو كشور مستقلاما اين به ،مشترك روزي پايان يابد

گذار و محرك تأثيرنيست. البته طبيعي است كه موضوع تهديد يا دشمن مشترك عاملي 

 براي روي آوردن به روابط راهبردي دوجانبه است.

ويژگي دوم، اشتياق طرفين براي تعيين اهداف راهبردي اساسي است كه تنها 

د كه يك دههاي پايدار مشترك حاصل شود. اين ويژگي نشان ميتواند از طريق تالشمي

 مشاركت راهبردي چه تفاوتي با اتحاد تاكتيكي دارد. 

كاري بر قانون براي هميافته حقوقي و مبتنيوجود يك چارچوب توسعهويژگي سوم به

شود. از اين منظر، هاي مختلف مربوط ميثر براي همكاري در حوزهؤو نيز سازوكارهاي م

ور براي آنكه روابط ميان دو كش هاي سياسيها و برگزاري اجالسصرف صدور اعالميه

 كند. عيار خوانده شود كفايت نميمشاركت راهبردي تمام

ر در ويژگي چهارم ناظر بر سطح باالي اعتماد ميان رهبران سياسي كشورهاي درگي

بل ميان مشاركت راهبردي و بيش از آن سطح بااليي از عالقمندي، تفاهم و اعتماد متقا

ها ميان رهبران ترين دوستيمايت گسترده عمومي، حتي گرممردم دو كشور است. بدون ح

بط باثبات و تضمين روا تأمينهاي دو كشور براي كشورها و تعامل پايدار ميان بوروكراسي

  .(Kortunov, 2018)كافي نيست 

اكنون با توضيح اجمالي در باب مختصات يك روابط راهبردي ميان دو دولت، قابليت 

گيرد الگو براي روابط ايران و روسيه در ادامه گزارش مورد بحث قرار ميپذيري اين تعميم
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ها و رانگيري چنين روابطي ميان تهران و مسكو پيشو در راستاي سنجش امكان شكل

 شوند. هاي ناظر بر اين فرايند تشريح ميمحدوديت

 
 

 ريزي روابط راهبردي با روسيههاي پيرانپيش

آنست كه چنانچه جمهوري اسالمي ايران درصدد گزارش مفروضات اصلي اين  ازجمله

الملل باشد و صورتبندي ها در نظام بينريزي روابطي راهبردي با شماري از دولتپي

مشخصي از ترجيحات خود را براي چنين روابطي تنظيم نمايد، بالشك روسيه در زمره 

هاي رانها و پيشروابطي خواهد بود. محركهاولين كشورها براي شكل دادن به چنين 

سازد. اين مختلفي وجود دارد كه مسير اجراي توافق راهبردي با روسيه را هموار مي

و ... را  اي از متغيرها و اشتراكات تاريخي، سياسي، هنجاريمجموعهها محركه

ل به چنين توافقي تواند به تقويت اراده دو دولت براي نيدربرمي گيرد و تمركز بر آنها مي

د كه وجود شومي تأكيداي از اين متغيرها اشاره شده و منجر گردد. در اينجا به مجموعه

آنها زمينه مناسب و مستعدي را براي تبديل ماهيت روابط ايران و روسيه به يك روابط 

 آورد.استراتژيك از طريق امضاي توافق راهبردي فراهم مي

 

 موفق در زمينه همكاري راهبردي موردي ربهتج و سابقه از برخورداري. 1

تواند محرك بسترسازي براي شكل دادن هاي راهبردي در موضوعات خاص ميهمكاري

هاي سابقه شكل دادن به همكاري به توافقات راهبردي بلندمدت و چندجانبه باشد. اساساً 

هاي مشترك دو بازيگر مستقل را به ثبت راهبردي موردي كه تجربه موفقي از همكاري
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نياز ضروري براي ورود آنها به مرحله شراكت استراتژيك عنوان پيشهتواند برسانند ميمي

 دائمي در نظر گرفته شود.

 1990ايران و روسيه در سطح محيط پيراموني سابقه دو همكاري مشخص را در دهه 

ثباتي و ا بيش مسكو و تهران براي مقابله باند. هر دو مورد با تالميالدي به ثبت رسانده

همكاري و مساعي دو كشور در قبال بحران ناامني در منطقه ارتباط دارد. 

هير يافته از اتحاد جمااستقاللهاي داخلي در اين كشور تازهكه درگيري تاجيكستان

هاي شوروي را پايان داد نمونه بارزتري از موفقيت تهران و مسكو در عرصه همكاري

ش در يروهايويژه پس از آنكه شماري از نهاي و در سطحي راهبردي است. روسيه بمنطقه

تان كشته شدند بيش از پيش به ضرورت پايان بخشيدن سكبحبوحه جنگ داخلي تاجي

اجيكستان، تبه اين جنگ واقف شد. در اين ميان باتوجه به نفوذ جمهوري اسالمي ايران در 

ين اساس، ابه پروسه ديپلماتيك اختتام جنگ را مضاعف ديد. بر روسيه ضرورت ورود ايران 

ديريت هاي متخالف در تاجيكستان را ممذاكرات ميان طرف 1994تهران و مسكو در بهار 

وزيسيون حكومت و نيروهاي اپميان  1997هاي دو طرف در فوريه با تالش كردند. نهايتاً 

ق صلح ميان منظور حفظ توافران و روسيه بهاي به امضا رسيد. پس از آن نيز ايتنامهموافق

. ترديدي (Freedman, 2000)هاي نزديك با يكديگر را ادامه دادند طرفين تماس

نقش را در پايان بخشيدن به  ترينمهمهمكاري نزديك ايران و روسيه نيست كه 

ها در همراه داشت و بدين ترتيب احتمال تسري ناامنيبه جنگ داخلي تاجيكستان

 تاجيكستان به كل منطقه آسياي مركزي از بين رفت.

گيري قدرتميالدي و همزمان با  1990ايران و روسيه همچنين در نيمه دوم دهه 
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اي ميان خود را افزايش دادند. هاي منطقهها و همكاريتماس طالبان در افغانستان

زار شده بود حضور روسيه در كنفرانس تهران كه با هدف بررسي اوضاع افغانستان برگ

اي را براي افزايش تعامالت دو كشور در افغانستان فراهم آورد. روسيه كه نگران نفوذ زمينه

هايي از خود روسيه بود منافع مهمي در مهار طالبان در آسياي مركزي و حتي بخش

موضوع 1996طالبان داشت. به همين دليل در جريان سفر پريماكوف به تهران در دسامبر 

موضوعاتي بود كه مقامات دو كشور در مورد آن رايزني و تبادل  ترينمهميكي از  افغانستان

عالوه تبديل افغانستانِ تحت حاكميت طالبان به بهشتي براي قاچاقچيان هنظر كردند. ب

ساخت و به المللي موادمخدر موجبات نگراني مشترك ايران و روسيه را فراهم ميبين

اي را براي مبارزه با تجارت موادمخدر به امضا وافقتنامهم1999همين دليل آنها در سال 

. همچنين همكاري ايران و روسيه در حمايت از ائتالف (Freedman, 2000)رساندند

جنبه ديگري از  2001تا  1996هاي شمال افغانستان در برابر حمالت طالبان طي سال

 ,karami)كشيد وير ميل افغانستان را به تصئهمكاري راهبردي دو كشور در قبال مسا

. ضمن آنكه پس از سقوط طالبان و روي كار آمدن دولت حامد كرزاي نيز ايران (2017

و روسيه با حمايت از حكومت مركزي افغانستان خواستار آن بودند كه دولت اين كشور 

قادر به حفظ تماميت ارضي و حاكميت افغانستان بوده و كنترل امور كل كشور را در 

 . (Lukyanov, 2018)شته باشد اختيار دا

همكاري راهبردي ايران و روسيه در قبال كرد كه  تأييدتوان بر اين اساس مي

هاي قبل و تجربه موفق دو كشور در دهه دو محيط بحراني تاجيكستان و افغانستان

هاي دو كشور در سطحي استراتژيك، ثري براي بسط همكاريؤدر اين زمينه، محرك م
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 آيد. حساب مياي تنوع و تكثر از حيث موضوعاِت تحت پوشش بهبلندمدت و دار

