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چكيده
تاريخ روابط دوجانبه ايران و روسيه همواره وضعيتی سينوسی و دوره هايی از بهبود و تعديل 
روابط  بارز  تعارض مشخصه  بعضا  و  رقابت  ازاين رو، می توان گفت همكاری،  است.  تجربه كرده  را 
مختلفی  عرصه های  و  موضوعات  در  كشور  دو  است.  بين المللی  و  منطقه ای  در سطوح  كشور  دو 
همچون برنامه اتمی ايران، در دست گرفتن بازار انرژی و مسايل خاورميانه به ويژه در بحران سوريه 
و منازعه در فلسطين اشغالی با وجود سطحی از همكاری دارای منافع و سياست های متفاوت و 
بعضا ناسازگاری هستند. از اين رو  اين مقاله به دنبال پاسخ به اين سوال است كه مهمترين عامل يا 
عوامل تعارض و تداخل منافع دو كشور جمهوری اسالمی ايران و روسيه در عرصه سياست خارجی 
كدامند؟ فرضيه ای كه در اين زمينه ارايه شده است اين است كه مهمترين عامل رقابت و اختالف 
منافع دو كشور ايران و روسيه جايگاه متفاوت دو كشور در ساختار قدرت بين المللی است. در اين 
زمينه، از روش توصيفی – تحليلی برای تجزيه وتحليل داده ها و منابع موجود استفاده شده است. 
بر اساس يافته های پژوهش آنچه كه عمدتا جمهوری اسالمی ايران را در كنار روسيه قرار می دهد 
رويكرد و منافع موازی دو كشور در مقابله با يكجانبه گرايی و نفوذ بين المللی آمريكا است، اين در 
حالی است كه با توجه به رقابت های ژئوپليتيكی و تفاوت در اهداف بين المللی واگرايی منافع دو 

كشور به ويژه در سطوح كالن و استراتژيك برجستگی بيشتری دارد.

واژگان كليدی: ايران، روسيه، برنامه اتمی، آسيای مركزی، قفقاز، خاورميانه.

jafarihormoz@yahoo.com                                                        .1- دانشجوی دكتری روابط بين الملل، دانشگاه عالمه طباطبايی
2- كارشناس ارشد علوم سياسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد.
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مقدمه
در عرصه  تعامالت گسترده ای  و جهانی  منطقه ای  قدرتمند  دو كشور  به عنوان  روسيه  و  ايران 
سياست خارجی با همديگر داشته و دارند. درواقع، ملهم از موقعيت ژئوپليتيك آنها، دو كشور ناگزير 

از داشتن تعامل دو و چندجانبه در عرصه سياست خارجی طی قرون گذشته بوده اند.
تجربه تاريخی ايرانيان نسبت به روسيه مملو از خاطرات تلخی است كه بيانگر تهاجم، تجزيه 
سرزمينی و استفاده از كارت ايران به منظور تامين منافع روسيه در تقابل با غرب بوده است. درواقع 
وقتی از نگاه يك ايرانی به روسيه نگريسته می شود، معاهدات گلستان و تركمنچای در اوايل قرن 
نوزدهم، به توپ بستن مجلس مشروطه در قرن بيستم، اشغال نظامی ايران طی جنگ جهانی دوم، 
حمايت از جمهوری های آذربايجان و مهاباد، حمايت اين كشور از حزب توده، اشغال افغانستان و 
حمايت از حكومت صدام حسين طی جنگ هشت ساله خودنمايی می كنند. با وجود اين، با خروج 
شوروی از افغانستان، اتمام جنگ تحميلی و به ويژه از هم پاشيدن شوروی و ظهور روسيه تعامالت 
دو طرف بهبود يافت و فصل جديدی در روابط بين دو كشور آغاز گرديد؛ اما اين پايان ماجرا نبود 
و بار ديگر از سال های 1995 الی 2012 روابط ايران و روسيه، با وجود برخی ميان پرده های نسبتا 
مطلوب، به سردی گراييد كه نمونه بارز آن امضا توافقنامه الگور- چرنومردين در 1995 كه تا سال 
2000 معتبر بود، حمايت از قطعنامه های سازمان ملل در جريان جنجال بر سر برنامه اتمی، عدم 
پايبندی به تعهدات در خصوص اتمام پروژه های نيروگاهی و تاخير چند ساله در تحويل سامانه های 

موشكی اس -300 می باشند.
از سال 2012، با روی كار آمدن دوباره والدمير پوتين و حل وفصل پرونده اتمی ايران بار ديگر 
با توجه به گسترش روابط  ابعاد دو و چندجانبه می باشيم.  ايران و روسيه در  شاهد بهبود روابط 
آنها، طيف وسيعی از گمانه زنی ها در خصوص روابط دو كشور در عرصه دو و چندجانبه را در ميان 
متفكرين و انديشمندان اين حوزه مطالعاتی شاهد هستيم. برخی از نخبگان اجرايی فعال در اين 
حوزه نيز اظهارنظرهايی مبنی بر استراتژيك بودن روابط ايران و روسيه1 و همچنين متحد طبيعی 

1- نيكواليو، رييس كميسيون دفاعی مجلس دومای روسيه، اعالم كرد كه »ايران يك متحد استراتژيك در جنوب روسيه است«. درعين حال كمال 
 Aras and Ozbay,( »خرازی، وزير امور خارجه وقت ايران، بيان داشت كه »همكاری با روسيه از ارجحيت استراتژيكی برای ايران برخوردار است
2008:54(. همچنين وزير خارجه سابق روسيه، كوزيروف، همكاری بين ايران و روسيه برای ايجاد ثبات در آسيای مركزی و قفقاز را استراتژيك 

.)Pieper, 2012:2( خوانده بود
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بودن1، ارايه كرده اند. با وجود اين، برخی نيز رويكرد متفاوتی در اين زمينه دارند. به عنوان مثال، در 
اين زمينه افريم كام معتقد است بهبود روابط ايران و روسيه در سطح استراتژيك نيست و اين دو 
 .)Kam, 2016( كشور دارای اختالف نظرهای مختلفی در عرصه های منطقه ای و بين المللی هستند
همچنين افرادی همچون زوی ماگين، يودی دكل و سارا فينبرگ2، از محققين برجسته موسسه 
متفاوت  منطقه خاورميانه  در سطح  را  دو كشور  اهداف  و  رويكرد  اسراييل،  ملی  امنيت  مطالعات 
می دانند. ازنظر آنها ايران در سوريه به دنبال اهداف منطقه ای خود برای حفظ محور شيعی و تحكيم 
هژمونی منطقه ای خود است، درحالی كه روسيه با نگاهی جهانی به دنبال گسترش نفوذ خود و پايان 
دادن به تسلط يك جانبه غرب در اين منطقه است. امری كه به معنی تقابل اين كشور با كشورهای 

.)Magen, Dekel, and Fainberg, 2016( منطقه ازجمله اسراييل و يا كشورهای عربی نيست
منافع در  اختالف  دارای  روابط دوجانبه،  توسعه  با وجود  و روسيه،  ايران  به طوركلی دو كشور 
موضوعات و حوزه های مختلف سياسی، اقتصادی و نظامی – امنيتی در سطوح منطقه ای و بين المللی 
نيز هستند كه شناخت آنها از اهميت زيادی به منظور تصميم گيری درست و منطقی توسط نظام 
تصميم گيری جمهوری اسالمی ايران برخوردار می باشد. ازاين رو، در ادامه تالش می شود كه به اين 
سواالت پاسخ داده شود كه با وجود همكاری و منافع مشترك، علت يا عوامل رقابت و اختالف منافع 
دو كشور ايران و روسيه كدامند؟ در راستای پاسخ گويی به سوال پژوهشی مطروحه اين فرض مطرح 
ايران و  می گردد كه »چنين به نظر می رسد كه مهمترين عامل رقابت و اختالف منافع دو كشور 

روسيه جايگاه متفاوت دو كشور در ساختار قدرت بين المللی است«.

چارچوب مفهومی
در عرصه تئوريك نظريه ها و چارچوب های تحليلی متعددی برای تحليل و درك سياست خارجی 
رئاليسم  مكتب  و  ژئوپليتيك  مكتب  به  منتسب  نظريه های  ميان  اين  در  شده اند.  مطرح  كشورها 

)رئاليسم نوكالسيك( از جايگاه برجسته ای برخوردار هستند.

 Dutkiewicz and( 1- سرگی الوروف، وزير خارجه روسيه، ايران را متحد طبيعی روسيه در خاورميانه در مبارزه با راديكاليسم اسالمی اعالم كرد
.)Kozhanov, 2016:7

2- Zvi Magen, Udi Dekel, Sarah Fainberg.
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ازنظر ژئوپليتيست ها موقعيت جغرافيايی كشور از عوامل تاثيرگذار بر قدرت ملی آن محسوب 
می گردد. به همين دليل، جغرافيا را از كليدهای اصلی گشودن رمز سياست دفاعی و استراتژيك 
می دانند. برخی از اين هم فراتر رفته اند و معتقدند سياست هر كشوری را جغرافيای آن كشور تعيين 
دريايی، كشورهای  قدرتهای  تعيين می كند يك كشور جز  كه  است  موقعيت جغرافيايی  می كند. 
محصور در خشكی و يا برخوردار از امتياز ساحلی بودن است )زين العابدين و كارساز، 1389: 46(.

