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چکیده
سیاست خارجی ایران و روسیه در طی دورههای مختلف از فراز و نشیی هیا ،چیاششهیا ،فرصیتهیا و
اتفاقات متفاوتی گذر کرده است و دستخوش نتایج متفیاوتی در هیر دوره زمیانی بیوده اسیت .امیا آنچیه در
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حائز اهمیت میباشد سیاستی است کیه
ایران را نه زیر سلطه غربیها و نه اینکه فرصتی به روسها برای اینکه یک سلطه طلبی جدید در کشیور اییران
داشته باشند قرار داده است .سیاست اصوشی ایران در ارتباط با روسیه و غربی هیا در چهیار دهیه اخییر حفی
شعار نه شرقی و نه غربی می باشد که در قانون اساسی هم از آن به صراحت ییاد شیده ،شیذا اسیتقلال کشیور
اوشویت اصلی سیاست خارجی ج.ا.ا میباشد و ایران باید از اقتدار روسیه در جهت پیشیبرد اهیداا امنیتیی-
نظامی ،اقتصادی و فرهنگی در منطقه بهره جوید .بنابراین ایران مستقل و روسیه مقتدر که میتوانند بیا حفی
و گسترش روابط خود ،همکاریهای قابل توجهی در جهت حف منافع داشته ،از همه مهمتر دسیت تمیامی
کشورهای غربی و اروپایی که قصدی جز سودجویی و بهیره منیدی از منیافع آنهیا را ندارنید را قطیع کننید.
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهیار دهیه
اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر چه اصول و بنیادهای استوار بوده و به چه دستاوردها و اهدافی رسییده
است؟ یافتههای این پژوهش نشان از تلاش های هر دو کشور در جهیت ایادی سیازی روابیط و گسیترش و
حف منافع و ارتقای جایگاه ایران در منطقه با توجه به سیاستهای ااماشی در این دهه ها می باشد و از همیه
مهمتر ترسیم و پیشبرد آیندهای که در آن سطح همکاریها به حیداکرر رسییده و هیر دو کشیور در شیرایط
تحریم بتوانند رشد قابل توجهی در منطقه داشته و هدفی جز ایمنسازی منطقه نداشته باشند.
واژهگان کلیدی :سیاست خارجی ،جمهوری اسلامی ایران ،انقلاب اسلامی ،روسیه.
 -9دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بیناشملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ،قم ،ایران(.نویسنده مسئول)
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مقدمه
انقلاب اسلامی ایران در این این که یک پدیده داخلی و انقلابی درونی الیه دیکتاتوری
و بی اداشتی بود ،خیلی زود به یک موضوع بین اشمللی تبدیل شد که بااث چاشش در
ارتباطات میان ایران و همسایگان او گردید ،چرا که انقلاب رخ داده ااملی در ایجاد هراس
در میان بسیاری از کشورهای منطقه به وجود آورد و ترس از اسلام گرایی رفتارهایی
متفاوتی را در میان همسایگان همجوار رقم زد .ایران خیلی زود توانست از طریق سیاست
خارجی خود و گفتمانهای حاکم بر سیاست خارجی خویش اسلام هراسی و ترس از
انقلاب را در کشورهای همسایه و منطقه از بین برده و شرایطی را جهت انجام همکاریهای
دوجانبه و یا چند جانبه پیش آورد .از جمله همسایگانی که با جمهوری اسلامی ایران به
همکاری های مشترک برای به دست آوردن منافع مشترک اقدام نمودند میتوان به همسایه
شماشی روسیه اشاره نمود در دوران پس از انقلاب اسلامی و تبدیل شوروی به روسیه
همکاریهایی در زمره نظامی -امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی میان ایران و همسایه
شماشی شکل گرفته است که اوشین هدا هر کدام از آنها کس

منافع بیشتر جهت رفاه

خویش است و از قبل این همکاریها به امن سازی منطقه کمک شایانی شده است که این
همکاری ها را می توان در سال های اخیر به اینه دید و مورد تحلیل قرار داد.
فروپاشی شوروی در سال  9119شروع دوره جدیدی از تحوشات در نظام بین اشملل و
سرنوشت حال و آتی کشورهایی بود که تحت تاثیر سیاست خارجی شوروی قرار داشتند.
ایران نیز از این دایره مسترنا نبود و این تحول جهانی تاثیرات امیقی بر روابط ایران و روسیه
وارد ساخت .پیامد این تحول تغییر و دگرگونی در جایگاه ،موقعیت ،نقش و قدرت ملی
کشورهای جهان بود .مسئله مهم نقطه شروع این تحول و به قدرت رسیدن انقلاب اسلامی
در ایران است و با پرداختن به این موضوع که انقلاب اسلامی چه تاثیراتی در فروپاشی
شوروی داشته و چه اواملی بعد از فروپاشی بر روابط ایران و روسیه در سال های پسا
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شوروی موثر بوده است و این دو کشور در این سال ها چه تاثیراتی را از نظام بین اشملل
دریافت کرده و چه تاثیراتی را بر نظم بیناشملل گذاشتهاند قابل تامل و بررسی می باشد.
اما پرسش اصلی این مقاشه آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در
چهار دهه اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر چه اصول و بنیادهای استوار بوده و به چه
دستاوردها و اهدافی رسیده است و ایده ای که نگارنده مطرح می کند و می کوشد تا آن
رادر خلال مباحث مورد بررسی قرار دهد آن است که هر دو کشور در پی همکاری های
دو جانبه تا چه حد به اهداا خویش رسیده اند و اینکه جمهوری اسلامی ایران در پی
همکاریهای مشترک در چند دهه اخیر با روسیه به چه دستاوردهایی دست پیدا کرده است
و چه سیاست گفتمانی و رفتاری را در جهت کس

همکاری های بیشتر در آینده در نظر

گرفته و چه اوشویتی در سیاست خارجی خود در قبال همسایه شماشی خود در نظر دارد
.برای بررسی این ایده ها ابتدا به مفاهیمی که در غاش

مبانی نظری و مدشی تحلیلی ،پرداخته

شده و پس از آن به نوع روابط میان ایران و همسایه شماشی در ساشهای گذشته و تعاملات
میان آنها پرداخته شده و در نتیجه مباحری در خصوص چشم اندازها و گسترش همکاری
های دو جانبه جهت ارتقا در منطقه ارائه شده است.
مبانی نظری
برای بررسی سیاست خارجی یک دوشت در قبال دوشت های دیگر در یک منطقه در
ابتدا شازم است با مفاهیمی که در برگیرنده آن میشود آشنا شد و سپس به تحلیل مدشها و
گفتمانهای حاکم بر سیاست خارجی پرداخت .در این بخش تلاش شده است که به
سیاست خارجی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قبال روسیه در برهه زمانی  9113تا
 ۰۲۰۲پرداخته شود  .شایان ذکر است که ،سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از
پیروزی انقلاب اسلامی تا حال فراز و نشی

های گوناگون و دشواریهای بسیاری را پشت

سر گذاشته است و از نظر موقعیت استراتژیک و جغرافیایی نقش بسزایی در سیاست
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خارجی روسیه داشته است .در این رابطه به نظر می رسد ،بررسی تئوری های گفتمانی در
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قبال روسیه جای
تامل داشته و در درک و تحلیل شناخت سیاست خارجی ایران کمک شایانی را بنماید.
بنا به تعریف سیاست خارجی ابارت است از یک استراتژی یا یک رشته اامال از پیش
طرح ریزی شده تصمیمگیرندگان حکومتی که قصد و هدا نهایی آنها دستیابی به منافع
ملی در محیط بیناشمللی میباشد و این تصمیمات میتواند ااملی در واکنش دیگر دوشت
ها داشته باشد(.مقتدر )93۰ :9338 ،تعریف های متفاوتی از سیاست خارجی و مدل تصمیم
گیری وجود دارد که از جمله آنها میتوان به مدل قوام در اصول روابط بین اشملل اشاره
نمود ،که به پنج دسته قابل تقسیم می باشد مدل اقلایی مدل رضایت بخش ،مدل فزاینده،
مدل بینش فوقاشعاده و مدل مختلط(.قوام )33-3۰ :933۰ ،به طور کلی برخی نظریه های
تصمیم گیری را می توان به دو دسته های خرد و کلان تقسیم نمود که دیدگاه خرد را فقط
بر نقش اوامل داخلی و دیدگاه کلان را نقش در محیط بین اشمللی در سیاست خارجی در
نظر میگیرند .در حاشی که باید تلفیقی از هر دو دیدگاه کلان و خرد را برای تبیین سیاست
خارجی کشورها در نظر گرفت و تلفیق دیدگاه خرد و کلان با انوان اشگوی تلفیق اجماع و
سازگاری به هر دو بعد این مسئله توجه نشان می دهد( .صادقی)1۲- 996 :9313 ،
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شکل شماره :7مدل تصمیم گیری دولتها(برگرفته از نظریه قوام)
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اشف -اجماع :در تصمیمگیری میان نخبگان و جریانهای مختلف اختلاا نظراتی وجود
دارد برای این که تصمیم گیری در سیاست خارجی با موفقیت همراه باشد باید اختلاا
نظرها کاهش و همبستگی ایده ها گسترش پیدا کند ،تا رسیدن به اهداا غیر ممکن نشود.
(سلطانی )93-9۱ :9331 ،خود اجماع به دو دسته آگاهانه و اجماع دستوری تقسیم می شود
که در فرآیند آگاهانه هیچ فرد ،گروه یا نهادی حق تحمیل اراده خود بر دیگران را ندارد و
ضمانت اجرای اجماای توافقاتی است که در قاش

قراردادهای اجتماای تبلور می یابد.

