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Abstract 
There were signs of expanding Iran-Ukraine relations and, consequently, 
cooperation between the two countries; But on the other hand, the Islamic 
Republic of Iran has wider relations with Russia. Thus, despite this war (2022), 
expansion and interaction with Ukraine could affect Iran-Russia relations. 
Therefore, the present study, assuming the expansion and desire to improve 
bilateral relations between Iran and Ukraine, as well as Russia's sensitivities in 
this regard, seeks to answer these two questions: " What effect does the 
expansion of Iran-Ukraine relations have on Iran's relations with Russia? " And " 
What is Ukraine's goal in expanding ties with Iran? " Are. The method of 
answering these questions is descriptive-analytical. Findings show that Iran 
should try to make the most of the opportunity close to the EU and create 
opportunities in the field of energy security, including the transfer of gas to 
Europe, while relying on the existing socio-political realities in Ukraine. It must 
adjust to Ukraine in such a way that it does not become embroiled in tensions 
between the parties involved in the region outside the " near outside " of Russia. 
Because the continuation of relations with Russia is a " privileg" against the West 
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 تاریخ دریافت:
 ۱۴۰۱ تیر ۳

 : پذیرش تاریخ 
 ۱۴۰۱ مهر ۱۴

 :تاریخ انتشار
 ١٤٠١آبان  ١٤

 

 چکیده
  تحت   را  روسیه  و  ایران  روابط  تواندمی  اوکراین،  با  ایران.  ا.  ج  تعامالت  و)  اوکراین–  روسیه(  ۲۰۲۲  جنگ
 دو  مناسبات  ارتقای  به  تمایل  و  گسترش  دادن  قرار  فرضپیش  با  حاضر  یمقاله.  دهد  قرار  تأثیر

  گسترش   ـ۱: «پرسش   دو  به  است  تالش  در  روسیه،  هایحساسیت  همچنین  و  اوکراین  -  ایران  یجانبه
  گسترش   از  اوکراین   هدف  ـ  ۲«  و»    دارد؟  روسیه  با  ایران  روابط  بر  تأثیری  چه  اوکراین  و  ایران  روابط

  آوری جمع   روش.  است  تبیینی  -تحلیلی  گوییپاسخ   رویکرد.  دهد  پاسخ»    چیست؟  ایران  با  ارتباطات
  باید   ایران   که  دهدمی  نشان  کلی   نتایج.  است  اینترنتی  و  اسنادی  ای،خانهکتاب  هاداده  و  اطالعات

  پدیدآمده،   فرصت  از  کند  سعی  اوکراین  در  اجتماعی  -سیاسی  موجود  هایواقعیت  بر  تکیه  ضمن
 جمله  از  انرژی  امنیت  یحوزه  در  سازیفرصت   و   اروپا  یاتحادیه  به  نزدیکی  در  را  استفاده  بیشترین

  تنظیم   ایگونهبه  اوکراین  قبال  در  را  خود   سیاست  ایران   همچنین  و  دهد  انجام  اروپا،  به  گاز  انتقال
 با   روابط  استمرار  چراکه  نشود؛)  اوکراین–  روسیه(  درگیر  هایطرف  هایچالش  درگیر  خود  که  کند

 .است غرب با  مقابل در »ویژه امتیاز« روسیه

 کلیدواژه ها: 
  روسیه؛ اوکراین؛ ایران،

 .بحران واگرایی؛ همگرایی؛
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 مقدمه ١
استقالل یافته (از   هایهای سیاسی جمهوری گرایش 

اوکراین) پس  جماهیر  اتحاد  از  جمله    از   شوروی 
  به  «گرایش  ی کلیدسته  سه در   توانفروپاشی را می 

روسیه»، هم   هایسیاست   پیگیری  و   مرکز با  سو 
» و  بینابین»  سیاست    ضد   هایاستیس«پیگیری 

و  کرد.    تقسیم  غرب»   به  نزدیک   و   سوهم   روسی 
و سابق  شوروی  فروپاشی  از  پس  اعالم    اوکراین 

دلیل   به  تاکنون  سیاسی،    هایی وابستگ استقالل 
...   اقتصادیامنیتی،     یریگیپ  رغمبه  روسیه  به   و 
اعمال    همواره  اروپا  با   همگرایی   سیاست به  مجبور 

  در   .یک سیاست پاندولی میان این دو گردیده است
دو و  یدهه   طول    های دولت   یدوره   در   گذشته 
یانکویچ  ٣یوشنکو   ،٢کوچما   ،١کراوچوک  از   ٤، و    غیر 

به دلیل منافع شخصی  بود بقیه    گراغرب که    یوشنکو 
   .اندبه کرملین متمایل بوده و گروهی 

تأثیر   تحت  است  مربوط  ایران  به  که  جایی  تا 
اوکراین   و  ایران  با  ارتباط  در  داده  رخ  تحوالت 

و  نشانه  ارتباطات  گسترش  بر  مبنی  آن    تبعبههای 
ارتقای سطح همکاری وجود  تقاضای  دو کشور  های 

دارد، از سویی ج. ا. ایران روابط رو به گسترشی را با  
اوکراین    روسیه داشته است و گسترش تعامالت با

لذا  می قرار دهد؛  تأثیر  تحت  را  مناسبات  این  تواند 
با  مقاله حاضر  و    فرض ش یپی  گسترش  دادن  قرار 

ی ایران و اوکراین  دوجانبهتمایل به ارتقای مناسبات 
روسیه در این خصوص به    هایت یحساسو همچنین  
 زیر است:    سؤاالت گویی به دنبال پاسخ 

تأثیری   )۱ اوکراین چه  و  ایران  روابط  گسترش 
 بر روابط ایران و روسیه دارد؟ 

هدف اوکراین از گسترش ارتباطات با ایران   )۲
 چیست؟  

آیا اوکراین به دنبال تعامل با ایران فارغ از   )۳
 ی تعامالت ایران با روسیه است؟  نحوه 

 
1 Kravchuk 
2 Kuchma 

با    ییزداایران در مسیر تنش  در شرایطی که )۴
تحر رفع  برای  کاهش  و    هایم یغرب 

سیاسی  فشار  با  های  مواجهه  در  است، 
 چگونه باید رفتار کند؟  اوکراین

به    منظور  به این    سؤاالتپاسخ  در  شده  یاد 
پژوهش در گام اول به بررسی همگرایی و واگرایی و  
روابط ایران و روسیه با توجه به وضعیت روابط دو  

شود، گام دوم به تحوالت جدید و  کشور پرداخته می 
اوکراین    تحرکات و  ایران  خارجی  سیاست  در  نو 

اختصاص دارد، در ادامه و در گام سوم ضمن بررسی  
های  جایگاه اقتصادی اوکراین در جهان به توانمندی 

شود؛ در  اوکراین در بازار تسلیحات نیز پرداخته می 
با   ایران  تجاری  مبادالت  بررسی  ضمن  چهارم  گام 

تجاری    روسیه و اوکراین سهم هر کشور در مبادالت 
اهمیت    دوجانبه  پنجم  گام  در  شد؛  خواهد  روشن 

  درنهایت اوکراین برای روسیه شرح داده خواهد شد و  
یافته تحلیل  نتیجه ضمن  ارائه خواهد  ها  نیز   گیری 

 شد. 

 ی پژوهشپیشینه ٢
روسیه  یدرباره  و  ایران  اوکراین،  و   فاتیتأل  ایران 
  یدهنده نشان   که  است  گرفته  صورت  یمتعدد

  . است بوده شمندانیاند نگاه از موضوع نی ا تیاهم
  و   بحران  دوران   در  ن یاوکرا  ـ  ران یا  ی بررس  ما  هدف   اما
که این موضوع در   است  هیروس  با روابط   بر   آن  ریتأث

مقاله  قرار  هیچ  توجه  مورد  خارجی)  و  (داخلی  ای 
به   بیشتر  شده  اشاره  هم  اگر  است.  نشده  گرفته 

 است.   ۲۰۱۴صورت پراکنده و مربوط به بحران 

جست  حسب  مقالهبر  این  وجو،  در  خارجی  ی 
ی فارسی  خصوص نگاشته نشده است. اما دو مقاله 

عمده  بیش  آن که  مطالب  از  کپی  ی  هم  روی  از  ها 
و چهره  علم سیاست به جا  شده است  از  ی خوبی 

این دو    بهنگذاشته است، چاپ شده است. در ادامه  

3 Yushenko 
4 Yankovic  
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اشاره خواهد شد و امیدواریم که دیگر شاهد   ١مقاله
 های غیراخالقی نباشیم: چنین کار 

