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  چكيده
تيابي و دس 1به دنبال تقويت روابط خود با كشورهاي خاورميانه ،روسيه در چارچوب سياست اوراسياگرايي

. كرد مبدلدر بحران سوريه  مؤثّربدين جهت خود را به يك بازيگر كليدي و  .به اهداف و منافع مسكو است
. هاي روسيه در خاورميانه و درگيري در بحران سوريه، باعث افزايش ارتباط و همكاري با ايران شد يتفعال

مقامات روسيه و ايران . سابقه است هاي كنوني روسيه و ايران در تاريخ پس از فروپاشي شوروي بي تماس ميزان
ا با وجود اين پتانسيل براي تعامل و همكاري، ام .اند محكم از گفتگو و همكاري دوجانبه را بنا كردهي يك پايه
تواند اين همكاري را  ي ميوجود دارد كه حتّ جدياستراتژيكي بين دو كشور شكل نگرفته و هنوز موانع  اتّحاد

شود كه سياست اوراسياگرايي روسيه چگونه بر روابط روسيه  بر اين اساس، اين پرسش مطرح مي. كند توقّفم
اي كه پژوهش بر  گذار بوده است و بحران سوريه چه نقشي در اين روابط داشته است؟ فرضيهتأثيربا ايران 

 خارجي سياست در را ايران جايگاه روسيه سياست اوراسياگرايي اين است كه؛ ،اساس آن به نگارش درآمده
 مسكو- تهران  روابط در تحول باعث ،سوريه بحران در كشور دو تداومي نسبتاً روابط و كرده پررنگ روسيه
 گرديده كشور دو استراتژيك و راهبردي اتّحاد از اي مانع المللي و منطقه عوامل ساختاري نظام بين اام است شده
تحليلي به نگارش -اي و اينترنتي و به روش توصيفي هاي كتابخانه پژوهش حاضر با استفاده از داده .است

گرايي ساختاري  از رويكرد نظري واقع ،هاي پژوهش علمي و دقيق يافتهي درآمده و به منظور مشاهده 
  . گرفته شده است بهره

  
  هاكليدواژه

  .گرايي ساختاري ، واقعاتّحادروسيه، ايران، بحران سوريه، همكاري و 
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مهمقد  
درگيري در . به طور چشمگيري تغيير كرده است 2014اي از سال  روسيه به منافع منطقه توجه

هاي  هاي سياسي و اقتصادي غرب عليه روسيه و تحريم منجر به تحريم ،اوكراين و الحاق كريمه
به دنبال يك همكاري استراتژيك عميق با چين و افزايش  ،هاي اخير در سال .متقابل روسيه شد

، )برزيل، روسيه، هند، چين، آفريقاي جنوبي(روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي عضو بريكس 
هاي  به منظور كسب حمايت. روسيه به عنوان يك قهرمان براي كشورهاي غير غربي درآمده است

سياسي خود را به سمت ايران، پاكستان و  همچنين موضع جغرافياي شتر، روسيهالمللي بي بين
  .   عربستان بازنگري كرده است

گيري فدراسيون روسيه،  سال از زمان شكل 25 برخي از دانشوران سياست باور دارند كه در طي
ي در زمينه بست چند وجهي به دام افتاده است؛ غرب در يك بني اين كشور هنوز به وسيله

تبعيت روسيه از قواعد سازمان تجارت جهاني موجب محدوديت در رشد اقتصادي آن  ،صادياقت
گردد كه قواعد و  درك مي» الملل يك ناقض بين«روسيه به عنوان  ،از لحاظ سياسي. شده است

ناتو به . نفي كرده است -گرجستان 2008به ويژه بعد از جنگ اوت  -الملل را هنجارهاي بين
تر از  بالستيك لغو شده و يك وضعيت ماليم هاي ضد ، پيمان موشكنزديكتر گشتهمرزهاي روسيه 

هاي كرملين از  بنابراين واكنش. اي محدود به وجود آمده است جنگ سرد با وضعيت قدرت منطقه
طلبانه و واكنشي ارزيابي بسياري از تحليلگران به عنوان يك عملكرد فرصت  توسط 2014سال 

    .)Pukhov, 2015(بست استراتژيك است  يك بني نشان دهنده ،اين عناصري كه همه  شده است
امن با ناتو و روياروي با آمريكا و ي روسيه تمايل دارد با راضي نگه داشتن چين، فاصله

از لحاظ . در يك سطح مقرون به صرفه، نفوذ بيشتري را در منطقه داشته باشد ،اروپاي يهاتّحاد
ي بر كشورهاي سنّتويژه يك تمركز  به -منافع بسياري در خاورميانه ،يافته ي توسعه روسيه ،تاريخي

براي مثال، تا. سوريه، عراق، يمن و ايران در جهت منافع مسكو دارد :منطقه از جمله مهم         
از يك روابط نزديك و چند وجهي با ) و شوروي سابق(، روسيه 2003زمان جنگ عراق در سال 

يك شريك استراتژيك ناميده  1980 يي آنها در دههحتّ. بودبهرمند  - سال 45 اًبراي تقريب -عراق
روسيه همچنين روابط نزديكي با هر دو دولت جمهوري عربي يمن و جمهوري . شدند مي

قدرت  1971در خصوص سوريه، پس از آن كه حافظ اسد در سال . دموكراتيك خلق يمن داشت
ي سيله به طور خاص اين نزديكي به و. را در دست گرفت، روابط روسيه با سوريه رونق گرفت

تأمين و پشتيباني از نيروي دريايي روسيه و تعمير و نگهداري  :يك همكاري نظامي فشرده شامل
نمايان گرديد  1971هاي روسيه در درياي مديترانه در شهر طرطوس، طبق قرارداد  پايگاه
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)Zvyagelskaya, 2015: 5(. شان تأمين نشده است، اعتقاد دارند كه در گذشته منافع ها روس
براين حضور در مناطق مختلف در دستور كار قرار گرفت و بعد از نزديك به يك دهه فراموش بنا

خود را به عنوان يك قدرت حياتي در منطقه ي كردن خاورميانه، تالش كردند تا اعتبار گذشته
 ). 51: 1393بزي،  كوشكي و طاهري(بازيابند

المللي، روسيه يك  كريمه در سطح بيندر منطقه و بحران  2011بعد از شروع بهار عربي از سال 
ها از  را شروع كرده كه اوج اين همكاري - ويژه در بحران سوريه به - همكاري چند بعدي با ايران

استراتژيكي  اتّحادا با وجود اين پتانسيل براي تعامل و همكاري، ام. آغازيدن گرفته است 2014سال 
تواند اين همكاري را  ي ميوجود دارد كه حتّ جديبين دو كشور شكل نگرفته و هنوز موانع 

 :از جمله ،منطقه از يك طرف، روسيه همواره همكاري خود را با ديگر بازيگران مهم. كند توقّفم
چرا كه همكاري روسيه با ايران در منطقه، ميزاني از  يل و عربستان سعودي حفظ كرده است؛اسرائ

اين امر مسكو را مجبور . ن سعودي به وجود آورده استنارضايتي و واكنش را در اسرائيل و عربستا
كرده است تا ارتباط و هماهنگي خود را با اسرائيل و برخي كشورهاي عربي بيشتر كند و اعتماد و 

الملل، جمهوري اسالمي ايران به  از طرف ديگر، در سطح نظام بين. رضايت آنها را جلب نمايد
ا روسيه كشوري شود، ام في ميالملل معرّ اكم بر نظام بينعنوان يك كشور انقالبي و مخالف نظم ح

شناسد و تالش دارد در چارچوب نظام  الملل را به رسميت مي است كه نظم حاكم بر روابط بين
كه  ، سياست خارجي خود را به پيش بردآني المللي موجود و با احترام به ساختار شكل يافته  بين

هاي خارج از ساختار و  ايران كند و بر سياست متّحدسيه خود را شود كه رو اين امر مانع از آن مي
گفتار حاضر با طرح اين سؤال كه، سياست بازگشت به . المللي ايران مهر تأييد بگذارد سيستم بين
گذار بوده است و بحران سوريه چه نقشي تأثيرچگونه بر روابط ايران و روسيه  ،روسيهي خاورميانه 

 جايگاه ،روسيه نمايد كه، سياست اوراسياگرايي ست؟ اين فرضيه را مطرح ميدر اين روابط داشته ا
 بحران در كشور دو تداومي نسبتاً روابط و است كرده پررنگ روسيه خارجي سياست در را ايران

اي  المللي و منطقه عوامل ساختاري نظام بين اام ، شده مسكو- تهران روابط در تحول باعث ،سوريه
   .است گرديده كشور دو استراتژيك و راهبردي اتّحاد از مانع

  
  چارچوب تئوريك پژوهش .1

ها و الگوهاي  ها، فرضيه هاي نظري براي پرسش هر طرح پژوهش سياسي نيازمند پشتوانه
رسد نظريه  در نوشتار حاضر به نظر مي. علمي واقعيت مورد مطالعه استي عملياتي جهت مشاهده

گرايي يا  نوواقع. گرايي ساختاري كنت والتس از قابليت تبيين بيشتري برخوردار است واقعي 
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 .الملل ارائه داد سياست بيني در كتاب نظريه  بار كنت والتس را نخستين گرايي ساختاري واقع
كشورمحوري،  :گرايي كالسيك مانند هاي محوري واقع گرايي به اصول و مفروضه نوواقع
پارچگي و عقالنيت كشورها المللي و يك شي يا وضع طبيعي بينقوا، آناري محوري، موازنه قدرت

شود كه  گرايي كالسيك متمايز مي گرايي از چند جهت از واقع ا با وجود اين، نوواقعام. وفادار است
  ).   33: 1395، دهقاني فيروزآبادي(آورد  اي متفاوت و مستقل در مي آن را به صورت نظريه

گرايي كالسيك، ساخت اجتماعي و فرهنگي هرج و مرج  گرايان، در مكتب واقع از نظر نوواقع
المللي به وجود  هاي مشتركي براي اعضاي نظام بين قواعد و مفروضه ،المللي نظام بيني گونه 

. دكنناقدام ميآورد كه به لحاظ آنها، كشورها لزوماً به تأسيس نهادهاي جنگ، صلح و همكاري  مي
رفتار كشورها را  ،المللي و نهادهاي ناشي از آن بنابراين، چنين ساخت اجتماعي و فرهنگي نظام بين