(اسکندری )۰63 :9333 ،و اما اجماع دستوری نوای همگرایی است که در روند تصمیم
گیری شکل می گیرد .از پایین و برآمده از مشارکت فعاشانه و داوطلبانه افراد و گروههای
اجتماای نبوده و اجماع حاصله دستوری و از باشا خواهد بود .در این وضعیت دوشت اصول
مشخصی را بر اساس ارزش ها و باورهای اجتماای قرار داده و بر آن تاکید می کند.
(زندی رضوی )913 :9389 ،هانریدر معتقد است که ،مهمترین مشکل در تصمیم گیری
جوامع متکرر رسیدن به اجماع است که این خود ااملی در روند کندی اتخاذ تصمیمات
میشود .در حاشیکه در جوامع غیردموکراتیک و اقتدارگرا به دشیل محوریت افراد تصمیم
گیرنده ،رسیدن به اجماع آسان و روند اتخاذتصمیمگیریسریعصورت میگیرد (Hanrieder,

(1967:977

به طور کلی اجماع آگاهانه را در جوامع متکرری میتوان مورد بررسی قرار داد که
قوانین داخلی و بین اشمللی آنها بر اساس قراردادهای اجتماای توسط خود مردم و با
مشارکت آنها وضع شده است  ،اشکاشی که بر این جوامع وارد است به دشیل کندی
در رسیدن به اجماع ،تصمیمات به کندی اتخاذ و بطور قطع با دشواریهایی در اجرا
مواجه می گردد و همین موضوع تاثیر بسزایی در سیاست داخلی و خارجی آن ها دارد .اما
در جوامع دموکراتیک که اجماع دستوری در آن حاکم است تصمیمات اتخاذ شده از
پایین و گروه های دیگر نمی باشد و تصمیمات اتخاذ شده از باشا است و ازاین رو به دشیل
تک قطبی بودن و اقتدار گرا بودن در تصمیم گیری و دخاشت نداشتن گروه یا فردی در
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اتخاذ تصمیمات ،اجماع و اجرای تصمیمات با سرات باشاتری صورت میگیرد.که در این
جوامع به دشیل در نظر نداشتن منافع اام ،اختلاا نظراتی در سیاست داخلی و خارجی پیش
می آید.
ب  -سازگاری یا انطباق سازگاری :به معنای موافقت ،سازش ،اشفت گرفتن و هماهنگی
در نظر گرفته شده است (.معین )931۱ :9383 ،به ابارتی دیگر سازگاری توانایی سیستم ها
به ادامه حیات و در کنار هم بودن بدون مشکل می باشد (.آقا بخشی )8 :9331 ،هر سیستم
سیاسی که شامل بر محیط داخلی و محیط خارجی است ،تقاضاهایی را از محیط اطراا
خود دریافت کرده و به تبع آن فرصت ها و محدودیت هایی برای آن به وجود می آورد
 .هر کدام از این تقاضا می تواند هم بااث افزایش منافع و هم ااملی در جهت دستیابی به
اهداا و دارای موانع و هزینههایی باشد .شناخت دقیق این هزینه ها و فایده ها در نظام بین
اشملل و پاسخ مناس

به آن می تواند در حف بقای سیستم و توانمندی آن موثر باشد و در

مقابل ناتوان بودن در شناخت هزینه ها و فایده ها و ادم پاسخ مناس

به آنها دربردارنده ی

شطماتی جبران ناپذیر به سیستم می باشد .مجمواه این فرایند ها در نظام بین اشملل سازگاری
و انطباق است و اما در نظریه انطباق اجماع و سازگاری در سیاست خارجی در بسیاری
مواقع بین جهت گیری سیاست خارجی اناصر شکلدهنده سیاست داخلی کشورها
همبستگی وجود دارد به ابارتی تحلیل سیاست خارجی با انایت بر اوامل بر هم پیوستگی
دو ارصه داخلی و خارجی برای موفقیت در سیاست خارجی است که موفقیت در ارصه
داخلی را اجماع و امکان پذیری در ارصه بین اشمللی را ناشی از سازگاری سیاست خارجی
می داند (.سیف زاده)333 :9383 ،
نقش گفتمان بر سیاست خارجی
سیاست خارجی دوشت ها برگرفته از منافع ملی و رهگذر هویت دوشت و گفتمان های
آن تکوین می یابد(.کرمی )96۱ :9313 ،بر مبنای هویت دوشت ،گفتمان های سیاست

 /82فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی ،سال دوم ،شماره  ،6تابستان 7398

خارجی در هر اصر و دوره ای با توجه به موقعیت هر منطقه به وجود می آیند و گفتمان
نظامی از ارزش ها و قواادی است که در چارچوب مفهومی زبان می باشد که به شکل
گیری منافع و انجام رفتارهای دوشت حاکم است (Larson, 1997:7-8).گفتمان ها تاثیر
بسزایی در شکلگیری سیاست خارجی یک کشور با توجه به محیط و منطقه و حتی دوشت
دارند(.کرمی)96۱ :9313 ،
در نگاهی کلی میتوان گفتمان های حاکم بر دوشت ها را مجمواه ای از معانی دانست که
دوشت ها از ارتباط خود با نظام بین اشملل تعریف و آن را به شکل منظومه ای مدون در جهت
ارتباط با دیگر دوشت ها تبعیین می نمایند .که به واسطه این معانی با جهان خارجی خود
ارتباط برقرار می نمایند.

شکل شماره  :3تعریف گفتمان

تحلیل گران  ،گفتمان های حاکم بر روابط میان ایران و روسیه پس از انقلاب اسلامی را
بر اساس گفتمان های ایدئوشوژیک ،فرهنگی ،اصوشگرایی ،ااتدال گرایی و امل گرایانه
تبیین نموده اند .سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی در قبال
روسیه بر پایه مبارزه با استکبار ستیزی ،حمایت از مسلمانان و مستضعفان و رویکردی در
جهت حف امنیت ملی و کس

منافع ملی در منطقه و در محیط بیناشملل بوده است و تا
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حال با فراز و فرودهای بسیاری مواجه گشته است .به باور هرکدام از تحلیلگران هرکدام از
این گفتمانها و رهیافتهای نظری میتوانند به توضیح ثبات مبانی و اصول سیاست
خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر در رابطه با روسیه بپردازند .به طور کلی
می توان گفت نظرات مختلفی در خصوص سیاست خارجی ایران و روسیه وجود دارد  ،در
این پژوهش تلاش شده با رویکرد توصیفی -تحلیلی ضمن بررسی دوره های روابط ایران و
روسیه در چهار دهه اخیر و پرداختن به مسائلی که ااملی در جهت رشد و ارتقای
همکاری ها و گسترش روابط دو جانبه ،روابط منطقهای و بیناشمللی گردد ،پرداخته شود.

شکل شماره  :7تاثیرات نظریه و گفتمان در سیاست خارجی

 .7ادوار سیاست خارجی ایران در قبال همسایه شمالی
یکی از متغیرهای موثر در شکل گیری خط مشی سیاست خارجی کشورها ویژگی
ژئوپلتیک آنها است .به ابارت دیگر سیاست خارجی تا اندازه زیادی متاثر از محدودیتهای
ژئوپلتیک می باشد.اگرچه امروزه منافع ملی کشورها مهمترین معیار برای تصمیمگیری
سیاست خارجی اقلمداد می شود ،اما نباید فراموش کرد که منافع ملی واقع بینانه در ارتباط
با ظرفیت اقدام دوشتها تعریف میشود و یکی از اساسی ترین اوامل در تعیین توان ملی
ژئوپلتیک دوشت ها می باشد.
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در واقع روابط سیاسی رسمی ایران با روسیه به دوره پتر کبیر در پایان قرن هفدهم
میرسد.برای پتر کبیر ایران اهمیت بسزایی برای دستیابی به آبهای گرم داشت و این روابط
در قرن هجدهم و نوزدهم به حدی رسید که یکی از موشفه های مهم در سیاست خارجی
در ایران و مسکو به شمار می رفت .اوامل ایجاد و توسعه روابط میان ایران و مسکو را در
پنج موشفه می توان خلاصه کرد ،اتحاد الیه ترکان و خان کریمه ،داغستان ،گرجستان
آسیای میانه و هندوستان .اوشین سفیر ایران در روسیه به نام سید حسین در سال 9333
میلادی برای دیدار با ایوان چهارم اازم مسکو شد تا در خصوص این مسائل با تزار روسیه
مذاکره نماید(.مجمواه مقاشات )۱۱1 :9169 ،در روابط میان ایران و روسیه در دوره تزارها
و همچنین کمونیستها اتفاقات و فراز و نشی های فراوانی پیش آمد ،اما با به قدرت
گرفتن حزب توده در ایران و جنگ جهانی دوم سایه سنگینی بر روابط شوروی و ایران
حکمفرما شد(.ازغندی)۰۰3:9336 ،
ایران از همسایگی با شوروی حوادث تلخ و شیرین بسیاری را تجربه کرده و یکی از آن
تجربه ها از دست دادن آذربایجان در نبرد های ایران و روسیه در ساشهای  98۲۱تا  989۰و
 98۰6تا  98۰8میلادی می باشد .مردم آذربایجان در این بازه زمانی درحاکمیت دو کشور
روسیه تزاری و ایران قاجاری در می آیند .همه اینها آذربایجان را برای نزدیک به  3۲۲سال
در محور شمال -جنوب قرار داده و از روابط آذربایجان با شرق (ترکستان) ،غرب
(گرجستان ،ترکیه ،اروپا) محروم کرده است(.حسینی پورو مجتهد زاده و کریمی پور،
)۰33-۰93 :9386
در جنگ جهانی دوم ،انگلیس و شوروی با دواستراتژی متفاوت به سراغ ایران
آمدند.آنها نخست بی طرفی ایران را پذیرفتند .اما پس از برهم خوردن معادشات جنگ و
حمله آشمان به شوروی ،اشغال ایران و تقویت جبهه های شوروی را به انوان پلی برای
پیروزی برگزیدند و بهانه آنها حضور آشمان ها در ایران بود(.گنج بخش زمانی:9386 ،
 )9۱3در  ۰3شهریور نیروهای انگلیسی و شوروی از دو طرا به تهران رسیدتد و ارتش
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ایران فروپاشید و موج

استعفای شاه شد.از این تاریخ به بعد دوره جدیدی از روابط ایران

و شوروی آغاز شد ،بیشتز زمام امور کشور در دست روسها بود و بعد از امضای پیمان سه
گانه ایران-روسیه-انگلیس در  1بهمن  93۰۲و االام بی طرفی ایران ،دوشتها متفق شدند تا
ظرا  6ماه ایران را تخلیه و خارج شوند(.امینی)39 :9389 ،
روابط ایران و شوروی در سال  93۰3ش در پی درخواست شوروی برای کس
نفت شمال تیره تر شد  .در سال  ۰3-93۰۱به سب