 
 ی تحقیق (منبع: نگارنده) پیشینه   ١جدول  

نویسنده/  
 نویسندگان 

عنوان/ سال  
روش پژوهش/   ال اصلی سؤ چاپ 

 ها/ نتایج کلی یافته ابزار گردآوری

محمد نونژاد  
و مرتضی  

 کریمی

  و ه یروس تقابل
  در کایآمر
  ریثتأ  و نیاوکرا

  یمل  منافع بر آن
 ۱۳۹۷ /رانیا

  ۲۰۱۴ بحران هایهشیر
  ست؟ و ی چ نیاوکرا
 کایآمر و ه یروس تقابل

  چه   نیاوکرا بحران در
  یمل  منافع بر  یریثتأ

  رانیا ی اسالم  یجمهور
 است؟  داشته

  –توصیفی 
تحلیلی/  

ای و  خانهکتاب
 اینترنتی 

  و هی روس  رقابت در شه ین، ریاوکرا بحران
  در  که داشت  کشور نی ا در کایآمر
  به ۲۰۱۴ بحران  و  یآب ،ینارنج هایانقالب
  وقوع کهیطوربه .دی رس ظهور  یمنصه
  -مسکو روابط تیتقو باعث مذکور بحران
  رانیا یمل   منافع تحقق  یراستا در تهران

 . شد

احسان  
فالحی و  
اسداله  
 عامری 

های  ریشه
  و اوکراین  بحران

  بر آن تأثیر
  ملی  منافع 

  جمهوری
  /ایران  اسالمی

۱۳۹۵ 

  ۲۰۱۴ بحرانهای ریشه
  چیست؟ و  اوکراین

 آمریکا و روسیه  تقابل
  چه   اوکراین بحران در

  ملی  منافع بر  تأثیری
 دارد؟  ایران

  –توصیفی 
تحلیلی/  

ای و  خانهکتاب
 اینترنتی 

  و روسیه  رقابت در اوکراین، ریشه  بحران
  در که  دارد  کشور این در آمریکا

  به ۲۰۱۴ بحران  و  نارنجی، آبی هایانقالب
  بحران این  .است رسیده ظهور  یمنصه
  در تهران  -مسکو  روابط تقویت  باعث

  خواهد   ایران ملی  منافع تحقق  راستای
  ملی منافع  مدعا این  آزمون برای .شد
  و  ایداخلی، منطقه  سطح  سه  در ایران

 . است شده  بررسی المللیبین
 

(با   گرفتهصورت   هایپژوهش   بی ترت  نیبد
  ی مستقل منبع که  دهندمی  نشان یابی باال) مشابهت 

  . است  نگرفته  صورت  پژوهش   ن یا   موضوع  در
مقاله پیش  بنابراین  مقاالت  ی  با  جهت  دو  از  رو 

می  نو  نگاهی  دارای  و  متفاوت    اول باشد:  کارشده 
و    در  ما  مطالعات  یمحدوده   نکهیا ایران  روابط 

  است   شده   یسع  دوم   .است   اوکراین در دوران بحران
  بر   آن   ریتأث  و  بحران   دوران  در   نیاوکرا   ـ  رانیا   روابط
  که   ردیبگ  قرار قیتحق و  یبررس مورد هیروس با روابط

علمی    کنون  تا پژوهش  هیچ    قرار   ی بررس  مورد در 
   .است نگرفته

 
الملل منتشر  ی مطالعات روابط بیننامههر دو مقاله در فصل  ١

 شده است. 

 

 چارچوب نظری ٣
که    ٢همگرایی  است  واحد   هادولت فرآیندی  های  یا 

از   مجزا  اقتدار    همسیاسی  از  بخشی  از  داوطلبانه 
دست  جهت  آن  اعمال  و  اهداف  خود  به  یابی 

برتر    نظرصرف مشترکشان   قدرت  یک  از  و  کرده 
(میتبعیت   از  ٢٢- ٢٣:  ١٣٧٧کاظمی،  کنند  یکی   .(

مهم مطالعاتی در مسائل سیاسی و روابط   های حوزه
المللی مجموعه مباحث مربوط به همگرایی است  ینب

موضوعات   و  آن  خصوص  در    مانند   اشمربوطهکه 
روند یه اتحادیی،  گرامنطقه و  جهانی،  ها  های 

2 integration 
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و  یهنظر های  یدگاه د مختلفی    نظراناحب ص پردازان 
طرح   را  ارنست    .اندکرده خود  مانند؛  اندیشمندانی 

  ٤کارل دویچ   ،٣رونالد بوجاال   ،٢امتیای اتزیونی   ،١هانس 
هایی  یهنظرنی هستند که  انظر صاحب   ٥و جوزف نای 

همگرایی را طرح و گسترش دادند و هر کدام تعاریف  
 اند. متعددی در مورد همگرایی ذکر کرده 

را یک فراگرد می  داند که  ارنس هاس، همگرایی 
های مستقل  حول محور آن بازیگران سیاسی و دولت 

ها در  رسند که منافع آن هر کشوری به این درک می 
که ج تأسیس مرکز جدیدی است  و  ایگزین  وحدت 

- ٣٨:  ١٣٩٧نجات،    های ملی شود (بیگی و راهدولت 
داند که در  ). اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می ١٣

اعمال   وسایل  روی  مؤثری  کنترل  سیاسی  نظام  آن 
فرآیندی   را  همگرایی  دویچ  کارل  دارد.  خشونت 

داند که ممکن است به وضعیتی منتهی شود که  می
لمرو به احساس  ها در یک قدر آن گروهی از انسان 

اند  ها دست یافتهها و رویهوجود نوعی جامعه نهاد 
می  که  است  قوی  حدی  تا  احساس  این  توان  و 

بینی کرد که تا مدت طوالنی این حالت تداوم  پیش 
 ).  Deutschehe,1987:198-199خواهد داشت (

تعاریف   این  تمامی  تعریف مشترکی  می در  توان 
الش بر این است  یافت مبنی بر اینکه در همگرایی ت

اختالف  عوامل  از  و  که  و  ینهزمزا  هویتی  های 
ناسیونالیستی، پایبندی بیش از اندازه به منافع ملی،  

های  های جغرافیایی و حتی حاکمیت مطلق کشور مرز
شود  منطقه، به نفع اهداف جمعی و مشترک کاسته  

همگرایی  ٦٢:  ١٣٩٢قربانی،  ( اوصاف  این  با   .(
و  ترمهم سازوکار  کنشگران  ررنامهب ین  بین  یزی 

عرصه  در  خود  اهداف  به  رسیدن  جهت  ی  منطقه، 
المللی است؛ چراکه در اغلب  ین بی و  امنطقه داخلی،  

همگرایی   برای  یوه شموارد،  های  درگیر  وفصلحلای 
و  امنطقه آن  ینبی  طی  که  است  یج  تدربهالمللی 

واحد همه بر  ی  در  را  سیاسی  در  می های  و  گیرد 
یا  یانم باعث گسترش همگرایی در    بلندمدتمدت 

 
1 Ernst Hans 
2 Emtiai Etzioni 
3 Ronald Bujala 

تحقق  ؛  دشومیمنطقه   دنبال  به  بنابراین همگرایی 
«وحدت   قالب  در  چه  ی»،  امنطقهوحدت 

«وحدت  گرامنطقه« ساختاری»،  «وحدت  یی»، 
 جهانی» و «وحدت فرامذهبی» است.  

در لغت به معنای دوری و تباعد است.    ٦واگرایی 
از نظر مفهومی عبارت است از؛ تفکیک و جدایی از  

از هدف مشترک و حرکت   هاآن دور شدن   - همدیگر 
(   های هدف به سمت   نیا،  خاص  ).  ٨٢:  ١٣٨٥حافظ 

واگرایی فرآیندی است که کنشگران منطقه به دالیل  
شکاف ساختاری،  متراکم،  تعارضات  اجتماعی  های 

بحران   های نظام و  مشابه  ادوار  اقتصادی  های 
؛ مشارکت، مشروعیت، هویت، توزیع، نفوذ  گانهپنج 

ای و  های منطقهتر از همه وابستگی به قدرتو مهم 
نمی فرامنطقه به  ای  همگرایی  وسوسمت توانند  ی 

این مفهوم    درواقع).  ٢٥٤:  ١٣٨٤قوام،  کنند (حرکت  
است.  به معنی از بین رفتن «وحدت و یکپارچگی»  

که   هست  نیز  شدن»  «تجزیه  معنی  به  همچنین 
عوامل مختلفی سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی  

 و فرهنگی در آن دخالت خواهند داشت.  