نشان  ژئوپليتيك  می داند.  و سياست  زمين  ميان  رابطه  در  تحقيق  را  ژئوپليتيك  هوفر  هاوس 
تعيين می كنند. عوامل جغرافيايی يعنی وسعت،  را  می دهد كه چطور عوامل جغرافيايی سياست 
است.  كشور  يك  قدرت  مهم  مبانی  از  يكی  درواقع  زمين  و  كشور  محل  آب وهوا،  پستی وبلندی، 
برخی صاحب نظران ژئوپليتيك مانند مكيندر و هاوس هوفر معتقدند كه موقعيت جغرافيايی تمام 
سياست  كه  بود  معتقد  نيز  ناپلئون  زمينه  اين  در  می كند.  تعيين  را  كشور  يك  خارجی  سياست 
ولدانی، 1389: 84(.  )جعفری  تعيين می شود  آنها  موقعيت جغرافيايی  به وسيله  خارجی كشورها 
ازنظر ناپلئون سياست دولت ها در جغرافيای آنان است. به گفته وی اگر می خواهيد سياست يك 
كشور را درك كنيد به نقشه جغرافيايی آن نگاه كنيد. عوامل جغرافيايی متعدد هستند و يكی از آنها 
موقعيت جغرافيای است. موقعيت جغرافيايی كشورها نقش مهمی در سياست خارجی آنها دارد. به 
عقيده اسپايكمن موقعيت جغرافيايی يك كشور با سياست خارجی آن تطابق اساسی دارد. موريس 
دوورژه می گويد اگر فرانسه را به اقيانوس آرام منتقل كنيم، سه چهارم اهميت سياسی آن در جهان 
از ميان خواهد رفت. با وجود اغراق آميز بودن برخی از اين ادعاها، اما ادبيات تئوريك مطروحه بيانگر 
)جعفری  آن هستند  خارجی  تدوين سياست  در  كشور  يك  جغرافيايی  موقعيت  برجسته  اهميت 

ولدانی، 1389: 39(.
ازنظر آلفرد ماهان موقعيت جغرافيايی نيمكره شمالی كليد قدرت جهانی است و در داخل اين 
نيمكره، اوراسيا مهمترين جز می باشد )زين العابدين و كارساز، 1389:47(. هالفورد مكيندر نظريه 
»هارتلند« يا دل زمين را مطرح كرد. از ديد او منطقه اروپای شرقی هارتلند بود و هر كشوری اين 
منطقه را در اختيار داشته باشد بر مناطق پيرامونی مسلط خواهد شد و بدين سان بر جهان چيرگی 
خواهد يافت. عالوه بر اين، ازنظر او خاورميانه در شمار مناطق حالل گونه و كليدی است و به همين 
دليل همواره ميدان كشمكش شوروی و آمريكا بود. ازآنجاكه هارتلند در دست شوروی بود آمريكا 
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همواره از تسلط اتحاد جماهير شوروی بر مناطق حالل گونه مانند خاورميانه نگرانی داشتند؛ اما 
اسپايكمن با نظريه »ريملند« )مناطق حاشيه ای( رويكرد متفاوتی در اين زمينه ارايه كرد. وی بر 
اين باور است كه هر دولتی كه مناطق ريملند را در اختيار داشته باشد بر جهان حكمرانی خواهد 
كرد. اس.بی كوهن نيز خاورميانه را در چارچوب نظريه »كمربندهای شكننده« تحليل كرده است. 
بر پايه اين نظريه خاورميانه ميان دو قدرت خشكی )شوروی( و دريايی )آمريكا( قرار گرفته است و 

زير فشار اين دو قدرت خرد می شود )جعفری ولدانی، 1385: 226(.
عالوه بر تاكيدی كه ژئوپليتيست ها بر چگونگی تدوين سياست خارجی داشته اند، در ميان ديگر 
مكاتب تئوريك در عرصه علم روابط بين الملل، رئاليسم نوكالسيك نيز از جايگاه برجسته ای در نزد 
علمای روابط بين الملل برای تحليل سياست خارجی برخوردار است. واقعگرايی نوكالسيك عناصر 
و مولفه هايی از واقعگرايی كالسيك و نو واقعگرايی را در هم می آميزد. به گونه ای كه هر دو دسته 
از متغيرهای سيستميك و سطح واحد را تركيب می كند تا سياست خارجی كشورهای مشخص و 
معين را تحليل نمايد. از يك سو همچون نو واقعگرايی تاثير و اهميت آنارشی بر رفتار كشورها را 
می پذيرد و با اين مفروض آغاز می كند كه نظام بين الملل آنارشيك گزينه ها و انتخاب های سياست 
خارجی آنها را محدود و مقيد می سازد؛ يعنی اولويت و تقدم علّی در عوامل تعيين كننده سياست 
خارجی با متغيرهای مستقل سيستميك است. به گونه ای كه اهداف، آمال و مفاد سياست خارجی 
كشورها پيش از هر چيز از قدرت مادی نسبی آنها نشات می گيرد؛ اما از سوی ديگر مانند واقعگرايی 
ناقص و معيوب  از ذات  فراتر  البته  تاثير ويژگی های كشورها و متغيرهای سطح واحد،  كالسيك، 
انسان، بر رفتار آنها را موردتوجه و تحليل قرار می دهد. ازاين رو، از منظر نوكالسيك ها تاثير مقدورات 
محدوديت های  و  فشارها  زيرا  است؛  غيرمستقيم  و  پيچيده  خارجی  سياست  بر  قدرت  امكانات  و 
سيستميك از طريق متغيرهای سطح واحد ميانجی مانند ادراكات و برداشت های تصميم گيرندگان 
و ساختار دولت بر سياست خارجی تاثير می گذارد. لذا بايد بررسی كرد كه چگونه توزيع قدرت در 
نظام بين الملل به همراه انگيزه ها و برداشت های داخلی كشورها از اين نظام به سياست خارجی آنها 

شكل می دهد )دهقانی فيروزآبادی، 1390: 276-278(.
واقعگرايان نوكالسيك به جای تاكيد بر يكی از دو متغير مستقل و وابسته به مانند نوواقعگرايان 
و يا واقعگرايی كالسيك، بر تلفيقی از سه متغير: عوامل سيستميك به عنوان متغير مستقل، عوامل 
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سطح واحد )درك رهبران، منابع ملی و ...( به عنوان متغير مداخله گر و سياست خارجی به عنوان 
به پرسش های نظری ذيل  واقعگرايان در پی پاسخگويی  از  اين دسته  تاكيد دارند.  وابسته  متغير 
را در عرصه خارجی گسترش می دهند؟  هستند: دولت ها تحت چه شرايطی منافع سياسی خود 
چه رابطه ای بين رفتار بيرونی يك دولت و بسيج درونی آن وجود دارد؟ نخبگان سياسی چه درك 
و برداشتی از مفهوم قدرت در سياست جهانی دارند؟ چگونه دولت ها خود را با تغييرات در قدرت 
نسبی خود هماهنگ می كنند؟ دولت ها چگونه و با چه شيوه هايی با تهديدات و فرصت های موجود 
در محيط بيرونيشان برخورد می كنند؟ دولت ها چه تغييراتی در استراتژی های خود در وارد شدن و 

يا عدم ورود به اتحاد با يكديگر می دهند )زيباكالم و عرب عامری، 1393: 176-177(.
در اين زمينه مفروضه های اصلی نظريه ژئوپليتيك همچون موقعيت جغرافيايی دو كشور ايران 
و روسيه در شمال و جنوب آسيای مركزی و قفقاز از يك سو و مفروضه های اصلی نظريه رئاليسم 
بين الملل در چگونگی  نظام  بودن قدرت ملی و ساختار قدرت  تعيين كننده  ساختاری در زمينه 

تدوين سياست خارجی متفاوت دو كشور ايران و روسيه موثر هستند.

يك. عرصه های اختالف منافع جمهوری اسالمی ايران و روسيه
دو كشور ايران و روسيه در تعقيب منافع خود با توجه به الزاماتی كه موقعيت ژئوپليتيكی شان بر 
آنها تحميل می كند و دركی كه از جايگاه خود در ساختار نظام بين الملل دارند عمل می كنند و از اين 
دريچه به فرآيندها و تحوالت سياسی بين المللی می نگرند. اين بدين معنی است كه روسيه در طرح ريزی 
سياست های خود برای مناطق و موضوعات مختلف از دريچه جايگاه جهانی خود می نگرد درحالی كه نگاه 
ايران از دريچه جايگاه منطقه ای آن است. اين امر ناشی از تفاوت در ميزان قدرت و وضعيت ژئوپليتيكی 
متفاوت دو كشور ايران و روسيه است، امری كه وجود تفاوت در منافع و نوع نگاه آنها به تحوالت سياسی 
منطقه ای و بين المللی آنها را ناگزير كرده است. در ادامه برخی از مهمترين مسايل بين المللی و منطقه ای 
همچون برنامه اتمی ايران، تحوالت حوزه آسيای مركزی و قفقاز، مسايل خاورميانه كه بيانگر منافع و نگاه 

متفاوت دو كشور روسيه و ايران در سطح بين المللی هستند را موردبررسی قرار خواهيم داد.
1-1. برنامه اتمی ايران

راهبرد روسيه در خصوص برنامه اتمی ايران، به عنوان يكی از اعضا دايم شورای امنيت و به عنوان 
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مهمترين شريك در همكاری های بين المللی مربوط به برنامه اتمی اين كشور، از اهميت ويژه ای 
برخوردار بوده است. روسيه از يك سو مهمترين شريك ايران در توسعه برنامه های نيروگاهی می باشد 
و از سوی ديگر يكی از امضا كنندگان ارسال پرونده اتمی ايران به شورای امنيت و نهايتا تصويب 
قطعنامه های اين شورای در اعمال تحريم های بين المللی عليه ايران بوده است. اين كشور ضمن 
تالش برای حفظ روابط خود با ايران، نسبت به مسلح شدن آن به بمب اتمی نيز نگران بوده و در 
اين راستا با همراهی تحريم های بين المللی در اعمال فشارهای بين المللی بر ايران مشاركت كرده 
است. روسيه حتی خود ارايه دهنده برخی از طرح های مطروحه ای بود كه غنی سازی اورانيوم در 
بازمانده  بازفرآوری  انجام فرآيند غنی سازی و  يا به جد محدود می كرد و  ايران را ممنوع و  خاك 
سوخت های نيروگاهی را در خاك روسيه پيشنهاد می كرد. اين كشور نسبت به عدم تصويب معاهده 
الحاقی در ايران واكنش نشان داد و ايران را به اين دليل مورد سرزنش قرار داد.  حتی بحران سال 
2008 گرجستان نيز منجر به تغيير روش و رويكرد روسيه در اين زمينه نشد و روس ها كمافی سابق 
با مجموعه غرب در اعمال فشار بر ايران همراهی خوبی كردند كه نمود آن را در اعمال تحريم های 
شورای امنيت سازمان ملل تا سال 2010 ديده شد. شايد مهمترين داليل روس ها برای اتخاذ چنين 

