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 سیاست روسیه در قبال ایران به چالش کشیدن آمریکاست ۳ 

 روسیه در قبال ایران به چالش کشیدن آمریکا، اساس سیاست 
  ک یشر ک یایران را  ه یروس حاکم در نخبگان  .است کی تیبر مالحظات ژئوپل یعمدتا مبتن رانیبا ا هی روابط روس 

قدرت را درك    ي گذار  استیکه زبان س   ی کیشر  ؛با آن دارند   ي اریدانند که منافع مشترك بس  یم   ي اما ضرور  ،دشوار
،  متفاوت است  گر یکد یمسکو و تهران با    منافع که    ي در موارد  انهیعملگرا  ی ی جو  ه خود را به مصالح  لیو تما  کند   ی م

منافع مشترك هر دو کشور در کاهش قدرت و نفوذ   ،رانیو ا هی روس  ک استراتژی مشارکتو اساس  ه یپا . نشان داده
دارد    تینظر اهم  ن یاز ا  رانیشراکت با ا  هی روس   ي برا  نیهمچن   .و هم در سراسر جهان است  انه یهم در خاورم  کایآمر

کمک    انه یم  ي ایو آس   یجنوبقفقاز    ی عنیسابق    ي جنوب شورومنطقه  در    ک یژئوپلت  ط ی تواند به ثبات در شرا  ی که م 
   .در منطقه را کاهش دهد   یغرب ي کند و نفوذ کشورها

در  براي آن متحد بالفطره  ک یبه  رانی ا ،را آغاز کرد هیخود در سور یمداخله نظام هروسی  2015از سپتامبر سال 
  هسته   توافق  از  متحده  التایا  که  2018پس از ماه مه    .شد   لیمسلح مخالف بشار اسد تبد   يها   یشورش   هیجنگ عل

گشت    لیمحافظت از توافق تبد   ی اصل  اراناز طرفد   یکیبه    ه یروس   ،موسوم به برجام خارج شد   رانیچندجانبه با ا  اي
و به   رانیبا ا يروابط اقتصاد ي ریبه از سرگ ییامضاکنندگان اروپا بیترغ يفعاالنه برا کیپلماتید يها تالش و 

  انیم ير یدر واکنش به درگ ه یروس  زین  2019در تابستان سال چالش کشیدن تحریم هاي آمریکا، به کار بست. 
  ن یکشور همچن  نیا  .فراهم آورد  یغاتیو تبل  کیپلماتید  تیحما  رانیا  ي برا  ،متحده و متحدان عرب آن  االتیا  با  رانیا

  ي فارس برمبنا ج یدر خل د ی جد  ی تیامن يمعمار  جاد یا از طریقبا هدف کاهش تنش ها در منطقه  ییابتکارعمل ها
  ي ها یمتحده و پادشاه االتیا نیب ی تیامن ي نبه در فضااجدوروابط  تیقدرت ها و کاهش اهم يهماهنگ ساز

 .عرب منطقه به کار بست

 متحده  االتیدر بستر روابط با ا رانی و ا  هیروس
قدرت   ي منافع مشترك مسکو و تهران در محدودساز يبر مبنا ااساس  رانیبا ا هی روس  »کیاستراتژ مشارکت«

به گفته  آن.  یچشم انداز جهان ، مسکوبراي دارد و اهمیت له امساین  يتهران ابعاد منطقه  ؛ برايستاواشنگتن 
  ن یدارد ا  ییباال  تیمنافع مسکو اهم  دگاهیآنچه که از د  ،ران یا  امور در    هیکارشناس ارشد روس   کی  ،نیژسا  ریمیوالد

 .هستند  یعمدتا ضد غرب ، يو چه منطقه ا  یجهان بعد تهران چه در  ي ها يگذار  استیاست که س 

 

ُّ   ی  آ    یض  ئ آ  ض»ن·غ ق   لهی   فن“   ی ی غ”ق  “ آ  آ ن ٌّ  آ قگ گ ژ ی غ ف گ ی م ق  أضق  ص غ ی  ئ سخ غ ف    نغق  ئقظ ق   ی گ ص
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  ن ی از ا .است يضرور آن  یجنوب ي در مرزها یی کایضد آمر سد  ک یبه عنوان  ران ای نقش حفظ  ، منافع مسکو براي
  ي رگذاریکاهش تاثو  آن یمحل  يها استیس  ریغیبه ت رانیادار کردن اومتحده در  االتیا يها شکست تالش  ،رو

  جاد یا يبرا یعیاست که حق طب يقدرت منطقه ا کی  ران یا ،از. است هیبه نفع روس  کایآمر ياقتصاد  ي ها میتحر
  ، هی روس  ي جمهور سیرئ ، ن یپوت ریمیدر اظهارات والد  توان  ی را م کردیرو  نیا . خود دارد یگ یحوزه نفوذ در همسا

  ی ناراض طقهتوسعه گرانه در من  يها استسی از که  رانی عرب ا گانیدر رابطه با اتهامات مطرح شده توسط همسا
  یعن ی وجود داشته،  نیسرزم ن یدر اسال هاي طوالنی که  ران یقدرت بزرگ همچون ا ک ی: «مشاهده کرد ،هستند 