 

 سوريه  در راهبردي همكاري تداوم. 2

روسيه در بحران سوريه و حمايت آنها از دولت مركزي و قانوني و همكاري راهبردي ايران 

المللي آنها اي و بينها و حاميان منطقهاين كشور و ايستادگي در برابر اقدامات تروريست

هاي راهبردي تهران و مسكو هاي همكاريرانپيش ترينمهمعنوان يكي از هتوان برا مي

المللي ي در ميان كارشناسان و صاحبنظران سياسي و بينتأييدحساب آورد. اجماع قابل به

گرفت شرايط وجود دارد كه چنانچه همكاري تهران و مسكو در بحران سوريه شكل نمي

اين بحران امروز ترتيبات و سرنوشت ديگري داشت. در اين ميان توجه به اين نكته مهم 

نسبت به دو بحران  هاي متفاوت و متمايز بحران سوريهويژگيحائز اهميت است كه 

تر مورد اشاره قرار گرفت به سياقي بوده است كه همكاري افغانستان و تاجيكستان كه پيش

در قبال آن را از اهميت راهبردي به مراتب بيشتري برخوردار كرده است.  ايران و روسيه

الذكر، نخست اينكه بايد در نظر داشت كه بحران سوريه در قياس با بحران دو كشور فوق

داشته است كه  تريتر و پيچيدهمحيط عملياتي و آفندي و پدافندي بسيار عميق

هاي سطح دخالت و قدرتسازد. دوم آنكه، يورود در آن را براي هر بازيگري دشوارتر م

به مراتب بيشتر و باالتر از دو بحران تاجيكستان و افغانستان  درگير در بحران سوريه

تري از بوده و تهران و مسكو ناگزير از مواجهه و رويارويي با طيف قدرتمندتر و متنوع

كه دامنه  م آنكه درحالياند و سوالمللي در بحران سوريه بودهاي و بينكنشگران منطقه

مرزبندي مشخصي داشته و محدود و محصور به  دو بحران تاجيكستان و افغانستان عمدتاً
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بوده  ها فراتر از مرزهاي اين كشورطراحيمرزهاي اين دو كشور بود، در بحران سوريه 

وسعت هايي فراتر از مرزهاي اين كشور و به ثباتي و ناآرامي در سوريه طراحيو مسببان بي

 اند. نظر داشته كل منطقه غرب آسيا مد

ز طبيعي است كه همكاري ايران و روسيه در يك چنين بحران خطيري به مراتب ا

ت. برخوردار اس 1990هاي دو كشور در دهه اهميت راهبردي باالتري نسبت به همكاري

همكاري دو كشور در سوريه نقطه عطفي در روابط تهران و روست كه ازهمين

 . آيدبه حساب ميترين نماد همكاري راهبردي دو كشور شود و شاخصقلمداد مي مسكو

هاي مهمي بود كه جمهوري اسالمي مداخله روسيه در بحران سوريه پس از مشورت

ويژه سردار شهيد حاج قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقالب هايران و ب

ها مسكو با درك تبعات مخرب تحقق اهداف تروريستاسالمي به طرف روسي ارائه داد تا 

در سوريه نسبت به ورود فعال در اين بحران اقدام ورزد. روسيه از طريق مداخله نظامي 

در جنگ  متحد دوفاكتو جمهوري اسالمي ايرانبه  به نفع دولت قانوني سوريه عمالً

رشناسان، بحران به همين دليل برخي كا .) ,2020Rodkiewicz :3(سوريه تبديل شد 

كنند در روابط ايران و روسيه قلمداد مي 1«تغييردهنده بازي»سوريه را به مثابه نوعي 

(Kozhanov a, 2020: 140)كه مورد اشاره قرار گرفت منظور آنست كه . همچنان

اين بحران به نقطه عطفي در تاريخ تعامالت و روابط ايران و روسيه تبديل شده است. بر 

هاي نزديك و گسترده در بحران سوريه كه با موفقيت دو پس از همكارياين اساس و 

آنها و تثبيت حاكميت دولت قانوني  الملليبينها و حاميان كشور در مقابله با تروريست

                                                 
1. Game Changer 
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سوريه همراه بود زمينه و زمان براي انعقاد يك توافق راهبردي كالن و بلندمدت ميان 

 است. ايران و روسيه بيش از پيش فراهم شده

 

 هاي راهبرديهمكاري در ساير حوزه. 3

ابقه ساي، در سطح روابط دوجانبه نيز بر همكاري در سطح منطقهايران و روسيه عالوه

مشخص  طوربهدهند. در اينجا ها در سطح راهبردي را داشته و به آن ادامه ميهمكاري

هاي دو همكاريو نيز آميز ايران و روسيه اي صلحهاي هستههمكاريتوان به مي

ها اشاره كرد. اهميت مبادرت به اين همكاري هاي دفاعي و تسليحاتيكشور در حوزه

 ييافته وسيعي ازسوي كشورهااز آن جهت است كه در هر دو حوزه فشارهاي سازمان

اي كه انجام رسيده است. در حوزه هستههاي بهغربي براي جلوگيري از اين همكاري

فشارهاي  رغمعليچشمگيري دارد روسيه تنها دولتي در جهان بوده است كه اهميت راهبردي 

ر دستور گسترده كشورهاي غربي سياست همكاري با جمهوري اسالمي ايران را در اين حوزه د

شود ر مربوط مياندازي نيروگاه اتمي بوشهكار قرار داد. نماد اصلي اين همكاري به ساخت و راه

 «اتموسر»ست كه ا ميان دو كشور به امضا رسيد. اين درحالي 1990كه قرارداد آن در دهه 

 ومد مرحله اجراي درحال كندمي فعاليت ايهسته انرژي زمينه در كه روسيه دولتي شركت

ت اس مگاوات 2100 كلي ظرفيت با( سوم و دوم واحدهاي) بوشهر ايهسته نيروگاه ساخت

اردادي را ، روسيه و ايران قر2014ر نوامبر دذكر است كه شايان . (1400)خبرگزاري فارس، 

 . امضا كردند براي ساخت واحدهاي دوم و سوم نيروگاه بوشهر

ها در هاي راهبردي ميان دولتدر حوزه تسليحاتي كه از ديگر نمادهاي همكاري
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اند و آيد نيز ايران و روسيه تعامالت نزديكي با يكديگر داشتهحساب ميالملل بهنظام بين

هاي هاي مختلفي ازسوي دولتست كه در اين حوزه نيز فشارها و تحريما درحالياين 

 300 -غربي عليه جمهوري اسالمي ايران اعمال شده است. تحويل سامانه موشكي اس

فشارهاي شديد به روسيه براي عدم تحويل اين سامانه به ايران  رغمعليروسيه به ايران 

هاي دفاعي و تسليحاتي توان نقطه اوج همكارييويژه ازسوي رژيم صهيونيستي را مهب

حساب آورد. حساسيت غرب نسبت به انتقال اين سامانه موشكي به ساير تهران و مسكو به

آن از روسيه  400 -اي است كه اقدام تركيه در خريداري نوع اسكشورها به اندازه

بر بازنگري در روابط يهاي جدي را در داخل پنتاگون و نيز در درون سازمان ناتو مبنبحث

نظامي با آنكارا ايجاد كرده است. طبيعي است كه اين حساسيت در مورد جمهوري اسالمي 

ايران دوچندان بوده و فشارها بر مسكو براي عدم تحويل آن به ايران چند برابر بوده است. 