به عبارت ديگر عناصر و عوامل محيطي بر گرايش و رفتار سياست . دكن شرطي مي ،به نوعي خاص
اين  ي»تقابل فزايندهوابستگي م«تركيب  اين ترتيب، نوعي  گذارد و به  مي تأثيرخارجي كشورها 

دارد  تأثيرشود كه بر رفتار خارجي كشورها  المللي مي بين عناصر موجب بروز نوعي رژيم خاص
 سياسي سيستم از علمي تبيين خواهان والتس المللبين سياست ي نظريه ).296: 1382سيف زاده، (

. باشدمي اقتصاد علم ويستييپوزيت هايمدل تأثير تحت شديداً او تبييني برداشت. است الملليبين
 كه هاييروش به ها دولت كه شودمي رهنمون موضوع اين  به را الملل، مابين روابط از علمي ينظريه
ي  نظريه ،المللبين روابط يهرينظ والتس، كاراترين ديدگاه از. كنندمي عمل ،است بيني پيش قابل

 يكديگرند، تمركز با متقابل روابط داراي كه واحدهايي و سيستم ساختار بر كه است گراييوواقعئن
 كشورها رهبران،  كالسيك گراييواقع در. ددهمي قرار بررسي مورد را سيستم تحول و تغيير و داشته

گرايي، نوواقع ي نظريه درن، آ برخالف. است توجه مورد المللبين روابط از آنها ذهني هايارزيابي و
 از واحدها. بخشدمي شكل را تحليل اساسي قدرت، محور نسبي توزيع ويژه به و سيستم ساختار
. نمايدمي خاص صورتي به عمل به مجبور را ساختار، آنها كه برخوردارند، چرا كمتري اهميت

  ). 89: 1389قاسمي،( آيندمي شمار به واحدها اقدامات در كننده تعيين رمتغي بيش و كم ساختارها
الملل تحليل  المللي را بر اساس ساختار آنارشيك نظام بين هاي بين امكان همكاريگرايي  نوواقع

المللي ايجاد  هاي بين الملل دو مانع را بر سر راه همكاري پيامدهاي آنارشيك بودن نظام بين. كند مي
بر اعتمادي حاكم  اين بدان معني است كه بر اثر فضاي بي. دستاوردهاي نسبي) 2ب، تقلّ) 1كند؛  مي

همكاري با ي الملل، كشورها از ترس فريب خوردن از شركاي خود، در ايجاد و ادامه روابط بين
ها از آنجا كه در نظام غير متمركز و خوديار قرار  دولت. هاي خود جانب احتياط را دارند شريك
 ،مطلق باشدسود ي ي در شرايطي كه همكاري آنها در بردارنده اند، ماهيتي تدافعي دارند و حتّ گرفته
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بين  كاركردي تفكيك زياديّ حد تا آنارشي كه است معتقد والتس. با احتياط عمل خواهند كرد
 ساختارهاي سياسي پس باشند، آنارشيك ،المللي بين هاي نظم كلّ اگر .برد مي بين از را واحدها

 هاي قدرت سرنوشتتغيير ي واسطه  به آنها .اند متفاوت هايشان توانمندي توزيع در تنها المللي بين
يعني چند قطبي  -هاي بزرگ المللي بر اساس تعداد قدرت هاي بين نظام. شوند مي تعريف بزرگ

ها  باهم متفاوت هستند و تغيير در اين نوع قطب بندي بر چگونگي تأمين امنيت دولت -بودن نظام
هاي بزرگ به يك يا دو  خواهد افتاد كه تعداد قدرت اتّفاقاثرگذار است و تغييرهاي مهم زماني 

هاي  جز توانمندي ها به خصوصيات دولتي كوشد همه ساختارگرايي والتس مي. قطب كاهش يابد
ها در شرايط  گرايي ساختاري والتس اين است كه دولت برآيند نظري واقع. آنها را كنار بگذارد

 براي امنيت يمعما. كنند ايجاد موازنه مي ه آورند بلك روي نمي» روي دنباله«آنارشي به 
 بهترين. است جدي آنها، بسيار داخلي ساختار در متفاوت هاي ويژگي به توجه بدون، ها دولت تمامي

 براي امنيت يمعما وجود علّت به. است قدرت افزايش براي تالش نيز امنيت يمعما حلّ راه
   آنارشي، يعني دهنده نظم اصل و باشدمي يكسان يكديگر با نيز آنها ها، رفتار دولت تمامي

 و آنارشيستي نظم به نسبت پذيريجامعه طريق از اصل اين. است مشترك رفتار اين ي پديدآورنده
 يكسان و مشابه رفتاري ،ها دولت ميان در تدريج به )خود امنيت مينأت و قدرت كسب سر بر( ترقاب
  ). 76-126: 1394والتس، ( آوردمي پديد را

ويژه بعد از حوادث كريمه و  الملل پس از جنگ سرد و به با ساختار نظام بين توجهبنابراين، با 
الملل و عدم توازن قدرت در رقابت  بحران اوكراين و حاكم شدن ماهيت آنارشيك در نظام بين

آمريكا و اروپا بعد از بحران هاي  هاي بزرگ، روسيه جهت توازن با غرب و مقابله با تحريم قدرت
اوكراين، به نوعي به يك سياست اوراسياگرايي و نگاه به خاورميانه روي آورد تا با استفاده از اين 

يكي از كشورهايي كه در . هاي عليه خود بكاهد ضمن موازنه سازي با غرب از فشار تحريم ،وزنه
باشد كه همسو بودن اهداف و  ي ايران ميبسيار روسيه است، جمهوري اسالم توجهاين فرآيند مورد 

دو كشور را ي جانبه منافع اين دو كشور در بحران سوريه بستر الزم براي همكاري عميق و همه
ا در سياست اوراسياگرايي روسيه و در جريان بحران سوريه، شوراي همكاري خليج ام. فراهم آورد

باشند و  بسيار روسيه مي توجه، مورد فارس و به طور خاص عربستان و همچنين رژيم اسرائيل
اعتمادي حاكم  به دليل فضاي بي. مسكو به دنبال حفط تعادل در روابط با اين محورها و ايران است

الملل و ترس از فريب خوردن و كاهش قدرت و امنيت، روسيه در برقراري روابط و  بر نظام بين
تياط را داشته است و سعي در برقراري اي خود همواره جانب اح همكاري با شركاي خاورميانه

كامل خود با يكي از  اتّحادهرگونه  تعادل با شركاي خود در منطقه دارد تا بدين وسيله ضمن رد
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هاي موردي و  آنها را در كنار خود داشته و از مزايا و منافع حاصل از همكاريي محورها، همه 
جهت در نوشتار حاضر، به جهت اينكه دو كشور به همين . مند گردد ت با هركدام از شركا بهرهموقّ

همسو دارند و هردو در كنار هم در مقابل   روسيه و جمهوري اسالمي ايران در بحران سوريه منافع
اهداف  تحقّقاند و همكارهاي چشمگيري در  اي قرار گرفته اي و فرامنطقه هاي مخالف منطقه قدرت

اي بر روابط اين دو  المللي و منطقه اصر محيطي نظام بينا عنخود در بحران سوريه داشته و دارند ام
گرايي  واقعي شود، از نظريه مسكو مي-استراتژيك تهران اتّحادگذارد و مانع از  مي تأثيركشور 

  . ايم ساختاري والتس جهت تبيين اين موضوع بهره گرفته
  

  1990-2017روابط روسيه و ايران از . 2
برخي از  توسطهمانگونه كه . بوده است تأملها قابل  سالروابط روسيه و ايران در اين 

ايران كه بتواند روابطش را با  است، پيدا كردن كشور ديگري به جزتحليلگران سياسي اظهار شده 
. هاي زماني تجربه كند، بسيار دشوار است هاي بسيار با تغييرات كوتاه در دوره مسكو در پيچ و خم

بين روسيه و ايران در جريان بود  فعالاي از گفتگوهاي سياسي  دوره 2012تا  1991هاي  بين سال
هامات شكست را شد و در طول آن مسكو و تهران اتّ ر قطع ميهاي زماني طوالني و مكرّ كه در بازه

توان به  در نظر مسكو، اين نوسانات در روابط دو جانبه را مي. انداختند بر روي دوش يكديگر مي
ها در  ي روسيه در اين سالتوضيح داد، كه منافع ملّ 2012تا  1991هاي  ن سالواقعيت بيي وسيله 
يك نقش ثانويه را در تعيين كنندگي رويكردهاي كرملين در قبال جمهوري اسالمي ايران  ،ايران
  . داشت

از ايران تنها به  ،بدين ترتيب در مقطع زماني مورد نظر، مقامات روسي در گفتگو با واشنگتن
شايان . كردند زوي ديگر از اهرم فشار در بازي هاي سياسي خود با آمريكا استفاده ميعنوان با

روسيه و آمريكا و ي اي از روابط حسنه يادآوري است كه مسكو از اين كارت در طول دوره
با تهران  خودثابت نگه داشتن همكاري ي به وسيله  ،هاي تنش بين دوكشور همچنين در طول دوره

ي ديگري از  صاً دورهمشخّ 2006- 2009هاي  سال ،بنابراين كند؛ بردن ترتيبات آن استفاده مي يا باال
اين . همكاري در بخش انرژي است ايجاد روابط حسنه بين ايران و روسيه با دستاوردهاي خاص

تواند يك تصادف صرف باشد، چرا كه اين گفتگو زماني آغاز شد كه روابط روسيه و آمريكا  نمي
 مجددبه عالوه پايان اين روابط دوستانه با شروع تنظيم . كرد ي از تنش را تجربه ميجديدي  دوره

در  مجدداين تنظيم . ك اوباما مصادف شداروابط روسيه و آمريكا در زمان رياست جمهوري بار
شوراي امنيت  1929 ي روابط دو كشور روسيه و آمريكا، تا حدودي حمايت روسيه از قطعنامه
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ايران و اعمال .ا.به ج 300-اسصادرات سيستم موشكي زمين به هواي  ن ملل، امتناع مسكو ازسازما
: 1394نشريه راهبرد، (دميتري مددوف عمالً تضمين كرد  توسطهاي يكجانبه عليه ايران را  تحريم

2 .(روي كار 2012والديمير پوتين در سال ي ا حوادثي از جمله رئيس جمهور شدن دوباره ام ،
، 2014آمدن حسن روحاني در ايران و دست يافتن به توافق برجام و نهايتاً بحران كريمه در سال 