امتیاز

خودداری اتحاد جماهیر شوروی از

خروج نیروهایش از ایران این روابط سخت تر و بحرانی شد(.منتظری)۰۲3- 939:9313 ،
حمایت شوروی از جعفر پیشه وردی در آذربایجان در سال  93۰۱ش و تشکیل کمیته های
محلی حزب توده در آذربایجان و پیوستن آنها به فرقه دموکرات های آذربایجان ،طرفداری
مطبواات شوروی از این فرقهها و تبلیغات ضد ایران و تشکیل حکومت خودمختار کردستان
بوسیله قاضی محمد به تحریک روسها اواملی جهت تیره شدن و سخت شدن روابط ایران
و همسایه شماشی گردید(.کرمی)93 :9388 ،
پس از روی کار آمدن قوام اشسلطنه توانست با زیرکی خود توطئههای روسها را خنری و
سب

اادی سازی روابط با شوروی گردد .او با امضای توافقنامهای در  93فروردین 93۰3

معروا به قرارداد قوام -ساد چییکف امتیاز نفت شمال را مشروط به خروج نیروهای
شوروی از کشور به روسها واگذار کرد و همچنین در این موافقتنامه در خصوص حل
مسائل و مشکلات مرزی نیز به توافقاتی رسیدند و تایید این موافقتنامه منوط به تایید مجلس
بود که این موافقتنامه در مجلس پانزدهم تایید نشد و با سرکوب جدایی طلبان خودمختار
کردستان و آذربایجان قائل خاتمه یافت(.منتظری )۰۲3 :9313 ،با رد موافقتنامه روابط ایران
و شوروی دوران بحرانی را آغاز نمود و شوروی بازرگانان خود در ایران را به حداقل
کاهش داد خط کشتیرانی و باکو ا -انزشی را تعطیل و قسمتی از تاسیسات شیلات شمال را
برچید و تبلیغات وسیع ضد ایرانی به راه انداخت .دوشت ایران در  93بهمن  93۰6اتهامات
وارده را بی پایه و اساس و تبلیغات الیه ایران را محکوم کرد .دوشت ایران نیز مدرسه و
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انجمن فرهنگی ایران و شوروی در تهران را تعطیل کرد .روابط تجاری با شوروی به صفر
رسید و درگیریهای مرزی افزایش یافت(.ازغندی)938-933 :9383 ،
در نیمه دوم سال  93۰3با سوء قصد به جان شاه انگشت اتهام به سمت شوروی و حزب
توده رفت و این حزب غیرقانونی االام شد .با سیاست رزم آرا سربازانی که در حمله شوروی
به پایگاه های مرزی ایران در گرگان و آذربایجان صورت گرفته و اسیر شده بودند آزاد
شدند و کمیسیون مشترک مرزی برای رفع اختلافات طرفین تشکیل شد .بر اساس توافقات
صورت گرفته توسط رزم آرا روابط میان ایران و شوروی رو به بهبود روابط و مبادشات
اقتصادی از سرگرفته شد و به بحران های میان دو کشور خاتمه داد( .ازغندی)931 :9383 ،
در دوران مصدق که با اندیشه ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست روسها و
انگلیسی ها از کشور بود و موازنه منفی را در پیش گرفته بود توانست با ملی کردن صنعت
نفت به اهداا خود رسیده و دست روسها و انگلیس ها را از صنعت نفت ایران کوتاه
نماید(.ایوانف)۱۱۰:931۰ ،
سیاست خارجی ایران و شوروی در ماه های آخر دوشت مصدق کمی دوستانه تر شد.
پس از مرگ استاشین رهبران جدید شوروی به گسترش روابط با ایران الاقه نشان می دادند
و تجارت خارجی اهمیت ویژه ای یافت ،اما با این حال مبادشات بازرگانی ایران کمتر از
 % 3.۰بود(.ازغندی)۰۰6-۰۰۰ :9383 ،
وقتی محا صره اقتصادی انگلیس رو به شدت نهاد ،مصدق فروش نفت به شوروی و
کشورهای بلوک شرق را در پیش گرفت و شوروی و بلوک شرق از خرید نفت ایران
خودداری کردند و حف منافع خود را ارجحیت دادند(.کرمی )98 :9388 ،به این ترتی
این روسها دشیل نمی دیدند که بر سر مسئله ایران خود را با ابرقدرت دیگری درگیر
نمایند(.فونتن)938 :9366 ،
پس از کودتای  ۰8مرداد روابط ایران و شوروی تابع روابط شرق و غرب بود .روابط با
غرب گسترش و روابط با شرق رو به سردی و سیر نزوشی گرفت و دچار فراز و نشی هایی
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شد .هرچند دوشت شوروی تمام تلاش را جهت رفع اختلافات مرزی و مطاشبات ایران داشت
و این مذاکرات از زمان دکتر مصدق آغاز شد .تا اینکه در روزهای دهم و یازدهم خرداد
 933۱شمسی شوروی حدود یازده تن طلای متعلق به ایران را در جلفا به نمایندگان ایران
تحویل داد(.مهدوی )933 :9361 ،و همچنین موافقت نامه ای در خصوص حل مسائل و
مشکلات مرزی در بیست و چهارم اردیبهشت  933۲شمسی در شش فصل و  ۱۱ماده در
مسکو به امضا رسید .اما طوشی نکشید که با اضویت ایران در پیمان بغداد در سال 9133
روابط ایران و شوروی رو به تیرگی گرایید و از پیوستن ایران به این پیمان سخت آزرده
شد(.اندرزمانی)6-3 :9333 ،
در پی اتفاقات مکرر در فاصله گرفتن در روابط میان ایران و شوروی سرانجام در سفر
رسمی شاه به شوروی در  ۱تیر  9333شمسی آنها و انجام توافقات حاصله میان آنها
وااطای امتیازات از سوی ایران و قول مساادت شوروی در انجام مبادشات اقتصادی،
موافقتنامه ای در چهاردهم شهریور  9333شمسی در تهران به امضا رسید که حجم مبادشات
دو کشور را به یک میلیارد ریال افزایش داد(.امینی)933-93۲ :9389 ،
بعد از روی کار آمدن خروشچف اوسیاست نزدیک شدن به ایران را در پیش گرفت و
برای افزایش توان نظامی خود به منظور رقابت با ابرقدرت غرب کوشید تا کشورهای جهان
سومی همچون ایران را به سوی خود جذب کند(.کرمی)98 :9388 ،
بعد از الی امینی کابینه الم درصدد اادی کردن روابط با مسکو کوششهای بسیاری
انجام داد .از این رو مذاکراتی را در مرداد  93۱9شمسی آغاز و در بیست و چهارم شهریور
همان سال ایران با ارسال یادداشتی به شوروی اطمینان داد که هیچ کشوری حق داشتن هیچ
گونه پایگاه موشکی در خاک ایران را نخواهد داشت و این یادداشت موفقیتی در مذاکرات
تلقی شد(.مهدوی)3۰8 :938۲ ،
با شروع شدن جنگ سرد میان دو قط

جهان شوروی و آمریکا شرایط برای اادی

شدن روابط تهران و مسکو االام شد و تهران آمادگی مذاکره با شوروی را پیدا کرد.
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شوروی با موافقت انقلاب سفید شاه و حمایت از قیام  93خرداد  93۱۰شمسی جان

شاه را

گرفت و این اوامل مرحله ای در گسترش همکاریهای فنی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی
دو کشور شد(.اطارزاده )931 :9338 ،به طور کلی روابط ایران و شوروی در دو دهه
 933۲و  93۱۲کاملا بی ای

و نقص توام با پیوندهای دیپلماتیک گرم و دوستانه بوده و در

بسیاری زمینه ها میان دو کشور همکاری وجود داشته است(.فوشر)983 :9333 ،
 .0بازتاب انقلاب اسلامی در شوروی سابق
انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمة اشله الیه و همت ملت قهرمان ایران
بازتابهای فرا کشوری و بیناشمللی فراوانی از خود به جای گذاشت و توانست نظام بین
اشملل را تحت اششعاع خود قرار داده و نوع تفکر و نگرش بسیاری از کشورهای منطقه را
نسبت به جمهور ی اسلامی ایران تغییر دهد و آنها را متمایل به نزدیکی و همکاری بیشتر
نماید .همچنین انقلاب اسلامی تاثیرات بسزایی در تحوشات بیناشمللی داشته که از جمله آنها
میتوان به فروپاشی پیمان استراتژیک سنتو ،فروپاشی نظام ژئوپلتیکی دو قطبی حاکم بر
جهان ،فروپاشی کمونیسم ،گسترش قلمرو جغرافیای اسلام ،باز خیزی نهضت های دینی و
مذهبی دیگر و اقتدار شکنی قدرت ها اشاره نمود .اما توضیح در خصوص هر کدام از آنها
نیاز به مجال بیشتری را می طلبد که با توجه به فراخور پژوهش حاضرنگاهی اجماشی به هر
کدام از این اوامل در تاریخ روابط میان ایران و شوروی پس از انقلاب اسلامی بستنده شده
است  .پس از انقلاب اسلامی ،شوروی نخستین کشوری بود که خواست با جکومت تازه
ایران روابط خوبی برقرار سازد ،چون به هر حال چهره ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی
انقلاب بسیار بارز بود(.ملکی )91 :9331 ،در خصوص بازتاب انقلاب اسلامی در قلمرو
شوروی که متشکل از پانزده جمهوری و در پنج بخش ،آسیای مرکزی ،قفقاز،فدراسیون
روسیه،شرق اروپاو باشتیک بود میتوان گفت که شوروی حساس ترین و مهم ترین همسایه
شماشی ایران که انقلاب اسلامی توانست تاثیرات امده ای در بخش های مختلف این قلمرو
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داشته باشد .پیروزی انقلاب امنیت داخلی و منافع جهانی این کشور را تحت اششعاع قرار
داد ،فکر های انقلابی از دیوارهای آهنین شوروی با وجود کنترل های شدید امنیتی به
داخل جمهوری های مسلمان نشین اتحاد شوروی رسید و توانست با تغییر ایدئوشوژی و
ماهیت حرکت های انقلابی در جهان اسلام که بسیاری از آنها کمونیستی بودند و به شوروی
گرایش داشتند نفوذ بین اشمللی این کشور را تضعیف کرده و ااملی در جهت فروپاشی
اتحاد شوروی گردد(.خواجه سروری ،نجات پور ،محمدی فر )9۱9 :9319 ،بنا بر گفته
شئونیدبرژنف ،صدر هیئت رئیسه اتحاد شوروی ،هنگام اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ،به
گسترش امواج انقلابی در مرزهای جنوبی این کشور اشاره کرده بود،مقاومت سرسختانه
مردم افغانستان در مقابل این هجوم که با جهاد با کفار خوانده می شد ،در کنار دشایل
دیگر ،با حمایت ایران و اشهام از انقلاب اسلامی صورت گرفت و شکست روس ها در
افغانستان در فروپاشی اتحاد شوروی تاثیر داشت(.همان)96۲-933 :9319 ،
الی رغم مقابله شوروی با نفوذ افکار آرمانی انقلاب اسلامی ایران به داخل مرزهای
کشورش ،تجدید حیات اسلام و تغییرات املی آنها به اسلام بااث نفوذ بیشتر اسلام در
داخل مناطق مسلمان نشین شوروی شد .انقلاب اسلامی برای آنها یکسری جذابیت هایی را
داشت که منافع شوروی را به خطر میانداخت که از جمله آنها میتوان به وجهه
ضدامپریاشیستی انقلاب اسلامی ،ماهیت مردمی و اده های کنار نهادن دیوانساشاری فاسد
کهن و روی کار آمدن نسل جدید از رهبران جوان مردمی اشاره نمود .حضور مردم در
مساجد و تبدیل امام خمینی به سمبل سیاسی در منطقه بااث شد تا سیاستمداران شوروی
همواره احساس نگرانی و ترس خود را نسبت به رسوخ اسلام سیاسی ،پیامدی گزیر ناپذیر
که سعی در دور نگه داشتن حداقل ممکن مناطق مسلمان نشین اتحاد شوروی از ایران را
بنماید(.طاهری)9383 ،
با تمام سیاست های اامال شده از شوروی جهت دور نگه داشتن جمهوری ها و
گشورهای تحت سیطره خود از ایران و وقایع انقلابی باز هم راههای نفوذ بر تاثیرات انقلاب
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اسلامی در خارج مرزهای آن بسته نشد و انقلاب اسلامی توانست بر کشورهای تحت سیطره
شوروی سابق تاثیرات فراوانی بگذارد .از جمله آنها در آسیای مرکزی کشورهایی مانند
تاجیکستان و ازبکستان بود که بی نصی