بهتر تبيين  اي، اهميت راهبردي انتقال اين سامانه به ايرانبا وجود چنين فشارهاي فزاينده

تري به شود. جنبه راهبردي روابط تسليحاتي ايران و روسيه آنگاه تصوير روشنو درك مي

مريكا در سال قبل آهاي ثر روسيه در ناكام ماندن تالشؤكه نقش مگيرد خود مي

كه در مهرماه گذشته  هاي تسليحاتي سازمان ملل عليه ايرانبراي تمديد تحريم

 وريم.آملغي گرديد را در نظر 

 

 المللقبال نظم بين در گفتماني و هنجاري قرابت. 4

ها، اصول و هنجارهاي جهاني و روندها، رويه درخصوصنوايي وجود نوعي هماوايي و هم

گذار بر تأثيرهاي عنوان يكي از محركههتواند ببرخورداري از موضع مشترك در برابر آنها مي
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بسا از شروط الزم براي برپايي چنين بازيگر و چه گيري شراكت راهبردي ميان دو يا چندشكل

دمكراسي در گستره -هاي لبيرالاينكه تفاهم بر سر اصول و ارزش شراكتي قلمداد شود. كما

 هاي غربي با يكديگر را شكل داده است. جهاني آن، سنگ بناي شراكت راهبردي دولت

يبرال ابر آنچه نظم لموضع مشترك جمهوري اسالمي ايران و فدارسيون روسيه در بر

 دمكراسي غربي بر جهان تحميل كرده و همساني معنادار رويكردهاي تجويزي آنها

دهد از هاي ضروري نيل به نظم مطلوب جهاني را شكل ميآنچه بايسته درخصوص

 است.  هاي بسترساز براي برقراري روابط بلندمدت راهبردي ميان ايران و روسيهلفهؤم

الملل هستند. رهيافت مسكو به در نظام بين 1گرايي چندجانبه اصلي حاميان از كشور دو

وزير گردد و درواقع به مواضع نخستبازمي 2گرايي جديد نيست و به دكترين پريماكوفچندجانبه

. (Stronski, Sokolsky, 2020: 3)اشارت دارد  1990سابق اين كشور در اواخر دهه 

الملل از ضعي انتقادي نسبت به نظم كنوني بينجمهوري اسالمي ايران نيز با اتخاذ مو

گرايي در جهان حمايت كرده است. ايران و روسيه همچنين نسبت به توسعه چندجانبه

برقراري نظام چندقطبي، احترام به الملل، توسعه تعامل و همكاري در نظام بين

ده موضعي همسان داشته و بر ضرورت بنا نها استقالل و حق حاكميت ملي كشورها

ورزند. اين اشتراك در مي تأكيدها شدن نظم جديد جهاني مطابق با اين اصول و ارزش

هاي مورد حمايت، خود مبنا و محركي قوي براي رسيدن به توافقي گفتمان و ارزش

 الملل است.راهبردي و بلندمدت در نظام بين

 

                                                 
1. Multilateralism  

2. Primakov Doctrine 
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  تهديد مشترك از مشترك كاادر. 5

الملل شماري از روندهاي مخرب حاكم بر سياست بينايران و روسيه درك مشتركي از 

هاي مستقل در جهان تهديد دارند و آنها را هم براي ثبات جهاني و هم براي موقعيت دولت

طلبي اياالت الملل، هژمونيگرايي، نقض حقوق بينجانبهكنند. روندهايي چون يكتلقي مي

و مواردي از اين  غربي هايقدرت خارجي سياست در 1دوگانه استانداردهاي متحده، اعمال

با آنها  دآيند كه بايحساب ميالملل بههاي تهديدزا در نظام بينقبيل از نظر هر دو كشور رويه

هايي را تهديد جدي براي امنيت كل جهان مقابله كرد. جمهوري اسالمي ايران چنين سياست

گرايي زماني كه بدان نياز جانبهراي يكت متحده در اجالكند. از نظر روسيه نيز اياقلمداد مي

همين استاندارد دوگانه است كه موجبات فرسايش  داشته باشد ترديدي نخواهد كرد و دقيقاً 

. پيگيري چنين (Gabuev, Chernenko, 2019)قواعد جهاني را فراهم كرده است 

گيري شكل براي يئمريكا منشاآويژه اياالت متحده هاي غربي بهروندهايي ازسوي دولت

هاي مستقل همچون جمهوري اسالمي ايران و روسيه هاي تخاصمي عليه دولتسياست

اعتنايي به حقوق گرايي و بيجانبهبوده است. روح حاكم بر روندهاي مخربي چون يك

آورد كه درحال حاضر هم ايران و هم روسيه بار ميالملل محصولي چون تحريم را بهبين

گرفتار آن هستند. جمهوري اسالمي ايران از ابتداي پيروزي انقالب با انحاي مختلف به

هاي تاريخ را در دوره زمامداري مريكا مواجه بوده و شديدترين تحريمآهاي اقتصادي تحريم

هاي مديد ترامپ و در قالب كارزار فشار حداكثري، تجربه كرده است. روسيه نيز براي سال

گيري بحران اوكراين شاهد ويژه پس از اوجهوده و بهاي كشورهاي غربي بهدف تحريم

                                                 
1. Double Standards 
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ها ها ازسوي كشورهاي غربي بوده است. جدا از موضوع تحريماي از تحريمسابقهحجم بي

مريكا و متحدانش با هدف تغيير آافزارانه هاي نرمهاست كه هدف طراحيهر دو كشور سال

مي ايران از ابتداي پيروزي انقالب اند. جمهوري اسالهاي سياسي حاكم بر آنها بودهنظام

مريكا كه محصول اجماع دوحزبي آاقدامات براندازانه تاكنون يك هدف مشخص از 

بوده و دولت روسيه نيز كارزارهاي سياسي چون  مريكاستآدر ساختار حاكميتي 

در كشورهاي پيراموني روسيه و تالش براي تسري اين الگو به  1هاي رنگيطراحي انقالب

ادراكات كند. مجموع اين لمرو روسيه را نيز در همين چارچوب تفسير و تعبير ميداخل ق

پيشران قدرتمندي  الملليبيناي و و تصورات مشترك از منابع تهديد ملي، منطقه

را براي حركت جمهوري اسالمي ايران و دولت فدراتيو روسيه به سمت انعقاد يك توافق 

چه اينكه همگرايي براي رفع يا تخفيف تهديدات راهبردي بلندمدت ايجاد كرده است. 

 آيد. حساب ميها بههاي همكاري استراتژيك ميان دولتمشترك يكي از انگيزه

 

 در روسيهاليت سياسي ت يو تثبحاكميتي در ايران ثبات درون. 6

الملل براي رسيدن به يك توافق راهبردي و بلندمدت ميان دو دولت مستقل در نظام بين

سيستمي در هريك از دو دولت از انداز روشني از ثبات حاكميتي و درونچشموجود 

هاي سياسي متزلزل و فرومانده كه اهميت اساسي برخوردار است. طبيعي است كه نظام

كننده قرار دارند امكان باال و مطمئني ثباتساز و بيدر معرض كثيري از تهديدات آشوب

 پايدار كه نيازمند ثبات حاكميتي است ندارند. طبعاً براي مشاركت در ترتيبات بلندمدت و

                                                 
1. Color Revolutions 
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هاي سياسي از ثبات بيشتري برخوردار بوده و زيستي تثبيت شده داشته هر چقدر كه نظام

 باشند شرايط بهتري براي ورود به چنين ترتيباتي خواهند داشت. 