در   مختلفی  عوامل  نظریات،  این  اساس  بر 
بین  نظام  در  تعارض  ایجاد  و  مؤثر  واگرایی  المللی 

از لحاظ سطح تحلیل تعارض می  بر  است که  توان 
انسانی،  هامتغییر متغییر  جمله؛  از  گوناگونی  ی 

واحد  سیاسی  اجتماعی،  نخبگان  سیاسی،  های 
دخالت داشت. بنابراین با توجه به بررسی همگرایی  

د این دو نظریه توانایی و  رسمی و واگرایی، به نظر  
ظرفیت قابل قبولی برای تبیین گسترش روابط ایران  

د. چراکه  اوکراین و تأثیر آن بر روسیه را داشته باشن  -
تواند آن را  همگرایی به هر کدام از این کنشگران می 

با دیگری در مسیر واگرایی قرار دهد. خصوصاً روسیه  
مؤلفه  سابقه که  با  متعدد  واگرایی  تاریخی  های  ی 

از   دارد.  ایران  با  خزر)  دریای  بحث  رو  ین ا (نمونه 
تحلیل این موضوع در چارچوب هر دو نظریه قابل  

 .  بحث و بررسی است

4 Carl Deutsch 
5 Joseph Nye 
6 divergence 
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 روسیه ایران ـ اوکراین در دوران بحران و تأثیر آن بر روابط با  . مهرداد حاللخور، آرش سعیدی راد

 روابط ایران و روسیه  ٣٫١
توان در قالب سه رویکرد  روابط ایران و روسیه را می 

رویکرد   داد:  قرار  توجه  رویکرد    ،نانهیبخوش مورد 
منفعت  رویکرد  و  رویکرد  بدبینانه  در  محور. 

های مثبت روابط  تمرکز بیشتر بر جنبه  نانهیبخوش 
می  قرار  روسیه  و  متحد  ایران  کشور  دو  و  گیرد 

پنداشته   واقع   .شوندمی راهبردی  رویکرد  یا  در  گرا 
ادامه  های است یسبدبینانه،   در  ی  روسیه 

اساس،    هایاستیس این  بر  و  شده  ارزیابی  تزاری 
روسیه در پی احیای تسلط تاریخی خود بر منطقه 

مواضع مشترکی ندارند. در   گونهچ یهبود و دو کشور 
مقابل دو رویکرد فوق رویکرد سومی هم در این زمینه 

محور  مطرح است که از آن با عنوان رویکرد منفعت 
که تنها    شود شود و در این رویکرد تأکید می یاد می 

ها، منافع ملی  ابزار سنجش سیاست خارجی کشور 
نیز   انتقادی  رویکردی  که  دیدگاه  این  بر  بنا  است. 
بلکه   نبوده،  راهبردی  روسیه  و  ایران  روابط  دارد، 
ایران و   این اساس روابط  بر  تاکتیکی است.  بیشتر 
روسیه همواره با نگاه امنیتی همراه است، نگاهی که  

تصادی و سیاسی سایه افکنده  های اقبر تمام زمینه
بدین می   سنگینی  همچنان   و رویکرد   کند.    ترتیب، 

نوسان    و   روسیه  خارجی   سیاست   در   زیگزاگی
سو   از   غرب  و   شرق  بین   آن   پاندولی   نیز   و   یک 

  هایدگاه ید   و  روسیه  مقابل  در  ایران  هایاستیس
سبب   سوی   از   مسائل  به   نخبگان   متفاوت   دیگر، 

  منطقی   روند  ک مسکو، ی  -تهران  روابط  تا  است  شده
  . باشد  شکننده  همچنان   روابط   این  و   نکرده   طی   را

های ذیل  البته دالیل اهمیت نسبی این روابط مؤلفه 
 است:  

با .۱ کنشگر  دو  هر  ی  قطبتک نظم    مخالفت 
 ؛ آمریکا

 ؛ ١اتمی ایران  ینقش روسیه در پرونده  .۲

 
ایران،  سازیغنبا    مخالفت  ١ خاک  در  اتمی  به  رأی  مثبت  ی 

ی شورای امنیت علیه ایران، پیمان منع گسترش و خلع هامیتحر
از نکات بارز   ٣٠٠دفاع موشکی اس    یی و سامانهاهستهسالح  
پرونده  ینیآفرنقش در  روسیه  شمار    یمنفی  به  ایران  اتمی 

و    امنیتی  - تعامالت نظامی .۳ ایران  و سیاسی 
 ه؛  روسیه در سوری

در  فرصت  .۴ پساتحریم  جدید  اقتصادی  های 
 ؛  دوجانبهو گسترش تعامالت اقتصادی  ایران  

و   .۵ نفوذ  کاهش  و  کردن  برای محدود  تالش 
 حضور آمریکا در غرب آسیا؛  

مخالفت با حضور آمریکا و ترکیه در آسیای   .۶
 مرکزی؛  

گسترش  .۷ مذهب    یی گراافراط   مخالف  سنی 
 در سطح منطقه. 

ها  محدودیت   اشتراکات یادشده نباید از رغم  علی 
که  درحالی غافل شد.   بین ایران و روسیهو اختالفات  

گذشته،  قرن  ربع  در  روسیه  و  ایران  روابط  سطح 
یافتبه ارتقا  استتدریج  نشد  ،ه  باعث  عامل  ه  این 

های روسیه که  تا پیگیری آن دسته از سیاست  است
تأیید   نظر   ، نیست  ایرانمورد  به  گردد.    متوقف 

رسیدهمی برآورد  این  به  مسکو  که    است   رسد، 
به  خصمانه ماهیت  و    یشدت  ایران  میان  روابط 

سمت   به  تهران  که  شد  خواهد  آن  از  مانع  آمریکا 
– هاکاهش روابط با مسکو در خصوص آن سیاست 

   .کند  حرکت –بود  کشور  دو  میان اختالف محل که

که روسیه به دنبال روابط خوب و مثبت با  ازآنجا 
این  بسیا است،  منطقه  در  اصلی  بازیگران  از  ری 

  ؛ مند ایران نخواهد بودکشور به عنوان متحد قدرت
به   روسیه  که  بازیگرانی  از  بسیاری  با  ایران  چراکه 

آن  با  مراودات  ارتقای  روابط  دنبال  دارای  است،  ها 
  بیش   مسکو   به  روسیه، تهران   نظر  از   . خصمانه است

  خواهد   مجبور  یران ا  لذا  و   دارد  نیاز   تهران   به   مسکو  از
منظور همکاری با  های روسیه به ناچار تالش به    بود 

حتی    ،سرائیلا و  مارک  (  ردیبپذ را    آمریکاعربستان 
 ).  ۱۳۹۵کاتز، 

  جمله  از و اما کمک به تأسیس نیروگاه اتمی بوشهر و... ندیآیم
 بهاتمی ایران    یی مثبت روسیه در قبال پروندههاینیآفرنقش

 . دیآیم حساب
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های  رژیم حقوقی دریای خزر یکی دیگر از حوزه 
  پوتین   واگرایی روابط ایران و روسیه است. والدیمیر

 منطقه  این   مدیریت   آمدن، چگونگی   کار   روی   از   پس 
  ینماینده   یک   آن   برای   و  داد   قرار   خود  کار  دستور   در   را

نماینده  «ویکتور   .کرد  انتخاب  ویژه   ی کالیوژنی»، 
  رویکردی   با  که  بود   خزر  یحوزه   در   کشور   این   رسمی

  اساس   بر  خزر   دریای   بستر  تقسیم  یایده   اقتصادی
  کشیده   مقابل   نقاط  از  برابر  صورتبه   که  ١میانی   خط
  در   پوتین  راستا، والدمیر  این  در  .نمود  مطرح  ،شودمی

  امضا  به  قزاقستان  با  را  یانامهموافقت   ۲۰۰۰  سال 
  را   آذربایجان  موافقت   توانست   ادامه  در   و   رساند
توافقاتی   جلب   ها آن   به  نسبت   ایران  که   کند، 

   .)۳۶ : ۱۳۹۱پور،   کریمی  و خانی (است  ناخشنود

واگرایی روابط ایران و روسیه    هاینهیزماز دیگر  
ی ترانزیت کاال و  باید به رقابت دو کشور در عرصه 

که یکی از اهداف بنیادین  انرژی اشاره کرد. ازآنجایی 
حوزه  در  بر  انرژی  روسیه  تسلط    هایرساخت یز ی، 

مختلف، خطوط    هایرساخت یزانرژی است، در بین 
. یکی  ی برخوردارندترمهمانتقال نفت و گاز از جایگاه  

بٌعد    هایحوزه   نیترمهماز   در  که  اقتصادی 
سازی نرم» برای روسیه بسیار حائز اهمیت  «موازنه

  ی انتقال منابع انرژی و مقابله است، ورود به عرصه 
لوله» آمریکا در مناطق آسیای    خطوط   «سیاست   با

حوزه  و  قفقاز  و  با  مرکزی  که  بود. سیاستی  خزر  ی 
مالی   و  سیاسی  از  گسترده پشتیبانی  آمریکا  ی 

جیحان و    - تفلیس  -ی چون ترانس خزر، باکو هایطرح 
نقش   تضعیف  کم  دست  یا  حذف  آشکارا  ناباکو، 

می  دنبال  منطقه  بازار  از  را  روسیه  کرد.  ترانزیتی 
  تقویت   به  اقدام   مسکو برای مقابله با سیاست فوق

  ،»اویل  لوک«  رینظ  روسی  بزرگ  هایشرکت   حضور
  گذاری سرمایه  بخش  در  »متحد  انرژی«  و  »پروم  گاز«
  خطوط   تقویت   یا  احداث  نیز  و  )هارساخت یز   ایجاد(

که    نمود)  شمالی  مسیر(   روسیه  منافع   با  سوهم   انرژی 
یافت که    دست  نیز  ییهات یموفق  به  در این مسیر

  آسیای  گازی  لوله خط سیستم« آن توسعه نیترمهم
  محوریت   روسیه  پروم   گاز   شرکت   »قفقاز  و  مرکزی

 
1 Median Line Solution 

  ، گرکوزه   و  کرمی(دارد    عهده  بر  را  آن  های برنامه  اجرای
۱۳۹۳:  ۱۴۶(.   