براي مثال؛ ممنوعيت فروش  .اي گرفت روسيه با ايران جان تازهدست در دست هم دادند و روابط 
لين و او) 1: 1394راهبرد، ي نشريه( پوتين لغو توسط 2015در آوريل  300- سيستم موشكي اس

 . وارد ايران شد 2016محموله از اين سيستم موشكي در سال 

مشترك المنافع هميشه به نفع يك  روسيه بر كشورهاي مستقلّي ت كرملين از تضمين سلطهني
در موارد خاص، دولت روسيه حفاظت و . گفتگوي ديپلماتيك پربار بين مسكو و تهران بوده است

تر از حفظ روابط مثبت با ايران  مشترك المنافع را مهم گهداري از روابط خوب با كشورهاي مستقلّن
ي تقسيم درياي خزر بين روسيه، آذربايجان و قزاقستان  اين مورد در طول دوره. در نظر گرفته است

روسيه براي حفظ هاي  تالش بادر نهايت گفتگو بين مسكو و تهران نيز . افتاد اتّفاق 2002در سال 
قرار گرفته  تأثيرني از روابط دوستانه با ديگر بازيگران كليدي خاورميانه، همواره تحت سطح معي

ي با يك نگاه بدبينانه روابط روسيه و اسرائيل را سنّتبه عنوان مثال، مقامات ايراني به طور . است
تواند يك  كرده است كه مسكو ميگونه فكر ن گذشته تهران هميشه ايني در دو دهه. كنند نظاره مي

، زماني كه ايران بر عليه پترزبورگ و به نفع 2008در سال  ؛مثالًشريك قابل اعتماد به نظر برسد، 
ي داد، دولت ي انجمن صادركنندگان نفت و گاز رأدفتر اجرايي و دبيرخانه دوحه براي انتخاب مقرّ

كردند كه آنها يك ساختار را ايجاد  ر ميمقامات روسي تصو. را تجربه كرد جديروسيه يك شوك 
آوردن آن درا در به كنترل گذار باشند امتأثيرالملل  توانند بر بازار گاز بين كنند كه با آن مي مي

  . شكست خوردند
به نزديكي  توجههر دو كشور ايران و روسيه با  1991-2011هاي  بين سالاين، وجود  با

شد، يك نقش كليدي را  جغرافيايي در جلوگيري از هر اقدامي كه مانع همكاري بيشتر دو كشور مي
در درياي خزر، قفقاز، آسياي تا داد  موقعيت ژئواستراتژيك ايران به آن اجازه مي. كردند بازي مي

با  تا كرد مجبور مي روسيه را مسألهاين . گذار باشدتأثيرمركزي، خاورميانه و مناطق خليج فارس 
باغ كوهستاني، شرايط در  مانند؛ جنگ در قره ،وسيعي از مسائل سياست خارجيي تهران در دامنه

اي در  هاي غير منطقه قفقاز، نفوذ قدرت تاجيكستان، تجاوز ناتو به ماوراي عراق و افغانستان، ثبات
ثباتي در  و مسائل مربوط به بيلوله از درياي خزر  آسياي ميانه و خاورميانه، ساخت و ساز خطّ

از آنجا كه روسيه و ايران در مورد اينكه چگونه تعدادي از اين مشكالت را اداره . قفقاز مذاكره كند
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يت اقدامات روسيه با هدف ترميم و موفّقهاي ايران براي  حمايت .مشترك داشتندكنند يك ديدگاه 
آن را از دست  1990شوروي در سال  اتّحادتقويت موقعيت روسيه در منطقه كه بعد از فروپاشي 

  .  داده بود، حياتي بود
هاي  روسيه به ياد دارد كه ايران برخالف تركيه از فرصت فروپاشي شوروي براي انتشار ايده

ي را تأمين گرا و مذهبي محلّ يهاي ملّ انقالبي در آسياي مركزي و قفقاز استفاده نكرد و يا جنبش
شوروي  اتّحادق به هاي متعلّ ي كه ديد تهران از صدور انقالب به سرزمينروسيه زمان. مالي ننمود

هاي آذربايجان همنوايي  ي در شرايطي كه تركيه با تركحتّ. كشيده است، شگفت زده شددست 
ي ديپلماتيك براي بلكه در كنار روسيه قرار گرفت تا راه حلّ ،كرد، ايران نه تنها سكوت پيشه كرد مي

نيز از پذيرش عضويت ناظر روسيه در  2005در سال . بيابد) 1997(جيكستان جنگ داخلي در تا
عالوه بر اين، ايران و روسيه ). 43: 1393آبادي،  باقري دولت( سازمان كنفرانس اسالمي حمايت كرد

. هاي داخلي در تاجيكستان به هم پيوستند جنگ توقّفبا هدف تالش براي  1990 ي در طول دهه
در طول جنگ دوم چچن . تواند يك شريك مفيد باشد داد كه اين كشور مي رفتار ايران نشان

 1999در سال . ي را براي مسكو به ارمغان آوردگفتگوي روسيه با ايران نتايج مهم) 2000تا  1999(
مقامات ايراني حمايت از تجزيه طلبان را نپذيرفتند و همچنين از موقعيت خود به عنوان كشور 

هاي آشكار از روسيه در اجالس  طرفداري اتّخاذازمان همكاري اسالمي براي دار رياست س  عهده
تنش بين روسيه و برخي كشورهاي  جدياين تصميم به طور . سران اين سازمان استفاده كردند

استراتژي ديپلماسي غير  ،مقامات روسي ،تحت اين شرايط. عربي بر سر اين موضوع را فراهم آورد
  . )Kozhanov, 2015( ر قبال ايران به كار بردندد2012رسمي را در سال 

در  جديدي به كرملين برگشت و اين نشان آغاز يك دوره 2012با اين حال پوتين در سال 
روابط با كشورهاي غير ي بازگشت پوتين به كرملين به معناي توسعه. روابط ايران و روسيه بود

گرايي بود،  بر خالف مدودف كه طرفدار غربغربي و پيگيري سياست اوراسياگرايي بود، زيرا وي 
خود تنها دو ماه پس از انتخاب پوتين، رئيس جمهور با همتاي ايراني . مخالف كشورهاي غربي بود

نشست سازمان ي در حاشيه  2012ژوئن  7اين مالقات در  .نژاد مالقات كرد محمود احمدي
 في كردي روسيه معرّسنّتيك قديمي پوتين ايران را به عنوان شر. همكاري شانگهاي برگزار شد

هاي  ها اغلب در سخنراني اين بيانيه 2012قبل از سال  ).1391پايگاه خبري تحليلي انتخاب، (
هايي بودند، وجود نداشت ها منتظر چنين حرف تمقامات رسمي روسيه خطاب به ايران كه مد .

شور كمك ثبتي به پيوند عميق دو كانتقال قدرت در ايران از احمدي نژاد به روحاني نيز به طور م
روسيه به شكل «: گويد در مورد سياست خارجي اوراسياگرايي روسيه مي ويتالي نامكين. كرده است
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در زمينه سياسي، . در هر دو زمينه سياسي و اقتصادي به دنبال توسعه روابط با ايران است فعال
گر در روابط روسيه با غرب است و به مسكو جهت گسترش نفوذ در خاورميانه  ايران يك موازنه

تواند به عنوان يك بازار در  در زمينه اقتصادي، ايران از كشورهايي است كه مي. كند كمك مي
هاي  ايجاد راه ر از منابع نفتي است و چشم اندازايران يك كشور سرشا. صنايع روسيه باشدخدمت 

  .  )Naumkin, 1998: 1(»زيادي برخوردار است اهميتترانزيت سراسري ايران از 
 ،اي اي از مشكالت منطقه طيف گسترده ،مشاوره بين مقامات روسيه و ايران  2014از سال 

اي را  هستهي و فصل مناقشه  هاي خود در حلّ ه روابط دوجانبه و ديدگاهعالوه بر مسائل مربوط ب
تصادفي نيست كه كرملين براي گنجاندن ايران در گفتگوهاي  اتّفاقاين يك . پوشش داده است

وزير خارجه  2014در سپتامبر . كند الملل در مورد شرايط افغانستان، سوريه و عراق دفاع مي بين
طبيعي روسيه در مبارزه با افراط گرايي مذهبي در  متّحدي ايران را يك روسيه سرگئي الوروف حتّ

همسايه «براي اين بود كه روسيه نشان دهد كه ايران براي آن فقط يك  اين حركات. خاورميانه ناميد
در سياست نگاه به شرق روسيه، ايران به عنوان يك . )Kozhanov, 2016: 2( نيست» جنوبيي 

. هاي مناسب بدل شده است اي و كشوري مستقل در خاورميانه به يكي از اولويت قدرت منطقه
اي از مسائل، در نظر  ز ايران و درك مشترك دو كشور در پارهسا به نقش ثبات توجهامروزه با 

تا به امروز ايران از يك سو به عنوان يك . پررنگ شده است اهميتران و نخبگان روس اين متفكّ
ي روسي مورد ارزيابي قرار اهرم فشار در معامله با غرب و بازار دائمي براي تسليحات و خدمات فنّ

 ضدي روسيه و ايران در مقابل غرب و ايجاد جبهه اتّحاد ، ايده يگرفته است و از سوي ديگر
روسيه واكنشي  ،ويژه اينكه پس از بحران اوكراين به. آتالنتيكي هرگز به فراموشي سپرده نشده است

عالوه بر . ل شده استبه مراتب شديدتر از آنچه انتظار داشت از جانب شركاي غربي خود متحم
هاي داخلي روسيه همواره يكي از موضوعات بحث برانگيز بوده  ر گفتمانايران دي مسأله  ،اين

ي تقابل با غرب، روابط خود هاي غرب و حتّ اين پرسش كه آيا روسيه بايد با وجود مخالفت. است
ي داشته توجهها نقش قابل  هاي گفتماني روس را با ايران پيگيري نمايد يا نه در تشديد پيچيدگي

  ). 17: 1395حسيني، حسيني و ابوال(است
لين او. شد تعدادي از عوامل خارجي تعيين مي توسطمسكو به ايران ي با اين حال افزايش عالقه