درحال حاضر هم جمهوري اسالمي ايران و هم جمهوري فدراتيو روسيه با پشت 

شرايط هاي اخير به و تهديدات طي دهه هاچالشرگذاردن طيف متنوعي از س

ضريب ثبات  يبر ارتقانحوي كه عالوهاند بهدست يافته المللاي در نظام بينشدهتثبيت

 افكني فرامرزيانكاري در حوزه قدرتظرفيت باال و غيرقابلحاكميتي در داخل، 

ان از ابتداي پيروزي انقالب تاكنون با انواعي از اند. جمهوري اسالمي ايرنيز تحصيل كرده

تدابير و ترفندهاي سياسي، اقتصادي و نظامي دشمنان خود مواجه بوده كه هدف نهايي 

ي را تأييدآوري در برابر همه اين اقدامات، اجماع قابل كردند. تابتغيير رژيم را دنبال مي

ي جمهوري اسالمي ايران ايجاد حاكميتدر مورد نهادينگي سيستم سياسي و ثبات درون

اي جمهوري اسالمي ايران ثر براي بسط نفوذ و قدرت منطقهؤكرده است كه خود زمينه م

و غلبه  1990بوده است. در طرف مقابل، روسيه نيز پس از عبور از تحوالت پرتالطم دهه 

اي كه با هدف تضعيف نظام سياسي اين كشور سازماندهي بر مجموعه اقدامات خصمانه

به رهبري پوتين در مسير بسط حاكم  اليتتثبيت موقعيت شدند، چند سالي است كه با 

خود گام برداشته و مشاركت بيشتري در روند تعيين ترتيبات و تحوالت  الملليبينقدرت 

ثرگذار در بحران سوريه براي اولين جهاني دارد. گواه اين ادعا آنكه روسيه با ورود فعال و ا

به عمليات و ايفاي  1بار پس از فروپاشي شوروي در وراي محدوده حوزه خارج نزديك

دليل المللي خود را وسعت بخشيد. ضمن آنكه درحال حاضر بهنقش پرداخت و نفوذ بين

                                                 
1. Near Abroad 
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ني هاي قانومحبوبيت قابل توجه والديمير پوتين در داخل روسيه و فراهم شدن زمينه

در مورد تداوم ثبات سياسي موجود در روسيه  2036جمهوري وي تا سال تداوم رياست

اجماع نظر مشهودي وجود دارد. چنين تصوير روشني از ثبات و پايداري نظام هاي سياسي 

ران قدرتمندي براي حركت آنها به سوي يك توافق حاكم بر ايران و روسيه خود پيش

كشور با اطمينان از تداوم اين ثبات كه شرط الزم براي راهبردي بلندمدت است. هر دو 

هاي بلندمدت در حوزه روابط خارجي است قادر خواهند بود كه گذاريمبادرت به سرمايه

 با ظرفيت بيشتري به سمت انعقاد توافق راهبردي با يكديگر روي آورند. 

 
 

 ي فراروي انعقاد توافق راهبردي هاچالشها و محدوديت

هاي قوي براي انعقاد توافق راهبردي ميان جمهوري اسالمي ها و محركهرانپيش رغمعلي

نيز فراروي اين فرايند وجود داشته  هاچالشايران و روسيه، طبيعي است كه برخي موانع و 

باشد. اين موانع ممكن است روند رسيدن دو كشور به همكاري راهبردي بلندمدت را با 

ي در مواردي امكان چنين همكاري را از بين ببرند. اين موانع ند و يا حتسازخير مواجه أت

شوند كه بندي كرد. دسته اول به موانعي مربوط ميتوان در دودسته كلي تقسيمرا مي

آفريني بازيگران ثالث است و دسته دوم با ماهيت دوجانبه روابط ناشي از مداخله يا نقش

گيرندگان هر دو كشور ز وجود دارد كه تصميماين نيا ايران و روسيه ارتباط دارند. طبعاً

ويژه در مورد هبراي نيل به توافق راهبردي بر هر دو دسته از موانع مذكور فايق آيند و ب

ي فراروي همكاري راهبردي، در يك فرايند بلندمدت زمينه رفع هاچالشدسته دوم از 

 .  را فراهم سازند دشونآنها كه نقاط ضعف روابط دوجانبه ايران و روسيه محسوب مي
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 نقش مخرب بازيگران ثالث. 1

مختلف درصد تحديد  يااسالمي ايران كه به انواع و انح شماري از دشمنان جمهوري

و تحميل انزوا ژئوپليتيكي بر  الملليبيناي و محيط عملياتي ايران در سطوح منطقه

كشورمان هستند تالش مستمري دارند تا روابط روبه رشد تهران و مسكو را متوقف ساخته 

و طرف روس را به تجديدنظر در روابط خود با ايران متقاعد سازند. چنين روندي مطلوب 

عربستان اي نظير مريكا و برخي بازيگران منطقهآهاي متخاصمي چون اياالت متحده دولت

 رژيم صهيونيستيسعودي نيز هست، اما بيشترين كنشگري در اين زمينه ازسوي 

هاي گذشته تالش آشكاري براي جلوگيري رسد. هر چند واشنگتن طي سالانجام ميبه

هاي ساختاري حاكم بر روابط اما محدوديت ،از توسعه روابط تهران و مسكو داشته است

هاي عميق در اين روابط حكايت دارد سبب شده كه احمآن با روسيه كه از تضادها و تز

فشار، مسكو را وادار به پذيرش اين  راهبرد تهديد و از استفاده با اياالت متحده عمدتاً 

گيري از ديپلماسي در شكل تعاملي آن را در اين مطالبه خود نمايد و كمتر امكان بهره

آلود خود با واسطه روابط غيرتنشهرابطه داشته باشد. در اين ميان رژيم صهيونيستي ب

هاي سياسي درصدد منصرف ساختن مسكو از در قالب ديپلماسي و رايزني روسيه عمدتاً 

ويژه در ابعاد راهبردي است. اين موضوع هتوسعه روابط خود با جمهوري اسالمي ايران ب

هاي هاي مقامات مختلف رژيم صهيونيستي با سياستمداران روس و رفت و آمددر تماس

هاي اخير همواره يكي از دستوركارهاي اصلي سران صهيونيست مكرر آنها به مسكو در سال

آويو همچنين تالش كرده است تا با هدف محدود ساختن روابط مسكو با بوده است. تل

مريكا را در اين مورد آتهران، در چارچوب تحركات ديپلماتيك زمينه نزديكي روسيه به 
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ميزبان نشستي ميان  2019خاص فراهم سازد. بر همين اساس رژيم صهيونيستي در ژوئن 

المقدس بود تا مسكو مريكايي خود در بيتآمشاور امنيت ملي اين رژيم با همتايان روس و 

آويو براي مهار جمهوري اسالمي ايران و تجديدنظر را نسبت به همراهي با واشنگتن و تل

هاي مقامات . هرچند تاكنون تالش(Grove, 2019)ن متقاعد سازد در روابط خود با ايرا

هاي خود با ايران به صهيونيست براي متقاعد كردن روسيه جهت متوقف كردن همكاري

هاي هاي انعقاد توافق همكاريقطع با مطرح شدن زمزمه طوربهاما  ،نتيجه نرسيده است

ه نتيجه نرسيدن اين توافق از طريق راهبردي روسيه با ايران تحركات اين رژيم براي ب

مقامات روس  اعمال فشار ديپلماتيك بر مسكو افزايش چشمگيري خواهد يافت و طبعاً

هاي راهبردي خود با جمهوري عنوان يك چالش در توسعه همكاريهنيز اين موضوع را ب

 اسالمي ايران در نظر خواهند گرفت.  