رويكردی را چنين خالصه كرد:
در اين زمينه روسيه با وجود تالش برای مقابله با رويكرد يك جانبه گرايانه آمريكا، سعی بر آن 
داشته كه خود را به عنوان يك قدرت جهانی مسئوليت پذير معرفی كند كه مصالح جامعه جهانی را 

فدای تعامالت دوجانبه با ايران نمی كند.
طی سال های آخر دهه اول هزاره سوم، روسيه در حال مذاكره با آمريكا به منظور امضای معاهده 
ذخيره  كردن  مدرنيزه  توان  روسيه  درواقع،  بود1.  جديد(  )استارت  استراتژيك  تسليحات  كاهش 
تسليحات اتمی خود به مانند آمريكا را نداشت، ازاين رو، مصرا خواهان امضا معاهده مزبور به منظور 
با  كه  امری  بود؛  آمريكا  اتمی  استراتژيك  تسليحات  با  خود  استراتژيك  تسليحات  برابری  حفظ 
مخالفت كنگره آمريكا همراه بود. روسيه به منظور جلب اعتماد و همراهی كنگره آمريكا با معاهده 
مزبور، سعی كرد خود را همراه آمريكا در مديريت تحوالت بين المللی نشان دهد. ازاين رو، ضمن 

1- Strategic Arms Reduction Treaty.
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عدم تحويل سيستم دفاع موشكی اس-3001 به ايران با تحريم ها و اعمال فشارهای بين المللی بر 
ايران همراهی كرد )Katz, 2012: 57-61(. با وجود اين همراهی ها، بايد توجه داشت كه استراتژی 
كلی فروش تسليحاتی روسيه نيز در راستای استراتژی كالن بين المللی اين كشور مبنی بر مقابله با 

.)Aras and Ozbay, 2008:51( آمريكا و ايجاد جهان تك قطبی است
عالوه بر اين، بين روسيه و آمريكا، دشمن شماره يك جمهوری اسالمی ايران، در مبارزه با اسالم 
سياسی و عدم گسترش تسليحات كشتارجمعی در خاورميانه توافق نظر وجود دارد. روسيه يكی 
از سالح هسته ای و سالح های  عاری  ايجاد منطقه  برای  از كشورهای حامی كنفرانس هلسينكی 

.)Handa, 2012:3-5( كشتارجمعی در خاورميانه است
تعامالت روسيه و اسراييل در رفتار اين كشور در عرصه سياست خارجی تاثيرگذار هستند. طی 
همين زمان روسيه در حال مذاكره برای خريد هواپيماهای بدون سرنشين از رژيم صهيونيستی بود، 
ازاين رو عدم تحويل سامانه موشكی اس- 300 و كمك به حفظ فشارهای بين المللی بر ايران به 

.)Katz, 2012: 57-61( اجرايی شدن اين معامله نسبتا مهم برای روسيه كمك می نمود
روسيه نسبت به معرفی خود به عنوان حامی حقوق بين الملل و رعايت قواعد بين المللی احتمام 
داشته است2. اين كشور بارها مدعی شده است كه اين روسيه بوده است كه ايران را به امضا ان پی 

تی مجاب كرده و اتمام پروژه اتمی بوشهر را منوط به تصويب معاهده الحاقی كرده است.
روسيه مخالف دستيابی ايران به تكنولوژی های كليدی اتمی است، ازاين رو، خواهان عدم غنی سازی 
در ايران و انجام اين فرآيند در خارج از ايران، در خاك روسيه بود، مسئله ای كه سياست حفظ انحصار 

.)Arbatov, 2014( روسيه در توليد و فروش سوخت اتمی به ايران در آن بيتاثير نبوده است
مسئله ديگری كه اختالف منافع ايران و روسيه را، در دوره پسا برجام3 برجسته می كند گرايش 
ايران به همكاری اتمی با ديگر كشورها به ويژه چين است، امری كه خوشايند روسيه نيست. درواقع، 

1- ازآنجاكه مهمترين هدف ايران از خريد سيستم دفاع موشكی اس-300 حفاظت از تاسيسات اتمی اين كشور در مقابل حمله احتمالی آمريكا و 
به ويژه اسراييل بود، چنانچه گزارش ژانويه 2009 در اين زمينه كه آمريكا درخواست اسراييل برای حمله به ايران در سال 2008 را رد كرده است، 
آمريكا در جهت محافظت از منافع ايران بهتر از روسيه عمل كرده است، چراكه روسيه از تحويل سامانه مزبور امتناع كرد، امری كه در صورت اجرايی 
 Katz,( شدن می توانست طرح های اسراييل برای حمله به ايران را نقش بر آب كند و آمريكا مانع از حمله احتمالی اسراييل به ايران شده است

.)2012: 59-60
2- روسيه دليل عدم مشاركت در كمپين ضد داعش به رهبری آمريكا را چنين توجيه می كند كه مخالف مداخله نظامی در سوريه بدون مجوز سازمان 

.)Magen, 2014:2( ملل و درخواست دولت بشار اسد است
.)Joint Comprehensive Plan of Action( 3- برنامه جامع اقدام مشترک
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چين در دهه 1990 نسبت به همكاری با ايران در توسعه تاسيسات اتمی خود عالقمند بود، اما 
تحت فشارهای آمريكا از اين برنامه خود سرباز زد. در شرايط كنونی كه پرونده اتمی ايران با آنچه 
برجام خوانده می شود حل وفصل شده است شرايط برای ورود چين به اين عرصه جديد نيز فراهم 
شده است. در نظر ايران گسترش روابط با چين به معنی فراهم شدن حمايت از سوی يكی از رهبران 
نظم جهانی كنونی و افزايش سرمايه گذاری اين كشور در بخش های مختلف اقتصادی است، امری 
.)Ivanov, 2014:38( 1كه تهديدی جدی برای انحصار روسيه در بازار اتمی ايران محسوب می گردد

در شرايط فعلی كه منازعه بر سر برنامه اتمی ايران به پايان رسيده است و روند لغو تحريم های 
بين المللی شروع شده است، شرايط برای اجرايی شدن چنين سياستی از سوی ايران نيز بيش ازپيش 
فراهم شده است. بديهی است كه اجرايی شدن چنين سياستی در راستای منافع روسيه نيست، 
زيرا همانطور كه متفكرين نظريات كاركردگرايی مطرح كرده اند، تعامالت در حوزه تكنولوژی اتمی 
می تواند گسترش تعامالت در ديگر حوزه های اقتصادی همچون انرژی، تعامالت سياسی و نزديكی 
ايران به غرب و كاهش اتكا اين كشور بر روسيه را به دنبال داشته باشد، واقعيتی كه از پشتيبانی 

.)Ivanov, 2014:32( افكار عمومی نيز برخوردار است
1-2. ايران و روسيه در آسيای مركزی و قفقاز

در كنار وضعيت ژئوپليتيكی، منافع روسيه در منطقه آسيای مركز و قفقاز نيز با توجه به برداشت 
روابط درون منطقه ای  درواقع  و  است  تفسير  قابل  به عنوان يك قدرت جهانی  از خود  اين كشور 
انعكاسی از نفوذ جهانی روسيه است )Pieper, 2012:2(. از نگاه كرملين، كشورهای اين منطقه جدا 
شده از شوروی، قلمرو اعمال آيين مونرو روسی هستند و خارج به حساب نميآيند )عطائی و شيبانی، 
1390: 138(. از اين منظر روسيه، با رويكردی استراتژيك، ايران را به عنوان همراهی استراتژيك 
برای ايجاد موازنه در برابر نفوذ آمريكا و تركيه در منطقه آسيای مركزی و قفقاز می نگرد، اما هرگز 
با ديدگاه ايران نسبت به آمريكا به عنوان يك تهديد امنيتی قريب الوقوع موافق نيست2. عالوه بر اين، 

1- حضور در پروژه های اتمی ايران و به ويژه پروژه ای نيروگاهی آن منافع و سود قابل توجهی را برای روسيه در پی دارد. در اين زمينه علی اكبر صالحی 
ميزان سرمايه گذاری در ساخت دو نيروگاه اتمی توسط روسيه را 10 ميليارد دالر اعالم كرد كه خود بيانگر حجم عظيم سرمايه مالی و سود اقتصادی 

در چنين پروژه های برای روسيه است )ايران آنالين، 06/16/ 1395(.
2- ازنظر جمهوری اسالمی ايران يكی از اهداف اصلی آمريكا در خاورميانه سرنگونی نظام سياسی اين كشور است كه بعد از حوادث 11 سپتامبر رنگ 
و بوی جدی تری نيز به خود گرفته است. از نگاه ايران حوادث 11 سپتامبر بهانه ای برای در اولويت قرار گرفتن خاورميانه و موضوع مبارزه با گسترش 

سالح های هسته ای شد كه در صدر اهداف آن سرنگونی نظام سياسی ايران قرار دارد )محبی نيا و صالحی، 1392: 5(.
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ملهم از جايگاه جهانی خود، روسيه دارای روابط گسترده ای با كشورهای غربی است1، اين در حالی 
 Flanagan,( ندارد  رويكرد دوستانه ای  بلوك غربی خوانده می شود  آنچه  به  ايران نسبت  است كه 

.)2013:172

عالوه بر اين، برخی موضوعات همچون همكاری اقتصادی ايران و جمهوری های آسيای مركزی 
و گاز  نفت  انتقال و حمل ونقل  مانند  برخی موارد كه موجب تضعيف جايگاه روسيه می شود؛  در 
منطقه از مسير ايران، حمل ونقل كاال از مسير ايران به بازار جهانی، جلب و گسترش همكاری های 
منطقه ای بدون حضور روسيه و تدوين رژيم حقوقی دريای خزر2 با رعايت كامل حقوق ايران ازجمله 

منافع اختالفزای ايران و روسيه در منطقه هستند )عطايی و شيبانی، 1390: 147(.
در حوزه ترانزيت انرژی هدف استراتژيك مسكو گره زدن بخش بزرگی از منابع انرژی دريای 
خزر و ذخاير داخلی خود به يك مسير صادراتی است كه به لحاظ سياسی و فيزيكی زير نظر روسيه 
باشد. اين كشور به دنبال حفظ نفوذ انحصاری سياسی - اقتصادی در منطقه از طريق كنترل منابع 
نفت و گاز حوزه خزر است كه در چارچوب سياست های كالن اين كشور مبنی بر حفظ نفوذ خود 
در حوزه انرژی در اروپا قرار دارد. درواقع روسيه برنامه جامعی برای حفظ تسلط خود بر بازار انرژی 
اروپا در پيش گرفته است كه دارای ابعاد گسترده ای از آسيای مركز و قفقاز تا خاورميانه را شامل 
می گردد. در آسيای مركزی و قفقاز سه سياست عمده را در پيش گرفته است. حداكثر كردن نقش 
شركت های نفتی روسيه در پروژه های نفت و گاز اين منطقه؛ كنترل بر ترانزيت نفت و گاز از اين 
منطقه و جلوگيری از تحوالت نفتی و گازی يك جانبه در اين منطقه با استفاده از وضعيت نامشخص 

رژيم حقوقی دريای خزر )خانی و كريمی پور، 1391: 34-35(.