که علل فراز و نشیب    ادعا کرد   توانمی بنابراین  
روسیه   و  ایران  ناشی  تعامالت  چیز  هر  از  از  بیش 

تفاوت سطح و تفاوت ادراک دو کشور بوده است.  
همچنین نباید دور داشت که روابط ایران و روسیه  

امنیتی همراه بوده است؛ نگاهی که    همواره با نگاه
های اقتصادی و سیاسی سایه افکنده  بر تمام زمینه

می  سنگینی  همچنان  و  و  ایران  دیگر  بیان  به  کند. 
المللی  ای و بین روسیه با وجود برخی الزامات منطقه

روابط  نتوانسته  در  را  عینی متناسبی  ازای  به  ما  اند 
تکنولوژیک   و  ایجاد    دوجانبهاقتصادی  یا  و  تعریف 

اما در پاسخ به چرایی موضوع، باید به برتری  ؛  کنند
بدین   کرد.  اشاره  ژئواکونومیک  بر  ژئوپلیتیک  نگاه 

ماهیت سیاسی روابط ایران و روسیه، بر    کهترتیب  
ماهیت اقتصادی آن سایه افکنده است. وجود همین  

های اخیر شاهد افزایش  فضا باعث شده که در سال 
تع و  حوزهارتباط  در  کشور  دو  مسائل    یامالت 

المللی باشیم، به بیان دیگر با رخ دادن  سیاسی و بین 
در    یی همگرا از    ی نوع بهدو کشور    غرب آسیاتحوالت  

المللی دست یافتند ولی در  سیاست خارجی و بین 
مقابل، تبادالت تجاری و ارتباطات اقتصادی در حد  

یدی  ت (حاللخور و سعانتظار طرفین رشد نیافته اس
البته  ۱۷۲-۱۷۳:  ۱۴۰۱راد،     ط یشرا  و   ن یاوکرا   جنگ). 
ابراهیم    ، یالمللن یب  دیجد سفر  از  بعد  خصوصاً 

می  ایران  به  پوتین  سفر  و  روسیه  به  تواند  رئیسی 
حتی این امکان    . کند  فراهم  رانیا  ی برا  را  های فرصت 

 یامنطقه  هایزه یانگ  وجود دارد که ایران با دست باز
 ) ۱۴۰۱ا دنبال کند (آزادی، ر  خودای و فرامنطقه

 اهمیت اوکراین برای روسیه  ٣٫٢
به عنوان   شوروی، اوکراین جماهیر اتحاد با فروپاشی 

قرار  فدراسیون  کنار  در  مستقل  کشوری  روسیه 
  یافته، جدایی استقالل   هایی جمهور   میان  رت. دگرف

فدراسیون   زیادی   هایپیامد   دارای  اوکراین   برای 
از  روسیه  منظر  از   اوکراین  دادن  دست   بود. 
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اساسی   سنگین   ژئوپلیتیک، شکست  چراکه   و    بود؛ 
؛  ساختمی   محدود   را  روسیه  جغرافیایی   هاینهیگز

کشور   حتی لهستان،    و  بالتیک  یحوزه  هایبدون 
می   را  اوکراین  کنترل   که  یاهیروس   توانست داشت، 

  باشد  داشته  دست  در   را   اوراسیایی   رهبری امپراتوری
  جنوب   جنوب و  هایاسالو  توانستمی   مسکو   آن   در  و

  گیرد؛ اما   سیطره  تحت  را  سابق  شوری  اتحاد  شرقی
تالش   جمعیت  میلیون   ٥٢  و   اوکراین  بدون   اسالو، 

  غیرممکن   اوراسیایی   امپراتوری  بازسازی   برای   مسکو
 ). ٤٩- ٥٠:  ١٣٨٥بود (برژینسکی،  

عنوان اوکراین   از    به  بزرگ    هایی جمهوریکی 
از شوروی سابق، جایگاه مهمی را هم    افتهیاستقالل 

  قول ونقل  .دارد  و آمریکابرای روسیه و هم برای اروپا 
از  کنندهی منعکس خوببه   کاترین  اوکراین  ی اهمیت 

است روسیه    ی امپراتور  تاج  گوهر  اوکراین  : دیدگاه 
  ۱۴۴:  ۱۳۹۵است (شیخ االسالمی و شیراوند،    روسیه

ا).  ۱۴۵و   اوکراین  استقالل  اعالم  اتحاد جماهیر  با  ز 
قدرت   این  فروپاشی  و  جهانشوروی،  عملی  ی 

دهلیز    سوک یاوکراین برای روسیه از    . شدپذیر  امکان
دروازه  به  گذرگاه    یدسترسی  دیگر  از سوی  و  اروپا 

همان   به  است.  سیاه  دریای  کنترل  و  دسترسی 
  روسیه، یک   کامل  متحد  به  اوکراین  تبدیل  که  میزانی
  این   جهانی   قدرت  احیای  برای  رگذار یتأثی  مؤلفه
تبدیلمی   شمار  به  کشور رقیب  اوکر   رود،  به  این 

خطرناکروسیه،   فدراسیون    تهدیدی  بقای  برای 

  بر   روسیه  اگر  برژینسکی  یگفته  به   .است  روسیه
  و   مهم   منابع   دارای  که  شود، کشوری   مسلط  اوکراین

  خودکار   طوربه است،    سیاه  دریای   به  دسترسی  نیز
مبدل امکانا  دیگر   بار   ی امپراتور  یک  به  شدن  ت 

  نظر   از رد.  ک  خواهد  پیدا  را  مندقدرت
برای  استراتژیست  اوکراین  کشور  آمریکایی،  های 

آوردگاه اصلی برای جلوگیری از احیای    تنهانه   آمریکا
برای تضعیف   فضاییبلکه  ؛  روسیه است  یامپراتور

روسیه خواهد بود. در همین ارتباط برژینسکی تأکید  
  در   تغییرات  به   مستقل  اوکراین   وجود   که کندمی

از    متحدهاالت یا  رون یااز    .دینما می   کمک  روسیه
 استقالل اوکراین باید حمایت نماید.  

ی اوکراین در ارتقای قدرت  پیرو جایگاه برجسته 
  روسی مدارانسیاست میالدی،  90 یروسیه در دهه 

  اذعان   اوکراین  اهمیت   به   خود  هایگفته  در   همواره
  مبنی   خود   کشور  خواست  از  هاآن   از  بعضی  داشته و

صحبت    روسیه   به   اوکراین   مجدد   بازگشت   بر
ها به اوکراین را  ی روس اند؛ به طوری که حمله کرده 

ها  توان تحلیل کرد؛ چراکه آن در همین چارچوب می 
  که   بودند   داده  هشدار   غربی   هایپلمات ید  به   حتی

سفارت  زحمت   خود   به  را  یفکی   در  کبری   ایجاد 
  اوکراین   الحاق  دلیل  به  ماه   18  مدت   در  زیرا   ندهند؛

روسیه   کنسولی   واحد   به   هاخانهسفارت   این  به 
  ر کل،). دNordberg, 1997:612شد (  خواهند  تبدیل

 است:    اهمیت   حائز  روسیه  برای   زیر   ل یدال اوکراین به  
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 (منبع: نگارنده)   نگاه   ک ی   در   ه ی روس   ی برا   ن ی اوکرا   ت ی اهم   ٢جدول  

 اهمیت اوکراین برای روسیه در یک نگاه 

های مؤلفه ردیف
 دالیل اهمیت  اهمیت 

 ؛ ندشدمی  شرقی محسوب  هایاسالو مرکزی یهستهبه عنوان  هاینیاوکرا تاریخی  ١
 ؛ دشومیروسیه محسوب یف خاستگاه و محل بنیان کلیسای ارتدوکِس کی مذهبی  ٢

هویتی و   ٣
 فرهنگی 

های شرقی این کشور پیوند هایبخشدرصد از جمعیت روسی زبان اوکراین در   ٢٠نزدیک به  -
 فرهنگی، مذهبی و زبانی با روسیه دارند؛ 

های غربی  د و با پذیرش ارزش و الگودر صورتی که اوکراین از کنترل و نفوذ روسیه خارج شو -
:  ١٣٨٤زادوخین، ( دشومیرو بهدر تقابل با روسیه قرار گیرد، هویت روسیه با چالش جدی رو