 

 روابط ايران و روسيه ژئواكونومي در و ژئوپليتيك ناموازنه. 2

سطح روابط خود  يجمهوري اسالمي ايران و روسيه طي سالهاي اخير در راستاي ارتقا

ها و تعامالت دو كشور در اين اند. اين امر سبب شده است كه سطح تماسگام برداشته

رتبه دو كشور و نيز اي يابد. رفت و آمدهاي مكرر مقامات عاليمالحظهها افزايش قابلسال

سطح روابط دوجانبه  يهاي مشترك بر اراده طرفين براي پيشبرد و ارتقاسطح رايزني

مستمر در اظهارات و  طوربهسطح روابط  يداللت دارد. موضوع تالش و تمايل براي ارتقا

كه قرار گرفته است. همچنان تأكيدمواضع مقامات ايران و روسيه بازتاب داشته و مورد 

ثر آنها ؤمكاري راهبردي دو كشور در بحران سوريه و مشاركت ممورد اشاره قرار گرفت، ه

در روند مبارزه با تروريسم در منطقه از مصاديق مهمي است كه وجود روابط همگرايانه و 
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دهد. اقداماتي نظير قرار مي تأييدهاي اخير را مورد روبه پيشرفت ايران و روسيه در سال

هاي تراتژيك خليج فارس نيز از ديگر نشانهبرگزاري مانور نظامي مشترك در منطقه اس

 آيد.حساب ميمعنادار توسعه راهبردي روابط دو كشور به

صراحت توان بهروند روبه رشد روابط تهران و مسكو مي درخصوصحال آنچه با اين 

جانبه همه متوازن و ابعاد، و لحاظ ماهيتست كه توسعه روابط دو كشور بها بيان داشت اين

تي حتوقف و و تمام اركان آن را شامل نشده است. ضعف جدي در اين زمينه به نبوده 

متناسب با  گردد كه مطلقاً باز ميهاي اقتصادي ايران و روسيه نزول سطح همكاري

ر چند ظرفيت دو كشور همسو و همسايه نيست. نگاهي به حجم تجارت و مبادالت دو كشور د

تنها  2017كند. تجارت ايران و روسيه در سال مي تأييداي را خوبي چنين گزارهسال اخير به

رشدي  هيچ 2018دالر بوده است. اين رقم براي سال  صد ميليونمعادل يك ميليارد و هفت

 2019نداشته و ثابت مانده است. اين درحالي است كه مبادالت تجاري دو كشور در سال 

يافته است.  ششصد ميليون دالر تنزل حتي روند كاهشي را تجربه كرده و به رقم يك ميليارد و

كه  ليحجم صادرات روسيه به ايران ثابت مانده درحا 2019براساس آمار گمركي، در سال 

 .(Kozhanov b, 2020: 16)درصد كاهش داشته است  27واردات اين كشور از ايران 

ست كه ايران و روسيه در حوزه مبادالت ا يد آنؤمجموعه آمارهاي اقتصادي م

مثال ايران  رايبازرگاني و تجاري روابطي ضعيف و فاقد ارزش راهبردي با يكديگر دارند. ب

شركاي تجاري يكديگر قرار ندارند. اولويت نداشتن  ترينمهمكدام در فهرست و روسيه هيچ

هاي دو روابط اقتصادي در مجموعه تعامالت تهران و مسكو سبب شده است كه همكاري

مثال،  برايهاي دورتر كاهش پيدا كند. ر حتي نسبت به سالهاي اخيكشور در سال
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درصد بود در  5/0حدود  2013كه سهم ايران از تجارت خارجي روسيه در سال  درحالي

 .(Rodkiewicz,2020)برآورد گرديد  3/0تنها معادل  2019سال 

عدم تناسب فاحش در ميان ابعاد و اركان روابط جمهوري بدين ترتيب نوعي 

كه دو كشور در حوزه  خورد. بر اين اساس درحاليچشم ميبه ايران و روسيه اسالمي

در قبال بحران سوريه روابطي نزديك و راهبردي  ژئوپليتيك غرب آسيا و مشخصاً مسائل

اند، در حوزه تعامالت ثر منطقه تبديل شدهؤرا تدارك ديده و به كنشگران مهم و م

اند. اين عدم ريزي نكردهدي و اثربخشي را پياقتصادي و ژئواكونوميك تعامالت راهبر

توان به ناموازنه ژئوپليتيك و ژئواكونومي در روابط ايران و روسيه تعبير كرد تناسب را مي

شود روابط دو كشور از تماميت و جامعيت كافي برخوردار نباشد. چنين كه باعث مي

هاي استراتژيك را حوزه همكاري ها براي نيل به توافقي پايدار درتواند انگيزهوضعيتي مي

ميان ايران و روسيه تضعيف نمايد. هم روسيه و هم جمهوري اسالمي ايران با توجه به 

هاي كشورهاي غربي نياز بااليي براي توسعه روابط راهبردي با كشورهايي مواجهه با تحريم

ت ئهاي نشبدارند كه از توان و ظرفيت الزم براي كمك به اقتصاد خود و كاستن از آسي

به همين دليل است كه هر دو كشور سياست  ها برخوردار باشند. دقيقاًگرفته از تحريم

اينكه مقابله  اند. كماهاي راهبردي با دولت چين را در دستور كار قرار دادهتوسعه همكاري

هاي اصلي لدرستي يكي از استدالها بهاثر كردن اين تحريمهاي غرب و بيبا تحريم

ضرورت امضاي موافقتنامه راهبردي با چين بوده است. در  تأييدمسئوالن كشورمان در 

چنين شرايطي، ضعف ژئواكونومي در كليت روابط و تعامالت ايران و روسيه ممكن است 

اين ذهنيت را نزد مقامات دو كشور تقويت نمايد كه انعقاد توافق راهبردي جامع ميان 
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اي براي دو كشور به همراه نخواهد داشت و مالحظهه اقتصادي قابلتهران و مسكو، آورد

 ها براي نيل به چنين توافقي كاهش يابد.  درنتيجه انگيزه

 

 سطح نازل تعامالت غيررسمي. 3

ريزي يپثر در تقويت همگرايي ميان كشورها و روي آوردن آنها به ؤهاي ممحركه ازجمله

ميان  ارتباطات نزديك و وسيع مردميوجود  روابطي مستحكم، پايدار و بلندمدت،

ويژه هها بلتآنهاست. اين ارتباطات پشتوانه محكمي براي دوام و قوام روابط رسمي ميان دو

فت برخي كه در بخش ابتدايي گزارش مورد اشاره قرار گردر ابعاد راهبردي است. همچنان

م دو كشور متقابل ميان مرد صاحبنظران، وجود سطح بااليي از عالقمندي، تفاهم و اعتماد

و كشور در دانند. چنانچه اين دها ميرا شرط الزم براي ايجاد روابط راهبردي ميان دولت

مي ميان وضعيت مجاورت و همسايگي قرار داشته باشند انتظار براي توسعه ارتباطات مرد

 آنها بيشتر خواهد بود. 

در مورد روابط جمهوري اسالمي ايران و روسيه واقعيات موجود از پايين بودن سطح 

روابط غيررسمي ميان دو كشور حكايت دارد. درواقع عمده ارتباطات و تعامالت دو كشور 

اند. روابط ميان ماهيت و بنياني دولتي دارند و كمتر بر تعامالت مردمي بنا نهاده شده

قابل اعتنا نيست و نيز رفت و آمدهاي مردمي ميان  بخش خصوصي دو كشور چندان

در قالب صنعت گردشگري سطحي پايين دارد. هم روسيه و  ازجملهشهروندان دو كشور 

هم ايران براي بسط ارتباطات مردمي اقدامات درخوري انجام نداده و نسبت به اين مسئله 

ايي چون تبادل دانشجو و يا ههاي اخير در زمينهاند. البته در سالاهتمام كمتري داشته
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ساز تقويت روابط مردمي باشند تسهيالتي ازسوي توانند زمينهتوسعه گردشگري كه مي

نامه لغو رواديد گروهي شهروندان موافقتاست. از جمله آنكه  هر دو كشور ايجاد شده

 هاي جمهوري اسالمي ايران وبه امضاي دولت 1396ماه سال و روسي در فروردينايراني 

 فرهنگي، ميراث وزير سفر در پي 1400خردادماه  17 و در فدراسيون روسيه رسيد

اما  .نامه امضا شده مسكو، برنامه اجرايي اين موافقتبايران  دستي صنايع و گردشگري

تري برداشته هاي اساسيطبيعي است كه براي رسيدن به وضعيت مطلوب الزم است گام

مي ميان ايران و روسيه سطح شناخت از يكديگر را شود. پايين بودن سطح تعامالت عمو

تواند چالشي براي روابط ميان مردم دو كشور بسيار كاهش داده است. اين امر مي

جانبه و راهبردي ايران و روسيه باشد. هر چند رسيدن به يك توافق راهبردي در همه

به تعميق و تثبيت تواند اما به يقين آنچه كه مي ،هاستحوزه اختيار و مسئوليت دولت

اين سنخ از روابط منجر شود همانا تعامالت نزديك و گسترده مردمي است كه خود نقش 

 ها براي تقويت روابط دوجانبه در سطوح راهبردي دارد.ثري در ترغيب دولتؤم

 
 