قاعدتا منافع خود را دارند و الزم است با آن    ،ند ه اکرد   یجا زندگ   ن یقرن در ا  نیچند   ي ها و فارس ها که برا  یرانیا
کرده    انیرا ب  یمشابه  يها  دگاهید  بارها  زین   ،هیامور خارجه روس   ریوز   رف، الو  ی سرگ  .»منافع محترمانه برخورد شود

 .است

در   چه و  انه یدر خاورم اي  منطقه  سطح  در چه  ی نظم چند قطب  جاد یدر ا ه یروس  يمهم برا ی کیشر ن یهمچن رانیا
دائم در   تیعضو  يبرا  رانیا ي از نامزد هی روس  ی دائم تیحما ، دگاهید ن یا ياز نشانه ها ی کی .است یسطح جهان

 .است يشانگها يسازمان همکار

برد و آنها را با   ی م شیپ يابزار  ط یرا با شرا رانی روابط خود با اکنونی،  دهه قرن نی اولو  1990در دهه   هروسی
 االت یخود با ا یموضع مذاکرات  تیتقو يبرا رانیاز روابط با ا. روسیه ساخت یمتحده هماهنگ م االتیروابط با ا

  ، يابزار  کردیرو  نینمونه ا  نی ترد مشهو  .کردمی   استفاده و وادار کردن واشنگتن به در نظر گرفتن منافع مسکو  متحده
  یی و لغو ارسال سامانه دفاع هوا  2010در سال    ران ته  هیسازمان ملل عل   ت یامن  يشورا  يها  م تحریاز    مسکو  تیحما

  را که دولت باراك اوباما  ییگام ها ران یدر قبال ا يگذار استیدر آن زمان در س  هیروس  . بود» 300-«اس   شرفتهیپ
 . در نظر گرفت  ،برداشته بود ه یروس در بهبود روابط با 

 رسد   نمی  نظربه    اما  ،انداخته  ه یمسکو همچنان بر روابط دوجانبه آنها سا  کرد یرو  رییتغ  ن یخاطرات تهران از ااگرچه  
  ک ی تیژئوپل  ،نیکرمل   دگاهیاست که از د   نیا  لشیدل  کی  .را داشته باشد   رانیبا ا  یمشابه  ي بازقصد  اکنون    هیکه روس 

  ، شده  ل یتبد   یاساس   ي ریدرگ  ک یمتحده به    االتیبا اروسیه  روابط  شده،    یاساس   یراتیی تغدستخوش    ران تهروابط با  
  انه یتوانسته موضع خود را در خاورم هی گشته و روس  ل یتبد  ي گذار استیدر س  هی روس  ی اصل کی به شر نیچ

 . شده است ه یدر سور  هیروس   یاصل ک یشر رانیا نکهیا گریله مهم د امس .قدرتمندتر کند 

متحده همچنان    االتیا  يها   می در برابر لغو تحر  ران ی ا  هی اعمال فشار عل  ي برا  ه ی تفکر استفاده از روس   ، حال  ن یدر هم
  االتیو ا هی روس  ،لیاسرائ تی امن  يشورا  يروسا انیم ینشست سه جانبه در قدس اشغال  .مطرح است لیدر اسرائ

  ه ی روس . اگرچه کامال شکست خورد ؛ جهت بود  ن یگام برداشتن در ا ي برا  ی تالش  2019متحده در ماه ژوئن سال 
 .  منافع آن را در نظر خواهد گرفت  یداند و در هر اقدام  یخود م  کیرا متحد و شر ران ایاعالم کرد که 
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  ک یشر ک یرا  رانیا ه یاست. نخبگان حاکم در روس  کی تیبر مالحظات ژئوپل یعمدتا مبتن رانیبا ا هی روابط روس 
منافع مشترك هر دو کشور در   ران، یو ا ه یروس  کیو اساس مشارکت استراتژ هیدانند. پا ی م يدشوار، اما ضرور 

 و هم در سراسر جهان است.  انهیهم در خاورم کایکاهش قدرت و نفوذ آمر

 شوري -پراگماتیک در دوران پسا همزیستی 
؛  شوروي است-پسابراي روسیه یکی از عناصر مشارکت استراتژیک با ایران، سیاست هاي همسایه جنوبی در دوران  

ه و  ، بلکه به شیوه اي وفادارانه با آن همکاري داشتهتهران در این دوران نه تنها از دشمنی با مسکو خودداري کرد
  . است از جدایی طلبان چچنی دوري کرده  حتی از دولت هاي طرفدار روسیه در تاجیکستان و ارمنستان حمایت و  

در حل مشکالت داخلی در تاجیکستان طبق    1990همکاري در دهه    تصویر ایران در روسیه از طریق تمایل آن به 
تهران بی قید و شرط از مخالفان اسالم گرا مخالفت نکرد، بلکه آنها را به  شرایط مدنظر روسیه، شکل گرفته است.  
و نقش محدود آن به صورت شریک کوچک دولت   1997صلح در سال کنار گذاشتن اسلحه و پذیرش توافقنامه 

 حمایت روسیه ترغیب کرد. تحت هوري امام علی رحمان رئیس جم

 