از انقلاب نمانده و تحرکاتی در آنها به وقوع

پیوست .هرچند چریک های وهابی تحت تاثیر حرکت طاشبان حضور داشتند( .فراتی،
)1۱ :9331
در قفقاز نیز که تحت حاکمیت شوروی بود و جمهوری های مسلمان نشینان که شامل
داغستان ،چچن ،باشکاریا و اوستیای شماشی که سابقه طوشانی در مخاشفت با شوروی را دارا
بودند و چه در قفقاز جنوبی(جمهوری آذربایجان) انقلاب ااملی در جهت حرکت های
انقلابی و بازتابهایی گردید(.گامر و دیگران)9333 ،
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شوروی نه تنها به مدد پیروزی بر آشمان ،توانست
اروپای شرقی را در سیطرههای نظامی و سیاسی خود در آورد بلکه با تداوم حضور نیروهایش
در ایران نیز می کشید تا مناطقی از ایران را نیز در تصرا خود درآورده و بر آن حکمرانی
نماید(.کرمی )۰۲۲- 931 :9313 ،در دورههای قبل در حکمرانی دیگر فروانروایان ،توانسته
بود مناطقی همچون قفقاز و آذربایجان را از آن خود کرده و در فکر نفوذ بیشتر و تصرا
مناطق بیشتری را در سر داشت .خاطرات و اتفاقات تلخی که در دورههای متفاوت جزء
ذهنیت منفی مردم ایران نسبت به همسایه شماشی شده بود.
در  39شهریور  ۰۰(9331سپتامبر  )918۲که جنگ ایران و اراق شروع شد .ایران
شوروی را حامی اراق در جنگ میدانست و همین ااملی در تیره شدن روابط میان میان
ایران و شوروی شد ،تا اینکه سرانجام مذاکراتی در سطح کارشناسی در سال  9186برای
بهبود روابط میان ایران و روسیه پیش کشیده شد و اوشین مقام روس ،معاون وزارت خارجه
شوروی کورننیکو از ایران دیدار کرد .در سال  9183شوروی درخواست خرید گاز
بیشتری را از ایران مطرح و ایران با پذیرش این طرح مجدداً شوروی را در کنار خود دید.
شوروی در ساشهای  9183تحریم های یکجانبه آمریکا بر الیه ایران را رد و به مخاشفت با
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آن پرداخت و بعد از پایان یافتن جنگ ایران و اراق در  ۰۲اوت  9188رابطه بیشتری با
ایران برقرار کرد .در سال  9181اتفاق بزرگی درمناسبات دیپلماتیک ایران و شوروی اتفاق
افتاد و آن نامه حضرت امام خمینی رحمت اشله به گورباچف بود .پس از آن دکتر وشایتی،
مقد مات سفر آقای هاشمی رفسنجانی که در آن زمان سخنگوی مجلس بودند را به مسکو
فراهم کردند .این سفر مهمترین سفر یک مقام ایرانی بعد از انقلاب اسلامی به مسکو بود و
پایه گذار روابط جدید ایران و شوروی را به وجود آورد(.ملکی)3۲-91 :9331 ،
از جمله اواملی موثر در این دهه که بااث نزدیکی روابط ایران و شوروی شد را
میتوان در چند واقعه بیان نمود:
 -9هم صدا و هم رای بودن ایران و شوروی در اوت  911۲در مخاشفت با آمریکا برای به
کارگیری نیروهای دیگر در حمله به نیروهای اراقی در جنگ میان اراق به کویت.
 -۰مخاشفت ایران برای هم صدا شدن با مخاشفان گر با چف در اوت .9119
 -3سفر پریماکوا به ایران در سپتامبر  9119و خواستار همکاری های مشترک بیشتر میان
ایران و شوروی.
 -۱سفر آقای وشایتی در نوامبر  9119به مسکو و بستن دو قرارداد دوستی و همکاری میان
طرفین.
دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

سیاست مقابله

سیاست احتیاط

سیاست کم اهمیت کردن

سیاست تاکید بر بعد حقوقی

مساشه

مساشه

و

وجود منابع نفت و گاز فراوان

در نظر گرفتن مسائل حقوقی برای

 91۰9از جان

محتاطانه ایران ار حق

در قسمت شماشی ایران اما کم

هر چه کمتر بهانه دادن به دست

ایران

مشاع خود از دریای

اهمیت کردن مساشه برای از

شوروی و در نظر گرفتن هرچه

فاصله و

بین بردن و قرار ندادن

بیشتر منافع دوشت ایران

قرداد

شغو

استفاده

درست

خزر و حف

تحریک نکردن روسیه

حساسیت در شوروی

جدول شماره:7سیاست های خارجی ایران در قبال شوروی در طی دوره های متفاوت
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 -3تاثیر فروپاشی شوروی بر روابط ایران و روسیه
رابطه ایران و روسیه یکی از بحث برانگیزترین بخش از روابط خارجی ایران است و
این بحث چه در داخل ایران و چه در خارج نشان می دهد که روابط دو کشور چقدر
حساس است(.شوری :9313 ،نشست ایراس) اکنون که حدود  ۰3سال از فروپاشی شوروی
گذشته است ،ایران از یک تهدید وجودی دور شده است .این نکته را مورد توجه است که
با از بین رفتن این تهدید وجودی ،اوشین گام برای قدرتمندی منطقه ای ایران ایجاد شده
است(.کرمی :9313 ،نشست ایراس)
پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز تحوشات
سیاسی ودگرگونی هایی در ژئوپلتیک منطقه به وجود آمد و سیاست خارجی را تحت تاثیر
خود قرار داد  .همین موضوع ااملی در تغییر روابط میان ایران و روسیه و ابعاد متفاوتی در
سیاستهای خارجی و راهبردی ایران داشت .این تغییرات نه تنها تأثیرات اساسی در نگرش
ایران با روابط خود با روسیه داشت ،بلکه بر سایر مناطق و حتی در سطح جهانی نیز تاثیر
گذاشته بود .نوع روابط ایران با روسیه پس از فروپاشی شوروی به گفتمان ایدئوشوژیک و
پس از سالهای نخست انقلاب به گفتمان ژئوپلیتیک ادامه یافت .آن چیزی که در حف
این گفتمان در طی این سالها و دههها موثر بوده حف آرامش و امنیت منطقهای است چرا
که بدون پیوستگی ژئوپلتیکی میان ایران و منطقه ثبات در این ارصه آسی

پذیر خواهد

بود(Yuldasheva, 2008:13).

ایران پس از فروپاشی شوروی به جای یک ابرقدرت با دست کم  3کشور در همسایگی
خود مواجه شده است که تهدیدها و فرصت هایی را برای ایران داشته است .فروپاشی
شوروی بااث شد تا ما از نظر امینتی با فراغ بال بیشتری مواجه باشیم .با این حال باید تاکید
کرد که ایران  ۰3سا ل پس از فروپاشی شوروی به دشایل مختلفی نظیر مخاشفت قدرت های
منطقه ای و فرامنطقه ای نتوانسته است روابط مساادی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز
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داشته باشد .به ابارت دیگر فقط کم کاری ایارن نبوده است که بااث ادم حضور ایران
در منطقه شده است بلکه مخاشفت با حضور ایران اامل مهم بوده است(.زندی)9313 ،
پس از فروپاشی شوروی تنها جنبه حف منافع ملی حیاتی مانند استقلال و تمامیت ارضی
و حاکمیت ملی به تنها از طریق نظام بین اشملل و قوااد آن حف

می شد توجه می

کرد(.هرنزیک )۰38 :9383 ،با توجه به نگرش ایدئوشوژیک که ایران پس از فروپاشی
شوروی در منطقه در پیش گرفته بود نتوانست به اهدافی چون گسترش روابط با کشورهای
منطقه ،نقش آفرینی محوری در منطقه ،حف ثبات و امنیت در منطقه ،جلوگیری از نفوذ
قدرت های رقی

و تقویت موشفه های فرهنگی و تمدنی ایرانی-اسلامی بپردازد و به تغییر

در سیاست املگرایانه واقع گرایانه و تغییر گفتمان ایدئوشوژیک به ژئوپلتیک پرداخت.
دوشت جمهوری اسلامی در راستای تحقق اهداا و منافع از روزهای نخست استقلال
جمهوری های سابق شوروی توجه ویژهای به منطقه داشت و ستادی فعال را جهت این
منظور طراحی نمود .مهمترین دغدغه خود را برروابط تجاری دوجانبه ،همکاریهای