 الزامات سياستي انعقاد توافق راهبردي با روسيه 

 دبايدي و بلندمدت با دولت روسيه جمهوري اسالمي ايران براي انعقاد توافقي راهبر

اي از مالحظات و الزامات سياستي را مد نظر قرار دهد تا امكان بهتري براي مجموعه

توجه افع حاصله از آن فراهم آيد. هاي انعقاد توافق و به حداكثر رسيدن منتسهيل زمينه

فق راهبردي با تواند هم در ترغيب بيشتر طرف روس براي انعقاد توابه اين الزامات مي

گذار باشد، هم كارزار عمليات رواني دشمنان كشور در مورد تأثيروري اسالمي ايران جمه
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هاي بيشتري را متوجه و هم در حين اجراي توافق مزيت را خنثي يا كم اثر سازد توافق

پيشاتوافق و هم مشمول برهه  هم شامل دوره ،كشورمان سازد. درواقع الزامات مورد نظر

الزامات معطوف به توافق راهبردي با دولت  ترينمهم: بر اين اساس برخي از استتوافق پسا

 :  گيرندمورد اشاره قرار ميشرح ذيل روسيه به

 

عزم و جديت ايران  درخصوصسازان روس تالش براي تغيير ادراك تصميم. 1

 براي همكاري جامع راهبردي

هاي ستاي تقويت رويكرد نگاه به شرق گامهاي اخير در رااسالمي ايران در سال جمهوري

مهمي را در حوزه سياست خارجي برداشته و تالش كرده است تا همزمان با قوت گرفتن 

هاي سطح روابط با قدرت يروند انتقال قدرت جهاني از غرب به شرق نسبت به ارتقا

همين راستا مورد توان در نوظهور اقدام ورزد. انعقاد توافق راهبردي با دولت چين را مي

هاي غربي به تعهدات خود در برجام تحليل و ارزيابي قرار داد. تجربه عدم پايبندي طرف

مريكا كه پس از آهاي ظالمانه ها در قبال تحريمسكوت و حتي همراهي اروپايي ازجملهو 

هاي ايران براي خروج دولت ترامپ از برجام تشديد شد، نقش مهمي در تقويت تالش

ساس برخي تجربيات احال برهاي غيرغربي داشته است. با اينوابط خود با قدرتتقويت ر

 ازجملههاي گذشته اين ذهنيت نزد برخي بازيگران غيرغربي و روندهاي معمول در سال

شرايط اضطرار و به حداكثر رسيدن در  روسيه وجود دارد كه نهاد دولت در ايران صرفاً

موضوع توسعه و تقويت روابط با كشورهايي  هاي كشورهاي غربيفشارها و تحريم

هاي ازسوي ديپلمات دهد. اين موضوع بعضاًچون چين و روسيه را در دستور كار قرار مي
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روسي در حاشيه ديدارها و مذاكرات دوجانبه به طرف ايراني منتقل شده است. پندار غالب 

ابط ايران با غرب ست كه در صورت بهبود روادر ميان برخي محافل و مجامع روسي آن

توان انتظار زيادي از تهران براي پيگيري سياست تقويت همكاري با مسكو و ساير نمي

هاي گذشته نيز دولت ايران در سال هاسرواينكه از نظر  بازيگران غيرغربي داشت. كما

ويژه در ابعاد اقتصادي اعالم هتمايل خود را براي جهش چشمگير در روابط با روسيه ب

هاي خود را متوجه ويژه پس از توافق برجام بيشتر ظرفيتهاما درنهايت و ب ،بود كرده

ايران  2007اينكه در سال  ازجملهد. با كشورهاي اروپايي كرتوسعه روابط اقتصادي 

الر طي ميليارد د 200براي افزايش تجارت دوجانبه تا رقم  روسيه هاي كالني را باطرح

ونقل، پزشكي، بيوتكنولوژي، استخراج هاي انرژي، حملسال با همكاري در حوزه 10

گاه اما هيچ (Kortunov, 2018)فلزات، اكتشافات فضايي و ... مورد بحث قرار داده بود 

ها فراهم نشد. چنين سوابقي در تقويت هاي الزم براي عملياتي شدن اين طرحزمينه

هاي بلندمدت براي همكاريبر عدم جديت ايران مبني هاسروذهنيت مورد اشاره نزد 

در صورت تداوم چنين برداشت و ذهنيتي نزد نخبگان روس  قاطع داشته است. طبعاً  تأثير

هاي بيشتري مواجه خواهد امكان انعقاد و يا پيشبرد توافق راهبردي با روسيه با محدوديت

ينه انعكاس عزم و جديت ايران در زمرو اقدام براي تغيير اين برداشت و شد. ازاين

پيام اخير ت اساسي برخوردار است. از اهمي هاي نوظهورتوسعه مناسبات با قدرت

محترم مجلس  رئيسكه در جريان سفر  يس جمهور روسيهئمقام معظم رهبري براي ر

ثري براي تغيير اين ذهنيت ؤشوراي اسالمي به مسكو به طرف روسي ارائه شد اقدام م

هاي غيرغربي ها با قدرتبود. پايبندي عملي دولت ايران به راهبرد توسعه همكاري هاسرو
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صورت گذار باشد. در اينتأثيرتواند در تغيير كامل اين ذهنيت بسيار و ازجمله روسيه مي

ها در ايران با اطمينان فارغ از نوع تحوالت روابط ايران و اروپا يا تغيير دولت هاسرو

 ريزي روابط راهبردي بلندمدت با كشورمان وارد عمل خواهند شد.پي بيشتري نسبت به

 

 افكار عمومي بخشيآگاهيضرورت تدبير و . 2

ماه تجربه اخير در مورد انعقاد توافق راهبردي با دولت چين كه در اوايل فروردين

به حوزه  تهاي عمومي در داخل كشور نسبجاري صورت گرفت از باال بودن حساسيتسال

برداري و محملي را براي بهره ،روابط خارجي حكايت دارد. درعين حال اين حساسيت

مبادرت به عمليات استفاده جريانات مخالف انقالب فراهم كرده تا در چارچوب سوء

اي به ايجاد شبهه و شائبه نسبت به ماهيت تصميمات هاي رسانهكارگيري تكنيكهو ب رواني

كاهش  ،اندازي اين كارزارقدام ورزند. هدف نهايي از به راهسياست خارجي انظام در حوزه 

انداختن نوعي جو احساسي و سرمايه اجتماعي و ايجاد شكاف ميان ملت و حاكميت با به راه

هيجاني است. هجمه سنگيني كه در جريان امضاي توافق راهبردي با چين شكل گرفت در 

گيري احتمال انعقاد ست. ترديدي نيست كه به محض اوجا همين راستا قابل توضيح و توصيف

ازسوي محافل ضدانقالب به راه خواهد  ايگستردهاي و رواني توافقي مشابه با روسيه جو رسانه

افتاد تا افكار عمومي را نسبت به اين قرارداد و عملكرد نظام در قبال آن بدبين سازند. با توجه 

هاي دور و كشور در سال ايران و روسيه و تحوالت روابط دوبه سابقه تاريخي پر فراز و نشيب 

ترديدي نيست كه  ،روابط با روسيه وجود داشته است درخصوصعمومي كه  هايحساسيت

حجم عمليات رواني دشمن در قبال توافق راهبردي با اين كشور به مراتب بيش از 
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عي شدن روند امضاي توافق رو ضرورت دارد تا در صورت قطخواهد بود. ازاين توافق با چين

اين توافق  درخصوصبخشي به جامعه راهبردي ميان ايران و روسيه، از پيش نسبت به آگاهي

 د. شودابير الزم اتخاذ هاي ناظر بر امضاي آن و منافع آن براي كشور تويژه از حيث ضرورتهب

 

 سازي توافق راهبردي با روسيه در راستاي تقويت محور مقاومتظرفيت. 3

ساز در منطقه غرب آسيا محسوب جمهوري اسالمي ايران يك قطب قدرتمند و بازي

شود و توانسته است با راهبري محور مقاومت، معادالت جديدي را منطقه در مخالفت مي

وجوه بازيگري فعال ايران در معادالت  ازجملهبا اهداف و مقاصد بازيگران غربي رقم بزند. 