٢٠٣.( 

 اقتصادی  ٤

درصد زیادی از صنایع سنگین و مادر اتحاد جماهیر شوروی در اوکراین وجود داشت و پس از   -
 فروپاشی به اوکراین تعلق گرفت؛ 

ً یتقرصادرات روسیه به اوکراین   ساختار -   اول یوهله  در  صادراتی  ساختار  ثابت است این با
  هایروگاهین برای همچنین، سوخت  نفتی و تولیدات و  گاز، نفت ژهیوبهانرژی؛  منابع   از ترکیبی

 است. یاهسته

 جغرافیا  ٥

 بالتیک دریای یمنطقهدر  اروپا شمال  یدهندهپیوند طرف کی  از که  است  یاگونهبه اوکراین -
  خط  گذشته  قرن  دیگر، در دو طرف از و  است  سیاه دریای در اروپا  شرق جنوب   یمنطقه به

 )؛٥٥:  ١٣٩٤بهمن، ( است کرده  ایفا روسیه برای را  امنیت حائل
  ٢٩٠آن قابلیت  ونقلحملکشور ترانزیت گاز طبیعی است و سیستم   نی تربزرگاوکراین  -

برای خروج گاز در سال را دارد. گاز   مترمکعب میلیارد ١٧٠برای ورود و   مترمکعبمیلیارد 
لوله آن از خاک   خط  پنجکه  ابدیمیخط لوله گازی انتقال  ١٢صادراتی روسیه به اروپا از طریق 

 )؛ ٥٣:  ١٣٩٤(بهمن،  گذردمیاوکراین 

 راهبردی ٦
ی اروپا با ا ایفا کرده و پس از فروپاشی شوروی نیز مرز اتحادیهنقش حایل اروپا و روسیه ر  -

سنگرگاه روسیه در برابر ناتو و همچنین دیوار دفاعی   به عنوانروسیه بوده است. اوکراین 
 )؛٥٣:  ١٣٩٤شرقی روسیه علیه اروپا عمل کرده است (بهمن، 

 توپوگرافیکی  ٧
ً  را آن خاک  که است  و همواری پست  سرزمین  - حاصل  های استپجنوبی،  نواحی در خصوصا

  محسوب اروپا یغله  یعمده تولید مرکزبه عنوان   طوالنیهای سال در  که پوشانده است خیزی
 ؛ شدمی

خطوط انتقال    ونقلحملکیلومتر مرز آبی در کنار دریای سیاه، مرکز  ٢٧٨٢با برخورداری از  حمل و نقل  ٨
 ).٨٦- ٨٧:  ١٣٨٧طبری، باشد ( گاز) از جنوب به شمال و از شرق به غرب   انرژی (نفت و

 

استراتژیست  اکثر  یادشده  موارد  به  توجه  ها  با 
معتقدند روسیه با اوکراین یک قدرت جهانی است  

قدرت   از  فراتر  چیزی  اوکراین  بدون  ی امنطقهو 
 ).  ١٥٦: ١٣٩٧نیست (نونژاد و کریمی،  

تحوالت جدید و تحرکات نو در   ٣٫٣
 سیاست خارجی ایران و اوکراین 

  ۱(  ۱۹۹۱  دسامبر  ۲۵  در  را  اوکراین   استقالل   ج. ا. ایران 
به ۱۳۷۰دی   همکاری   .شناخت  رسمیت   )    اولین 

  را   ایران  اسالمی  جمهوری  با  یافتهاستقالل   اوکراین
وزیر  اکبری عل   رسمی  سفر  توانمی امور    والیتی، 

به  خارجه   برقراری   پروتکل  امضای  و  اوکراین   ایران، 
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 روسیه ایران ـ اوکراین در دوران بحران و تأثیر آن بر روابط با  . مهرداد حاللخور، آرش سعیدی راد

  ۲۲  در تاریخ   ج. ا. ایران  و   اوکراین  میان  سیاسی  روابط
بهمن    ۱۹۹۲  سال   ژانویه (دوم    در   )۱۳۷۰میالدی 

  های ماهدر    .آورد  حساب  به  ،دیدار   همین  چهارچوب
و   اوکراین  در  ترتیب  به  سال  همان  اکتبر  و  ژانویه 

دو کشور، فعالیت خود    سیاسی  هایایران، نمایندگی 
از زمان برقراری روابط دیپلماتیک بین    . را آغاز نمودند

ا و  ایران  اسالمی  گفت جمهوری    های وگووکراین، 
دیدار   ادامه  فعالی و    در   متعدد  رسمی   هایدارد 

  حاضر   حال   در  .باشداین امر می  مختلف، گواه  سطوح
  و   اوکراین  تجاری  و  اقتصادی  یدوجانبه  همکاری
 مثل  صنعتی   های بخش   در   ایران   اسالمی   جمهوری

متالورژیسازن یماشهواپیماسازی،     ونقل حمل   و  ی، 
 ).  gov. ua, 2021(  شودمی  انجام 

کشور   دو  در  شده  داده  رخ   سازنهیزمتحوالت 
شده    دوجانبهی تعامالت  تحرکات جدیدی در عرصه 

ی روابط  دهنده های تشکیل زمینه  نیترمهم است. از  
 هاینهیزمتوان به دو دسته  جدید بین دو کشور می 

و   با    هاینهیزمداخلی  ارتباط  در  کرد.  اشاره  خارجی 
می  دولت  توان  ایران،  خارجی  را  سیزدهم  سیاست 

مورد بحث    »منطقه  گسترش همکاریتحت عنوان «
دارد.   قالب  قرار  در  به  دولت  این سیاست خارجی 

اعتمادسازی،    ،ییزداتنش که از طریق    است  آن دنبال  
بهبود چهره و پرستیژ ایران،    ،شدن  یتیامندوری از  

کشور  سایر  با  روابط  و  فعال  و  دیپلماسی  ها 
  یالمللی، زمینه را برای رشد و توسعههای بین سازمان

مهیا   باالدستی  اسناد  چارچوب  در  کشور  اقتصادی 
در دولت سیزدهم و حتی دولت قبل (دولت    .سازد

خارجی    دوازدهم)  برخی  سیاست  دلیل  به 
گسترده    ها تالش غلط،    هایاستیس تبلیغات  و 

ا  ایران ر های عربی،  آمریکا و اسرائیل و برخی کشور 
وارد فاز امنیتی نموده و زمینه را برای تحقق رشد و  

است.    یجانبههمه   یتوسعه داده  کاهش  کشور 

 
ی اوکراین اس یس  مقامات   گری د  و  جمهورسیرئ  مثال،  عنوان  به  ١

ی  المللنیب  یجامعه  تالش  شی افزا  ضرورتبه  خود  اظهارات  در
. کنندیمدر خاورمیانه اشاره    گرفتهشکل  سمیترور  با  مبارزه  در
 نیاوکرا  از  کایآمر  جمهورسیرئ   معاون  دنیبا  جو  دیبازدجریان    در
 کرد اعالم پوروشنکو پترو جمهورس یرئ ،۲۰۱۵ سال دسامبر ۷ در

شده  برای بازگرداندن کشور به مسیر تعریف  جهیدرنت
چشم  همچون  باالدستی،  اسناد  ایران توسط    انداز 

قدرت را در دست    گرامنطقهبایست دولتی  ، می ۱۴۰۴
تع اصول  که  دولتی  باشد؛  با    اصولی امل  داشته 

  دهد کار خود قرار    یرا سرلوحه  ایکنشگران منطقه 
  . سازداقتصادی مهیا    یو زمینه را برای رشد و توسعه

توافق    ن یترمهم ایران  با  ارتباط  در  خارجی  عامل 
می هسته برجام)  ای  (احیای  جدید  توافق  به  باشد، 
نقطه  عنوان تاریخی  رویداد  در  یک  عطفی  ی 

ایران     نیترمهم آید،  می   حساب  بهسیاست خارجی 
ی  مؤلفهیک    به عنوانتوافق جدید  مثبتی که    ریتأث

  گذاشت خواهد  بر سیاست خارجی ایران  گذار  تأثیر
و نیز  جهانی نسبت به ایران    بهبود رویکرد  توانمی را  

 ست.  ن ادنگاه امنیتی به ایران  تضعیف

  سال   در ارتباط با اوکراین باید اذعان داشت که تا  
  استیس  یه یحاش  در  کلی   طوربه غرب آسیا  ،  ۲۰۱۵
  روابط   یتوسعهاین کشور قرار داشت. البته    یخارج

ی در دستور کار  عرب   هایی پادشاه   و   هیل، ترکیاسرائ  با
خارجی   گرفت   هاآن سیاست  عنوان   که   قرار    به 

  ی همکار  ی برا  همنطق  در   ت ی اولو  یدارا  هایکشور 
 Ukrainian Foreign Policy( است شده شناخته

2015:108  .( 

  با توجه به شرایط خاص خود   غرب آسیا  امروزه
گرفته    ن یاوکرا   یخارج   است یس  ت یاولو   در  قرار 