 ی   ن“ إ  ج فص أضقا چش سخ غ فنغق ف    ی ل خقق ی  ضن“ ٍغ گ  ت گ  نآ نض   ن ل ٌّ ی ی غ ی  نقق“  نگ ق ی ت .  نٍف   آ  

 

گفت: «ایران همواره در آسیاي میانه از نظر سیاسی به   ایرینا ویاگلسکایا، کارشناس مطرح روسی در امور منطقه،
و الزام رهبري ایجاد نمی کند و سیاست گذاري هاي آن به   عمل کرده که اعتراضی به آن وارد نیست شیوه اي 

طور کامل قابل پذیرش به نظر می رسد.» این حقیقت که مسکو تهران را یک شریک سازنده در منطقه آسیاي  
قلمداد می کند، همچنین در تمایل کرملین به توسه چاچوب سه جانبه همکاري ها میان روسیه، ایران و  میانه 

 یان است. آذربایجان نما

 بستر سوري در روابط روسیه و ایران 
و ارزیابی مشترك دو کشور درباره بهار عربی    2011به سال روابط نزدیک بین روسیه و ایران بر سر مسائل سوریه 

کردند که ثبات داخلی آنها و  با ریشه آمریکایی قلمداد پدیده باز می گردد. هر دو کشور قیام هاي عربی را یک 
لتیکشان را در خاورمیانه تهدید می کرد. هر دو نگران این مساله بودند که بهار عربی به تقویت ایاالت موقعیت ژئوپو 

، قدرت گرفتن جنبش هاي سنی  متحده در منطقه یا فعال سازي جنبش هاي افراطی سنی بینجامد. براي ایران
 ، بود. همچنین به معناي قدرت گرفتن عربستان سعودي، رقیب ژئوپولتیک آن در منطقه
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در سپتامبر  مستقیم در سوریه  مداخله نظامی  تصمیم روسیه به  ران،  ته-مسکویک نقطه عطف مهم در توسعه روابط  
به منظور نجات بشار اسد در برابر شور گروه هاي شبه نظامی تحت حمایت پادشاهی هاي سنی شبه جزیره    2015

قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و ایاالت متحده، بود. پس از آنکه مسکو در حمایت از دولت اسد عربی (عربستان،  
ران در جنگی تبدیل گشت که با توجه به حمایت قدرت  رسما به متحد تهدر دمشق به طور نظامی درگیر شد، 

 .جداي از درگیري هاي داخلی سوریه بود و ابعاد منطقه اي و جهانی داشت از طرف هاي مختلف، هاي جهانی

ایران صورت  بسیاري بر این باورند که مداخله نظامی روسیه در سوریه پس از دست کم چندین ماه مشاوره با 
سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروي قدس سپاه پاسداران ایران که در آن زمان   2015 گرفته است؛ در ژوئیه

جنگ  به مسکو سفر کرد.  مسئولیت هماهنگ سازي حمایت نظامی ایران از دولت اسد در سوریه را بر عهده داشت،  
ها تقویت کرد. این  دو کشور در جبهه مشترك ناگزیر روابط نظامی بین آنها را به منظور هماهنگ سازي عملیات 

به نوعی تقسیم کار انجامید: روسیه حمایت هوایی و ایران نیروهاي زمینی به شکل نیروهاي شبه  هماهنگ سازي 
. این تقسیم کار از یک سو این امکان را براي روسیه فراهم  آورد یفراهم م نیروهاي سپاه پاسداراننظامی شیعه و 

خسارت هاي گسترده (که براي کرملین اهمیت زیادي داشت و در واکنش مردم روسیه تاثیرگذار بود)  آورد که از 
روسیه را به شدت به ایران وابسته می کرد (البته عکس این مساله هم درست  جلوگیري کند؛ اما از سوي دیگر، 

غلبه بر اپوزیسیون سوري در میدان نبرد به مشارکت و همکاري نیروي هوایی روسیه و نیروهاي نظامی تحت    بود). 
به ویژه با توجه به نزدیک شدن پایان جنگ  اهمیت نیروهاي مستقر در میدان نبرد  بستگی داشت.کنترل ایران 

یان مسلح مخالف اسد نیست، بلکه  بیشتر شده است: در حال حاضر مساله دیگر در هم شکستن مواضع شبه نظام 
 حفظ کنترل بر اراضی بازپس گرفته شده است.

 روابط روسیه با ایران در بستر سیاست هاي روسیه در خاورمیانه 
است. در حال حاضر از  دهی منافع مشترك و متناقض آنها در هم تن جهی در نت رانیو ا  هیروس  نیب یاس یروابط س 

  االت یحضور و نفوذ ا  يمحدودساز  نه یدر زم  ران یو ا  هیمسکو، منافع مشترك بر تضاد منافع غالب است. روس   دگاهید
  ن یب يدولت او در فضا يو مشروع ساز هی ورس  یدولت بشار اسد در جنگ داخل یینها يروز ی متحده در منطقه و پ

عنصر رقابت را از منظر نفوذ بر دولت    هی وردر س   یحت  یروس -ی رانیحال، اتحاد ا  نیدارند. با ا  یمنافع مشترک  یالملل
در   ي رسد که دو طرف همکار یفعال به نظر م ت،ینبرده است. در نها ن یاز ب ، یتیاسد در موارد اختالف نظر تاکت