منطقهای -اقتصادی –نهادی -منطقهای و مشارکت در طرحهای حمل و نقل و انرژی را در
اوشویت سیاست خارجی خود قرار داد(.افشردی)3 :9386 ،
پس از فروپاشی شوروی ،تحوشات امیقی در روابط ایران با همسایه شماشی خود به
وجود آمد و بااث شکلگیری مرحله نوینی در سیاستخارجی ایران شد .همسایگان شماشی

ایران به شحاظ تعداد افزایش یافتند و در حاشیکه بسیاری از کشورهای کوچک استقلال خود
را به انوان کشوری مستقل االام داشته اند ،روسیه همچنان کشورهای آسیای مرکزی و
قفقاز را حوزه امنیتی خود محسوب می نماید و با حضور سیاسی -نظامی -اقتصادی خود
را ،در منطقه حف کرده است .از جمله تاثیرات روابط ایران و روسیه پس از فروپاشی
شوروی می توان به حضور روسیه در منطقه اشاره نمود که با حضور خود ،مانع نفوذ و
قدرت یابی کشورهای فرامنطقه ای چون اسرائیل ،ترکیه ،ناتو و آمریکا شده است .و این
مسئله از دیدگاه امنیت ملی ایران دارای اهمیت و ارزش می باشد .از دیگر نکات موثر بر
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روابط میان ایران و شوروی پس از فروپاشی شوروی الاقه مند بودن روسیه به برتری
اقتصادی خود در منطقه میباشد و برای رسیدن به این هدا سعی در منطبق ساختن رژیم
حقوقی دریای خزر در برابر شکل دهی به خواسته ها و منافع خویش است که با اهداا و
منافع اقتصادی ایران در تعارض می باشد .از طرفی با امنیت ملی ایران در تقابل است .از
طرفی همکاریهای نظامی دو کشور و فرصت سازی از جان

روسیه برای ایران برای

افزایش اقتدار نظامی و امتیازات سیاسی و اقتصادی که در سطح منطقه فراهم نموده است،
ااملی در جهت نزدیکی بیشتر دو کشور و همکاری ایران و روسیه در مسائل منطقه ای
شده است .با دورشدن روسیه از مرزهای ایران کانون تهدید های شوروی نسبت به ایران در
سراشیبی تند اضمحلال قرار گرفت .اشبته سقوط و تجزیه به نوای بااث انتقال منابع دیرین
مشاجره ایران و روسیه به کشورهای نوپای کنونی شده است و با دور شدن از موقعیت
جغرافیایی از ایران در واقع بخش امده منابع تنش های قدیمی خود را به دوشت ملت های
جدید منتقل کرده است .اامل بعدی مرتفع شدن تهدیدهای ایدئوشوژیکی روسیه نسبت به
ایران می باشد .کمونیستی نبودن روسیه و امل ًا ایدئوشوژی کمونیسم به انوان یک اندیشه
مدای جهان وطنی از میان رفت و تهدیدهای نظامی روسیه الیه ایران که در دوره های
مختلف قسمت هایی از سرزمین ایران را مورد هجوم و اشغال خود قرار داده بود با تشکیل
فدراسیون روسیه به فرصت و همکاریهای دوجانبه تبدیل گشته است(.نظامی پور:938۰ ،
)9-3۰
-7آسیبشناسی فرصت ها و چالشهای همکاری و همگرایی در روابط ایران
و روسیه
روابط ایران و روسیه پس از فروپاشی شوروی متاثر از فضای سیاسی از اواخر دهه
 918۲قرار داشت .در این دوران هیچ گونه نشانه ای از تعادل و ثبات در سیاست خارجی
روسیه دیده نمیشد .سالهای  911۰تا  9111سطح همکاریهای دو کشور در شرایط کاملاً
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ناپایداری قرار گرفت و از سال  ۰۲۲۲به بعد ،از به قدرت رسیدن پوتین در روسیه بر اساس
نیازهای امنیتی -نظامی شکل جدیدی به خود گرفت .روابط ایران و روسیه در سالهای
 ۰۲۲۲به بعد بر اساس دکترین مبارزه با تروریسم و جنگ پیشدستانه سازماندهی شد .به
طور کلی روسیه مخاشف افزایش قدرت ایدئوشوژیکی ایران در خاورمیانه بود و از دیگر
دغدغههای روسیه نسبت به ایران را می توان مربوط به نیروگاه های بوشهر دانست .مقامات
روسیه نگران موقعیت هستهای ایران بودند و به همین دشیل در آن برهه زمانی با سیاستهای
غرب در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران هماهنگی نشان دادند.
بعد از روی کار امدن پوتین در سال  ۰۲۲۲از مهم ترین دغدغه های او ،امنیت نظامی،
تهدیدات خارجی و تهدیدات داخلی بود  .با توجه به این موضوع روسیه دیگر همکاری
با غرب را برای مقابله با این تهدیدات مناس

و چاره ساز نمی دانست ،این رویدادها در

روسیه مصادا با به قدرت رسیدن اصلاح طلبان و روی کار آمدن سید محمد خاتمی
ریاست جمهوری بود.
سفرآقای محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به مسکو در سال  ۰۲۲9آغازی بر دور
جدید توافق های تهران  -مسکو بود .هر دو طرا ،آشکارا انگیزهها و اهداا کافی برای
توسعه مناسبات دوجانبه داشتند .برخلاا نخستین دهه پس از استقلال روسیه که رویکرد
غربگرایانه بر سیاست خارجی این کشور حاکم بود ،در پرتو حاکمیت نگرش اوراسیاگرایانه
بر مسکو ،توسعه روابط روسیه با جمهوری اسلامی ایران هدا قرار گرفت .بهبود بهای
انرژی همچنانکه درآمد روسیه را افزایش داده بود ،شرایط اقتصادی ایران را نیز بهبود
بخشیده بود و از نظر روسها احیای روابط تسلیحاتی میتوانست منبع درآمد جدید روسیه
باش د .ایران پس از هند و چین سومین واردکننده سلاح از روسیه برآورد میشد .ضمن اینکه
توسعه روابط نظامی با تهران میتوانست ظرفیتهای مناسبی برای چانه زنی مسکو با واشنگتن
در بر داشته باشد(.کوشایی)9۰3 :938۱ ،
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از سال  ۰۲۲۲به بعد باتوجه به رفتارهای دیپلماتیک طرفین روابط رو به بهبود نهاد و
تاثیراتی چون رد توافق گورچرنومردین توسط روسیه و فروش سلاح به ایران و تکمیل
نیروگاه بوشهر در اشویت برنامه ها قرار گرفت .بعد از حمله ی تروریستی به آمریکا در 99
سپتامبر  ۰۲۲9ااملی در جهت نزدیک تر شدن روابط میان ایران و روسیه گردید .سیاست
امل گرایانه پوتین نقطه مربتی نسبت به سیاست خارجی گورباچف و یلتسین در قبال ایران
بود .او توانست سیاست خارجی خود را باتوجه به خواسته ها و نیاز های داخلی و خارجی و
با در نظر گرفتن امکانات موجود تنظیم نماید.
در همان حال رابطه ایاشات متحده و روسیه با شغو توافق از سوی آمریکا و گسترش ناتو
به سوی کشورهای حوزه باشتیک  9ضد موشکهای باشستیک بدتر شده بود .درک خطر
مشترک (گسترش ناتو به شرق) از سوی ایران و روسیه اامل دیگری جهت همکاری و
نزدیکی تهران-مسکو شده بود .برای تهران نیز دسترسی به تکنوشوژی نظامی روسیه و
توا نمندی موشکی ایران ،میتوانست مانع تهدیدهای روزافزون غرب الیه تهران به بهانه
مسأشه هستهای شدن و به کس

ااتبار منطقهای ایران کمک کند .با آغاز دور جدید

معاملات نظامی ایران و روسیه در اوشین گام ،یک قرار داد  8میلیون دشاری بین شرکت
روس آبورون اکسپورت و ایران بسته شد .در دوم اکتبر  ۰۲۲9روسیه ایران موافقتنامهاى را
امضاء کردند که این کشور به ایران ساشانه تا سقف  9۰۰میلیون دشار تسلیحات متعارا
بفروشد .از نگاه مسکو بازار ایران ظرفیت قابل ملاحظه ای برای واردات تسلیحات متعارا
روسیه دارد که یکی از منابع مهم ارزی این کشور است .از جمله اوامل توسعه روابط دو
کشور این بوده که در پی خودداری آمریکا از تجارت با ایران ،مسکو یک مشتری آماده را
برای تسلیحات و همچنین دانش هستهای خود یافته است .در موضوع برنامه هستهای ایران،
هرچند مسکو خود را به طور کامل به اصول ادم گسترش هستهای پایبند میداند ،اما
رویکرد آمریکا نسبت به ایران را رد میکند .بدین ترتی