هنگامي كه مقامات . ل با حوادث بهار عربي ايجاد شداوي گام كرملين به سمت تهران در درجه 
نگران كاهش  جدياقدام كردند، آنها به طور  2012روسيه به تشديد روابط خود با ايران در سال 
ي يه اتّحادتنش روسيه با آمريكا و  2014در سال . حضور سياسي و اقتصادي خود در منطقه بودند

غييرات اساسي در سياست خارجي مسكو و تقويت تي اروپا پس از بحران اوكراين نتيجه
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ان جنگ سرد، رويارويي مسكو با اي پس از پاي سابقه به طور بي. هاي كرملين با ايران بود همكاري
  . هاي مسكو با كشورهاي خاورميانه بود بر سر تشديد تماس غرب

بين مقامات  ثّرمؤي مشغول به كار تأمين امنيت يك گفتگوي فعالروسيه به طور  2012از سال 
، حسن روحاني شخصاً با 2014نوامبر سال  25در . اي بود تهران و غرب بر سر موضوع هسته

ت ايران براي والديمير پوتين به بحث در مورد نتايج حاصل از مذاكرات وين پرداخت و به او از ني
اي ايران  و فصل موضوع هسته روسيه به حلّ يدليل عالقه. اطمينان داد 5+1گفتگو با گروه ي ادامه 

هاي  يتفعالهايي را كه مانع  اي تحريم مسكو اميدوار بود تا با رسيدن به توافق هسته. ساده بود
ايران را براي دستيابي به  پوتين همچون گذشته حقّ. از بين ببرد ،اقتصادي روسيه در ايران بود

هاي  شناسد ولي به تحريم به رسميت مي ،غني سازي اورانيوم اي شامل حقّ انرژي صلح آميز هسته
اي با  از نظر پوتين در بعد منطقه. شوراي امنيت عليه ايران رأي مثبت داده و آنها را اجرا كرده است

 توجهكاي سياست خارجي روسيه مورد تواند به عنوان نقطه اتّ به شرايط موجود، ايران مي توجه
آخرين سنگر روسيه در منطقه  ،رويداد نامطلوب در سوريهبه هرگونه  توجهايران نيز با . قرار گيرد
يك اصل بنيادين در سياست خارجي پوتين اين است كه روسيه نبايد براي حمايت از . خواهد بود
بدين ترتيب هرچند ايران و سوريه براي . ان قديمي از منافع بنيادينش هزينه كندمتّحددوستان و 
ب با غرب قصد ندارد براي حمايت از آنها به كشمكش مخرّا مسكو هستند، ام اهميتروسيه با 
اين همان شرايط و عوامل محيطي نظام ). 9: 1395نژاد،  ابوالحسن شيرازي و بهبودي(وارد شود

بر سياست خارجي و روابط بين  مؤثّرالمللي است كه واقع گرايان ساختاري به عنوان عوامل  بين
روسيه را از تمايل  ،الملل ها بر آن تأكيد دارند و در اين زمينه شاهد هستيم كه عوامل نظام بين دولت

دهد و  ي بر عليه ايران در شوراي امنيت رأي ميدارد كه حتّ استراتژيك با ايران باز مي اتّحادبه ايجاد 
  . شود مسكو مي-تهران اتّحادمانع 

كاري با يكديگر را اي از هم و گسترده جديدهاي اخير دو كشور روسيه و ايران سطح  الدر س
در جوالي  5+1اي ميان ايران و گروه  هايي كه هم در حصول توافق هسته همكاري اند؛ آغاز كرده

چند ماه پس از توافق . ي را تجربه كردجديدنمود پيدا كرد و هم در سوريه فصل  2015سال 
لين بار بعد از روي كار آمدن روحاني، به تهران سفر نوامبر همان سال، پوتين براي او اي، در هسته

مشاور رهبري علي اكبر واليتي، ديدار پوتين و . كرد و از فرودگاه مستقيم به ديدار رهبر ايران رفت
ه در واليتي ك. خواند» ترين مالقات در تاريخ جمهوري اسالمي ايران مهم«آيت اهللا خامنه اي را 

ميان روسيه، ايران،  اتّحادبه مسكو سفر كرده بود، از دستور كار ايجاد يك  2015 ي اواخر ژانويه
بنا به . سوريه و حزب اهللا خبر داد كه كمي بعد يك مقام وزارت خارجه روسيه آن را تكذيب كرد
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شانگهاي گزارشي، در اين سفر پوتين تضمين داد كه از عضويت كامل ايران در سازمان همكاري 
   .)Georgetown Security Studies Review, 2015( حمايت كند
روي داد، زماني كه مطبوعات روسيه با  2016ديگر در روابط روسيه و ايران در اوت  اتّفاق

هاي خود را از يك پايگاه هوايي در شمال غرب  عناوين درشت اعالم كردند كه روسيه بمب افكن
اين اعالم انتقاداتي را در داخل ايران در پي . آورد به پرواز درمي ايران براي مأموريت در سوريه

روسيه خروج نيروهاي خود از سوريه  2016در ماه مارس . داشت كه پس از يك هفته خاتمه يافت
. )Katz, 2016: 6(هاي ايراني در تهران شد را اعالم كرد و باعث ابراز نگراني كارشناسان و ديپلمات

سوريه را رقم زد و عمالً با اين حركت ي مسأله ائتالفي با تركيه براي حلّمسكو در همان سال 
گويند كه روسيه عمالً ايران  برخي از منابع مي. آنكارا را به بخشي از راه حل بحران سوريه بدل كرد

را در ماه دسامبر بيرون از گود نگه داشته است و اين در حالي است كه مسكو و تهران چنين 
، حسن روحاني مهمان پوتين در كاخ 2017در ماه مارس . دانند از پايه بدون اساس ميتحليلي را 
همكاري دو كشور در بخش ي  مسألهالعاده داشت،  آنچه در اين ديدار بازتابي فوق. كرملين بود
ا حقيقت ام داشت؛روابط دو كشور ي هرچند ديدار روحاني و پوتين نشان از توسعه . انرژي بود

روابط رو به . رو هستند هايي در مسائل امنيتي و اقتصادي روبه هر دو طرف با چالش اين است كه
 :اي از جمله گسترش مسكو با تهران، در حال اثر گذاري بر روابط روسيه با ديگر بازيگران منطقه

خوشنود نيست و هيچ تمايلي  مسألهروسيه از اين ).  1396معصومي، (اسرائيل و عربستان است 
گسترش روابط با ايران باعث كاهش سطح روابط آن با رژيم اسرائيل، عربستان و ديگر  ندارد كه

 .ست اوراسياگرايي مسكو هستند، شوددر سيا توجهكشورهاي منطقه كه از محورهاي مهم و مورد 
به همين جهت، سعي در حفظ تعادل در روابط خود با ايران دارد و اين مهم همان عوامل ساختاري 

  . كند روسيه با ايران را براي مسكو ناممكن مي اتّحاداست كه ايجاد اي  منطقه
  

  رويكرد روسيه و ايران در بحران سوريه. 3
درحالي كه . هستند ن روسيه و ايران داراي تضارب آراصاحب نظران در مورد ماهيت گفتگو بي

كنند، ديگران  اي بين مسكو و تهران استدالل مي منطقه اتّحادقان در مورد ظهور يك برخي از محقّ
كنند كه همكاري بين ايران  بيني مي اصرار دارند همكاري بين دو كشور بسيار شكننده است، و پيش

روسيه و ايران در سوريه هر دو  اتّحادي مخالفان و حاميان نظريه . يابد و روسيه، به زودي پايان مي
هيچ يك از اين دو طيف در نتيجه  :گفت كه توان با اين حال مي. پردازند به استنادات پايداري مي

در حالي كه همكاري ايران و روسيه در سوريه نسبتاً تداومي . اند هاي خود درست عمل نكرده گيري
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 اتّحاداست، ليكن عواملي وجود دارند كه اجازه نخواهند داد اين گفتگو به يك سطح كامل از 
كند؛ نظام  گرايي ساختاري استدالل مي بر اساس آنچه واقع. اتژيك برسدسياسي و نظامي استر

كشورها به يكديگر اعتماد ندارند و اصل ،المللي نظامي آنارشيك است و در وضعيت آنارشي  بين
ر هستند، كشورها با در نظر تي و متغيهاي سياسي و نظامي اموري موقّ همكاري. بقا است ،اساسي

الملل بر سياست خارجي و روابط كشورها  كنند و نهايتاً ساختار نظام بين ميگرفتن سود نسبي عمل 
المللي به هم  اين نظر، روسيه و ايران در محيط حاضر نظام بين اساسبر. با يكديگر اثرگذار است

 .شود تحولت و مقطعي است و هر لحظه ممكن است دچار اعتماد ندارند، همكاري آنها موقّ
ظن و است، در ايران يك سوء ايران ن ميزان سود حاصل از همكاري باات نگرروسيه به شد

المللي و  بسياري از عوامل بين ،تر اعتمادي تاريخي نسبت به روسيه وجود دارد و از همه مهم بي
ي به تقابل باشند و روسيه تمايل استراتژيك روسيه با ايران مي اتّحاداي وجود دارند كه مخالف  منطقه

 . ندارد محيطيبا اين عوامل 

ت همكاري با روسيه پارچه بر ضرورسياسي ايران يك نظر واحد و يكقبل از همه، تشكيالت 
از منطق در پشت دخالت  ،گران ايراني، با احتياط ي سياست گذاران و تحليلحتّ. ددر سوريه ندار

، اكبر هاشمي رفسنجاني، 2015به عنوان مثال؛ در ماه اكتبر . كنند نظامي تهران در سوريه سؤال مي
زماني . بحران سوريه دارد به روشني بيان كرد كه يك نگرش انتقادي به هر تالش نظامي براي حلّ
و مخالف بمباران سوريه كه حمالت هوايي روسيه در سوريه مطرح شد، وي اظهار داشت كه ا

اي، مسكو همچنين در ميان  به طور غير منتظره. است، صرف نظر از اينكه هركسي آن را انجام دهد
 تهران در بحران سوريه و تعدادي از اعضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي فعالنقش  ،يسنّتحاميان 

هاي نظامي شديد با هدف  كه تالشگروهي ديگر، بر اين باورند . است دادهمورد انتقاد قرار  را
دخالت نظامي  ،تحت اين شرايط. گيرد تعيين سرنوشت را از سوريه مي حمايت از رژيم اسد، حقّ
آنها . براي نخبگان نظامي ايران است جديهاي سوريه، يك منبع نگراني  مستقيم روسيه در درگيري