 دانند.  ی م ر یرا ناگز هیسور

سیاسی خاورمیانه است.  آنچه روابط روسیه و ایران را پیچیده می کند، روابط آنها با دیگر بازیگران بزرگ در صحنه  
و این درگیري خسارت هاي گسترده اي براي هر دو طرف در بر داشته.    ایران به طور فعاالنه با اسرائیل درگیر است

در حال حاضر در اراضی سوریه نیز در جریان است. ایران همچنین در رقابت ایدئولوژیک  این درگیري در حقیقت  
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وري که از حمایت اکثریت پادشاهی هاي سعودي در منطقه خلیج فارس  عربستان سعودیست؛ کشو ژئوپولتیک با 
به نوبه خود به حفظ روابط حسنه با اسرائیل و تقویت روابط با عربستان سعودي تمایل  برخوردار است. روسیه هم 

ري ها  داشته باشد و در درگیدارد. به طور عمده، روسیه سعی کرده روابط خوبی با همه بازیگران اصلی در منطقه 
روسیه آشکارا   .و مناقشات میان آنها بی طرف بمانند. البته مورد مستثنی در این میان درگیري سوریه بوده است

که در درگیري هاي شیعه و سنی طرف هیچ کدام را نمی گیرد و از نمایندگان هر دو شاخه اسالم  اعالم کرده 
ایرانی  -، از رقابت هاي سعوديبه طور مشابهروسیه . خواسته با گفت و گو، در صدد یافتن یک راه مصالحه برآیند 

که همه  در خلیج فارس فاصله گرفته و از دو طرف خواسته از طریق ایجاد یک ساز و کار گفت و گوي منطقه اي 
 پایان دهند.به تنش ها طرفین درگیر را شامل شود،  

 

فن ل  ی آه ق ی ن  ی ی“  نضنئ ی  گنغمغ گ   ”گ صج پق ل نفحغ  چ غقجص آج ی  ل گ یغ  ن پ ق  ک ی  لهگ ف ف م چ  آج ی  ل گ پ  نق 
.  آ  

 

پس از   2015پاییز سال در  روسیه  .اتخاذ کرده استروسیه در جنگ بین اسرائیل و ایران هم موضع بی طرفی 
ناخواسته بین  مداخله نظامی در سوریه، پیشنهاد اسرائیلی براي ایجاد ساز و کاري براي جلوگیري از حوادث 

نیروهاي نظامی را پذیرفت. این مساله سبب شد نیروهاي اسرائیلی بتوانند بدون مخاطره تبدیل شدن به هدف  
حمالت هوایی خود را انجام دهند. روسیه همچنین سعی کرد   سامانه هاي دفاع هوایی روسی مستقر در سوریه 

  2017در تابستان  درخواست اسرائیل مبنی بر کاهش حضور ایرانی در مناطق نزدیک به اسرائیل را مد نظر بگیرد.  
در منطقه پشتیبانی کرد، به اسرائیل  که روسیه از عملیات دولت سوریه علیه نیروهاي شورشی مخالف بشار اسد 

. با این حال، رسانه هاي اسرائیلی از روسیه به دلیل  اطمینان داد که این عملیات تنها تا نزدیکی مرز خواهد بود
 عمل نکردن به این وعده انتقاد کردند. 

اگرچه روسیه از یک جهت حمالت هوایی اسرائیلی در سوریه را تحمل کرده، اما از جهتی دیگر فضاي عملیاتی  
در جریان حمله هوایی اسرائیل و زمانی    2018این مساله به ویژه در سپتامبر  ساخته است.    آنها را به شدت محدود

دفاع هوایی سوریه به اشتباه یک فروند هواپیماي نظامی روسی را هدف گرفت. روسیه اسرائیل را در  آشکار شد که  
نین به سوریه استقرار  کاهش دهد و همچاین حادثه مقصر دانست و از آن خواست شمار حمالتش در سوریه را 

؛ تحویل این سامانه تا پیش از حمله به دلیل خواسته  » را پیشنهاد کرد300-سامانه دفاع هوایی پیشرفته «اس 
 هاي اسرائیل به تعویق افتاده بود. 
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یک ساز و کار سه جانبه میان روسیه،   2016از سال  است. بوده بستر ترکی نیز در روابط روسیه با ایران تاثیرگذار 
با هدف هماهنگ سازي اقداماتشان سوریه در جریان بوده است. اگرچه اهداف روسیه در سوریه  ایران و ترکیه 

مواردي هم بوده که روسیه با ترکیه و علیه ایران همکاري کرده  بیشتر با اهداف ایران هماهنگ است تا ترکیه، اما 
یران و روسیه از دولت بشار اسد حمایت می کنند،  اند (هر سه کشور در سوریه حضور نظامی دارند و در حالی که ا

با این  .  )با اسد مخالف و خواستار ایجاد یک منطقه حائل در سوریه تحت کنترل یگان هاي مخالف اسد استترکیه  
پس از آنکه ترکیه نتوانست به وعده خلع   2019از زمان تجدید عملیات در ادلب سوریه در دسامبر روسیه حال، 

نه تنها با ارتش سوریه بلکه با شبه نظامیان شیعه تحت حمایت  سالح گروه هاي اسالم گراي افراطی عمل کند، 
 ایران وارد همکاري شد. 