1- }با وجود تعديل روابط دو طرف در شرايط كنونی{توسعه مناسبات تجاری با آمريكا و اروپا در مركز توجه روسيه قرار دارد. اروپا منبع اصلی 
فناوری های پيشرفته و سرمايه گذاری های خارجی برای روسيه است. از ديد رهبران روسيه اتحاديه اروپا مهمترين شريك اين كشور در دوران انتقالی 

و نوسازی سياسی – اقتصادی است )محبی نيا و صالحی، 1392: 9(.
2- مسئله رژيم حقوقی دريای خزر از ديگر حوزه های رقابتی بين ايران و روسيه است. به دليل ذخاير عظيم حوزه خزر، والديمير پوتين پس از روی 
كار آمدن، چگونگی مديريت اين منطقه را در دستور كار خود قرار داد و برای آن يك نماينده ويژه انتخاب كرد. ويكتور كاليوژنی، نماينده رسمی اين 
كشور در حوزه خزر بود كه با رويكردی اقتصادی ايده تقسيم بستر دريای خزر بر اساس خط ميانی كه به صورت برابر از نقاط مقابل كشيده می شود 
را مطرح نمود. در اين راستا، والدمير پوتين در سال 2000 موافقت نامه ای را با قزاقستان به امضا رساند و در ادامه توانست موافقت آذربايجان را جلب 
كند، توافقاتی كه ايران نسبت به آن ناخشنود است )خانی و كريمی پور، 1391: 39-36(. ايران توافق نامه بين روسيه، آذربايجان و قزاقستان را كه در 
تقسيم دريای خزر مبنای »اصل خط ميانه« را اعمال كرده است به اين دليل كه منجر به كاهش حق ايران به زير بيست در صد از كل دريا می شود 
را رد كرده است. ايران بر روش تقسيم دريا به مناطق ملی، تضمين آزادی كشتيرانی و تعيين قوانين و مقررات ماهيگيری تاكيد دارد، اما روسيه تعيين 
مناطق ملی، آبهای داخلی و مناطق ماهيگيری را رد می كند و چنين استدالل می كند كه كنوانسيون 1982 سازمان ملل در خصوص حقوق درياها 

.)Ivanov, 2014:37( شامل دريای خزر نمی شود
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عالوه بر اين مسكو با سرمايه گذاری در ديگر مناطق و كشورهايی كه منبع بالقوه و بالفعل تامين 
انرژی اروپا هستند سعی در حفظ و تقويت جايگاه خود در تامين انرژی اروپا داشته است. در اين زمينه 
حفظ تسلط بر بازار مصرف اروپا از اهميت استراتژيكی برای روسيه برخوردار می باشد. اين كشور به 
تالش های خود برای حفظ تسلط خود بر بازار انرژی اروپا و خنثی كردن تالش اين اتحاديه در زمينه 
تنوع بخشيدن به منابع تامين انرژی خود سعی در نفوذ در ساختار تصميم گيری كشورهايی همچون 
الجزاير و ليبی نيز داشته است. دومای روسيه توافق نامه ای را به تصويب رساند كه بدهی چهار ميليارد 
و هفتصد ميليون دالری كشورهای آفريقايی را در ازا امضا توافقنامه همكاری گسترده شركت نفت 
»سوناتراك« الجزاير و گاز پروم روسيه می بخشد. اين كمپانی روسی همچنين سهام شركت های متعدد 
نفتی در ليبی را نيز خريداری كرده است )Magmedov, 2006: 17(. درواقع، روسيه و الجزاير تامين 
كننده بيش از 80 درصد گاز اتحاديه اروپا هستند. همچنين حدود 40 درصد برق توليدی اين اتحاديه 
با واردات گاز روسی تامين می گردد. روسيه هر هزار مترمكعب گاز را به قيمت بسيار باالی 450 دالر 
به اروپا می فروشد. توماس فريدمن در مقاله ای در روزنامه نيويورك تايمز چنين آورده است كه تاثير 
خطوط لوله گاز در شرايط فعلی بسيار بيشتر از موشك های اس اس 22 آن می باشد، امری كه به روشنی 

بيانگر اهميت استراتژيك بازار انرژی اروپا برای روسيه است )پور احمدی، خوشكار، 51:1391(.
 در اين زمينه با وجود اينكه دو كشور ايران و روسيه منافع مشتركی در مخالفت با احداث پروژه هايی 
همچون خط لوله ترانس كاسپين دارند، اما دو كشور در بلندمدت رقبای طبيعی برای نفوذ در بازار اروپا 
هستند. ايران و روسيه به عنوان مهمترين اعضا مؤسس اوپك گازی چشم انداز محدودی برای همكاری 
در حوزه گازی دارند )Flanagan, 2013:172-173(. عالوه بر اين، ايران در جهت بهره مندی از مزايای 
اقتصادی حوزه خزر به دنبال عملی كردن طرح خط لوله قزاقستان، تركمنستان ايران است كه به نوعی 
مكمل طرح خط آهن قزاقستان- تركمنستان – ايران خواهد بود )كرمی و كوزه گر كالجی، 1393: 

.)141
1-3. خاورميانه

ژئوپليتيكی  از مسايل  قفقاز عمدتا متاثر  راهبرد روسيه در حوزه آسيای مركزی و  درحالی كه 
است، رويكرد اين كشور در خاورميانه ملهم از برداشت اين كشور از جايگاه آن در ساختار قدرت 

نظام بين الملل می باشد. در اين راستا مهمترين اهداف روسيه در خاورميانه عبارتند از:
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- ممانعت از استراتژی تغيير رژيم آمريكا در خاورميانه كه يكی از پيامدهای عمده آن كاهش 
اعتراضات  برای  تعيين شاخصه  راستا روسيه خواهان  اين  است. در  نفوذ روسيه در سطح منطقه 

داخلی و اعتراضاتی كه با حمايت ديگر كشورها صورت می گيرند شده است.
- مقابله با سياست های تحريمی غرب و اثبات نقش و جايگاه جهانی روسيه.

- گرايش به شرق و تالش برای بی اثر كردن استراتژی ايزوله كردن روسيه با استفاده از يأس و 
سرخوردگی اعراب از سياست های آمريكا1. نمونه بارز آن نيز سفر پوتين به مصر بود كه با يك معامله 
تسليحاتی كه توسط عربستان حمايت مالی می شود، انجام گرفت. همچنين روسيه در حاشيه نشست 
اجالس جهانی اقتصاد در سن پترزبورگ، با ملك سلمان ديدار و شش قرارداد را با وی به امضا رساند 
كه همكاری دو كشور در زمينه های هوافضا، توسعه زيرساخت ها، همكاری های اتمی كه كمك روسيه 

.)Zvyagelskaya, 2015:2( در تاسيس 16 راكتور اتمی در عربستان را  نيز پيش بينی می كند
به منظور اجرايی شدن چنين اهدافی، روسيه طی يك سال اخير فعاليت های خود در خاورميانه 
را افزايش داده است. پس از اعالم بدون مانع بودن تحويل سامانه اس- 300 به ايران و سفر سرگی 
شويگ، وزير دفاع روسيه، به تهران در ماه ژانويه، سفر والدمير پوتين به مصر، سفر محمود عباس 
به مسكو برای بحث در خصوص فرآيند صلح فلسطين- اسراييل در آوريل 2015، تعامالت روسيه 
و اردن در خصوص تاسيس راكتور اتمی در اردن، سفر مقامات سعودی به مسكو و از همه مهمتر 
مداخله فعال در جنگ داخلی سوريه نشانه های عالقه روسيه به تعامل با عمده كشورهای منطقه 
خاورميانه داردDekel and Magen, 2016( 2(. شايد بتوان مشخصه اصلی روابط روسيه با كشورهای 
خاورميانه را به عنوان »فاصله برابر« يا »نزديكی برابر« شناخت. اين بدين معنی است كه اين كشور 

سالح های  گسترش  عدم  و  اسالمی  راديكاليسم  تروريسم،  با  مبارزه  همچون  ديگری  اهداف  خاورميانه  در  روسيه  مطروحه؛  موارد  بر  عالوه   -1
كشتارجمعی نيز دارد؛ اما سه هدف مذكور مهمترين اهداف روسيه برای حفظ جايگاه خود در ساختار قدرت جهانی هستند و ازاين رو ديگر سياست های 

اين كشور با توجه به اين اهداف تدوين می شوند.
2- روزنامه »راشاتودی« به نقل از روزنامه »كامرسانت« خبر از مذاكرات شاه بحرين برای خريد سامانه »اس-400« از روسيه كرده است. اين روزنامه 
به نقل از منابع روسی نوشته بود كه احتمال فروش »اس-400« در مذاكرات سه شنبه گذشته ميان رييس جمهور روسيه و شاه بحرين مطرح شده و 
به گفته برخی منابع، »پوتين نسبت به انجام چنين معامله ای، اعتراض و مخالفت ندارد« )سايت الف، 1395/06/20(. در 12 نوامبر 2014 خبرگزاری 
تاس )TASS( روسيه در گزارشی به نقل از معاونت آژانس فدرال همكاری های تكنولوژيك روسيه ارايه كرد كه طی آن از فروش سامانه موشكی 
»اس-300 وی ام« به مصر پرده برداشت. )Magen and Shapir, 2014:1(. همچنين گزارش هايی در زمان سفر وزير امور خارجه و وزير دفاع 
روسيه به مصر در نوامبر 2013 و همچنين سفر عبدالفتاح السيسی به مسكو در فوريه 2014 در خبرگزاری ها درج شد كه از معامله تسليحاتی سنگين 
بين روسيه و مصر خبر می داد كه طی آن قرار بر اين بود مصر 24 فروند هواپيمای »ميگ 35« را به مصر بفروشد. در صورت عملی شدن چنين 
معامالتی وضعيت موازنه قدرت در منطقه به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت و عالوه بر پيامدهای آن برای جمهوری اسالمی ايران، حتی قدرت 