ي در تعيين ممكن است تهران نقش مهمدر نتيجه  .مسكو پيروزي را از ايران سرقت كند نگرانند كه
هاي  برخي از رسانه ،عالوه بر اين. بازي نكند ،سوريه بعد از جنگ را كه سزاوار آن استي آينده 

كنند كه مسكو  كه اعتمادي به روسيه نيست و اشاره مي كنند گوشزد ميايراني به مقامات ايراني 
ي عربي حوزه  نها سرمايه گذاري پادشا براي افزايش ممكن است به سادگي تبادل با دمشق را

بين روسيه و كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس اين  فعالتماس . خليج فارس قطع كند
  . كند نگراني را تقويت مي
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ي اجماع دهنده ترين مسائل سياسي اساست كه در حس اي آيت اهللا خامنه اين ،حالبا اين 
در ديدار با والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در ماه نوامبر . است هاي مختلف نظرات و ديدگاه

تا  ايشانتصميم . سبز را براي همكاري ايران با روسيه در سوريه نشان داد ، وي چراغ2015سال 
طزيادي  حدكاران معتدل كه در آن زمان سياست ايران را در دست داشتند اكثريت محافظه توس، 

علي اكبر ، الملل رهبري پوتين به ايران، مشاور امور بين ره پس از سفبالفاصل. شد حمايت مي
استدالل كرد كه در  وي . رسمي همكاري بين ايران و روسيه را تدوين كرد نظر نقطه ،واليتي

ا در نهايت دو ام. هاي مسائل داشتند ي در برخي از جنبههاي متضاد گذشته روسيه و ايران ديدگاه
پايگاه خبري تحليلي اسپوتنيك فارسي، ( مسائل به توافق برسندي شدند كه روي همه  موفّقكشور 
2016 .(  

به مقامات ايراني آنچه را كه آنها در طول دهه  اًآغاز درگيري نظامي مسكو در امور سوريه، نهايت
 2000 يدهههاي  سالكه  راچ. داد ،)با روسيه فعالبرقراري همكاري ( گذشته به دنبال آن بودندي 

ي يك قدرت جهاني پيشرو بود كه بتواند به عنوان يك وزنه نزديك شدن به ايران به دنبال ،ميالدي
روسيه نامزدي براي اين نقش  ماًمسلّ ،يسنّتبه طور . عمل كند ،فشار آمريكا بر ايران تعادل در برابر

ات روسي از نزديك مقام. كرد همكاري مي تهرانبا  موردي ه طوركرملين ب ،در حالي كه ؛بود
همكاري ايران و روسيه را زير نظر داشتند تا اين اطمينان حاصل شود كه اين همكاري هرگز نافي 

) برجام(ي پس از امضاي طرح جامع اقدام مشترك حتّ اين، با وجود. گفتگوي روسيه با غرب نيست
تعادل در ي هاي تهران براي استفاده از مسكو به عنوان يك وزنه  برنامه،  5+1 بين ايران و گروه

آيت اهللا  توسط 2015هاي سپتامبر و دسامبر  اظهارات بين ماه. در منطقه تغيير نكرد ،برابر آمريكا
ايران هنوز هم به غرب اعتماد ندارد و مقابله با آمريكا را ادامه  رهبرينشان داد كه  اي خامنه
تقويت همكاري  باعثقابل ايران و روسيه در حفظ دولت بشار اسد در نهايت منافع مت. دهد مي

  . كرد رفت هموار انتظار آن مي ها تمد ي را كهشرايط شد و ايران و روسيه
مين أسوريه را با سالح، امكانات مالي و افراد داوطلب ت دولت از آغاز،ايران  در حالي كه

نيز پشتيباني ديپلماتيك از دولت بشار اسد، دخالت خود را ي كرد با ارائه روسيه تالش مي كرد، مي
اي  هظمنابع ايران به صورت قابل مالح 2015با اين حال در سال . در اين بحران محدود كند

در جنگ داخلي  تهران عميقاً .ي براي حفظ اسد كافي نبودندياين منابع به تنهاو  مستهلك شدند
برخي از كارشناسان بر اين باور بودند كه . ن درگير بودهاي عراق و يم بحرانسوريه و همچنين 

تا حدودي با محاسبات غلط ايران به وقوع  2015سقوط ادلب به دست شورشيان سوريه در بهار 
فرمان انتقال شبه نظاميان شيعه از  ،عليه داعش ور كمك به دولت عراق در مبارزهبه منظ. پيوست



  1396، پاييز و زمستان دومي  الملل، سال اول، شمارهدوفصلنامه سياست و روابط بين                  152

 

در  سوريه را بدون پشتيباني الزم ترك كردند و آنها متعاقباًاين نيروها  ؛،سوريه به عراق صادر شد
اي  سيستم توپخانه با دخالت مستقيم نظامي و با بهرگيري ازمسكو . شكست خوردند اادلب و پالمير

براي افزايش تعداد نيروهاي نظامي و را ايران  جديي انگيزه ،هوايي مؤثّرهاي  مدرن و حمايت
سوريه يك  ،ها در واقع در ذهنيت روس. تقويت كرد 2015در سوريه در اكتبر و نوامبر جنگ نيابت 

 سوي ديگر سوريه تنها دولت وابسته ي از. ابزار عليه نفوذ غرب در آسياي جنوب غربي است
روسيه در خاورميانه است و روسيه مشتاق است كه نشان دهد همچنان يك نيروي مهم در جهان و 

م هستند و عقب نشيني از آن مقد اكنون سوريه و ايران براي روسيه خطّ هم. سطح منطقه است
ي مينويي است كه به سوي حاشيه وغيرممكن است و شكست ايران در سوريه در يك مفهوم د

  ). 316: 1394سيمبر و ديگران، ( جنوبي روسيه ادامه پيدا خواهد كرد
ولي  ندمتفاوت ،كنند در سوريه دنبال ميي كه ايران و روسيه يها در حالي كه اهداف و انگيزه
. هر دو به حفظ نهادهاي باقي مانده در حكومت عالقمند هستند و اولويت فعلي آنها يكسان است

هاي  روسيه نگراني. دارند اسد خود را براي حفظ بقاي رژيم داليل خاص اگرچه هر دو كشور قطعاً
روسيه به عنوان قدرتي با ي پوتين براي ساختن دوبارههاي  ي با غرب و برنامهيامنيتي دارد و رويارو

هايشان حمايت  از عوامل كليدي است كه منجر شد مسكو از مقامات سوريه در مبارزه ،نفوذ جهاني
اش در مقابل آمريكا و  ت روسيه در قبال بحران سوريه و ايستادگيجدي. )Lukyanov, 2016( كند

 البتّه. در اصل در قالب مالحظات ژئوپليتيكي اين كشور قابل بررسي خواهد بود Tان آنمتّحد
،اگرچه روسيه منافع مادي و ملموس متعدا بدون ترديد مالحظات استراتژيك دي در سوريه دارد، ام

اي در خاورميانه، از  و مقابله با يكجانبه گرايي آمريكا و بازتعريف نقش خود در ترتيبات منطقه
). 61: 1395سرا،  زهراني و فرجي لوحه( ترين عوامل نقش آفريني مسكو در سوريه بوده است مهم

 ،، سوريه، عراق و يمن تشكيل شده كه از لبنان را»دفاع خطّي زنجيره « مفهوم ،كاران ايران محافظه
از ايران م دفاع مقد خطّي نشان دهنده ،كنند كه هر يك از اين كشورها بيان مي وبندي كرده   مفهوم

رهبري ايران  توسطدخالت نظامي ايران در سوريه نيز . الملل هستند اي و بين مخالفان منطقه در برابر
مشاور  ،دسامبرماه در . ي آن در برابر دفع آمريكا و اسرائيل استسنّتبه عنوان بخشي از موضع 

 كند صل ميبنان و فلسطين متّآشكارا سوريه را پلي ناميد كه ايران را به ل - علي اكبر واليتي -رهبري
  . تهران استفاده شودي تواند با كمك رژيم علوي به وسيله و اين پل تنها مي

اند كه به منظور حفظ منافع خود در سوريه بايد با يكديگر همكاري  روسيه و ايران درك كرده
كه در آن هر يك از شركا براي  اند مصلحتي تشكيل داده اتّحاديك در نتيجه مسكو و تهران  ،كنند

نه تنها  آنهادهد كه  چنين رويكردي نشان مي. هاي پيوسته دارند رسيدن به اهداف خود تالش
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ي هاي غير ضروري در مسائل يكنند كه از رويارو بلكه سعي مي ،كردهخود را هماهنگ  هاي يتفعال
هر گونه بحث در مورد مسائل مورد كنند و  آنها با هم سازش مي. ثانويه خودداري كنند اهميتبا 

به تعويق  ،اختالف را كه ممكن است از دستيابي هر دو طرف به اهداف اصلي شان جلوگيري كند
  . )Kam, 2016: 43( اندازندمي

نه روسيه و  -1: كند هاي ايران و روسيه را در سوريه محدود مي همكاري ،سه عامل ،با اين حال
مسكو هيچ گونه تمايلي به بخشي از يك اردوگاه طرفدار . كامل عالقه ندارند اتّحادنه ايران به يك 

 امر اين ،چرا كه ؛ندارد ،ري شوراي همكاري خليج فارسي به رهبدر مقابل ائتالف سنّ بودن شيعه
تهران نيز به دنبال . اندازد به خطر مي ،ي استميليوني سنّ 15امنيت روسيه را كه داراي يك جمعيت 

. خاطر روسيه از اين منافع چشم پوشي كنده اي ندارد كه ب و هيچ عالقه و پول اروپا استوري افنّ
چ گونه تهديدي براي است كه اقدامات روسيه در سوريه هي همسكو به اسرائيل تضمين داد -2

هاي  جنگنده ،2017در اواخر ماه آوريل . )Geranmayeh and Liik, 2016: 8( يستاسرائيل ن
ات را در فرودگاه دمشق مورد حمله قرار دادند كه به گزارشي روسيه كامالً از انبار مهماسرائيل يك 

ايران . بر خالف منافع ايران استامر اين  البتّه. ا هيچ اقدامي نكرده استاين حمله باخبر بوده ام
ئيل براي افزايش حضور خود در جنوب سوريه به منظور دسترسي بهتر به حزب اهللا و مرزهاي اسرا