  آمده در اوکراین که پیش  مشکالت   به  توجه   با   .است
  سیاست   و   یاقتصادی،  اجتماع ی،  اسیس  یتوسعه

بود، تعامل سیاسی    داده  قراررا تحت تأثیر    یخارج
  ی غرب آسیا بیشتر اعالنی است و اوکراین با منطقه

غربی  مسائل  ینهیزمدر    هاآن   اظهارات  در  ،آسیای 
اعالم    تیامن نیز  و  تروریسم  کردن  همچون محکوم 

های سازمان  آمادگی در جهت مشارکت در قالب نیرو 
عالوه بر    .١است  شده  ذکر   ترگسترده   صورتبهملل  

  در   که  ییروهاین  از  یحداکثر  یبانیپشت  یارائه  یآماده  نیاوکرا  که
 سپتامبر  ۳۰  در.  است  ،جنگندیم  ه یسور  در  هاستیترور  برابر
اقدام    شدتبه  نیاوکرا  ریوزنخست  ،)۹۴آذر    ۱۶(۲۰۱۵  سال
.  قرار داد  انتقاد  مورد  هیسور  به  را  خود  یروهاین  اعزامدر    هیروس

 به  خارجه   امور  وزیر  و  کشور  رهبران  خود،  یاس یس  یبیانیه  در
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های رسمی  تحلیلی نهاد   هایگزارشمقامات رسمی،  
بر  در  نیز  اوکراین  بر    های هیتوصی  دارنده در  مبنی 

 ١.باشندمی فعالیت بیشتر اوکراین در غرب آسیا 

ی به  بخشتنوع بحران کریمه و تالش اوکراین برای  
ر  و  انرژی  سلطهبازار  از  در  هایی  روسیه  انرژی  ی 

نقش   این کشور  ی  اعمده تحوالت سیاست خارجی 
است تصرف ؛  داشته  توسط   زیرا  روسیه    کریمه 

  دوران   در   اروپا  امنیتی  نظم  برای   را  مستقیمی   چالش

 ,Lucas and et al(  آورد  پدید  سرد  جنگ  از  پس
). در پرتو اتفاقات رخ داده شده اوکراین در  2014:1

ی به شرکای تجاری  بخش تنوع منظوربه نگاه نخست 
حوزه   ژه یوبه خود   تأکید  در  مورد  که  انرژی  ی 

اتحادیه  انرژی  نیز  کمیسیون  اروپایی  به    باشدمی ی 
ایران می  با  زیاد با جنگ  روابط  به احتمال  نگرد که 

های  ای به ایران و کشور ز پیش نگاه ویژه بیش ا  ۲۰۲۲
 منطقه دارای نفت و گاز خواهد داشت.  

 
 با ایران   نامه توافق   و   روابط   با   ارتباط   در   ن ی اوکرا   مقامات   های نظر   اظهار   ٣جدول  

 احتمالی های نامههای مقامات اوکراین در ارتباط با روابط و توافقنظراظهار
 تاریخ اظهارات  مقامات  ردیف

۱ 
  وشچنکوی کتوریو

(رئیس جمهور  
 سابق اوکراین 

  دیبا شود، بلکه محدود یانرژ ینهیزم در  یهمکار  به دیبان با ایران روابط
 ).Viktor Yushchenko, 2016( باشد ی علم  تخصص تبادل ی  زمینه

آگوست  
(مرداد   ۲۰۱۶

۹۵ ( 

۲ 
سرگئی بوردیلیارک 

در   اوکراین سفیر 
 ایران

  یهای اوکراینی برای همکاری در حوزهشرکت  یمندعالقهبا تشریح   تهران
انجام شده برای   یهاساخت هواپیما، نگهداری بالگرد، ترانزیت، از تالش

  این کشور به ایران خبر داد   یجمهورسیرئمهیا کردن مقدمات سفر 
)Sergei Bordylark, 2016 ( 

آگوست  
(مرداد   ۲۰۱۶

۹۵ ( 

 

 جایگاه اقتصادی اوکراین در جهان  ٣٫٤
  جهان   ی صادرات  بزرگ  اقتصاد  پنجاه و دومین نی اوکرا

  به   توجه  با  ی جهاندهی چیپ  اقتصادسی و یکمین    و
این    اساس  بر  . است  ٢ی اقتصاد  ی دگیچی پ  شاخص
تعیینمهم  ،شاخص عامل  میزان   یکنندهترین 
در    گرفتهشکل یافتگی هر کشور، میزان دانش  توسعه

آن کشور است. دانش به معنی اطالعات مسبوق به  
ها که در  یعنی چگونه انجام دادن کار   ؛تجربه است

می  شکل  تجربه  و  با  عمل  ماهوی  تفاوت  و  گیرد 
راحتی  اطالعات نظری و علمی دارد. انتقال دانش به 

بلندمدت شکل    یممکن نیست و بر اساس تجربه

 
 از  یکی  انهیمخاور   در  ژه یوبه  منازعه،  حل  و  سمیترور  با  مبارزه

  دائم   ریغ  عضو  کی  عنوان  به  نیاوکرا  یهاتیفعالی  هاتیاولو
  بود   خواهد  ،۲۰۱۶  سال  در   ملل  سازمان  تیامن   یشورا

)Ukrainian Foreign Policy 2015:108 .( 
  منطقه  یکشورها  با  یهمکار  یبرا  هایدواریام  برای مثال ابراز  ١

زمینه  ونقلحمل  ،یانرژ  صنعت  تجارت،   ،یدفاع  عیصنا  یدر 

ها نسبت  میزان دانش کشور   اساس گیرد. بر این  می
در   تولیدشده  محصوالت  انواع  با    ها آن مستقیمی 
های  دارد. تولید هر محصول نیازمند دارا بودن دانش 

متنوع یک کشور  تولیدات  و هرچه  است  تر خاصی 
دانش   یعنی  شده    گرفتهشکل باشد  مجتمع  و 

دارد وجود  کشور  آن  در   Hidalgo and(   بیشتری 
Others, 2013  .( 

شامل  واردات   عمده    خام   نفت   اوکراین 
دالر،    ۹۴/۷  شدههیتصف   ۸۱/۶  گاز  نفتمیلیارد 

میلیارد    ۱۳/۲  شده  بندیبسته   هایدارو   ،میلیارد دالر
دالر  ۱/ ۵۲  سنگزغال   ،دالر   ۱/ ۲۱  اتومبیل  و  میلیارد 

  ی شورا  با  آزاد  تجارت  در  نیاوکرا  مذاکرات  نیهمچن  و  ییهوا
 Ukrainian(   استاز این دست اقدامات    فارس  جیخل  یهمکار

Foreign Policy 2015:108 .( 
2 ECI: Economic Complexity Index  
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دالر   به    نی اوکرا  یصادرات   اصدمق  .باشدمی میلیارد 
) میلیارد دالر،  ۹/۹(  هیروسهای  ترتیب اهمیت کشور 

) میلیارد دالر،  ۳/ ۶۷(  هی ترک) میلیارد دالر،  ۶/۴(  مصر
  ) میلیارد دالر ۶۶/۲(  ایتالیا   و ) میلیارد دالر  ۲/ ۷۴(  نیچ

اهمیت    اوکراین  وارداتمبدأ    .باشندمی ترتیب  به 
)  ۵۲/۵( آلمان  ،) میلیارد دالر۱۳/ ۹( هیروسهای کشور 

دالر،   دالر،  ۴۶/۵(  ن یچمیلیارد  میلیارد    بالروس ) 
دالر    )۰۸/۴( دالر    )۵۳/۳(  لهستان  ومیلیارد  میلیارد 

 ). OEC, 2022( باشندمی

کارخانه  از  برخورداری  ضمن  های  اوکراین 
مداوم    طوربهتسلیحاتی شوروی سابق، سعی کرده  

کند.   تقویت  را  نسبی  مزیت  این  استقالل  از  بعد 
ب داشتن  اوکراین  اختیار  در    ون یمیل  ۴۸/۶۷۸(  ٪ ۳ا 

نهم    ) دالر جایگاه  در  تسلیحات  جهانی  تجارت  کل 
قرار گرفته است. یک گزارش    صادرکنندههای  کشور 

»Ukrspecexport سال    ۵تا    ۳زده که طی  »، تخمین
حجم   به    ها سفارش آینده،  کشور  این  تسلیحاتی 

  ۱۹۹۶میلیارد دالر برسد. اوکراین تا سال    ۵بیش از  
مانده  تجهیزات نظامی باقی   دوفروش یخرم. مشغول  

از شوروی بود ولی این کشور توانست از این سال به  
  های حرکت ی ارتقای این قدرت بالقوه  بعد، در زمینه

 بزرگی انجام دهد.  