 روسیه و پرونده هسته اي ایران 
این  رفت ایران در زمینه هسته اي ندارد، اما در عین حال براي قربانی کردن روابط خود با روسیه تمایلی به پیش

بر  عالیت هاي هسته اي آن هم آماده نیست. مسکو با این مساله به شیوه اي سازنده و  در نتیجه ممانعت از ف  کشور
به آینده دور مربوط  ست، اما دستیابی تهران به سالح هسته اي اگرچه ناگزیر ا عمل می کند کهفرض مبنی این 

می شود؛ به عالوه، ایران هر سالحی هم که تولید کند، تهدیدي براي روسیه نخواهد بود. در نتیجه، مسکو از پرونده  
براي دستیابی به اهدافی استفاده می کند که هیچ ارتباط مستقیمی با برنامه هسته اي ایران  هسته اي تهران 

در حال حاضر این است که به طبقه حاکم ایران نشان دهد روسیه یک شریک قابل   ندارند. مهم ترین این اهداف 
بدین وسیله سعی دارد    مسکوهمکاري با آن به عنوان سپري در برابر فشارهاي ایاالت متحده ضروري است.  اتکا و  

و موافقت با تحریم هاي سازمان ملل در برابر شروعی مجدد با واشنگتن را    2010در سال   خودخاطره تغییر رویه 
 از ذهن تهران پاك کند. 

 

 ی آ ن“ ق ُّ نضن لهی   ی  آ    یض  ئ ی غ ب ٌّ خق ضن    فا ن“ هآ ی آ    نل أ غ  نقق“ لنل أ  ف  ی ق ی گ ق- گ ی ب  نئق آ 
 ی  ف گ ی ٌّ گئغق  فنم    قم ل  ف ف ی ق ی  نگ  کقگگ أضق   غ ل ئ  ن“ ل “ یگلا “عض ی ن قلهض  غض ل ٍف    ل “ ف ی  گ  ل  نقس  ئ  .گ

 

ظاهر یک مدافع اصولی قوانین بین الملل و مخالف نقض  روسیه از طریق دفاع از توافق هسته اي ایران سعی دارد 
  15در تاریخ   2231برجام در یک قطعنامه شوراي امنیت به شماره  ؛ قطعنامه هاي شوراي امنیت را به خود بگیرد

براي ایجاد  تایید شده است. به عالوه، دیپلماسی روسیه این است که از مساله توافق به عنوان فرصتی    2015ژوئیه  
از خروج  پس  روسیه  جبهه مشترك با بیشتر کشورهاي اروپاي غربی در برابر ایاالت متحده استفاده کند. از این رو،  

خود را حامی اساسی ادامه توافق نشان داد و از ایاالت متحده به دلیل خروج    2018آمریکا از برجام در ماه مه سال  
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در همین حال، روسیه اظهار داشت که اقدامات ایران در عقب نشینی تدریجی از تعهدات از توافق انتقاد کرد. 
اکید کرد که تا زمانی که ایران به طور رسمی از توافق هسته  تبرجامی را درك می کند. مسکو نیز همانند تهران 

برجام همچنان معتبر است.  اي خارج نشده و همچنان به رژیم نظارتی آژانس بین المللی انرژي اتمی تعهد دارد، 
برجام  روسیه همچنین تالش هاي دیپلماتیک قابل توجهی براي کسب اطمینان از باقی ماندن دیگر امضاکنندگان  

روسیه همچنین خواستار ایجاد ساز و کار دور زدن تحریم  ی فرانسه، آلمان و بریتانیا در توافق به کار بسته است.  یعن
هاي اقتصادي ایاالت متحده علیه ایران در داخل اتحادیه اروپا شده و تمایل خود را به مشارکت در این ساز و کار  

 اعالم کرده است.

ایجاد شده، تنها تجارت مواد    2019به «اینستکس» که در ماه ژانویه سال  وقتی مشخص شد که ساز و کار موسوم  
ناامیدي  ، که به هر حال از اهداف رژیم تحریمی ایاالت متحده به شمار می روند  غذایی و دارو را شامل می شود

عدم تمایل  نی بر  خود را آشکارا ابراز داشت. از دیدگاه روسیه، این ضعف ساز و کار اروپایی تنها یک نشانه دیگر مب
تصمیم سه امضا کننده اروپایی   ا بدر رابطه  روسیه اروپا به پیشبرد سیاست خارجی مستقل از ایاالت متحده بود. 

روند «حل مناقشات» مطرح شده در داخل توافق به عنوان واکنشی  برجام موسوم به «اي سه» در به اجرا درآوردن  
نیز دیدگاه مشابهی دارد. روسیه تصمیم اتحادیه اروپا را مورد انتقاد    ایرانبه از سرگیري غنی سازي اورانیوم توسط  

اعالم کرد از همه ابزارهاي حقوقی براي ممانعت از این اقدام آنها استفاده خواهد کرد. از دیدگاه مسکو،  قرار داد و 
ن ملل متحد خواهد  به معناي احتمال بازگشت تحریم هاي سازماخطر آغاز روند حل مناقشات در این است که 

 بود. (ایران تهدید کرده در صورت اعمال مجدد تحریم هاي سازمان ملل از برجام خارج خواهد شد.) 