در حال حاضر آنها نياز  .نهايي در پايان بحران استي ايران در انتظار يك نتيجه  -3 .كند تالش مي
  .دارند نهايي با روسيهي به تقسيم اين نتيجه 

. اند هاي همكاري بين خود را در سوريه درك كرده ايران و روسيه محدوديت ،رسد به نظر مي
در اغلب موارد  .براي ايجاد ساختارهاي فرماندهي مشترك ندارند شتابي ،هيچ يك از اين دو كشور

دهند تنها در مسيرهاي موازي براي رسيدن به اهداف حركت  روسيه و ايران به سادگي ترجيح مي
عوامل شوراي  جديبه طور  ،همكاري خود با ايران بودي هنگامي كه روسيه در حال توسعه. كنند

خواهد موقعيت خود را به  بديهي است كه مسكو نمي. نظر داشتهمكاري خليج فارس را نيز در 
چرا كه نگران روابط خود با عربستان به عنوان رهبر شوراي  ،جلوه دهدكامل ايران  متّحدعنوان 

 سرمايهي ه را به عنوان يك منبع بالقو عربستانكرملين هنوز هم  .همكاري خليج فارس است
هاي مالي و سياسي رياض و ابوظبي براي اجراي  حمايت .داردگذاري مالي براي روسيه در نظر 

ي يك مجتمع صنعتي مشترك و يا توسعه  ديت آميز پروژهاي مشترك با مصر و همچنين ايجاموفّق
و فصل بحران  هاي مسكو براي حلّ تالش ،ايران و روسيه اتّحاد. مهم است ،اي مصر صنعت هسته

 .تضعيف خواهد كرد، ر حاضر به گفتگو با روسيه استكه كمت را عربستان سعودي توسطسوريه 
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دهد نيروهاي  كشد و اجازه مي ي ميهاي شيعه و سنّ ييرويارو ميانروسيه را به  مؤثّراين به طور 
ي به تصوير بكشندكرملين را به عنوان دشمن جهان سنّ ،روسي در خاورميانه سياسي ضد .  
يك تهديد براي روسيه در منطقه باشد و امكان  جديتواند به صورت  مي چشم اندازيچنين 

گروه بندي . لطمه بزند ،ي استسنّ ميليون مسلمان عمدتاً 15دارد به امنيت داخلي روسيه كه داراي  
سلفي در شوراي همكاري خليج فارس از آغاز جنگ داخلي در سوريه، روسيه را به عنوان صليبيون 

 50 حدود كه كرد دريافت هشدار يك مسكو ،2015 سال اكتبر در. نداكش به تصوير مي جديد
 ايدئولوژيكي اين يك پس زمينه  .رساندند امضا را به مسكو عليه جهاد اعالم ،عربستان روحاني

براي وحدت نيروهاي راديكال در سوريه ايجاد كرده است و براي حاميان اسالم راديكال در 
. كند اسالم گرايان داخل روسيه فراهم ميالزم براي حمايت مالي از ي انگيزه  ي همكاريشورا

 تصوير بهبود براي تالش است ممكن نيز رياض با تهران ديپلماتيك رويارويي در روسيه سكوت
نظامي در سوريه، دو انتخاب ضعيف داشت؛ ي روسيه قبل از مداخله . باشد يسنّ جهان در مسكو
. شدن با پيامدهاي عدم اقدام عدم مداخله و مواجه) مداخله در جنگ داخلي سوريه، ب) الف

اش براي مداخله از  ا انگيزهساز است، ام دانست كه اوضاع در سوريه بسيار مشكل اگرچه روسيه مي
  : گرفت مي تأثير ،پنج عامل تاكتيكي زير

براي حفظ سوريه به عنوان يك كشور منحصر به فرد و سكوالر، روسيه همواره از تغيير رژيم در  .1
  . )Allison, 2013(كرد  كرد و با هر تالش ائتالفي به رهبري آمريكا، مخالفت مي ميسوريه انتقاد 

سناريوي غم انگيز ي براي جلوگيري از سقوط يك رژيم هم پيمان و جلوگيري از تكرار دوباره  .2
تصميم  .)Klein, 2012: 4(افي در ليبي كه فروپاشي سريع آن كشور را به ارمغان آورد حذف قذّ

روسيه در آن زمان براي حمايت نظامي از اسد، كه ممكن بود كشورش به يك دولت شكست 
 ،اي ي و منطقهمحلّي جنگ ساالران چندگانه  توسطخورده تبديل شود، در نهايت حكومت كردن 

  . )Kuznetsov, 2015: 3(حقيقتاً بسيار واقع گرايانه بود 
ائتالف به رهبري آمريكا و نشان دادن توان نظامي » چترامنيتي«نشان دادن ظرفيت شكست  .3

روسيه، همچنين براي ي ادخانهها در زر ترين سالح روسيه، از جمله استفاده از برخي از پيشرفته
 . )Hill, 2013( جلوگيري از مداخالت نظامي غرب در مناطق ذينفع روسيه

هاي  ه و راديكالي روسيه با از بين بردن بسياري از دشمنان بالقوبه منظور حفاظت از امنيت ملّ .4
 The( اند ها در عراق و سوريه پيوسته كه به تروريست روسي 5000تا  4000و بازگرداندن  اسالمي

Moscow Times, 2014(.    
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در آسياي مركزي در حال رشد  جلوگيري از بنيادگرايي اسالمي و يا گروهي كه مانند قارچ .5
   هاي فعلي، كه براي روسيه و چين در  ثباتي در منطقه و به چالش كشيدن رژيم هستند و يا بي

  . اقتصادي و همكاري متقابل اين منطقه بسيار مهم استي توسعه ي آينده
بر اساس آنچه در مورد حضور سياسي و نظامي روسيه و ايران در بحران سوريه و  بنابراين

هاي  كنيم كه با وجود همكاري رويكرد اين دو كشور در قبال اين بحران گفته شد، مشاهده مي
د كه ، بسياري از عوامل ساختاري و محيطي و موانع متعد دو كشور در بحران سوريهي گسترده

استراتژيك دو كشور با وجود اين حجم  اتّحادآنها ذكر شد، وجود دارند كه مانع ترين  برخي از مهم
  . شوند گسترده از همكاري، مي

  
  آن بر روابط با ايران  تأثيرراهبرد روسيه در خاورميانه و . 4

ي هاي منطقه جانبه با هريك از قدرت استراتژيك و همه اتّحادروسيه جهت عدم ايجاد هرگونه 
محورهاي مهم و داراي منافع، به يك ي حفظ تعادل و برقراري موازنه در روابط با همه خاورميانه و
خاورميانه اقدام كرده تا ي ت و موردي با هركدام از محورها و كشورهاي مهم منطقههمكاري موقّ
يك از   برداري از منافع حاصل از همكاري با تمام محورها و كشورها، خود را به هيچ ضمن بهره

ي كه روسيه در اس و مهمكشورها و مناطق حسي از جمله. د و محدود نسازدمحورها متعهاين 
خاورميانه به آنها نگاه داشته و سعي در حفظ روابط با اين كشورها و مناطق دارد، رژيم اسرائيل و 

هاي اخير و با شكل گيري بحران سوريه و درگيري اين  كه در سال ي خليج فارس استحوزه 
ها در بحران سوريه، مسكو همواره روابط خود با اين كشورها را هرچند داراي منافع متضاد  طرف

اين مهم در بسياري از مواقع در روابط روسيه با ايران . باشند، حفظ كرده است در بحران سوريه مي
مسكو و تهران شده ي جانبه همه اتّحادسياري از محورها مانع همكاري و گذار بوده و در بتأثير

هاي بسيار مهم و نزديك روسيه و ايران در بحران سوريه، اين  ي با وجود همكارياست و حتّ
ت با تمام محورها از جمله رژيم صهيونيستي، در محورها و همكاري موقّي سياست نگاه به همه

استراتژيك روسيه و ايران با  اتّحادگرايي روسيه، مانع از  اورميانهاستراتژي و سياست خارجي خ
و  مسألهبه منظور روشن شدن بيشتر . وجود همكاري عميق و گسترده در بحران سوريه، شده است

           واكاوي روابط روسيه با هركدام از محورهاي مذكور، در زير روابط روسيه با رژيم اسرائيل
    اين روابط بر روابط  تأثيريج فارس تبيين خواهد شد، به جهت اينكه و شوراي همكاري خل

  . تهران تشريح گردد- مسكو
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ي همكاري خليج روابط روسيه با كشورهاي شورا: كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس .الف
ي ستراتژيك كه عرصه ا-ت مانند شركت در ترتيبات جغرافياي سياسيمنافع بلند مد توسط فارس،

منافع  توسطروابط روسيه نيز به همان اندازه . شود هدايت مي ،كنند جهاني نفت و گاز را تعيين مي
الملل به دنبال  هاي بين يعني از هر فرصتي براي كاهش اثرات تحريم ؛شود ت اداره ميكوتاه مد

زني  هگذاران خارجي روسيه به رويكرد چانسياست. كند استفاده مي 2014مارس الحاق كريمه در 
باور  يالملل مسائل استراتژيك بين براي دستيابي به پيشرفت در حلّ مؤثّربزرگ به عنوان يك راه 

لين اين او ،از عربستان سعودي ديدن كرد 2007 يدر اين راستا والديمير پوتين در فوريه .دارند
  . اي بزرگ بود به منظور تسهيل در معامله وسفر رسمي رهبر روسيه به عربستان 
هاي  عواقب ناشي از تحريم كند كه تالش ميروسيه  ي همكاري،به دنبال تعميق روابط با شورا

گرايش به خاورميانه  ،در نتيجه .اقل برساندرا به حد 2014پس از الحاق كريمه در سال   يالملل بين
با . به روسيه تحميل شده است ،سات مالي غربسؤبه م كايه گذاران آسيايي براي كاهش اتّو سرما

روسيه به دنبال منافع در  ؛براي مثال. اين حال روسيه تنها به دنبال سرمايه گذاري در شورا نيست
تا . تي و فضا است.اي، آي ي، پتروشيمي، هستهيزيست پزشكي، داروي هاي مشترك در زمينه پروژه

روسيه همچنين به شكستن انحصار . ستتر از انتظار روسيه بوده ا كنون حجم تجارت بسيار پايين
با  هاي پيشرفته فروش بلكه ايجاد شركت توليد سالح نه تنها در ،غرب و آمريكا در تجهيزات نظامي