.)Shapir, Magen and Perel, 2014( مانور نيروی هوايی اسراييل نيز به شدت محدود خواهد شد
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به دنبال گسترش روابط با همه كشورهای منطقه كه با آنها منازعه مستقيمی ندارد می باشد. اتخاذ 
چنين سياستی از سوی روسيه موجب ايجاد بی اعتمادی و مانع از تعميق روابط بلندمدت با ايران 

.)Dutkiewicz and Kozhanov, 2016:9( می شود
ايران به عنوان رهبر محور مقاومت، قدرتی است كه منافع و امنيت آن در سطح منطقه تعريف 
می گردد. خواست جمهوری اسالمی ايران اين است كه با توجه به تاريخ، فرهنگ غنی و توانمندی های 
آن به عنوان يك قدرت بزرگ منطقه ای با آن رفتار شود. بااين حال اكثر كشورهای عربی منطقه ايران 
را به عنوان تهديدی برای خود در نظر می گيرند و به همين خاطر به دنبال جلوگيری از قدرت يابی 
آن هستند. حمايت ايران از حزب اهلل لبنان، دولت بشار اسد، شبه نظاميان شيعه در عراق و يمن 
و حمايت از انقالبيون بحرين مسايلی هستند كه در سياست خارجی ايران مطرح هستند و ازنظر 
كشورهای عربی مجموع اين شاخص ها تصويری مخرب از نقش ايران در سطح منطقه ارايه كرده 
 است. درواقع ايران مناطق وسيعی از غرب افغانستان تا دريای مديترانه را نه با نيروی نظامی بلكه با 
استفاده از متحدين خود كنترل می كند، امری كه به شدت عصبانيت كشورهای عرب و سنی منطقه 
به ويژه حاشيه جنوبی خليج فارس را به دنبال داشته است. ازاين رو اين كشورها تمام سعی خود را 
برای مقابله با نفوذ منطقه ای ايران و تضعيف آنچه محور مقاومت خوانده می شود به كار بسته اند 

)آدمی و كشاورز مقدم، 1394: 2-4(.
1-4. سوريه

در يك نگاه كلی روسيه مخالف تحوالت انقالبی خاورميانه موسوم به بهار اسالمی/ عربی است و 
اين كشور انقالب های مزبور را ملهم و حتی موردحمايت آمريكا می داند. روس ها )در كنار چينی ها( 
نگران وقوع چنين ناآرامی هايی در كشور خود نيز هستند. روسيه كه در جريان ناآرامی های ليبی 
از غرب رودست خورد و بازی را به آمريكا و متحدان آن باخت، تالش داشته است با بهره گيری 
از تجربه ليبی با مداخله نظامی غرب مقابله و از آن جلوگيری كند. ازاين رو، روسيه مخالف ايجاد 
منطقه ممنوعه در سوريه است. عالوه بر اين، روسيه حمايت خود از سوريه را در راستای حفظ 
تعامل مثبت خود با ايران نيز می داند. روسيه نگران است كه با حل وفصل مناقشه اتمی و باز شدن 
شرايط برای بهبود تعامالت با اروپا و آمريكا، نفوذ خود در ايران را نيز از دست بدهد، امری كه برای 
روس ها خوشايند نخواهد بود زيرا رويكرد ضدآمريكايی ايران و تالش برای مقابله با نفوذ اين كشور 
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در سطح منطقه آسيای مركزی و قفقاز و همچنين خاورميانه در زمره منافع و اهداف مشترك دو 
كشور بوده است. چنين رويكردی از سوی ايران در راستای استكبارستيزی و در روسيه در راستای 
تعريف  می نامند  چندجانبه گرايی  از  حمايت  و  آمريكا  يكجانبه گرايی  با  مخالفت  كشور  اين  آنچه 

.)Katz, 2012: 61-62( می شود
دو طرف  مابين  اختالفات  در سوريه، وجود  روسيه  و  ايران  دو كشور  منافع مشترك  با وجود 
با غرب و برنامه پوتين برای احيای روسيه به عنوان يك قدرت جهانی  انكار است. تقابل  غيرقابل 
بانفوذ ازجمله مهمترين داليل ورود روسيه به منازعه سوريه هستند. رويكردی كه با رويكرد ايران در 
منطقه تفاوت هايی دارد. اين كشور از طريق حمايت از دولت بشار اسد به دنبال مبارزه برای حفظ 
موقعيت و جايگاه منطقه ای خود است. محافظه كاران ايران مفهوم »خط دفاعی«1 را در اين راستا 
تدوين كرده اند كه شامل عراق، سوريه، لبنان و يمن می باشد. ازنظر ايران هريك از اين كشورها خط 
مقدم ايران در مقابل رقبای منطقه ای و بين المللی كه به دنبال تضعيف موقعيت منطقه ای ايران 
از سياست سنتی  به عنوان بخشی  ايران  ازنظر  ايران در سوريه  ازاين رو، حضور  هستند، می باشند. 
.)Dutkiewicz and Kozhanov, 2016:13( ايران در تقابل با آمريكا و اسراييل در نظر گرفته می شود
اين در حالی است كه روسيه تضمين كرده است، فعاليت هايش در سوريه تهديدی را متوجه 
 Dutkiewicz and Kozhanov,( اسراييل نخواهد كرد. سياستی كه در مقابل منافع ايران قرار دارد
2016:13(. ايران در خصوص بهبود روابط اسراييل و روسيه و گفتگوهای سطح باالی دو طرف مزبور 

ازجمله سفر پوتين به تآلويو در سال 2005 و 2012 و همچنين سفرهای بنيامين نتانياهو به مسكو 
نگران است. هماهنگی های نظامی بين مسكو و تآلويو بخصوص ايجاد مركز هماهنگی نظامی بين 
روسيه و اسراييل در سطح معاونت ستاد مشترك ارتش در سوريه با منافع جمهوری اسالمی ايران 
همخوانی ندارد. در اين زمينه ايران به ويژه نسبت به محدوديت هايی كه اين مركز هماهنگی برای 
انجام فعاليت های آن برای ايجاد تاسيساتی در مناطق جنوبی سوريه در همكاری با حزب اهلل شده 
است، خشنود نيست )Kam, 2016: 46(. درواقع ازنظر ايران، بدون موافقت و يا حداقل سكوت روسيه 
حمالت اسراييل به مواضع جمهوری اسالمی ايران و متحدان آن در سوريه، به ويژه بعد از خروج 

آمريكا از برجام، امكان پذير نبود.
1-Line of Defense.
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مهمترين هدف ايران در سوريه ايجاد نظمی با اولويت و حاكميت علوی ها است. درواقع، وجود 
نيازمند حفظ حاكميت علويان در سوريه است.  لبنان  و  ايران، عراق، سوريه  يك محور قدرتمند 
چنين برنامه ای ازنظر رقبای منطقه ای آن در راستای تفوق طلبی ايران در سطح منطقه از طريق 
ايجاد حوزه نفوذ تحت رهبری خود و بازداشتن رقبای منطقه ای همچون )عربستان، تركيه( و رقبای 

.)Magen, Dekel, Fainberg, 2016( است )بين المللی )غرب
اين در حالی است كه روسيه هيچ عالقه ای به عضويت در يك كمپ طرفدار شيعه در تقابل 
شورای همكاری خليج فارس به رهبری عربستان ندارد1. روسيه نمی خواهد خود را درگير در يك 
نزاع گسترده تر شيعه و سنی در سطح منطقه گرفتار كند2. به ويژه اين امر امنيت ملی روسيه را به 
دليل دارا بودن نزديك به 15 ميليون نفر جمعيت سنی مذهبی كه رويكرد ضد ايرانی دارند به خطر 
مياندازد. روسيه زمانی كه روابط خود با تهران را توسعه می دهد، به طورجدی عنصر شورای همكاری 
خليج فارس را در نظر می گيرد. روسيه نمی خواهد كه خود را در موضع متحد كامل تهران قرار دهد، 
زيرا اين امر روابط اين كشور و كشورهای عرب حاشيه خليج فارس را تحت تاثير قرار می دهد. به ويژه 
كه روسيه هنوز اين كشورها را به عنوان منابع بالقوه ای برای سرمايه گذاری در اقتصاد روسيه در نظر 
دارد. درواقع حمايت مالی و سياسی رياض و ابوظبی برای اجرای موفقيت آميز پروژه های مشترك با 
مصر همچون برنامه ايجاد منطقه صنعتی مشترك و توسعه صنعت اتمی مصر بسيار مهم است. در 
طرف مقابل، ايران نيز عالقه ای به درگير شدن در تقابل روسيه و غرب ندارد چراكه به منابع مالی و 

.)Dutkiewicz and Kozhanov, 2016:13( تكنولوژی اروپا نيازمند است
رويكرد روسيه در قبال سوريه نوعی »عمل گرايی حداقلی« است. عمل گرايانه است چون مهمترين 
هدف آن حفظ منافع ژئوپليتيكی آن در غرب سوريه ازجمله دسترسی به بنادر مديترانه ای آن و 
با غرب در به همكاری  است چون حاضر  و حداقلی  است  آن در سوريه  نظامی  پايگاه های   حفظ 

1- روسيه در جهت جلب نظر مثبت عربستان گفتگوها و نشست های متعددی با رهبران عربستان برگزار كرده است. ازجمله اينكه در ژوئن 2015 
در مسكو و در اكتبر همين سال در سوچی، والديمير پوتين با محمد بن سلمان، وزير دفاع عربستان، نشست هايی را برگزار كرد كه هدف آن جلب 
رضايت و همكاری عربستان در خصوص تحوالت منطقه به ويژه مسئله سوريه بود. چنين تالش هايی از سوی روسيه در خصوص عربستان در تاريخ 