-توان به نقش اثرگذار آن در بحران سوريه اشاره كرد كه ناكامي محور عبريمنطقه مي

هاي فرينيآها و نقش. مجموعه طراحيه استداشت در پيعربي در اين كارزار را -غربي

 و موقعيت تثبيت در ايكنندهثر و تعيينؤجمهوري اسالمي ايران در اين بحران نقش م

يابي اين محور تبديل ه نقطه عطفي در روند قدرتب مقاومت در منطقه داشت و جبهه نفوذ

توان به ابتكار ثر جمهوري اسالمي ايران در قبال اين بحران ميؤهاي مطراحي ازجملهشد. 

درگيرسازي روسيه در سوريه در راستاي منافع منطقه و محور مقاومت اشاره كرد. اقدامات 

جمهور رئيسو متقاعد ساختن  هاسروثر سردار شهيد حاج قاسم سليماني در رايزني با ؤم

 و اهداف از طريق تبيين ماهيت ازجملهاين كشور به ضرورت حضور در بحران سوريه 

 حضور فعال روسيه در سوريهعامل  ترينمهمنيروهاي تروريستي مستقر در اين كشور 

باالي  و اعتبار ظرفيت ازدر راستاي حمايت از دولت مركزي اين كشور بود. اين تحول 

. اكنون با حكايت داشتجمهوري اسالمي ايران براي تقويت محور مقاومت در منطقه 



 

 __________________________________________________  

 

 

33 

توان با در نظر گرفتن همه مالحظات ضروري و گيري از تجربه بحران سوريه ميبهره

مقاومت  محور منافع هايي كه باتعميم اين تجربه به ساير حوزهمنطقي، نسبت به 

 هاسروبحران يمن با توجه به مواضع  درخصوصمشخص  ورطبهاقدام كرد.  ارتباط دارند

هاي شوراي از قطعنامه يدر قبال اين بحران و اقدام راهبردي اين كشور در وتوي يك

ايجاد توان نسبت به امنيت در مورد يمن كه بر ضد جبهه مقاومت تدوين شده بود مي

هاي سياسي و راييآصف نكهويژه آهيمن اقدام كرد. بزمينه مشاركت بيشتر در موضوع 

هاي حاكم در بحران سوريه نيست. در چنين بنديشباهت به صفظامي در بحران يمن بين

 شرايطي، جمهوري اسالمي ايران در روند پيگيري انعقاد توافق راهبردي با روسيه كه قطعاً 

هيداتي تواند نسبت به اتخاذ تممي ،خواهد داشت دو كشور نيز اشارتاي بر تعامالت منطقه

هاي كه به گسترش پيوندهاي راهبردي ميان روسيه با محور مقاومت و استفاده از ظرفيت

 شود اقدام ورزد.مقاومت محور نظامي اين كشور در راستاي منافع سياسي و 

 

 بنيانروس فراملي نهادي ساختارهاي با بيشتر پيوند براي تالش. 4

كرده است تا با بنيانگذاري و تقويت روسيه در دوره پس از فروپاشي شوروي تالش 

سازوكارهاي نهادي فراملي نسبت به حفظ انسجام و يكپارچگي سياسي، اقتصادي و 

امنيتي محيط پيراموني اقدام ورزد. اين نهادها همچنين تمهيدي براي جلوگيري از نفوذ 

ن پيمان توان به سازمااين نهادها مي ازجملهاند. غرب به مناطق پيراموني روسيه بوده

هاي كالن فرامرزي اشاره كرد. با توجه به اهميت اين نهادها در سياست 1امنيت جمعي

                                                 
1. Collective Security Treaty Organization 
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روسيه مشاركت در آنها براي كشورهاي عضو بستري براي توسعه تعامالت راهبردي با 

يافته مختص به كشورهاي استقالل تنها برخي از اين نهادها البته گردد.مسكو محسوب مي

از اين نهادها  ديگر امكان مشاركت در برخي درعين حال وروي هستند.از اتحاد جماهير ش

تواند به مثابه سازوكاري و عضويت در آنها براي جمهوري اسالمي ايران وجود دارد كه مي

براي توسعه تعامالت راهبردي با روسيه و نيز تقويت حضور ايران در حوزه استراتژيك 

اتحاديه اقتصادي توان به اين نهادها مي ترينمهم ازجملهاوراسيا مورد توجه قرار گيرد. 

اشاره كرد. هرچند ايده اوليه چنين نهادي ازسوي نورسلطان نظربايف  1اوراسيا

اما روسيه در عملي شدن اين ايده و  ،مطرح شد 1990جمهور قزاقستان در دهه رئيس

برگزاري جلسه شوراي اي ايفا كرد. در جريان گيري نهاد مربوط به آن نقش برجستهشكل

جمهور روسيه، بالروس و قزاقستان معاهده سايؤر 2014مي  29اقتصادي عالي اوراسيا در 

به  سيس اتحاديه اقتصادي اوراسيا را به امضا رساندند. قرقيزستان و ارمنستان نيز بعداً أت

عامالت ها و قواعد مشخص خود تاين اتحاديه پيوستند. اين اتحاديه البته براساس چارچوب

حال بايد در نظر داشت كه همچون ديگر كند با ايناقتصادي كشورهاي عضو را تنظيم مي

 والديمير تيكي شكل گرفتند، شخصيهاي اوراسيايي كه براساس عالئق ژئوپلاتحاديه

گيرد. او ميف كليدي سياست خارجي خود در نظر عنوان يك هدهرا ب نهاد فوقپوتين 

 بازهمگرايي حوزه پساشورويا را نه تنها يك مرحله جديدي از اتحاديه اقتصادي اوراسي

ن را به يك بلوك ممتاز نفوذ نظير اتحاديه اروپا، بلكه همچنين آرزو دارد كه آ ،داندمي

 . (Yilmaz, 2017: 4)نفتا و اپك تبديل سازد 

                                                 
1. Eurasian Economic Union 
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شود كه بيني ميبا توجه به اهميت اين اتحاديه در سياست خارجي روسيه پيش

هاي راهبردي ايران و ي مستقيم در تثبيت همكاريتأثيرتوسعه همكاري با اين نهاد 

هاي چشمگيري كه روسيه به همراه داشته باشد. در عين حال با توجه به محدوديت

فراروي روابط اقتصادي ايران با كشورهاي غربي وجود دارد، بسياري از كارشناسان موضوع 

ا نيز از منظر مالحظات و منافع اقتصادي به سود كشور ارزيابي عضويت در اين اتحاديه ر

 ايران همكاري اقدامات مختلفي در راستاي گذشته هايكنند. بر همين اساس در سالمي

 و در جريان برگزاري 2018در سال  درنهايت، د وش مطرح اوراسيا اقتصادي اتحاديه و

 آزاد منطقه ايجاد توافقنامه ايران و هاتحادي اين ميان اوراسيا، اقتصادي اتحاديه نشست

كه مسكو رويكردي  ل نهادهاسعه پيوندها يا اين قبيتو طبعاً  .رسيد امضا به تجاري

گر توسعه روابط راهبردي ايران و روسيه باشد. بجز لتواند تسهيها دارد ميتژيك بداناسترا