بين روسيه و  يترجديدتر و  روابط گرم توان كه ميدوم اين است ي نكته . بسيار عالقمند است آنها،
هم روسيه و هم كشورهاي . داشتانتظار  ،به عوامل ساختاري و تاكتيكي توجهبا  ي همكاريشورا
ماج مسلمانان راديكال آتر را كه  هاي امنيتي عميق توانند خدمات و همكاري همكاري مي يشورا
       :تر به چهار شرط كليدي نياز دارد صميمانهروابط گرم و  ،با اين حال. بازتعريف كنند ،هستند

 روسيه و - 2 .نياز دارند» مناطق كور«به موافقت روي  ي همكاريهاي شوراروسيه و كشور -1
ي نياز دارند كه روند پنج ولهاي بين الد كمسيون سطح بااليي در كار در جديدبه ت ي همكاريشورا
تصميم گيرندگان ي مذاكرهجلسات حضور در احزاب را از ي كنند و همه توقّفگذشته را مي ساله

همكاري در نفت و گاز، سرمايه گذاري با حجم باال، ظرفيت  :مانند اساسيهاي  در زمينهاصلي 
اي با مخالفت مستقيم  چنين توسعه - 3. هاي نظامي محروم كنند اي غير نظامي و همكاري هسته

توانند به  مي ي همكاريشورا كه روسيه واست، يعني اينت سوريه تحوال - 4 .آمريكا مواجه نشود
اين امكان . درگير شوند ،ل يكديگرندآن هر دو طرف مكم بازسازي سوريه كه در رد فعالطور 

تواند برخي از  مي ي همكاريشورا ص  محدود داشته باشد ووجود دارد كه روسيه بودجه و تخص
ها و بسياري از منابع مالي را بهبود دهد صتخص )Kozhanov,2016: 24( . 
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 جدياستراتژيك ي مكاري در ايجاد يك رابطه در حالي كه روسيه و كشورهاي شوراي ه
تنها كشور . پيشرفت زيادي نداشته است ،توسطهاي كوتاه و م هاي آنها در دوره ا تالشام ،هستند

 2014در اكتبر سال . ايم، بحرين است عضو شوراي همكاري كه شاهد رشد روابط آن با روسيه بوده
بين ي رابطه .مالقات كرد هيدر روس - فهيآل خل يسيحمد بن ع -نيبا پادشاه بحر نيپوت ريميوالد

هاي نظامي و  پادشاه بحرين بر همكاري 2015روسيه و بحرين به رشد خود ادامه داد و در اوت 
 ,Melkumyan(خليج فارس تأكيد كرد ي دفاعي دو كشور براي حفظ امنيت و ثبات در منطقه

دفاع در ابوظبي، روسيه و كشورهاي  يالملل ، در جريان نمايشگاه بين2015در بهار  .)15 :2015
ت ا آنچه بسيار شگفت آور بود شدام. كردند دي را باهم امضاقراردادهاي متعد ،شوراي همكاري

الملل سن  ها و حجم قراردادهاي روسيه با عربستان سعودي در جريان انجمن اقتصادي بين تماس
  .بود 2015در ژوئن پترزبورگ 

مذاكرات «چهارمين نشست ي روسيه و عربستان در افتتاحيه ي وزيران خارجه 2016در ماه مه 
در مسكو در خصوص مسائل مختلفي از جمله  »استراتژيك روسيه و شوراي همكاري خليج فارس

. مذاكره كردند ،هاي منطقه بحران مبارزه با تروريسم، تقويت روابط بين دو كشور و تالش براي حلّ
شود،  ا آنچه در اين ميان مانع همكاري بيشتر شوراي همكاري و به ويژه عربستان با روسيه ميام

بخصوص در بحران سوريه است كه باعث نارضايتي و عدم اعتماد  ،همكاري عميق روسيه با ايران
اشنگتن، نشان داد شاهزاده محمد بن سلمان از و 2016عربستان به روسيه شده و بازديد ماه ژوئن 

 ,Kosach and Melkumyan(قديمي خود يعني آمريكا دارد  متّحدبيشتري به ي كه عربستان عالقه 

2016: 5( . 

روابط كنوني روسيه با اسرائيل بر اساس سطح بااليي از عملگرايي متقابل و : اسرائيل .ب
و  هاي نظامي و سياسي و داد در عمق همكاري يتوجهبهبود قابل  ،اي كه به گونه ؛به استسمحا

 شگفتي تمام به تشكيلتعامل روسيه در سوريه با  .شود سال گذشته ديده مي 5ستد آنها در طول 
 ،آني نتيجه .انجاميداز روابط هماهنگ و همكاري براي روابط روسيه و اسرائيل  جديدي يك اليه

و  بورشچوسكايا(بود اي و باال بردن وضعيت روابط ويژه آنها  همكاري بهتر در سياست منطقه
از جمله وجود يك ميليون  ،دي در روابط روسيه و اسرائيلمتعد مؤثّرعوامل ). 1395پور،  قربان

اين شهروندان روسي زبان از روسيه  .وجود دارد ،اند اسرائيلي كه از شوروي سابق به اسرائيل آمده
كنند، در زندگي فرهنگي روسيه سهيم هستند و روابط  كنند، تلويزيون روسيه را تماشا مي ديدار مي

در  ؛اي كه روسيه با اسرائيل روابط نزديكي دارد به گونه. مي دهندتجاري قوي با روسيه را توسعه 
به عنوان كسي كه خود از روسيه به اسرائيل ، ايگدور ليبرمن جديدي وزير خارجه 2009ماه مه 
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در طول . المللي در مسكو شركت خواهد كرد مهاجرت كرده، اعالم كرد كه در كنفرانس صلح بين
مداوم از روسيه به اسرائيل به طور ها  تجارت با اسرائيل افزايش يافته و توريست ،گذشتهي دهه 

اعتمادي براي اسرائيل است، به كه شريك قابل  كند تا نشان دهد روسيه تالش مي. كنند مسافرت مي
كوشكي و (دهد قرار مي توجهيند صلح پايبند است و مالحظات امنيتي اسرائيل را نيز مورد فرآ

   ).49: 1393طاهري بزي، 
والديمير  -جهاني يهود از رئيس جمهور روسيهي رئيس گنگره  2016در ماه آوريل سال 

ر كرد و گفت كه يهود ستيزي در هايش در مبارزه با يهود ستيزي در روسيه تشكّ براي تالش -پوتين
در حالي كه در اروپا هنوز در يك سطح باال قرار  ،روسيه كاهش يافته و به سطح پاييني رسيده است

ي در ثبات توجههاي يهودي روسيه سهم قابل  رئيس جمهور پوتين در پاسخ گفت كه سازمان. دارد
نشانه  و بيشتر شد 2016چنين اظهارتي در سال . ار هستيمزسياسي روسيه دارند و ما بسيار سپاسگ

كين ياكوف داليل برا .تر بود تمايل متقابل روسيه و اسرائيل در حمايت از ايجاد روابط قويي 
دي براي چنين بهبودي را به طور خالصه در موارد زير آورده استمتعد:   

  هاي فسيلي روسيه؛  اسرائيل براي دستيابي به بازار سوختمندي  عالقه. 1
  هاي اسرائيل و نوسازي صنعتي آن؛ اوريروسيه به كنترل فنّي عالقه . 2
  امنيتي؛ي استراتژيك دو كشور براي توليد مشترك سالح و مشاوره - هاي نظامي همكاري. 3
  . )Rabkin, 2012: 200(ك غربيهاي دموكراتي دو كشور در مورد پايبندي به ارزشي نگرش ويژه. 4

مبادالت فرهنگي فشرده، سفر بدون رواديد، ارتباطات حمل و ي اگر به اين ليست قانع كننده
كاري اجتماعي در هر دو كشور، امتناع اسرائيل از محكوم  هاي مشابه محافظه هنقل گسترده، نشان

توانيم ببينيم روابط روسيه و  مي ،كنيمهاي غرب را اضافه  كردن الحاق كريمه به روسيه و نقد تحريم
هاي اخير روسيه نيز به طور مداوم از  در سال. )Cohen, 2016( اسرائيل قوي و پايدار باقي بماند

به  توجهبا  اخيراً .هاي اشغالي اجتناب كرده است هاي اسرائيل در سرزمين انتقاد مستقيم از سياست
از  ي عاريمنطقهي بر اساس ايدهفشاري بر اسرائيل پوتين وعده داده است كه  ،منافع اسرائيل

ي از يروسيه و اسرائيل نيز سطح باال. )Weiss, 2016(نيست هاي كشتار جمعي در خاورميانه سالح
 خود در سوريه از طريق يك خطّ هاي يتفعالالعات و هماهنگي را در مورد به اشتراك گذاشتن اطّ

 ,Zisser( دارند ،تلفن امن ويژه كه يك ارتباط مستقيم و رمز گذاري شده بين پوتين و نتانياهو است

2016: 9(.  
روسيه به ايران، ديميتري مددوف  300-لين محموله از سيستم موشكي اسبعد از تحويل او

با اسرائيل ي مسكو به خبرنگار اينتر فاكس در خصوص رابطه  2016نخست وزير روسيه در نوامبر 
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تواند  كس نمي به ايران تناقضي با روابط روسيه و اسرائيل ندارد و اينكه هيچ 300-تحويل اس :گفت
هدف مددوف از اين سخنان، دادن . بر سر ماجراي سوريه بين ما و اسرائيل اختالف ايجاد كند

. سر اين مسائل بوداطمينان خاطر به اسرائيل و جلوگيري از بروز هرگونه اختالف ميان دو كشور بر 
جلوي همكاري روسيه و ايران را در منطقه بگيرد  ،كوشد تا با اقدامات سلبي در مقابل، اسرائيل مي

به روسيه، در همين چارچوب قابل  2016در سپتامبر  - رئيس جمهور رژيم اسرائيل- و سفر نتانياهو 
متقاعد كردن پوتين براي تغيير  كند تا با تروريستي خواندن ايران و نتانياهو تالش مي. تفسير است

شرايط در سوريه، به يك توافق ضمني با مسكو برسد و حضور ايران در منطقه را كمرنگ 
كند و براي دلگرمي دادن به  روسيه در اين خصوص يكجانبه عمل نمي البتّه .)Zisser, 2016: 6(كند