.)Lerman, 2015( روابط خارجی اين دو كشور بی سابقه بوده است
2- والدمير پوتين در كنفرانس ج-20، در چين سال 2016، اعالم كرد كه »ما درباره روابط ويژه ايران و عربستان می دانيم اما تالش می كنيم تا در 
آن دخالت نكنيم«. چنين اظهارنظری به روشنی بيانگر رويكرد متعادل روسيه نسبت به ايران و رقبای عرب منطقه ای آن است )وب سايت الف به نقل 

از راشاتودی، 1395/06/15(.
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ايجاد سيستم فدرال در اين كشور و حتی قربانی   زمينه ساختار آتی نظام سياسی در سوريه و 
كردن بشار اسد است. در اين زمينه سرگی الوروف اعالم كرد كه »سوريه متحد روسيه به مانند اتحاد 
آنكارا با واشنگتن نيست«. اين در حالی است كه رويكرد ايران به سوريه مبتنی بر حداكثر گرايی 
ايدئولوژيك است. ايدئولوژيك است چون سوريه را در قالب محور مقاومت تعريف كرده و نگاه و 
رويكرد ايدئولوژيك آتی آن برای ايران از اهميت زيادی برخوردار است، حداكثرگرايانه است چراكه 
.)Azizi,2016( مخالف سرسخت هرگونه نظام فدرال و بحث در خصوص بركناری بشار اسد است

درواقع، هر دو كشور در حفظ ثبات دولت بشار اسد دارای منافع مشترك هستند اما حفظ بشار 
اسد برای ايران از اهميت حياتی برخوردار است زيرا هر دولت جايگزينی ديگر نمی تواند به مانند اسد 
تامين كننده منافع ايران باشد درحالی كه ازنظر روسيه حفظ اسد مهم است اگرچه بدون اسد نيز 
می تواند با استفاده از تعامالت نظامی با دولت سوريه تعامل داشته باشد. درواقع برای روسيه بسيار 
مهم است كه ترتيباتی در سوريه اتخاذ شود كه ضمن حفظ منافع روسيه در سوريه و خاورميانه، 
موردپذيرش جامعه بين المللی )اعراب و آمريكا(1 باشد؛ حتی اگر هزينه اين چنين ترتيباتی حذف 
بشار اسد باشد. نكته نگران كننده برای ايران اين واقعيت است كه با وجود نقش بی بديل ايران در 
نبردهای زمينی اين روسيه است كه دست برتر را در معادالت سوريه به سبب حضور نيروی هوايی، 
دريايی و سيستم های دفاع هوايی قدرتمند، عضويت دايم در شورای امنيت و وتوی تالش های غربی 
و اعراب برای صدور مجوز حمله نظامی به دولت اسد، همكاری همزمان با ايران و دولت اسد از 
يك سو و توانايی تعامل با آمريكا و ديگر بازيگران فعال در بحران داخلی سوريه همچون گروه های 
مخالف دولت بشار اسد، تركيه، اعراب حوزه جنوبی خليج فارس و اسراييل را دارد، امری كه چندان 
 مقبول ايران نيست. در همين زمينه، محمدعلی جعفری، فرماندهی سپاه، در نوامبر 2015، اعالم

1- عالوه بر مالحظات روسيه نسبت كشورهای سنی مذهب و عرب زبان منطقه، تعامالت اين كشور با تركيه، به عنوان يكی از اعضا محور سنی در 
تحوالت سوريه، نيز در تصميم گيری اين كشور نقش مهمی دارد. با وجود رقابت دو كشور روسيه و تركيه برای تبديل شدن به مركز ترانزيت انرژی 
از منطقه اوراسيا به اروپا، دو كشور روابط اقتصادی گسترده ای دارند. روسيه و تركيه در سال 2010 شروع همكاری های استراتژيك را اعالم كردند 
كه شامل شورای عالی همكاری، نشست ساالنه، ايجاد گروه برنامه ريزی های استراتژيك مشترک می باشد. با وجود اينكه روابط دو كشور در سطح 
تاكتيكی باقی ماند، اما روابط دو كشور گسترش قابل مالحظه ای را تجربه كرده است. از سال 2008 روسيه رتبه نخست را در ميان شركای تجاری 
تركيه را به خود اختصاص داده است و حجم تعامالت اقتصادی آنها در سال 2011 به بيش از 30 ميليارد دالر رسيد. بازرگانان تركيه ای حدود 7 
ميليارد دالر در اقتصاد روسيه سرمايه گذاری كرده اند و شركت های تركيه ای تاكنون قراردادهای به ارزش بيش از 33 ميليارد دالر را تكميل و به اتمام 
رسانده اند. از نگاه روسی نيز تركيه يكی از مهمترين بازارهای انرژی برای نفت و گاز روسيه است و تركيه سومين مقصد صادرات كاالهای روسيه ای 

.)Flanagan, 2013:166-167( محسوب می گردد
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 كرد كه مداخله نظامی روسيه در سوريه در راستای تامين منافع ملی اين كشور است و روسيه 
آنچنان اهميتی كه ايران برای اسد قايل می باشد را قايل نيست )Kam, 2016:43-46(. درواقع روسيه 
در صورت لزوم هيچ ابايی از قربانی كردن منافع جمهوری اسالمی ايران در سوريه به منظور جلب 

حمايت محور غربی – اعراب و تامين منافع ملی خود نخواهد داشت.
ازاين رو، هر دو كشور ايران و روسيه عالقمند به اتحاد كامل نيستند و در خصوص ايجاد مركز 
را  موازی  داده اند كه يك مسير  ترجيح  موارد  بيشتر  در  و  نداشته اند  فرماندهی مشترك عجله ای 

.)Dutkiewicz and Kozhanov, 2016:14( به سوی يك هدف مشابه در پيش گيرند
1-5. اسراييل

روابط روسيه و اسراييل از همان آغازين سال های تشكيل اسراييل شروع شد. ابتدا در آگوست 
1948 دفتر سياسی رژيم صهيونيستی و سپس در ژوئن 1954 سفارت اين كشور در تآلويو باز شد، 
اما ملهم از شرايط جنگ سرد و به ويژه جنگ سال 1967 روابط دو طرف به شدت تحت تاثير قرار 
گرفت و تقليل يافت )Karasova, 2013:51-53(. با وجود اين، از زمان روی كار آمدن والدمير پوتين در 
مارچ 2000، روابط دو طرف گسترش قابل مالحظهای يافته است. مقامات روسی و اسراييلی نشست ها 
و مكالمات تلفنی متعددی را به صورت منظم با همديگر دارند و كانال های متعدد ارتباطی بين آنها 
ايران در خصوص  وجود دارد )Borshchevskaya, 2016(1 اين در حالی است كه جمهوری اسالمی 
بهبود روابط اسراييل و روسيه و گفتگوهای سطح باالی دو طرف، ازجمله سفر پوتين به تآلويو در 
2.)Kam, 2016: 46( سال 2005 و 2012 و همچنين سفرهای بنيامين نتانياهو به مسكو نگران است

مسكو از اتخاذ سياست گسترش تعامالت با اسراييل طی يك دهه گذشته اهداف خاصی را دنبال 
كرده است. اسراييل بيش از يك ميليون شهروند روسی االصل را در خود جای داده است و روسيه 
 به شهروندان روس زبان در سراسر جهان به عنوان منبعی برای گسترش نفوذ خود می نگرد. ازاين رو،

1- زوی هيفتز )Zevi Heifetz(، سفير جديد اسراييل در روسيه در نوامبر 2015 بيان داشت كه ما می خواهيم جشن سالگرد برقراری روابط بين 
دو طرف را در باالترين سطح برگزار كنيم. در همين زمينه والديمير پوتين نيز اعالم كرد كه ما از روابط سازنده بين روسيه و اسراييل خوشحاليم و 

.)Borshchevskaya, 2016( روابط بين طرفين به سطح بااليی رسيده است
2- با وجود اين بايد توجه داشت كه بين اسراييل و روسيه در خصوص سياست های خاورميانه ای اختالفاتی وجود دارد كه عبارتند از: 1- نگاه متفاوت 
دو طرف در خصوص محور ايران، حزب اهلل و سوريه 2- راهبرد متفاوت دو طرف در خصوص صلح اعراب- اسراييل 3- فشار و فعاليت های روبه 
گسترش روسيه در پيشبرد سياست منطقه عاری از سالح هسته ای در خاورميانه با لحنی ضد اسراييلی كه نمونه آن را در جريان كنفرانس بازنگری 

.)Maagen,2015:37( ان-پی-تی در سال 2010 مشاهد می شود 4- انتقال و فروش سامانه موشكی اس-300 به ايران
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تاكيد دارد. روسيه به دنبال گسترش روابط   روسيه بر گسترش تعامالت فرهنگی بين دو طرف 
فرهنگی خود با اسراييل، يك مركز فرهنگی را در تآلويو ايجاد كرده است. همچنين در راستای 
گسترش تعامالت توريستی نيز توافقنامه ای را به امضا رساندند كه شهروندان آنها بدون ويزا به كشور 
مقابل سفر كنند )Freedman, 2008:184, and Borshchevskaya, 2016(. عالوه بر اين، روابط مسكو 
و تآلويو در ابعاد سياسی – اجتماعی فرو ملی همچون روابط بين احزاب نيز گسترش يافته است و 
حزب كاديمای اسراييل با حزب روسيه متحد پوتين توافق نامه همكاری های بين حزبی را به امضا 

.)Freedman, 2008:184( رسانده است
در حوزه اقتصادی نيز مسكو و تآلويو دارای تعامالت نسبتا خوبی هستند. حجم تعامالت اقتصادی 
روسيه و اسراييل 3.5 ميليارد دالر است كه عمدتا مربوط به حوزه های تكنولوژی سطح باال1 است 
كه روسيه به منظور توسعه اقتصاد خود و پر كردن شكاف بين اقتصاد اين كشور و غرب به آن نياز 
دارد. دو طرف در حال مذاكره برای برگرداندن بخشی از دارايی های سزار در بيت المقدس به روسيه 
هستند، آنها همچنين در معامالت تسليحاتی دوجانبه و فروش تسليحات به ديگر كشورها با يكديگر 
همكاری می كنند كه نمونه آن فروش هواپيماهای آواكس2 به هند است )روسيه بدنه و اسراييل 
تجهيزات الكترونيكی آن را فراهم كرد( )Freedman, 2008:184(. در راستای همكاری های دو طرف 
در معامالت تسليحاتی، اسراييل در سال 2015، 10 فروند هواپيمای بدون سرنشين تحقيقاتی را به 