در سال  ۰۲۲9سطح تجارت

روسیه با ایران به حدود  9/۱میلیارد دشار رسید .مسکو بدین ترتی

توانست ایاشات متحده را
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متقااد کند که برای منحرا کردن روسیه باید به روش مساشمت آمیزتری روی بیاورد ،از
این رو و اشنگتن نیز ضمن موافقت با پیوستن روسیه به گروه کشورهای صنعتی ،الاوه بر
اختصاص کمک  ۰۰میلیون دشاری به روسیه برای از کار انداختن تجهیزات نظامی باقیمانده
از اتحاد شوروی ،واده یک کمک  9۰میلیون دشاری نیز به مسکو داد .اما روسیه به دشیل
متعدد بی ااتمادی به آمریکا و تعهدهای حقوقی به ایران نسبت به این معامله با ایاشات
متحده بیمیل بود .منافع اقتصادی در معامله با ایران و ضرورت پیگیری سیاست مستقل در
آستانه انتخابات دوما و ریاست جمهوری آشکار بود ،اما از سوی دیگر ،مسکو در مورد
حمله نظامی احتماشی ایاشات متحده و اسرائیل به راکتور هستهای بوشهر نگران بود .در این
زمان مسأشه وقتی پیچیده تر شد که ماهوارهها نشان دادند ایران الاوه بر راکتور هستهای
بوشهر در حال ساخت تجهیزات هستهای دیگری در نزدیکی نطنز و یک نیروگاه آب
سنگین در نزدیکی اراک است .اشبته در این دوره اختلافهایی هم میان دو کشور وجود
داشت .با فروپاشی اتحاد شوروی ،دیگر فقط موضوع دو کشور ایران و اتحاد شوروی در
دریای خزر مطرح نبود .در پی تجزیه اتحاد شوروی ،شمار همسایگان ایران در دریای خزر
به چهار کشور افزایش یافته بود که در مورد چگونگی تقسیم دریای خزر و بهره -برداری
از ذخایر نفتی آن با یکدیگر اختلاا داشتند .هر چند ایران و روسیه در نخستین ساشهای
پس از فروپاشی بر ااتبار قراردادهای 91۰9و فراز و فرود ایران و روسیه  91۱۲تأکید
داشتند ،اما به زودی مسأشه رژیم حقوقی دریای خزر و بهره گیری از منابع گوناگون این
دریاچه ،به یکی از جدیترین اختلافهای روسیه و ایران تبدیل شد .روسیه از سال  9118به
تقسیم دریای خزر و بستن قرارداد دوجانبه ابتدا با قزاقستان در ژوئیه  9118با جمهوری
آذربایجان روی آورد(کوشایی.)۱6 :938۱ ،
در دیدارآقای خاتمی و پوتین در مسکو ،بار دیگر موضوع دریای خزر در روابط دو
کشور مطرح شد .ایران مخاشف توافق روسیه قزاقستان در ژوییه  9118بود و خواستار تقسیم
برابر منابع دریایی شد .در سال  ۰۲۲۰توافق سه جانبه روسیه با جمهوری آذربایجان و
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قزاقستان امضا شد (کوشایی و الیزاده .)9313 ،در اوشین نشست رهبران کشورهای ساحلی
خزر در آوریل  ۰۲۲۰که با حضور خاتمی و پوتین در جمهوری ترکمنستان برگزار شده
بود ،هیچ توافقی حاصل نشد .اما با وجود تلاشهای ایاشات متحده که در جهت توسعه خط
شوشه نفت باکو -تفلیس  -جیحان و خط شوشهگاز باکو -تفلیس ارضروم بود .همزمان مسکو
و تهران نگران گرایش گرجستان و جمهوری آذربایجان برای همکاری نزدیک و بیشتر با
ناتو بودند ،ایران و روسیه چارهای جز هماهنگی در سیاستهای خود در این منطقه و یا به
ابارت دیگر مدارای مسکو و تهران در این منطقه نداشتند .در سال  ۰۲۲9با اقدام قاطع و
سریع ایران ،تلاش شرکت نفت انگلیس برای اکتشاا نفت به سفارش جمهوری آذربایجان
در بخشی از دریای خزر که ایران مدای آن بود ،متوقف شد .در اوت  ۰۲۲۰مسکو قرارداد
خرید گاز طبیعی از ترکمنستان را نهایی کرد (کوشایی و گودرزی .)996۰ ،برای روسیه با
توجه به تلاشهای بازیگران منطقهای و فرامنطقهای ،جهتگیریها و سیاستهای ایران بسیار مهم
بوده است ).(Kasting and Fite, 2012:33

نشست سران کشورهای حاشیه خزر در تهران در اکتبر  ۰۲۲3و دیدار پوتین رئیس
جمهور روسیه با آیت اشله سید الی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران افقهای جدیدی از
همکاری دو جانبه و منطقهای را در آسیای مرکزی برای دو طرا در منطقه خزر و قفقاز
گشود .توافقهایی هم در زمینه افزایش روابط اقتصادی دو کشور انجام شد که اراده شازم
برای املیاتی شدن نداشت .اما با انتقال قدرت از وشادیمیر پوتین به دمیتری مدودیف در
سال ،۰۲۲8بار دیگر روابط تهران و مسکو دچار رکود قابل توجهی شد(.کوشایی:9316 ،
)96۱-933
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جدول شماره0
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Russian Economic Indicators:2007

براساس اوشین تاریخ مورد توافق طرفین ،قرار بود نیروگاه اتمی بوشهر در  9338تکمیل
شود اما تاریخ بهرهبرداری از آن ،از جمله به دشیل مناقشه هستهای ایران ،پیوسته به اق
افتاد و راهاندازی این نیروگاه املاً در سال  9319ممکن شد .در ادامه دمیتری مدودا،
رئیس جمهوری وقت روسیه ،فرمان منع فروش موشک های ضد هوایی اس –  3۲۲و

تسلیحات سنگین دیگر به ایران را امضا کرد .براساس دستور رئیس جمهوری روسیه ،انتقال
مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک ،خودروهای زرهی ،هواپیماهای
جنگی ،هلیکوپترهای تهاجمی ،کشتیهای نظامی و سیستمهای موشکی به ایران ممنوع
شده است .همچنین هرگونه حضور ایران در طرحهای استخراج اورانیوم در روسیه را
غیرقانونی االام کرده است .این اقدام روسیه که با استناد به قطعنامه تحریمی  91۰1سازمان
ملل انجام شد ،نوای هماهنگی روسیه با آمریکا و اسرائیل در راستای فشار بر جمهوری
اسلامی برای گردن نهادن به این قطعنامهها تلقی شد.
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آقای احمدی نژاد رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سران
کشورهای اضو سازمان همکاریهای شانگهای در دیدار دیمیتری مدودا ،رییسجمهور
روسیه با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه ایران و روسیه در معادشات منطقهای و جهانی بر
تقویت و تحکیم همکاریهای دو کشور در سطوح مختلف بیناشمللی و منطقهای تاکید
کرد.وی با تاکید مجدد بر حق همه کشورها به ویژه ایران در استفاده از انرژی صلحآمیز
هستهای تصریح کرد :ایران همواره مواضع اصوشی خود را در خصوص موضواات مختلف
از جمله برنامه هسته ای به طور شفاا االام کرده و بر مطاشبات بر حق و منطقی خود برای
بهرهگیری از انرژی صلحآمیز هستهای پافشاری کرده و میکند .احمدینژاد با تاکید بر
اینکه سلاح هستهای هیچ جایگاهی در دکترین امنیتی و دفاای کشورمان ندارد ،اظهار کرد:
ایران بنابر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی استفاده از سلاح هستهای را حرام و نامشروع
میداند.رییس جمهور روسیه نیز با مهم توصیف کردن جایگاه و نقش ایران در مناسبات
منطقهای و بیناشمللی ،گفت :دو کشور با همکاریهای نزدیک و مشترک خود میتوانند
گامهای موثری در جهت صلح و امنیت جهانی باشد .با توجه به دیدگاه های مشترک ایران
و روسیه در مورد امنیت منطقه ای و رویکرد ضد آمریکایی مشترک آنها ،تهران به دنبال
گسترش روابط دفاای خود با مسکو برای پر کردن این شکاا و رسیدن به اهداا بلند
مدت است .این اهداا ابارتند از پیدا کردن جایگاه روسیه در رقابت مسکو با واشنگتن،

ترویج "یک راهبرد دفاای تهاجمی" و همکاری در بخش امنیت منطقه ای است .مهمتر از
همه ،ایران الاوه بر بهره از موارد فوق ،از دانش فنی نظامی روسیه هم استفاده می کند.
خلیج فارس به منزشه صحنه تئاتری است که روسیه می تواند در آن قدرت نمایی کند؛
قدرت نمایی در برابر ابرقدرتی همچون آمریکا که ساشهاست در این منطقه حضور دارد.
به این ترتی  ،رزمایش نظامی مشترک ایران و روسیه در نهایت می تواند به انوان یک
کارت برنده دیگر در چانه زنی های سیاسی روسیه با واشنگتن باشد .مهم است توجه داشته
باشیم در شرایط کنونی چنین رزمایش مشترکی ممکن است مزایای راهبردی بی درنگی
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برای ایران فراهم نکند .تهران هم از این امر آگاه است ،اما هدا اصلی آن از این رزمایش
جل همکاری روسیه برای ایجاد روابط دفاای گسترده تر است.

یکی از قابل توجه ترین معامله های میان دو طرا سیستم دفاع موشکی (اس –

)3۲۲روسیه بود که در سال  ۰۲96به ایران تحویل داده شد .با توجه به فشار خارجی کنونی
بر ایران ،تنها مسکو باقی می ماند که تهران می تواند برای تامین تجهیزات اسلحه و مشارکت
نظامی بر روی آن حساب کند .گر چه مانع این همکاری ،قطعنامه  ۰۰39شورای امنیت
سازمان ملل متحد است ،اما دو کشور در حال تلاش برای جلوگیری از محدودیت های
موجود هستند.
شاید مانع همکاری های نظامی روسیه با ایران بتواند با شغو تحریم های سازمان ملل متحد
در سال  ۰۲۰۲با توجه به قطعنامه  ،۰۰39که موافقتنامه هسته ای را تایید می کند ،برطرا
شود.

در واقع' ،دمیتری شوگایف' مدیر خدمات فدرال برای همکاری نظامی و فنی ،تاکید

کرد که روابط نظامی ایران و روسیه بعد از سال  ۰۲۰۲ممکن است بیشتر شود و همچنین از
ا براز الاقه روسیه به همکاری با ایران در زمینه استقرار سپر دفاای در سواحل خلیج فارس
خبر داد.
گسترش همکاری های نظامی پس از سال  ،۰۲۰۲یک گسترش نرمال روابط براساس
مفاد برجام است .از طرفی در چارچوب برجام بود که در نهایت روسیه سیستم های دفاای

'اس  '3۲۲ -را به ایران که مدتها منتظر آن بود ،تحویل داد .این توافق همچنین راه را برای
میزبانی ایران از هواپیماهای روسی در پایگاه هوایی 'نوژه' در غرب ایران فراهم کرد تا به
این ترتی