حمله موشكي اسرائيل به فرودگاه  به عنوان مثال؛ روسيه از. اسرائيل ممكن است اقداماتي انجام دهد
اكتبر . ا اقدامي نكرد و بعد از آن هم واكنشي نشان ندادخبر داشت ام 2017دمشق در ماه آوريل 

به عنوان بيست و پنجمين سال از روابط ديپلماتيك رسمي ترميم شده ميان روسيه و اسرائيل  2016
هاي اقتصادي و  خود خصوصاً در زمينهبه احتمال زياد، اين دو كشور به روابط . نامگذاري شد

  .  نظامي ادامه خواهند داد
 ؛خليج فارس از جملهي به آنچه از روابط روسيه با رژيم اسرائيل و كشورهاي حوزه توجهبا 

و همكاري  اتّحادگردد كه روابط روسيه با ايران و هرگونه  عربستان سعودي ذكر شد، روشن مي
روابط مسكو با اسرائيل و عربستان قرار  تأثيراستراتژيك دو كشور، همواره در زير سايه و تحت 

عناصر و عوامل محيطي بر گرايش  گرايي ساختاري، ي واقعبه عبارت ديگر، بر اساس نظريه . دارد
ابستگي متقابل و«تركيب  اين ترتيب، نوعي  گذارد و به  مي تأثيرو رفتار سياست خارجي كشورها 

هاي اخير و با شروع  در طول سال. دارد تأثيراين عناصر بر رفتار خارجي كشورها » ي فزاينده
تهران به - هاي اوراسياگرايي روسيه، روابط مسكو ت عربي در خاورميانه و پيگيري سياستتحوال

عميق و  تحول ،همكاري و همسويي اهداف و منافع دو كشور در بحران سوريهي واسطه 
ا با وجود اين حجم از همكاري، روابط دو كشور ام. چشمگيري داشته و بسيار گسترده شده است

اي  اي كه در زير سيستم منطقه اي بوده، به گونه المللي و منطقه ساختار نظام بين تأثيرهمواره تحت 
ابط با ساير مسكو، به حفظ همكاري و روي خاورميانه و به طور خاص در بحران سوريه، عالقه 

محورها از جمله اسرائيل و عربستان و تالش در حفظ تعادل در روابط با اين محورها در مقابل 
استراتژيك دو كشور شده و تعامالت روسيه با عربستان و  اتّحادگيري  محور ايران، باعث عدم شكل

  . تهران سايه افكنده است- طور خاص اسرائيل، بر روابط مسكو به
  



  1396، پاييز و زمستان دومي  الملل، سال اول، شمارهدوفصلنامه سياست و روابط بين                  160

 

   گيري نتيجه
رسد روابط روسيه با شوراي همكاري خليج فارس تقريباً در  بر بنيان آنچه گفته آمد، به نظر مي

هاي  ي در مواردي كه براي سالاين امر حتّ. ها داراي منافع متقابل و در حال رشد است زمينهي همه 
دامات دو متمادي منجمد شده بود، مانند كميسيون بين دولتي روسيه و عربستان براي نظارت بر اق

قطعي در مورد اينكه چرا روابط روسيه ي نتيجه ي ارائه . كند جانبه در توليد نفت و گاز، صدق مي
انجامد، دشوار  ت به طول ميو شوراي همكاري درحال رشد و بهبود است و اين افزايش تا چه مد

روسيه و شوراي بينيم اين است كه پتانسيل بسياري براي بهبود در روابط  آنچه به وضوح مي. است
به كنترل و استفاده از اين فرصت  موفّقهمكاري وجود دارد و اگر روسيه و شوراي همكاري 

  . شود در روابط روسيه و شوراي همكاري مي جديدي شوند، منطقه به زودي وارد يك مرحله 
اطمينان المللي و عدم  كه آنارشيك بودن نظام بين گرايي ساختاري؛ هاي واقع ه مفروضهب توجهبا 
اي بر  المللي و منطقه عوامل ساختار نظام بين تأثيربه دستاوردهاي نسبي،  توجهها از يكديگر،  دولت

به  توجهاست، اين است كه با  اهميتاز آن جمله است؛ آنچه حائز  ،سياست خارجي كشورها
روسيه و ايران كه با وجود برخي منافع مشترك در اكثر اوقات از ي روابط دوجانبه ي سابقه 

همگرايي، بيشتر به سمت واگرايي تمايل پيدا كرده است، ممكن است به زودي اين تعادل در روابط 
 جديايران هميشه يك رقيب . روسيه با ايران به نفع عربستان و شوراي همكاري به هم بخورد

گاه يك ايران  و روسيه هم از اين قاعده مستثني نيست و هيچبراي همسايگان خود بوده است 
در موضوع بحران سوريه، نه همكاري با ايران و حفظ . تابد قدرتمند و با نفوذ در منطقه را برنمي

است و  اهميتكه براي آن بسيار حائز  ،حفظ بندر طرطوس است :، بلكه اين منافع روسيه ماننداسد
ي وارد اين فضا شود كه منافع و موقعيت روسيه آسيب نبيند و حتّ ،اگر در جريان انتقال قدرت

براي مسكو بيشتر باشد، ديگر حفظ شخص بشار اسد يا همكاري  جديدامكان همكاري با دولت 
  . ي نخواهد داشتاهميتبا ايران براي روسيه 

گرايي  هاي اصلي واقع از مفروضه عنوان اصل اساسي نظريات رئاليستيقوا به ي موازنه 
گرايي ساختاري، يكي از راهبردهاي اصلي  واقعي بر اساس نظريه . باشد ساختاري نيز مي

ت حفظ منافع و تضمين سياسي، نظامي و اقتصادي با رقبا جهي ايجاد موازنه ،هاي بزرگ قدرت
ها همواره به دنبال  لتدر وضعيت آنارشي، دو. المللي است در وضعيت آنارشي بين امنيت و بقا

ي منافع و افزايش قدرت خود هستند و همكاري تا زماني ادامه خواهد داشت كه منافع و امنيت ملّ
توان موارد بسياري  امروز روسيه به رابطه و همكاري بيشتر با ايران ميي از داليل عالقه. ايجاب كند

ان پسا برجام در هراس است، سعي دارد با را برشمرد، از جمله اينكه؛ روسيه از نفوذ آمريكا در اير
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خاورميانه افزايش دهد، بازار بزرگ ايران ي نفوذ خود را در منطقه ،استفاده از بازوي توانمند ايران
اطمينان  ،تر را براي صادرات كاالهاي اقتصادي و نظامي خود در انحصار داشته باشد و از همه مهم

شد روسيه در  از داليلي هم كه باعث مي. د حاصل كندكافي را از امنيت در مرزهاي جنوبي خو
توان به  اي تا حدودي از ايران دفاع كند، مي هاي شوراي امنيت و گفتگوهاي هسته جريان قطعنامه

تالش براي جلوگيري از اينكه آمريكا خود را داور و حاكم نهايي امنيت  -1: موارد زير اشاره كرد
ثبات  آمريكا يا اسرائيل به ايران كه مرزهاي جنوبي روسيه را بيي از احتمال حمله  -2منطقه كند، 

هاي  ها و قطعنامه اثر كردن برخي از تحريم وتو و بي با استفاده از حقّ -3جلوگيري كند و  ،نمايد مي
هاي  كر همكاريالذّ اگر به موارد فوق. )Juneau, 2014: 95(عليه ايران، ايران را به خود وابسته كند 

كه دشمن اصلي ايران در خاورميانه است و در حال  - رژيم اسرائيل را هم اضافه كنيم روسيه با
يشتر ايران و هاي ب حسنه با روسيه دارد و يك مانع اصلي بر سر راه همكاريي حاضر يك رابطه

راهبردي  اتّحادتوان گفت كه روسيه هيچ تمايلي ندارد كه يك  به درستي مي - روسيه در منطقه است
موردي و مقطعي باقي خواهد ماند با ايران تشكيل دهد و همكاري دو كشور باهم در حد )Lain 

and Sutyagin, 2016: 24( .  
المللي، از  عدم اعتماد كشورها به يكديگر و نبود اطمينان از طرف مقابل در وضعيت آنارشي بين

هم بر اساس  جمهوري اسالمي ايراندر طرف ديگر، . گرايي ساختاري است ديگر مفروضات واقع
ظن نسبت به روسيه دارد، وءاعتمادي و س بي روابط با روسيه، همواره يك حسي الگوي صد ساله

امروز هميشه به دنبال نفوذ در منطقه و ي زيرا هم حكومت تزارها و شوروي و هم روسيه 
خواهد به هيچ  ايران نمي اند و بر اساس اصل نه شرقي و نه غربي، دسترسي به خليج فارس بوده

د و وابسته به روسيه كند، بلكه به دنبال اين است كه از ها وابسته باشد و خود را متعه يك از قدرت
 ،براي مثال، به دنبال بحران كريمه پيشرفت و اعتالي خود استفاده كند؛ظرفيت تمام كشورها براي 

خواهد با قرار گرفتن در كنار  و ايران نمي اروپا با روسيه بسيار تيره شده استي يهاتّحادروابط 
  . هاي اروپا محروم كند اوري و سرمايهخود را از فنّ ،روسيه

يك  _خصوص در بحران سوريهه ب - توان گفت كه روابط و همكاري ايران و روسيه مي بنابراين
راهبردي ناميد و  اتّحادتوان آن را يك  مصلحتي است و نمي اتّحادهمكاري موردي و مقطعي و يك 

ها و  ذكر اين استدالل البتّه. راهبردي تبديل نشود اتّحادگاه به يك  رود كه هيچ در ضمن گمان مي
نتايج دليل بر اين نيست كه منكر روابط و همكاري عميق و مناسب ايران و روسيه در مسائل 

ت كه نشان دهيم اين شويم بلكه هدف اين اس ،به ويژه در بحران سوريه ،اي الملل و منطقه بين
مصلحتي و  اتّحادتواند به يك سطح استراتژيك و راهبردي برسد و بيشتر يك  ها نمي همكاري
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پايان . اي دارد هاي ويژه فراز و نشيب ،هاي اين گفتار ر نيست كه گمانهدور از تصو. مقطعي است
ه بعد از پايان حضور نظامي داعش در سوريه، خارج نشدن نيروهاي نظامي آمريكايي از سوري

ارتش تركيه و بسياري از حوادث ديگر شاهدي بر  توسطي از خاك سوريه يها داعش، اشغال بخش
  . ستمدعااين 
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