 روسیه-روابط دو جانبه ایران
 روابط سیاسی

در شش سال گذشته ارتباطات سیاسی 
ایران و روسیه به میزان قابل توجهی  
افزایش یافته است. والدیمیر پوتین و حسن  

روساي جمهوري روسیه و ایران،   روحانی،
سالی سه یا چهار مرتبه با یکدیگر دیدار  
داشته اند. پوتین همچنین در سال هاي  

با آیت اهللا علی   2018و  2017، 2015
خامنه اي، رهبر معنوي ایران، دیدار داشته  

این حقیقت که رئیس جمهوري  است. 
پوتین جلساتی براي علی اکبر والیتی،  



 سیاست روسیه در قبال ایران به چالش کشیدن آمریکاست ۱۰ 

براي طرف روسی اهمیت زیادي  معاون رئیس جمهوري ایران، در کرملین ترتیب داده تایید می کند که این روابط  
و  دارد. وزراي خارجه دو کشور نیز به طور متداول با یکدیگر دیدار داشته اند؛ محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 

مرتبه به کرملین سفر کرده و شرایط درباره روساي شوراي امنیت   27سال گذشته  6رئیس دیپلماسی ایران، در 
جلسات مشاوره در سطح وزیر و معاون وزیر هم اتفاق متداولی   و سازمان اطالعاتی دو کشور نیز مشابه بوده است.

را بر  با دیپلمات هاي ایرانی حفظ ارتباط مداوم  دیگر مقامات رده باال که مسئولیت از بین دو کشور بوده است. 
الکساندر   و  عهده داشته اند، می توان به میخائیل بوگدانُف، نماینده ویژه رئیس جمهوري روسیه در امور خاورمیانه،

دو کشور همچنین یک   2018الورنتِف، نماینده ویژه رئیس جمهوري روسیه در امور سوریه، اشاره کرد. در سال 
 مشترك براي همکاري در سطح پارلمانی تشکیل دادند.   کمیسیون

 همکاري اقتصادي
بر خالف اهداف اعالم شده از سوي دو طرف و جلسات متعدد بین وزراي اقتصادي دو کشور، همکاري اقتصادي  

شرکت هاي   به اینکه مسکومعلوم شده که امید بین روسیه و ایران همچنان به طور نسبی در سطح پایینی است. 
روسی بتوانند از نبود رقیب غربی در نتیجه تحریم هاي اعمال شده از سوي غرب که روسیه آنها را به رسمیت نمی  

مستحکم سازند، واهی بوده است. در واقعیت، تهران و مسکو به  شناسد، استفاده و موقعیت خود را در بازار ایرانی 
ابط اقتصادي دوجانبه را از عواقب سیاست تحریمی غرب حفظ کنند.  و تالش هاي خود، نتوانسته اند رو  رغم ادعاها

  10به ارزش  2014در نوامبر  نه امضاي توافقنامه جدیدي براي ساخت دو واحد دیگر در نیروگاه هسته اي بوشهر  
ت  میلیارد یورویی براي اجراي سرمایه گذاري هاي شرک 5میلیون دالر و نه وعده روسیه در رابطه با اعطاي وام 

، هیچ کدام تاثیري در این روند نداشتند. در نتیجه، تجارت دوجانبه که ارزش آن در  2015هاي روسی در نوامبر 
 میلیارد دالر کاهش یافت.  1.2به نزدیک به  2015میلیارد دالر بود، در سال  4حدود  2010تا   2001سال هاي 

 

آ ق  لهی غ نعن  ل  ه“ یس فن ئ ٌّغ  ی ی  لهگ  ق ل   أ ی خ نل  گ غ ا  یگ  گ  فهف ی ظ “  ف نچ ی“  نص   کقگ “ ث  “ ق ی یگف  ی  فنض ق ئ ض
 ی ف لهگ   ع ٌّ سخ    فخ   هغغ   نل ل   أ گل ف نل  ٍغ لغ  هٍف   .أ

 

بود که روسیه و ایران   2016ه اجرایی شدن برجام در ژانویه تنها پس از برچیده شدن تحریم هاي غرب در نتیج 
توانستند همکاري هاي اقتصادي خود را افزایش دهند. مسکو و تهران در آن زمان چندین توافقنامه از جمله  

،  خودداري دوجانبه از اعمال مالیات و تسهیل روندهاي گمرکی و روادید محافظت چندجانبه از سرمایه گذاري ها،  
)  2015میلیارد دالر وام وعده داده شده در    5میلیارد دالر (از مجموع    2.2مبلغ    2016کردند. روسیه در ژوئیه  امضا  
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(خطوط ریلی روسیه براي برقی کردن خطوط  (روسنِفت براي ساخت یک نیروگاه) و دولتی شرکت تابع  دو را به 
 ریلی ایران) تخصیص داد. 