جنگنده های روسی ،بم

افکن ها و موشک ها از فضای هوایی ایران برای

املیات در سوریه استفاده کنند.
بنابراین برای مقابله با فشار ایاشات متحده با قدرت بیشتر ،ایران خواستار تقویت روابط
نظامی خود با روسیه پس از برداشته شدن تحریم تسلیحات نظامی در سال  ۰۲۰۲است.
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در این صورت ایران می تواند با درخواست سلاح های متعارا بیشتر ،از جمله جنگنده
های  Su-30و ، Su-35جنگنده های سبک یاکلوا یوکMi-8 ،93۲-و هلیکوپترهای
Mi-17و تانک  T-90بهره ببرد .اما ایران ورای واردات اسلحه ،می خواهد روابط نظامی
با روسیه را که شامل همکاری های بلند مدت همسو با راهبردهای منطقه ای و ژئوپلیتیک
جمهوری اسلامی است ،توسعه دهد.
با این ح ال ،قابل توجه است که هر دو طرا گسترش باشقوه روابط دفاای را با احتیاط
دنبال می کنند :ایران قصد ندارد به ابزار چانه زنی روسیه در مقابل واشنگتن تبدیل شود ،به
همین ترتی  ،مسکو به هیچوجه به ورود به میدان جنگ ایران مقابل ایاشات متحده و
متحدان منطقه ای آن در سطحی نامعلوم ،الاقه ای ندارد( .نوری)9318 ،
روسیه یکی از مهم ترین همکاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بین
اشمللی( همکاری در سازمان های بین اشمللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل) ،هکاری
منطقهای( همراهی نظامی روسیه با ایران و سوریه در بحران سوریه) و در زمینه تسلیحاتی
ایران نقش مهمی را ایفا می کند .در واقع ایران با سیاست خارجی مستقل خود تنها دوست
خود در میان کشورهای قدرتمند را از دست نداده تا بتواند با انجام همکاریهای راهبردی
رابطه سودمند دوجانبه ای را به وجود آورد( .کوشایی )931 :9316 ،اما در این میان و در
ساشهای اخیر آنچه موج

غیر اادی بودن رابطه مسکو و تهران شده است ،منافع مشترک

جدید دو کشور می باشد .همکاری های راهبردی و نظامی هر دو کشور در قبال جلوگیری
از پیشرفت ناتو به شرق ،مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه ،حضور نظامی در کشورهایی در
تسری بخشیدن به اوضاع آنها مانند افغانستان و سوریه ،مقابله با تروریسم در منطقه و انجام
رزمایش مشترک دریایی اشاره نمود .متاسفانه با وجود همکاریهای راهبردی -نظامی-
امنیتی و با خرید تسلیحات نظامی از روسیه افزایش توان و تجهیزات نظامی و آموزشهای
فنی و نظامی بسیار موج

نزدیکی میان تهران و مسکو گردیده است اما تهران نتوانسته
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برای توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی و صنعتی المی خود قدمی بزرگ تر بگذارد
و این روابط را به سمت قابل مشاهدهای پیش ببرد.
از آنجایی که سیاست خارجی هر دو کشور مبتنی بر اصل هزینه و فایده و شراکتی
مست حکم است برای هر دو طرا فایده و منافع بیشتر و هزینه کمتر از ارزش باشاتری
برخوردار می باشد .با این حال دو دسته اوامل داخلی و خارجی موانع اصلی موجود بر سر
راه گسترش همکاری های دو کشور می باشد.
 -9نبود همپوشانی اقتصادی و اقتصاد های وابسته ایران روسیه به صادرات انرژی و دوشتی
بودن
 -۰اقتصاد دو کشور و تفاوت های فرهنگی و اجتماای مانع گسترش روابط اقتصادی و نیز
روابط سیاسی دو کشور می شود و الاوه بر آن حضور غرب و فراز و نشی

های روابط

روسیه و ایران با غرب از موانع گسترش همکاریهای ایران و روسیه است .در این میان
غرب ااملی موثر بر روابط ایران و روسیه به شمار می رود .اثر این روابط به شکل مستقیم و
غیر مستقیم قابل درک و رویت می باشد .از سویی روسیه با ااتقاد به دشمن مشترک،
خواستار روابط مساشمت آمیز و پرسود با غرب می باشد ،در حاشی که ایران غرب را
دشمنی پایان ناپذیر می داند و همین مسئله موج

طنین افکنی سایه بدبینی و زنده کردن

خاطرات تلخ در روابط ایران و روسیه است .غلبه بر تأثیرات منفی غرب در روابط میان
ایران و روسیه و حضور غرب به انوان ااملی تاثیر گذار در روابط میان تهران و مسکو
مسئله ساده ای نیست که از آن بتوان به راحتی صرا نظر کرد.
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شکل شماره  :7همکاری ایران و روسیه در سوریه :تسری در همکاری و مشارکت راهبردی

 -7پیشنهادات وچشم انداز همکاری های متقابل درآینده منطقه:
چنانچه در مباحث پیشین نیز بدان اشاره شد منافع و مصاشح هر کشوری در اوشویت
سیاست خارجی آن کشور و دوشت قرار دارد و ایران نیز از این امر مسترنی نیست .بر اساس
تلفیق دیدگاه اجماع و سازگاری در تبیین تصمیم گیریها ،می توان گفت تصمیمات ایران
در قبال روسیه تلفیقی از اجماع و سازگاری و سیاست خارجی آن بر مبنای امل گرایانه و
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همکاری میان ایران و روسیه همکاری می باشد .همچنین ،سیاست ایران در منطقه از سوی
تحلیلگران غرب به انوان سیاست حف وضع موجود و سیاست املگرا یاد شده است.
سباستین پیروس صراحتا به املگرایی ایران اشاره کرده و آن را فاقد ایدئوشوژیک به منطقه
دانسته است (Peyrouse, 2014: 2).از مهمترین اواملی که بااث همکاری راهبردی
میان ایران و روسیه شده است ،حضور نظامی هر دو کشور در سوریه است و منافع مشترک
جدی دو کشور در مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه و آنچه موج

شده تا حضور ایران و

روسیه تا حال در سوریه باقی باشد ،فائق آمدن بر اختلافات راهبردی دو کشور در مورد
آینده سوریه و منطقه می باشد.
بیشتر همکاری ها بر اساس موفقیت و امکان پذیری بر کس

منافع ملی است و آنچه

در سیاست خارجی ایران حائز اهمیت می باشد ،حف استقلال در سیاست خارجی و کس
منافع بیشتر و ادم دخاشت دیگر کشورها در سیاست داخلی و خارجی آن است و تمام
تلاش ایران در روابط خود با روسیه به دست آوردن همکاری در مسیر اتحاد استراتژیک
است .و همچنین روسیه با حف

استقلال و تمامیت ارضی خود و تلاش برای رسیدن به

هژمون جهانی اواملی چون گسترش ناتو به شرق گسترش اسلام گرایی افراطی،قدرت یابی
ترکیه و چین در منطقه ،تهدیدهای نظامی و امنیتی از سوی غرب و اروپا ،تحریم ها و
تهدیدهای اقتصادی از غرب ،درگیریهای مسلحانه منطقهای ،وضعیت آشفته مرزها و
تشکیل اتحادیه های نظامی و ساخت سلاح های هسته ای و کشتار جمعی را موارد تهدید
آمیز جهت حف قدرت و مصاشح و منافع خویش در منطقه و جهان می داند که برای حل
این تهدیدات در منطقه هیچ کشوری برای او مانند ایران ازاین امتیاز برخوردار نمی باشد و
با ایجاد اتحاد و همکاری با جمهوری اسلامی ایران به انوان شریک راهبردی توان مقابله و
ایجاد توازن در منطقه را برای حل تهدید های نامبرده را در خود می بیند .و این مهم کس
نمی گردد مگر با چشماندازی واقع بینانه نسبت به منافع مشترک طرفین و تلاش در جهت
گسترش و حل مناقشات و اختلافات طرفین .همکاریهای راهبردی پلی برای رسیدن

 /727فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی ،سال دوم ،شماره  ،6تابستان 7398

اتحادی استراتژیک میان ایران و روسیه است،که برای رسیدن به آن در قدم اول باید برای
حل اختلافات راهبردی میان ایران و روسیه ،حل اختلافات هستهای چاره ایی اندیشید .هرگاه
و هر زمانی که ایران و روسیه بتوانند بر سر توافقات هستهای به یک اجماع دست یابند
گامی موثر در همکاری و اتحاد استراتژیک نهادند و ااملی جهت نزدیکی بیشتر میان
دوشت و ملت ایران و روسیه فراهم شده است .از همه با اهمیت تر از بین بردن دیدگاه منفی
مردم هر دو کشور نسبت به هم است که با نزدیکی فرهنگ ها و باورهای هر دو کشور می
توان به این مهم دست یافت.
و آنچه برای روسیه در سیاست خارجی و اتحاد استراتژیک نه تنها با ایران بلکه با هر
کشوری در اوشویت قرار دارد رامی توان درمواردی چون  ،تداوم حضور خود در منطقه،
مخاشفت با حاکمیت های متخاصم ،جلوگیری از ممانعت از نفوذ دیگران ،حف منافع ملی
و امکانات در اختیار داشته ،دفاع از حقوق روس تباران ،انجام همکاری های دو جانبه و
چند جانبه ،اصاشت دادن به منافع روسیه ،حف جامعه مشترک اشمنافع ،رهبری بدون کنترل
مستقیم و سیاستهای معبری می باشد و از این رو برای حف موارد یاد شده آنها را در زمره
اصلی سیاست خارجی خود و اسناد خویش قرار داده است.
با توجه به موقعیت ایران در منطقه از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران امن ترین کشور
برای حف منافع و خواسته های روسیه در منطقه می باشد .ایران پلی ارتباطی میان شرق و
غرب و ارتباطی میان دریای خزر تا آبهای گرم میباشد و بهترین گزینه برای طرح انتقال
گاز از دریای خزر به دریای امان است .این نوع همکاریهای ژئوپلتیکی موثر نمی گردد
مگربا ازبینرفتن تنشهای طرحهای معبری میان ایران و روسیه.
حضور غرب و مساشه تحریم های اامال شده و مخاشفت آمریکا با ایجاد رابطه و ارتباط
میان دو کشور ایران و روسیه مسئله مهمی در تحکیم روابط دو ما به طوریکه مقامات
آمریکایی دائما این احتمال را به همتایان روسی خود گوشزد می کنند که رنجش تاریخی
ایران از روسیه ممکن است روزی خود روسیه را مورد هدا قرار دهدKatzmam, ).
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 ( 2001:3بی شک چنین سطح نگرش هایی ااملی در بی ااتمادی و تیره شدن روابط و به
وجود آمدن باورهای تردید آمیز میان طرفین میگردد و بازدارنده ای در به وجود آمدن
اتحادی استراتژیک .تحریم های اامال شده از غرب ااملی شد تا بخشی از همکاری ها در
زمینه فناوری تسلیحات دو کشور معلق بماند و با تحریم کردن شرکت های روسی و
موسساتی که با ایران همکاری میکردند بر فشارهای همکاری های دوجانبه افزایش بیشتری
وارد آید.
روس ها خوب دریافته اند که اگر بخواهند برسرمعامله ایران با آمریکا به توافق برسند نه
تنها پیروز نیستند بلکه ایران را به سمت استقلال بیشتر سوق داده اندو همین امر میزان ارتباط
دو کشور را از میان خواهد برد ،برای روسیه بازار ایران بهترین بازار اقتصادی و نظامی است
و همین امر بااث شده تا روسیه در قبال غرب در جریان پرونده هسته ای ایران همراهی بی
چون و چرا نداشته باشد .اما ایران نیز این را می داند که همکاری با روسیه برای او دارای
منافعی می باشد که برخاسته از دواامل است :اول ،تحریم های پیش گفته شده و دوم،
هزینه های پایین انتقال فناوری نسبت به سایر کشورها(.رنجبر)3 :9383 ،
اما یک نکته در روابط میان ایران و روسیه که در آینده منطقه از اهمیت باشایی برخوردار
است و باید به آن توجه بیشتری شود سطح پایین روابط اقتصادی-تجاری و باشابردن سطح
این روابط است.روابط بازرگانی و تجاری ایران و روسیه به نسبت  9به  ۰۲است ،روابط
اقتصادی ما با روسیه در حدود ساشانه  ۱میلیارد دشار است که در مقایسه با روابط اقتصادی
اسرائیل و ترکیه رقم پایین و چشم گیری نیست .این در حاشی است که ایران دومین شریک
نظامی روسیه بعد از چین و حتی هند است .به دشیل فاصله کم دو کشور ،صادرات کاشاهای
ایرانی ب ه بازار مصرا روسیه از هزینه بسیار کمی برخوردار است و می تواند قیمت آنها را
در مقایسه بر سایر کاشاهای وارداتی به روسیه پایین نگه داردو بر قدرت این محصوشات در
بازار اقتصادی روسیه افزایش دهد و نقش پررنگی را بر صادرات ایران داشته باشد.
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مقدار صادرات ایران به روسیه در ساشهای مختلف هیچگاه به یک میلیارد دشار نرسیده
است .بنابراین بازار روسیه برای کاشاهای ایران محدود بوده و مازاد بر مصرا کشور در
بازارهای دیگری که طی ساشیان دراز از ثبات نسبی برخوردار بوده صادر میشده است.
صادرات ایران به روسیه در سال 9313برابر  ۰86میلیون دشار بوده که ،هفتاد و هشت صدم
درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می دهد .سهم ایران از کل واردات روسیه ،نه
صدم درصد بوده است.روسیه در سال  ۰۲9۱حدود  3۲8میلیارد دشار کاشا وارد کرده است
که  % 93آن را محصوشات کشاورزی تشکیل میدهد .در سال  9383صادرات ایران به
روسیه  933میلیون دشار بود که سهمی برابردو دهم درصد از کل صادرات ایران را تشکیل
میداد .در سال  9313کل مقدار صادرات ایران نسبت به سال  9383حدود 3/3برابرافزایش
یافته است در حاشی که طی این ده سال صادرات ایران به روسیه فقط حدود 6۲درصد
افزایش داشته است.