توسعه  بین،  این  نظامی  در  صادرات  پرشتاب  ی 
زده  اوکراین، نوعی از رقابت پنهان با روسیه را دامن 

را در عرصه آورسرسامنیز رشد    ها روس است.   ی  ی 
در مقابل، به لحاظ    .اندگرفتهتجارت نظامی در پیش  

از   اوکراینی  و  روسی  نظامی  تجهیزات  تکنولوژیکی 
کیفیت یکسانی برخوردارند. به بیان بهتر، تولیدات  

یک جایگزین مناسب، برای    به عنواننظامی اوکراین  
خریداری    به  مندعالقه شود که  مشتریانی مطرح می 

 
١   ) شولوپف»  اداره  کل  سیرئ«ویکتور  خارجی    یوقت  اقتصاد 

و    وزارت ما سازنیماشصنایع  روسی  «همکاران  اوکراین):  ی 
تداوم این کار   چراکه  ؛باشندیم  هایهمکار  یبه ادامه  مندعالقه

به نفع خودشان است. البته اوکراین، حق دارد با هر کشور جهان 
بعضی   با  مثالً  ما  نماید.  همکاری  راستا،  این  ی  هاشرکتدر 

سیاست    یی، هدف عمده طورکلبهداریم.    ییهاتماسفرانسوی  
از ارزان   شدهلیتشکاوکراین از خارج،    یخریداری تجهیزات الزمه

 بودن قیمت نهایی اقالم است».

پایه روسی  تسلیحات  این،    .باشندمی ی  بر  عالوه 
طی   کرده  سعی  طریق    هایسال اوکراین  از  اخیر، 
خود   تولیدات  با  واسطهبه نوسازی  همکاری  ی 

فرانسوی؛    های شرکت  جمله  از    های ت ی مزغربی 
بدهد تولیدات خود  به  اوکراین    ،نیهمچن  ١بیشتری 

برخی از تولیدات مشترک با روسیه را با قیمت تمام  
این سه عامل،    .رساندمی ی به فروش  ترن ییپاشده  

که برخی از مشتریان سابق روسیه،   شودمی باعث  
  .٢به سمت اوکراین جلب شوند

 

 –مقایسه تجارت ایران  ٤
روسیه و  –اوکراین، ایران 

 روسیه -اوکراین
ت بررسی  ضمن  قسمت  این  بین  در  تجاری  عامالت 

ایران -ایران اوکراین-اوکراین،  و  با    – روسیه  روسیه 
رسمی موجود در دسترس به ادامه    هایداده توجه به  

   .میپرداز می بحث 

 ایران و اوکراین بادالت تجاری  م ٤٫١
حجم مبادالت اقتصادی ایران با اوکراین قابل توجه  

  ٥/١٧٧  بربالغ میزان مبادالت دو کشور رقمی  نیست.  
وکراین قبل  گذشته بوده است. اسال  ن دالر در  میلیو

  ف یط  صادرات  گسترش به  مندعالقه ، ۲۰۲۲از جنگ 
غالت،    جمله  از  ی خودکشاورز   محصوالت  از  یعیوس

روغن    گاو   ،یوان یح  محصوالت   ،یاهیگ  های حبوبات، 
  ی برا  جاتی سبز  و  جات، میوهی نیریش  و  زنده، شکر

  صادرات   نیز به  رانیابود. در مقابل    رانیا   به  صادرات
  تازه   جاتی سبز  و   میوه  ،ی خشک، میگو، ماه   هایمیوه

خارکیف» در مقایسه با   یبرای نمونه، تانک ساخت «کارخانه   ٢
، شودیمکه در «کارخانه روس واروژنیه» تولید    اشیروسمعادل  

دیزلی   موتور  که  دارای  سوختی    انواعاز    تواندی ماست  مواد 
طراحی موتور خارکیف»   یاستفاده کند؛ این موتور در «مؤسسه

تمام قیمت  همچنین  بود.  شده  در    یشدهطراحی  تانک  این 
  - ی «لئوپاردهاتانکش، در قیاس با رقبای جهانی (یتنسبت با کیف

باعث   تیدرنهابود، این    ترنیی پاآلمان» و «لکلرک فرانسه»)    ٢
 شد که پاکستان، خواهان خرید چندین دستگاه از آن شود. 
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 گذارانهیسرما از    نی اوکرا  .است  مندعالقه   نی اوکرا  به
  های شرکت   یسازی خصوص   در  شرکت   ی برا  یران یا

اوکراین  عمده   احزاب  .کرده است  دعوت  ین یاوکرا ی 
 یگذاره یسرما  مشترک  یتهیکم  کی   جادیا  موافق

  یمطالعه  برای  کشور  دو   یمرکز  هایبانک شدند.  
  ی اجرا  در   پرداخت  ی برا  ی مل   هایارز   از   استفاده   امکان

  ی برا  نیطرف  نیهمچن  .اندکرده   توافق  دوجانبه  تجارت
ی توافقاتی در  هوانورد  صنعت   در  یهمکار  گسترش

  دوفروش یخر  ،-۱۴۰AN- ۱۰۰  مایهواپ  ینوسازی  زمینه
  منطقه   و   ران یا  در ۱۵۸  آنتونوف  ی مسافربر  یما یهواپ

دارند    ن ی اوکرا  از   AN-۱۷۸باری    یما یهواپو همچنین  
)usa. mfa,2021  .( 

 ایران و روسیه بادالت تجاری  م ۴٫۲
و روسیه چندان   ایران  تجاری  اگرچه حجم مبادالت 
از   اوکراین  با  مقایسه  در  ولی  نیست،  چشمگیر 

ران  جم مبادالت ایوضعیت بهتری برخوردار است. ح
رقمی   روسیه  از    ٦٩٠  بر  بالغ و  قبل  دالر  میلیون 

  تجارت   حجم ی روسیه به اوکراین بوده است.  حمله
اما  زیناچ  ار یبس  هیروس  و  رانیا  نیب این    است، 

دارد وجود    ، یکشاورز  هایبخش   در   که  پتانسیل 
انرژی    وآهن  راه  ،ینظام ی  اهستهتکنولوژی 

  توجه   قابلدو کشور افزایش    یاقتصاد  های ی همکار
  باشدداشته  

)https://www.chathamhouse.org البته  .(
تنها   روسیه  که  شود  فراموش  نباید  نکته    ٢/ ٥این 

خود   به  را  ایران  خارجی  تجارت  حجم  از  درصد 
دهد و در مقابل سهم ایران از تجارت  اختصاص می 

 ,Flanaganباشد (می درصد    ٦/٠خارجی روسیه تنها  
دلیل این مسأله را باید در غیر    نیترهم م.  )2013:173

 وجو کرد.  مکمل بودن اقتصاد دو کشور جست 

 

 
 ) Batmanghelidj, 2022(   ٢٠٢٢تا    ٢٠٠٦مبادالت تجاری روسیه و ایران از سال    ١نمودار  
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اقتصاد کالن  آمار و  تجارت خارجی  طی    روسیه های 
می   گذشته  هایسال  و    تتجار که    دهدنشان  ایران 

ی  کاهش  روند  از   ٢٠١٨تا    ٢٠١١های  طی سال روسیه  
که این کاهش تا حدود زیادی    برخوردار بوده است

پدید    ایران   علیه های غرب  ها و فشار به دلیل تحریم 
گذشتهآمد.   سال  سه  در  ا  ،اما  قتصاد  شرایط 

الملل و تعامالت خارجی دو کشور ایران و روسیه  بین
امید که  رفت  پیش  سمتی  در  به  چرخش  برای  ها 

طی    جانبهدو اقتصادی    تعامل یافت.    سه افزایش 
بحران   شروع  نفت،  قیمت  کاهش  با  اخیر  سال 

های غرب بر روسیه، روابط و تبادالت  اوکراین و فشار 
تا    ٣٠چین بین  جمله    ها ازاین کشور با دیگر کشور 

است  ٤٠ داشته  کاهش  پیش درصد  البته  بینی  ؛ 
ایران،  ج. ا.  در    جدید روی کار آمدن دولت    شود بامی

بینهمکاراحتمال   کشور    ی  اما  دو  شود.  بیشتر 
صعودی  (سینوسی)    کندی  دالیل  همچنان  روند 

مبادالت اقتصادی و تجاری ایران و روسیه، وابسته  
 در ادامهباشد که  به عوامل مختلفی در دو کشور می 

آن  (به  شد  خواهد  اشاره   ,Batmanghelidjها 
2022 :( 

گرچه دولت روسیه خود را موظف و متعهد   .١
تحریم اجرای  علیه به  امنیت  شورای  های 

می  بخش ایران  تعهد  ولی  های  دانست 
  های م یهای روسیه به تحرخصوصی و بانک 

که    یجانبهک ی گردید  باعث  آمریکا  و  اروپا 
و   انجام مبادالت مالی  و  پول  انتقال  امکان 