، نشان دادند که به ویژه با  2016درصد در سال  85جارت دوجانبه، این تالش ها به صورت افزایش سریع حجم ت
کاهش کلی تجارت روسیه در آن زمان اهمیت دارد. با این حال، تجارت به طور کلی و به طور خاص  توجه به 

قوط کرد. در سال  درصد س  20صادرات روسیه به ایران بار دیگر کاهش یافت و حجم مبادالت تجاري دو کشور 
  10در  میلیارد دالر باقی ماند. 1.7مبادالت تجاري ایران و آمریکا در همان سطح سال قبل و مادل  سطح 2018

که این مرتبه به دلیل  افزایش یافت درصد  21تجارت دوجانبه بین دو کشور بار دیگر حدود  2019ماه اول سال 
درصد دهه   50اما در کل، سطح تجارت بین دو کشور به درصدي صادرات روسیه به ایران بود.  30افزایش حدود 

درصد و در سال    0.5برابر    2013در نتیجه، سهم ایران در تجارت خارجی روسیه در سال  هم نرسیده است.    2000
 درصد بوده است. 0.3برابر   2019
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دشواري ها در همکاري هاي در حال توسعه اقتصادي تحت تاثیر سرنوشت ایده نفت ایران در برابر کاالهاي صنعتی  
دو کشور در ماه اوت  زدن تحریم هاي غرب باشد.  روسیه است که قرار بود ابزاري براي کمک به ایران در دور

حجم مبادالت خیلی  که ایران پایان مبادالت را اعالم کرد،    2017تفاهمنامه اي را امضا کردند، اما در ماه مه    2014
  2017تحویل در نوامبر  هزار بشکه) بود. طبق اعالن روسیه،    500هزار بشکه به جاي    100کمتر از محاسبات اولیه (

 از سر گرفته شد.  2018آغاز و خیلی سریع متوقف و در سپتامبر 

سرنوشت ابتکارعمل براي ایجاد منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادهاي یوراشیا نیز تاثیر چندانی در  
یک منطقه تجارت آزاد ایجاد   2014روسیه در سال هماهنگ سازي منافع اقتصادي ایران و روسیه نداشته است. 
و در  حاصل  2018منطقه تجارت آزاد در سال  موقتکرد، اما پس از دو سال تاخیر و دوسال مذاکرات، توافقنامه 

و تا سه سال هم اعتبار دارد و در این مدت طرفین به مذاکرات درباره یک منطقه   شد اجرایی  2019اکتبر  27
 تجارت آزاد تمام و کمال مذاکره می کنند.  
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 روابط نظامی
تامین کننده اصلی تسلیحاتی ایران   1990ز اوایل دهه ا روسیه 

بوده و تجهیزات متعددي از تانک ها گرفته تا خودروهاي زرهی،  
از سامانه هاي دفاع هوایی گرفته تا هواپیماهاي جنگنده و  

صادرات   زیردریایی براي این کشور فراهم می آورده است.
در نتیجه    2015تا    2010تسلیحات روسیه به ایران در سال هاي  

رژیم تحریمی سازمان ملل متحد متوقف شد و به ویژه، تحویل  
که قرارداد آن پیشتر امضا شده  300-سامانه دفاع هوایی اس 

فنی بین  - با این حال، همکاري هاي نظامیبود، به تعویق افتاد. 
دو کشور قطع نشد و روسیه به تامین تجهیزات براي جنگ  
افزارهاي الکترونیک و دیگر موارد ادامه داد. روسیه پس از  

عمل کرد. در    300-به قرارداد تامین سامانه هاي اس   2016برچیده شدن جزئی تحریم هاي سازمان ملل در سال  
،  2020پاییز  تحریم هاي تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در  همه  ه پیش بینی منقضی شدن  حال حاضر با توجه ب 

میلیارد دالر متشکل از هواپیماهاي جنگنده،   8روسیه مذاکرات با ایران را درباره یک قرارداد احتمالی به ارزش 
 ، آغاز کرده است.بالگرد، سامانه هاي موشکی، تانک ها و رزمناوها

زمانی تاثیرگذار در همکاري هاي نظامی بین روسیه و ایران بود؛ روسیه با مداخله در جنگ داخلی   2015سال 
به یک متحد ناخودآگاه ایران تبدیل گشت. این اتفاق به معناي   سوریه در حمایت از رئیس جمهوري بشار اسد 

رهبري سپاه پاسداران و مستلزم    عملیات نظامی روسیه با گروه هاي شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران و تحت
یک توافقنامه   2015ارتباطات بیشتر خدمات نظامی و اطالعاتی دو کشور بود. وزراي دفاع دو کشور در ژانویه 

امضا کردند.  ارتباطات بین ساختارهاي فرماندهی و همچنین مبادله اطالعات  همکاري براي رزمایش هاي مشترك،  
هماهنگ سازي عملیات در بغداد و دمشق ایجاد شد. جلسات عات نظامی و دو مرکز مشترك براي مبادله اطال

که  بین وزراي دفاع دو کشور و فرماندهان نظامی آنها به یک عادت تبدیل شده است. سردار قاسم سلیمانی  ساالنه  
  2017  و   2015هماهنگ کننده فعالیت هاي نظامی ایران در سوریه، عراق و لبنان به شمار می رفت، در سال هاي  

نزدیکی روابط بین روسیه و ایران امتیازي بود که  یک نشانه معنادار  دست کم دو مرتبه به روسیه سفر کرده بود. 
براي انجام حمالت  براي بمب افکن هاي روسی در استفاده از پایگاه هوایی واقع در همدان    2016ایرانی ها در اوت  