جدول شماره0

منبع :سازمان توسعه تجارت ایران
برای باشابردن حجم صادرات به روسیه و گسترش روابط اقتصادی باید در ابتدا بازار
خود را در روسیه جستجو کرده و موارد مورد نیاز روسیه را با توجه به توانایی توشید و در
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نظر گرفتن شرکایی که در بازارهای اقتصادی روسیه هستند به دست بیاوریم .از جمله
مسیرهایی که می تواند روابط اقتصادی میان ایران و روسیه را گسترش دهد اتاق مشترک
بازرگانی میان دو کشور است که می تواند تغییری ساختاری در تجارت میان طرفین ایجاد
نماید و از دیگر روش ها می توان به افزایش صادرات و ایجاد ظرفیت های جدید در بخش
توشید اشاره نمود که الاوه بر تامین نیازهای داخلی ،با توجه به در نظر گرفتن کیفیت باشا
مازادی برای صادرات به روسیه باشد.روند افزایش توشید نیازمند سرمایه گزاری و حمایت
و برنامه ریزی داخلی داردکه با توجه به ظرفیت های هر بخش زمان خاص خود را می
طلبد.اضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتی استرنایی را برای تجار ایران فراهم
ساخته تا بتوانند نقشه راه تجاری بلند مدتی را برای باشابردن سودآوری و تجارت ترسیم
کنند.با حذا قوانین دست و پا گیر گمرکی برای تجار و سرمایه گذاران و با نگرشی
درست و دقیق می توان افت و خیزهای گذشته اقتصادی را بهبود و حضوری پررنگ در
بازارهای کشورهای شماشی ایفا نمود .همچنین این کشورها نیز فرصتی برابر برای حضور
در بازارهای ایران را کس

کرده اند(.خبرگزاری جمهوری اسلامی ،اردیبهشت  )11و اما به

این نکته هم باید توجه داشت سیاست های روسیه در قبال ایران ابزاری و بی ثبات است و
به دشیل انعطاا پذیری روسیه در مقابل غرب نمیتوان به روابطی کاملاً دوجانبه اشاره نمود
و باید با نگاهی محتاطانه در جهت پیشبرد اهداا و کس

منافع بیشتر قدم نهاد.

نتیجه گیری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی شوروی اوشین کشوری بود که خواستار برقراری روابط
دوستانه و دیپلماتیک با ایران شد .جمهوری اسلامی با حف اصول و بنیادهای آغازین خود،
استقلال در سیاست خارجی ،حف

تمامیت ارضی ،گسترش منافع ملی ارتباط جانبی با

همسایه شماشی خود روسیه را آغاز نمود .هرچند که این ارتباط در دهه هایی با فراز و
نشی ها ،چاششها و فرصتها ،تیرگیها و کدورتهایی همراه بوده است اما آنچه حائز اهمیت
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می باشد دستاوردهایی است که بر اساس اصول و اهداا جمهوری اسلامی ایران بعد از
انقلاب اسلامی در تعامل و ارتباط با روسیه به دست آمده است و در چشم انداز آتی خود
به گسترش این روابط و کس

منافع بیشتر می اندیشد.

از جمله این دستاوردها میتوان به همکاریهای دوجانبه در پیشرفت در صنعت هستهای
و توافقات صلح آمیز هستهای نام برد هرچند توافقات روسیه با ایران بیشتر در جهت مهار و
کنترل ایران در ساخت سلاح های هسته ای و نظارت بیشتر بر آن می باشد اما باید توجه
داشت که ایران در اردیبهشت  931۲توانست به غنی سازی اورانیوم دست یابد و همین
اامل موج

تیرگی روابط میان ایران و روسیه و حیرت غرب و اروپا نسبت به فن آوری

ایران گردیدو از آن پس تحریم هایی از جان

غرب متوجه ایران گردید و پس از امضای

برجام و توافقات صلح آمیز هسته ای از جان

ایران و قبول آن و حمایت روسیه در سازمان

ملل از فن آوری صلح آمیز ایران تحریم ها و فشارهایی نیز بر روسیه اامال گردید .با شروع
و تحمیل تحریم های اامال شده بر ایران و روسیه همکاری های منطقه ای دو کشور شکل
تازه ای به خود گرفت.
با توجه به رویداد  99سپتامبرو گسترش گروههای سلفی و تروریستی در منطقه نقطه
اطف و شروای از همکاریهای راهبردی نظامی و امنیتی دو کشور در منطقه آغاز گردید
که میتوان به حضور نظامی هر دو کشور در سوریه و افغانستان اشاره نمود .تلاش هر دو
کشور در جهت بازدار ندگی کلان در برابر آمریکا ااملی در جهت حف منافع ایران شد و
این حضور نظامی دو کشور در منطقه موج

بازدارندگی از گسترش گروههای سلفی و

تروریستی و مبارزه با آنها و تلاش در جهت رسیدن به همکاریهای استراتژیک خود
ااملی در جهت پایدار ماندن و قدرت یافتن ایران در منطقه گردیده است .پس از انقلاب
اسلامی دیدگاهی در سیاست خارجی به وجود آمد که بر اساس آن کشوری میتواند در
نظام بین اشملل پایدار و مقتدر باشد که بتواند به حف استقلال و حف اشگوهای اجتماای و
سیاسی خود و همکاریهای استراتژیک با کشورهای منطقه در جهت حف

منافع خود
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همکاری نمایند .از دیگر دستاوردهای به دست آمده از ارتباط جمهوری اسلامی ایران با
روسیه روابط دیپلماتیک دو جانبه است که در دهه های مختلف فراز و نشی

های متفاوتی

را داشته و خوشبختانه در سال های اخیر این روابط رو به گسترش و بهبود بوده است .بر
خلاا پیشینه تاریخی و اذهان منفی دو طرا نسبت به تاریخ وگذشته روابط دیپلماتیک
جمهوری اسلامی ایران با کاربست مهارت دیپلماتیک خود در سوق دادن روسیه در
راستای دست یابی به منافع خود به طور نسبی تأثیرگذار بوده است و در پی این روابط
روسیه تلاش خود را برای موازنه گری در سطح منطقهای در مفهوم اام و تبدیل نظام تک
قطبی به نظام چند قطبی که هدفی جز تامین امنیت و ثبات منطقه نیست رهنمون ساخته
است .و این خود ااملی برکس

منافع دو طرا است ،آنچه در اصر حاضر موج

تحکیم

بیشتر روابط وبه وجود آمدن اتحادی استراتژیک میان دو کشور ایران و روسیه است تحقق
و پیوندهای اقتصادی است که خوشبختانه با پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و
چشم اندازهای این اتحادیه نسبت به کشورهای اضو و ایجاد بازار اقتصادی اادشانه دو
طرا موج

شکوفایی و رشد روابط اقتصادی خواهد شد و این مهم از دستاوردهای مهم

ایران در سال های اخیر نسبت به کشور روسیه و باشاخص روابط اقتصادی فیمابین می
باشد .در آخر این نکته قابل ذکر است که برای هر کشوری گسترش منافع ملی آن در
اوشویت سیاست خارجی قرار دارد و این مهم کس

نمی گردد مگر با گسترش روابط

اقتصادی و گسترش توشیدات داخلی و صادرات مازاد آن بر کشورهای دیگر .و خود اامل
مهمی برمقتدر شدن و پایدار ماندن در نظام بین اشملل است.
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