 كه ايران فعالً  1شانگهايسازمان همكاري اتحاديه اقتصادي اوراسيا، تقويت همكاري با 

براي پايداري يك روابط راهبردي  تواند تضمين مهمييعضويت ناظر در آن را دارد نيز م

اسيايي روسيه و معماري اوربلندمدت با روسيه و حتي چين باشد. البته همگرايي ايران با 

ت داراي به همان اندازه كه واجد پيامد براي روابط اقتصادي و امنيتي كل اوراسياس چين

كه شرط اول  وجود ندارد ترديدي . طبعاً) ,2020Tanchum( نيز هست پيچيدگي

 مصالح عاليه نظام جمهوري اسالمي است. تأمينبراي تقويت همكاري با اين قبيل نهادها 
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 افزاري روابط راهبرديوجوه نرم به توجه. 5

كشورها بيشتر و چه بسا  الملل، روابط راهبردي ميانو در عصر كالسيكِ روابط بين پيشتر

افزاري از وجوه نرم گرفت و معموالًهاي سخت قدرت شكل ميبراساس اتكا به بنيان صرفاً 

هاي ارتباطاتي و گسترش ورياتوسعه چشمگير فنشد. امروزه اما با قدرت غفلت مي

توجه به جوانب غيرسخت قدرت بيش از هر زماني اهميت  الملليبينروابط اجتماعي 

ثر در تحكيم روابط ؤرده است. توسعه روابط فرهنگي و روابط بينامردمي عنصري مپيدا ك

تر باشد احتمال پايداري روابط راهبردي است و هر چقدر كه ارتباطات ميان دو ملت قوي

ضعف در  درخصوصتر ها را نيز افزايش خواهد داد. با يادآوري آنچه كه پيشميان دولت

ي برقراري روابط راهبردي دو هاچالشيكي از  عنوانبه روابط غيررسمي ايران و روسيه

گيري روابط ود كه يكي از الزامات فراروي شكلشمي تأكيدكشور مورد اشاره قرار گرفت، 

ويژه از طريق توجه هاست. اين امر ب توسعه روابط مردميراهبردي دو كشور تالش براي 

معناي ناديده گرفتن بر اين راهبرد به طرفين به حوزه قدرت نرم امكانپذير خواهد شد. تكيه

توان به ها مياين تفاوت رغمعليحال و اين با ،هاي فرهنگي دو كشور نيستسطح تفاوت

هايي از تعامالت در حوزه قدرت نرم دست يافت. نكته مهمي كه در اينجا بايد مورد زمينه

اي سخت از الملل چهرهدر نظام بين ست كه دولت روسيه كه معموالًا توجه قرار داد اين

اي به مقوله قدرت نرم داشته و پيگيري اين شود طي يك دهه اخير توجه ويژهآن ارائه مي

قرار داده است. آنچه در اين ميان  تأكيدجنبه از قدرت را در اسناد باالدستي خود مورد 

ست ا ينفرهنگي را فراهم كند ا مسائلهاي تقويت ارتباطات دو كشور در تواند زمينهمي

كه روسيه در روند توجه به مقوله قدرت نرم تالش دارد تا هم سطح باالتري از توجه به 
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اجتماعي و فرهنگي  مسائلامور ديني و مذهبي را به نمايش گذارد و هم در حوزه 

قرار دهد. به همين دليل در نسخه اصالح  تأكيدهاي فراموش شده در غرب را مورد ارزش

ه كه پس از برگزاري رفراندوم تغيير قانون اساسي در سال گذشته شده قانون اساسي روسي

به تصويب رسيد براي اولين بار نام خدا در اين قانون مورد اشاره قرار گرفت و نيز بر 

نظر شد. به تأكيدگرايي هاي اجتماعي نظير حمايت از خانواده و مخالفت با همجنسارزش

كه با اصول و هنجارهاي غربي در تعارض  رسد كه چنين تحوالت فرهنگي در روسيهمي

هاي مشترك دو كشور در حوزه قدرت اي براي تعامالت و همكاريتواند زمينهاست مي

نظير ترويج زبان فارسي  تقويت روابط فرهنگيبر آن دو كشور در حوزه نرم باشد. عالوه

هاي نزديكي را تدارك ببينند. ذكر اين توانند همكاريدر روسيه و زبان روسي در ايران مي

نكته حائز اهميت است كه در روند توجه به مقوله قدرت نرم ازسوي دولتمردان روسيه 

خاص مورد توجه قرار گرفته است. نكته پاياني اينكه  طوربهوضوع ترويج زبان روسي م

كه در  سسات را ايجاد كردهؤمسكو براي تقويت قدرت نرم خود شماري از نهادها و م

و همچنين آژانس  1«مير راسكي» پردازند. بنيادسطحي وسيع به فعاليت فرامرزي مي

هاي همكاري ميان اين آنها هستند كه برقراري زمينه ترينمهماز  2«روسوترادنيچستوو»

تواند به تقويت روابط دو كشور در نهادها و نهادهاي متناظر در جمهوري اسالمي ايران مي

بسزايي در ترغيب دو كشور براي عقد  تأثيرحوزه قدرت نرم كمك بااليي نمايد. اين امر 

 بلندمدت خواهد داشت.  فق راهبردي و تثبيت چنين توافقي براي يك دورهيك توا
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2. Rossotrudnichestvo 
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 گيرينتيجه

مالت اادار سطح تعمعن يامضاي توافق راهبردي با روسيه بدين اعتبار كه متضمن ارتقا

تواند به نقطه عطفي در تاريخ روابط ميخواهد بود  جمهوري اسالمي ايران با اين كشور

به  ايران و روسيهمسير تحول ماهوي روابط  چند. هر تبديل شود تهران و مسكودوجانبه 

كه رسد نظر مياما به ،روستهروب هاچالشها و برخي محدوديتبا روابطي راهبردي 

گذارتري داشته و تأثيرنقش  ،گيري اين تحولشكلموجود در هاي رانها و پيشمحركه

ريزي روابط بلندمدت راهبردي وجود ردن طرفين به پيهاي متعددي براي روي آوزمينه

دارد. بيش از همه الزامات و اقتضائات ناظر بر روابط خارجي دو كشور و متغيرهاي محيطي 

متقابل براي  آنها نوعي كشش و جاذبهگيري فرامرزي سمتگذار بر تأثيرو سيستمي 

شرايط رسد كه نظر ميرو بهكند. ازاينروابط دو كشور به سطحي راهبردي ايجاد مي يارتقا

تكميل روند تحكيم  موجود فرصتي خاص در حوزه سياست خارجي كشور در راستاي

مورد استفاده قرار  بايدكه  الملل ايجاد كرده استهاي نوظهور نظام بينروابط با قدرت

هاي غربي است كه دولتهاي تدبيري قابل تجويز براي مقابله با سياست ،اين روند گيرد.

تحديد فضاي تنفس ژئوپليتيكي جمهوري ناظر بر هاي اقدامات و سياستپيگيري از طريق 

المللي اي و بينري ايران در محيط منطقهدرصدد كاهش توان كنشگ ،اسالمي ايران

پيامدهاي مثبت در روابط بر هاي راهبردي عالوهتوافق با روسيه در حوزه همكاري هستند.

تواند ها بر اقتصاد دو كشور ميات تحريمتأثيرافزايي براي كاهش هم ازجملهدوجانبه 

ا و تعميم اي آنها در حوزه غرب آسيهاي منطقهتثبيت دستاوردهاي همكاري تضميني بر

رو با در نظر گرفتن همه مالحظات ازاين ها باشد.زهوها به ساير حريالگوي اين قبيل همكا
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توان پروسه ديپلماتيك منتهي به انعقاد مي مرتبط با منافع و مصالح كشور، و الزامات

كه با سفر اخير رياست محترم مجلس به مسكو آغاز شد دولت روسيه با  راهبردي توافقي

در حوزه  ازجمله هاي مختلفوزهحيات اين توافق در ئعي است كه جزيطب را تداوم بخشيد.

يافتن  منظورهاي تخصصي و كارشناسي در كشور بهپس از تشكيل گروه تعامالت اقتصادي

 هاي مشترك تعيين خواهد شد.هاي توسعه روابط و تقويت ظرفيت همكاريزمينه
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