 در سوریه قائل شدند.
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 در خلیج فارس روسیه و افزایش تنش ها  
درگیري ها بین ایران در یک سو، و ایاالت متحده و متحدان عرب آن در سوي دیگر، به میزان   2019در تابستان  

تحریم هاي خود بر صادرات نفت ایران را تشدید کرد و این   2019قابل توجهی افزایش یافت. آمریکا در آوریل 
د به بستن تنگه هرمز انجامید. نیروهاي متحد ایران در دسامبر  در خلیج فارس از جمله تهدیمساله به واکنش ایران  

هدف گرفتند و پس از یک سري حمالت متقابل، سفارت آمریکا  پایگاه هاي نیروهاي آمریکایی در عراق را  2019
 نقطه اوج این تنش ها ترور سردار سلیمانی در حمله پهپادي ایاالت متحده بود. . در بغداد هدف گرفته شد 

روسیه در حوزه نظامی با ایران همکاري کرد و در ماه ژوئیه، تفاهم  اول،  روسیه به این اتفاقات پیچیده بود.  واکنش  
رزمایش  رزمناوهاي روسی    2019نامه اي بین دو کشور در جهت تقویت همکاري هاي نظامی امضا شد. در دسامبر  

در ماه دسامبر   خلیج عمان برگزار کردند.  مشترکی با یگان هاي ایرانی و چینی در بخش شمالی اقیانوس هند در 
گزار شد و یک دیدار  ایرانی براي همکاري نظامی در مسکو بر-همچنین یک جلسه کمیسیون دو جانبه روسی

 متقابل هم در تهران صورت گرفت.

متحده خواندند  دیپلماسی و تبلیغات روسی به طور مداوم ایاالت متحده را عامل افزایش تنش ها در ایاالت دوم، 
 و از مسئول دانستن ایران در حوادث در خلیج فارس خودداري کردند. 

خنثی ایفا کند و مانع از تالش هاي ایاالت متحده براي بسیج نیروهاي متحد در  سوم، روسیه سعی کرد نقشی 
قانع  د منطقه شود. والدیمیر پوتین، رئیس جمهوري روسیه، همچنین به عربستان سعودي سفر کرد و در صد 

کردن پادشاهی هاي عربی به تامین امنیت خودشان در ابتکارعمل مشترك با ایران تحت حمایت روسیه و چین،  
امنیت  برآمد. اینکه معرفی ابتکارعمل روسی با تالش هاي آمریکا براي ایجاد ابتکارعمل چندجانبه براي تامین 

 دریانوردي در تنگه هرمز همزمان شد، اتفاقی نبود. 

 

گ   یب آگ ق ی   ئ ٌّط  ظ “  غ  آ  لهچ ل  ه“ آ ی      نطی ل ظ       2008  نآ 2010    ٌّ  ف   یس ل ط بع ل س فنض ث   ی “ ق ی قگ  ی “م” ل غقحق “
ی ٍغ   ن“ ظ غ   ض غ  ئ .  نی  آ  ی   بش آ  آ  ا  گ  ئ

 

روسیه  پس از ترور سردار سلیمانی و به اوج رسیدن مخاطره درگیري نظامی بین ایران و ایاالت متحده، چهارم، 
حمله ایاالت متحده را شدیدا محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین الملل خواند که به وضوح در کاهش تنش ها  

 و کاهش مخاطره درگیري تاثیرگذار بود. 
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 ایران چه انتظاري می توان داشت؟ از سیاست هاي روسیه در قبال 
در روابط روسیه و ایاالت متحده و اختالف نظرهاي بین روسیه و اتحادیه اروپا،  با توجه به تنش هاي مداوم فزاینده  

که  مسکو همچنان به حفظ و تقویت روابطش با تهران ادامه خواهد داد. این پیش بینی مبتنی بر این فرض است 
ست ضدآمریکایی در این کشور از جمله منافع اساسی روسیه به شمار می رود. در شرایط  نجات ایران و ادامه سیا

که فاصله گرفتن از ایران به   2010تا  2008احتمال بازگشت روسیه به سیاست گذاري سال هاي  درصد  کنونی
داشت که روسیه از  نباید انتظار منظور بهبود روابط با آمریکا را شامل می شد، اساسا صفر است. به طور مشابه، 

در شرایطی که تنش ها بین روسیه  تفاوت در سطح نفوذ در سوریه به نفع خود و علیه ایران استفاده کند. بلعکس،  
و ترکیه هم در سوریه و هم در لیبی رو به افزایش است، مسکو همکاري هاي خود با تهران را بیشتر خواهد کرد.  

شرایط در افغانستان قرار خواهد داشت؛ روسیه و ایران هر دو به  نزدیکی بیشتر دو کشور همچنین تحت تاثیر 
دنبال کاهش حضور ایاالت متحده و آماده گفت و گو و توافق با طالبان هستند. در کل، روسیه با ایران به مثابه  

  تر د، خیلی بیشنیک شریک استراتژیک رفتار خواهد کرد چرا که عواملی که دو کشور را به یکدیگر نزدیک می کن 
 از عواملی هستند که می توانند بین آنها فاصله اندازند.
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