.)Borshchevskaya, 2016 ( روسيه فروخت
روسيه  و  است  جهانی  سياست  در  مهمی  مسئله  اسراييل  فلسطين  منازعه  اينكه،  ديگر  نكته 
عالقمند به ايفای نقش ديپلماتيك در آن و يا يافتن راه حلی برای اين منازعه است؛ امری كه به 
ارتقا نقش روسيه به عنوان يك ميانجی جهانی كمك خواهد كرد و نفوذ اين كشور در خاورميانه 
را گسترش خواهد داد )Freedman, 2008:184, and Borshchevskaya, 2016(. روسيه به استدالل 
اسراييل مبنی بر حفظ موازنه قدرت در خاورميانه احترام می گذارد )Reback, 2015(. نشانه بارز اين 
امر خودداری چند ساله مسكو از تحويل سامانه اس-300 به تهران و دمشق، توافق سری دو طرف 
در عدم مداخله در منازعاتی كه يكی از دو طرف درگير در آن هستند، امری كه پيرو آن اسراييل 

1- High Tech Sector.
2-AWACS Aircraft.
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در  اسراييل  به چالش كشيدن  از  تاكنون  نيز  روسيه  و  ماند1  بی طرف  اوكراين  تحوالت  به  نسبت 
خصوص فلسطين حتی در زمان عمليات لبه محافظ2 خودداری كرده است. درواقع ازنظر روسيه 
اسراييل بازيگر مهم منطقه ای است كه نقش برجسته ای در مقابله با راديكاليسم اسالمی و حفظ 
ثبات منطقه ای دارد، اما اگر مسئله نفوذ آن در منطقه در تقابل با آمريكا مطرح باشد، روسيه ابايی 

.)Dekel and Magen, 2016( از قربانی كردن اسراييل نخواهد داشت
وجود چنين سطحی از روابط بين اسراييل و روسيه باعث شد كه روس ها نسبت به اظهارات 
از اينكه محمود احمدی نژاد اعالم كرد كه برای  ايران نيز واكنش نشان دهند. بعد  ضد اسراييلی 
مرگ زودهنگام آريل شارون دعا می كند و ايده نابودی اسراييل و محو آن از روی نقشه جغرافيا را 
مطرح كرد، روسيه اين موضع گيری رييس جمهوری ايران را محكوم كرد درحالی كه مقامات روسی 
به خوبی می دانند اسراييل مهمترين تهديد و دشمن جمهوری اسالمی ايران در منطقه خاورميانه 

.)Aras and Ozbay, 2008:53( است 

نتيجه گيری
با توجه به مجموع مباحثی كه در باال ذكر آنها رفت می توان گفت دو مفهوم ژئوپليتيك و جايگاه 
و روسيه در عرصه سياست  ايران  منافع  واگرايی  تبيين كننده داليل  به خوبی  بين الملل  نظام  در 

خارجی هستند.
انقالب تاكنون همواره روندی سينوسی را تجربه كرده است  از زمان  ايران  با  - تعامل روسيه 
كه در آن ايران برای روسيه نقش يك كارت بازی را داشته است و هيچ گاه اين كشور جمهوری 
اسالمی ايران را يك شريك در نظر نگرفته است. مهمترين علت اين سياست از سوی روسيه اين 
واقعيت است كه در صورت قرار گرفتن در كنار ايران به عنوان يك متحد، روسيه ناگزير از پرداخت 
هزينه های آنچه در مقابل غرب و چه در مقابل دنيای سنی مذهب )به ويژه عرب زبان به رهبری 
 عربستان( است. ازاين رو جمهوری اسالمی ايران نيز بايد با اتخاذ سياستی واقع گرايانه در تعامل با

1- اسراييل در جريان بحران گرجستان و جدا شدن اوستيای جنوبی و آبخازيا نگرانی های روسيه را ملحوظ داشت و سرگی الوروف از سياست اسراييل 
.)Freedman, 2008:184( مبنی بر توقف فروش سالح به گرجستان در جريان اين بحران تشكر كرد

2- Protecting Edge Operation.
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 روسيه متوجه منفعت طلبی اين قدرت جهانی باشد و به اصطالح تمام تخم مرغ های خود را در سبد 
روسيه قرار ندهد.

بر  اصرار  و  گذاشتن جايگاه جهانی خود  نمايش  به  راستای  در  روسيه  بين المللی  در سطح   -
ملل  سازمان  جايگاه  تقويت  و  بين المللی  قواعد  از  دفاع  در  سعی  خود  مسئوليت پذيری  رويكرد 
به منظور تسهيل راهبرد اين كشور در مقابله با يكجانبه گرايی آمريكا و تقويت روندهای منتهی به 
چندجانبه گرايی داشته است. در اين راستا روسيه سعی دارد در برخورد با بحران های بين الملل نيز 
بر اين تز حقوق بين المللگرايانه تاكيد كند. ازاين رو، در مسئله اتمی ايران و بحران های خاورميانه 
و حقوق  بين المللی  مقررات  و  قواعد  اجرای  ملل،  نقش سازمان  بر  بحران سوريه، همواره  ازجمله 
بين الملل تاكيد داشته است. در اين چارچوب است كه اين كشور دخالت های آمريكا در كشورهای 
منطقه را بدون اجازه سازمان ملل و دولت های حاكم غيرقابل  قبول و غيرقانونی می داند. اين رويكرد 
روسيه عمدتا در جهت منافع ملی ايران است و می تواند به عنوان يك حوزه همكاری در تعامالت 

بين دو كشور مطرح باشد كما اينكه تاكنون نيز بوده است.
با  و مثبت  روابط خوب  برای روسيه حفظ  قفقاز،  و  - در سطح منطقه ای، در آسيای مركزی 
كشورهای عضو جامعه مشترك المنافع از اولويت برخوردار است و برای اين كشور حضور هر بازيگر 
رقيبی در هر حوزه ای می تواند منافع روسيه را در اين منطقه به خطر اندازد مگر آنكه چنين حضوری 
با هماهنگی با روس ها و در جهت منويات كرملين باشد. ازاين رو، موقعيت ژئوپليتيكی منحصربه فرد 
ايران برای انتقال انرژی حوزه خزر به بازارهای بين الملل در رقابت با روسيه و همچنين موقعيت 
بسيار خوب ژئوپليتيكی اين كشور در اتصال كشورهای محصور در خشكی آسيای مركزی و قفقاز 
اين  در  و  می رود  به شمار  منطقه  اين  در  روسيه  منافع  برای  تهديدی جدی  بازارهای جهانی  به 
راستا روسيه سعی در تدبير امور با رهبری خود داشته است كه نمونه آن در توافقنامه اين كشور با 
قزاقستان و آذربايجان در زمينه تعيين رژيم حقوق دريای خزر بدون موافقت ايران ديده می شود.

منابع گاز جهان و همچنين جز  اول و دوم  رتبه  ترتيب دارای  به  ايران  و  - دو كشور روسيه 
بازار  بر  تسلط  و  كنترل  روسيه  برای  می گردند.  محسوب  نفت  كننده  صادر  كشورهای  بزرگترين 
جهانی گاز امری مهم و استراتژيك محسوب می گردد همچنان كه برای جمهوری اسالمی ايران نيز 
نفوذ در بازارهای جهانی نفت و گاز بسيار مهم است. اين جنبه از واقعيات وجودی دو كشور ايران 
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و روسيه خواه ناخواه آنها را در بلندمدت به رقيب همديگر تبديل كرده است. ايران و روسيه هم 
در زمينه انتقال انرژی حوزه خزر و هم انتقال انرژی خود اين كشورها به بازارهای جهانی به ويژه 
اروپا و چين در رقابت هستند. در اين راستا جمهوری اسالمی ايران بايد، اوال برنامه منسجمی برای 
سرمايه گذاری در صنايع گاز خود به منظور افزايش سطح توليد خود داشته باشد، ثانيا بايد با استفاده 
از فضای مثبت به وجود آمده بعد از برجام در راستای گسترش صادرات خود به تركيه و پاكستان 
برنامه ريزی دقيقی داشته باشد. كشور تركيه می تواند كانال مناسبی برای صادرات به اروپا باشد و 
كشور پاكستان نيز مسير مناسبی برای دسترسی مستقيم و زمينی به بازار يك و نيم ميلياردی 

چين خواهد بود.
منطقه  به  غرب  و  كشور  اين  بين  تقابل  حوزه های  گسترش  و  خاورميانه  در  روسيه  - حضور 
خاورميانه از دو بعد به نفع منافع ملی ايران است. اول اينكه؛ حضور روس ها به ايجاد توازن قدرت 
در مقابل بلوك طرفدار غرب به رهبری آمريكا در منطقه می شود و دوم اينكه رفتار مجموعه غرب 
در خصوص ايران را به دليل نگرانی از گرايش بيشتر ايران به سمت روسيه در شرايط كنونی تعديل 
خواهد كرد. ازاين رو حضور نظامی روسيه در سوريه درمجموع به نفع ايران بوده است. درواقع شايد 
مهمترين پيام استقرار هواپيماهای روسيه در پايگاه هوايی نوژه به غرب همين مسئله باشد، اگرچه 
به نظر اين پيام بيشتر پيامی از سوی روسيه به آمريكاست كه بتواند اين كشور و متحدان اروپايی 
آن را از اعمال فشار بيشتر بر اين كشور برحضر دارد. با وجود اين، حضور نظامی روسيه در سوريه 
به سبب منافع بلند و تقويت جايگاه جهانی آن در مقابل رقيب جهانياش آمريكا است كه ازجمله 
اجزا اين سياست حفظ تعامل مثبت با بلوك شيعی به رهبری ايران می باشد، اما روسيه درعين حال 
برای روابط خود با دنيای عرب و دنيای غرب اهميت بسيار زيادی قايل است و در صورت لزوم برای 

تامين منافع خود با اين بلوك قايل به معامله خواهد بود.
جمهوری  ملی  منافع  نفع  به  تاكنون  سوريه  در  روسيه  نظامی  اينكه حضور  وجود  با  ازاين رو، 
اسالمی ايران بوده است، اما اين كشور منافع خود را دنبال می كند و لزوما با آنچه راهبرد جمهوری 
اسالمی ايران در سوريه است همراه نيست. در اين زمينه، بايد متوجه تعامالت روسيه و آمريكا در 

دوره ترامپ از يك سو و تعامالت مثلث مسكو، رياض و تآلويو از سوی ديگر بود.
- به نظر می رسد جمهوری اسالمی ايران بايد در راستای تامين منافع خود، در سطحی كالن 
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از تكيه مفرط بر همكاری با روسيه اجتناب نموده و تعامالت با اتحاديه اروپا را تقويت كند؛ زيرا 
به نظر می رسد رويكرد اين اتحاديه نسبت به تعامل با جمهوری اسالمی ايران در سطح دوجانبه و 
منطقه ای مسئوالنه تر از اياالت متحده آمريكا است. عالوه بر اين، تصميم گيران دولت بايد نسبت به 
ارتقا همكاری ها با تركيه اهتمام بيشتری داشته باشد. ايران همچنين بايد ضمن تاكيد بر گسترش 
روابط با گروه های داخلی سوريه به ويژه بسيج مردمی اين كشور، روابط خود با كردهای سوريه را 
گسترش دهد. در اين زمينه، ايران به مانند تركيه در جلوگيری از شكل گيری خودمختاری كردی 
در شمال سوريه منافع مشترك دارد، اما در سركوب آنها هيچ نفعی نخواهد برد. درواقع، سياست 
خارجی جمهوری اسالمی ايران در اين زمينه بايد در اين راستا باشد كه كردهای سوريه را مجاب 
به حضور در ساختار قدرت در يك دولت فراگير با محوريت علويان كند. در اين صورت می توان 
روی آنها به عنوان همراهانی در يك پروژه بلندمدت حساب باز كرد. دليل اين امر به اين واقعيت 
جدی  مشكالت  عرب ها  با  هم  و  ترك ها  با  هم  كردها  كه  بازمی گردد  فرهنگی  سياسی،  تاريخی، 
ندارند.  ايران چنين مشكالتی  اسالمی  با جمهوری  دارند درحالی كه  و  فرهنگی داشته   – تاريخی 
ازاين رو، جمهوری اسالمی ايران بايد دولت مركزی سوريه را از هرگونه نزاع با كردها برحضر داشته 
و سعی در نزديكی كردها و دولت مركزی برای مشاركت دادن آنها در ساختار سياسی آينده سوريه 

داشته باشد.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1397 

113خاورمیانه

فهرست منابع:
خارجی  سياست  در  مقاومت  محور  امنيتی  مجموعه  »جايگاه   ،)1394( مقدم  كشاورز  الهام  و  علی  آدمی،   .1

.41 شماره  چهارم،  سال  اسالم،  جهان  سياسی  مطالعات  فصلنامه  ايران«،  اسالمی  جمهوری 
پرونده  قبال  در  روسيه  خارجی  سياست  رفتار  »مبانی   ،)1391( خوشكار  اميرعباس  و  حسين  پوراحمدی،   .2

اول. شماره  هشتم،  سال  سياسی،  علوم  پژوهشنامه  ايران«،  هسته ای 
3. جعفری ولدانی، اصغر و رامين جعفری ولدانی، )1389(، »تحليلی بر ژئوپليتيك مرزهای عمان با كشورهای 

همجوار«، پژوهشنامه علوم سياسی، سال هشتم، شماره اول.
4. جعفری ولدانی، اصغر، )1389(، »ژئوپليتيك تنگه هرمز و روابط ايران و عمان«، پژوهشنامه علوم سياسی، سال 

پنجم، شماره سوم.
5. جعفری ولدانی، اصغر، )1385(، »ديدگاه های نظری در مطالعات منطقه ای«، مجله اطالعات سياسی-اقتصادی، 

شماره دويست و بيست و سوم-چهارم.
6. زين العابدين، يوسف و آنام كارساز، )1389(، »جايگاه موقعيت جغرافيايی در نظريه های ژئوپليتيكم«، فصلنامه 

علمی– پژوهش های جغرافيای انسانی، سال سوم، شماره اول.
انرژی و جايگاه خليج فارس در سياست  7. زيباكالم، صادق و جواد عرب عامری، )1393(، »منابع غيرمتعارف 

آمريكا«، فصلنامه سياست خارجی، سال بيست و هشتم، شماره 1. اياالت متحده  انرژی  امنيت 
8. دهقانی فيروزآبادی، سيد جالل، )1390(، »واقعگرايی نوكالسيك و سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران«، 

فصلنامه سياست خارجی، سال بيست و پنجم، شماره 2.
9. خانی، محمدحسن و داوود كريمی پور، )1391(، »روسيه، دريای خزر و نظام بين الملل: گذار استراتژيك«، 

فصلنامه آسيای مركزی و قفقاز، شماره 78.
10. كرمی، جهانگير و ولی كوزه گر كالجی، )1393(، »الگوهای ضد هژمونيك ايران، روسيه و چين در آسيای 

مركزی«، فصلنامه آسيای مركزی و قفقاز، شماره 85.
11. عطايی، فرهاد و اعظم شيبانی، )1390(، »زمينه های همكاری و رقابت ايران و روسيه در آسيای مركزی و در 

چارچوب ژئوپليتيك«، فصلنامه آسيای مركزی و قفقاز، شماره 8.
12. محبی نيا، جهانبخش و منصور صالحی، )1392(، »جنگ سرد نوين در روابط روسيه و آمريكا«، فصلنامه 

بين الملل، شماره 24. روابط  مطالعات 
13. ايران آنالين، )1395(، »صالحی: ساخت دو نيروگاه اتمی جديد بيستم شهريور آغاز می شود/ساخت 5 سكوی 

حفاری و 6 واحد نيروگاه هسته ای توسط روسيه در ايرانم«، قابل دسترسی در:
http://www.ion.ir/News/134832.html

14. سايت الف )1395/06/20(، »فروش اس 400 به بحرين برای مقابله با اس 300 ايران«، قابل دسترسی در: 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1397 

خاورمیانه 114

http://alef.ir/vdcgwz9wzak9yt4.rpra.html?390430
15. Aras, Bulent and Face Ozbay. (2008), “THE Limits of Iran-Russian Strategic Alliance: 
its History and Geopolitics and the Nuclear Issue”, the Korean Journal of Defense Analysis, 
VOL.20, NO.1, pp.45-60.
16. Azizi, Hamidreza. (2016), “Why Iran should focus on Turkey, not Russia, for Syria 
cooperation”, al-monitor, Available at: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/
iran-russia-syria-disconnect-turkey-coperation.html.
17. Arbatove, Alexei. (2014), “Iran, Russia, and the Ukrainian Crisis”, the National Interest.
18. Dekle, Udi and Zevi Magen. (2015), “Delivery of the S-300 Aerial Defence System to Iran: 
Signaling a change in Russia’s Middle East Policy”, INSS,No.688, it is available at: www.inss.
org.il.
19. Katz, Mark N. (20112), “Russia and Iran”, Middle East Policy, Vol.19, No.3, pp.54-64.
20. Kam, Ephraim. (2016), “Will Russia and Iran Walk Hand in Hand”, Strategic Assessment, 
VOL.19, NO.2, PP.41-51.
21. Karasova, Tatyana. (2013), “Russia-Israel Relations, Past, Present, and Future”, INSS, 
PP.51-56, it is available at: www.inss.org.il.
22. Magen, Zevi. (2014), “Between Crises: If and When Russia Fights ISIS”, INSS, NO.628, it 
is available at: www.inss.org.il.
23. Magen, Zevi. (2013), “Russia Activity in Current Crises in the Middle East, a View from 
Israel”, INSS, NO.628,pp.32-39, it is available at: www.inss.org.il.
24. Magen, Zvi, Dekel, Udi , and Sarah Fainberg. (2016), “How Deep are the Cracks in the 
Russian- Iranian Coalition in Syria?”, INSS, NO.783, it is available at: www.inss.org.il.
25. Magen, Zvi and Yiftah Shapir. (2014), “Egypt’s Report Acquisition of the S-300VM Air 
Defense System”, INSS, NO.637, it is available at: www.inss.org.il.
26. Magomedove, Arbkhan. (2006), “Russia’s Policy Towards the Caspian Sea Region and 
Relations With Iran”, Russian Analytical Digest, pp.16-19, it is available at: www.css.ethz.ch/
publications/pdfs/RAD-6-16-18.pdf.
27. Freedman, Robert.O. (2008), “The Russian Invasion of Georgia- its Impact on Israel and the 
Middle East”, Caucasian Review of International Affairs, VOL.2, NO.4.
28. Lerman, Eran. (2015), “Russian Ambitions, and Israel Opportunities, in the Partition of 
Syria”, INSS, NO.315, it is available at: www.inss.org.il
29. Flanagan, Stephan J. (2013), “The Turkey – Russia – Iran Nexus: Eurasian Power Dynamics”, 
the Washington Quarterly, VOL.36, NO.1, pp.163-178.
30.Handa, Shivani. (2012), “Russia in the Middle East”, British American Security Information 
Council, it is Available at:www.bascint.org.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1397 

115خاورمیانه

31. Ivanove, I.S. (2014), “Modern Russia-Iranian Relations: Challenges and Opportunities”, 
Russia International Affairs Council, it is Available at: www.Russiancouncil.ru/en/paper14.
32. Reback, Gedalyah. (2015), “Israel walks Russia’s Tightrope”, Arutz Sheva.com.
33. Shapir, Yiftah, Magen, Zevi and Gal Perel. (2014), “MIG-35s for Egypt: a Veritable Change 
of Direction?” INSS, NO.544, it is available at: www.inss.org.il.
34. Pieper, Moritz A. (2012), “Russia and Iran: Strategic partner or Competing Regional 
Hegemonies?” A critical Analysis of Russian-Iranian Relations in the Post- Soviet Space”, 
Inquiries Journal, Vol.4, NO.4,PP.1-8.
35. Borshchevskaya, Anna. (2016), “The Maturing of Israel-Russian Relations”, the Washington 
Institute for Near East Policy.
36. Zvyagelskaya, Irina. (2015), “Russia in a Changing Middle East”, Russia International 
Affairs Council.  
 
 