سال  طی  مشکل  بانکی  با  بحث  مورد  های 
 ). Miguel, 2022:5( مواجه شوند 

از   .٢ که  روسیه  خصوصی  صنایع  برخی 
استفاده  زمان    تکنولوژی  سابق  شوروی 

خود به    های یصادرات فناور   امکان   کردند می
نداشت را  نمی   هایران  لذا  انتظار    توانو 

صنایع  این  بین  کشور   همکاری  دو  را    در 
معدن، پتروشیمی    یداشت. فعاالن در حوزه 

و پاالیشگاهی، نفت و گاز از این نوع صنایع  
به  که  مشترک    یسختهستند  نقاط  بتوان 

 د.  بین طرفین پیدا کر 

مصرفی در روسیه، های بزرگ لوازم  فروشگاه  .۳
شاخه  فروشگاه  یی هاعمدتاً  اروپا از  ی  ی های 

سمی از  که  مادر    هایاست یباشند  دفاتر 
تأم برای  و  کرده  از  نیاز  نیپیروی  خود  های 
های متبوع خود را در  ایران، مالحظات کشور 

های بزرگ آشان و  گرفتند. فروشگاهنظر می 
 د.  گیرنایکیا در این دسته قرار می 

بدر   .٤ باید    اارتباط  کرد ایران  که    توجه 
مانند    هایرساخت یز تجاری  و  اقتصادی 

صنعتی،  حمل و  انبوه  تولید  بیمه،  ونقل، 
های جهانی و همچنین  توجه به کیفیت بازار

بین  تجارت  اصول  به  ایران  توجه  در  الملل 
و   موجود  ظرفیت  همین  و  نگرفته  شکل 

های بازار روسیه  نیاز   نیمحدود نیز برای تأم
نشد تولید  تعریف  که  زمانی  تا  است.  ه 

در   کشاورزی  با    ایرانمحصوالت  را  خود 
بسته  انبوه،  تولید  همچنین    یبنداصول  و 

فناور از  متأثر  صادرات  و    های ی نگهداری 
انتظار داشت    تواننوین مجهز نسازد، نمی 

های روسیه برای  جایگاه مناسبی را در بازار 
 خود کسب نماید.  

روش .۵ به  ایرانی  سنتی  تولیدکنندگان  های 
که    کنندتولیدات خود را به بازار ارسال می

شیوه   بازاراین  برای  در  ی هامسلماً  ی 
کیلومتر)   ٣٠٠٠های طوالنی (حداقل  مسافت 

د  های مختلف ماننباشند. حوزه مناسب نمی 
ونقل های حمل محصوالت کشاورزی، شبکه

  های ی کانتینری، شبکه کامل ریلی، تکنولوژ
های  بندی، استانداردبسته   یمدرن در حوزه 

جهانی در تولید محصوالت لبنی، محصوالت  
پایانه خانهگل و  از مواردی  ای  های صادراتی 
توسعه  می هنوز  کشورمان  در  که  باشند 

نمی  و  نیافته  صادرات  بر   توانندکافی  ای 
باک حفظ    ت یفیمحصوالت  همچنین  و 

مصرف   بازار  به  رسیدن  تا  اولیه  کیفیت 
ارتباط   این  در  نمایند.  ایفا  اساسی  نقش 
بازار   به  ایرانی  کشاورزی  محصوالت  برخی 



 

89 

 .۹۸تا  ۷۵ صفحات  .1400پاییز و زمستان  .۱۰ شماره .۵ دوره

الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
Journal of Politics and International Relations 

 ایران ـ اوکراین در دوران بحران و تأثیر آن بر روابط با روسیه . راد سعیدی  آرش حاللخور،   مهرداد

اند  رسند ولی متأسفانه نتوانسته روسیه می
مسیر    یاشبکه برای  منظم  و  منسجم 

حاضر   حال  در  نمایند.  ایجاد  صادراتی 
والتی مانند کیوی، خیار، سبزیجات و  محص

و نارنگی به روسیه صادر می  شوند  پرتقال 
دچار   یا  که  مقادیری  با  مقایسه  در  ولی 

شوند و یا به  مشکالت مالی با خریداران می 
مختلف در مسیر مبدأ تا مقصد فاسد    لیدال 

بین   از  و  را  میشده  محدودی  رقم  روند، 
 شوند.  شامل می

می  نظر  روسیه٢٠٢٢  (جنگ  رسدبه    اوکراین) -، 
بخش  که  رسیده  فرا  آن  خصوصی،  زمان  های 

های تولید و صادرات  و دولتی که در حوزه  ی دولتمهین
جوانب    ینمایند، ضمن بررسی و مطالعهفعالیت می

صورت کامالً  مختلف امکان صادرات کاال به روسیه، به
مرحله  وارد  درنهایت،   یمتمرکز  شوند.    عملیاتی 

ا و تولیدات روسیه و ایران این نتیجه را  هبررسی نیاز 
نماید که دو کشور با استفاده از  به ذهن متبادر می 

  ی توسعه  مکملتوانند  اقتصادی خود می   های تیظرف
  های مزیت   بر  هیتک  با  و  باشند  یکدیگر  اقتصادی

  . نماید  مقابل   طرف   نیاز  ن یتأم  به  اقدام   خود  نسبی
  اقتصادی   روابط   مندهدف  گسترش   دیگر  سوی  از

  کشور   این   یویژه   جایگاه   به   توجه   با   و روسیه  ایران 
پنج    یاتحادیه   در  از  متشکل  که  اوراسیا  اقتصادی 

ورود    یتواند دروازه می   ، است  جمهوری شوروی سابق
بازار به  شکلایران  و  منطقه  روابط    یدهنده های 

کشور  این  با  پایدار  و  قوی  باشد اقتصادی    ها 
)Miguel, 2022:7.(  لبته بهتر است که این نکته هم  ا

در نظر داشت که روند مبادالت ایران و روسیه در  
یک   در  روسیه  که  است  شده  بهتر  شرایطی 

المللی گیره کرده است. بنابراین با این  ی بین مخمصه
تفاسیر و سفر پوتین به ایران، این احتمال وجود دارد  
و   ایران  بین  مبادالت  آینده  سال  چند  در  حداقل 

  را   های زنگمانه  نی اروسیه رشد داشته باشد؛ چراکه  
  کنشگر   دو  نی ا  ن یب  روابط  که  است  داده   ش یافزا

 ترک یاستراتژ  و   ترقیعم  روابط  سمت   به  است   ممکن
آیت   .برود  شیپ دیگر    ، یسی رئ  میابراههللا  از طرف 

اندک یا   جمهور  سیرئ شدن،    انتخاب   از   پس   ی ران، 
  با   روابط  ت یتقو   او   هایت ی اولو  از   یک ی  شد   یمدع
  کرد   تکرار  را  یسیرئ  نظر  زین  نیپوت  .بود  خواهد  هیروس

  سمت   به   کشور   دو   روابط  که   کرد   یدواریام  ابراز   و
  سفر   ن یاول  در  یسیرئ  .ابدی  ادامه  سازنده  ی همکار

  به   ۲۰۲۲  هیژانو  در  خود  یخارج  یدوجانبه   یرسم
  ۲۰  یهمکار  ینامهتوافق  ک ی  سی نوش ی پ  ،مسکو
 ). Tabrizi, 2022(  داد  ل یتحو   خود  یهمتا  به  را  ساله
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 ).  Miguel, 2022:8های انتقالی نفت و گاز از مسیر ایران و روسیه ( مسیر   ٢نمودار  

 

 مبادالت تجاری اوکراین و روسیه  ٤٫٣
از    با توجه به بحران پیش آمده در روابط دو کشور

از میزان مبادالت اطالعات دقیقی    تاکنون  ۲۰۱۳سال  
  های سال های  در دسترس نیست و لیکن بررسی داده 

دهد که میزان مبادالت تجاری بین  نشان می  گذشته
اوکراین   و  بوده    ۲/۲۳  بر  بالغروسیه  دالر  میلیارد 

سیستماتیک    صورتبهاست. تجارت این دو کشور  
ی  ی که در دهه اگونهبهروند افزایشی داشته است،  

قرن   رشد    طوربه   ۲۱اول  از  ساالنه    ۳۹متوسط 
).  szeptycki,2021:30( درصدی برخوردار بوده است

ی بهبود  البته نباید فراموش کرد که این رشد، نتیجه

  ۹۰ی  وضعیت اقتصادی دو کشور پس از بحران دهه 
بوده   جنگ    استمیالدی  شروع  از  یقین  قطع  که 

چشم  ۲۰۲۲ کاهش  در  با  شد.  خواهد  مواجه  گیری 
و   اوکراین  بین  تجاری  مبادالت  با  ارتباط  در  مجموع 

مبادال ساختار  که  گفت  باید  دو  روسیه  تجاری  ت 
کشور مشابه زمان اتحاد جماهیر شوروی است که  

برگیرنده  در  بیشتر  روسیه  به  اوکراین  ی صادرات 
قطار،    آالتنیماش ریل  لوکوموتیو،  مانند  سنگین 

سایر   و  غذایی    هایسازهتوربین  مواد  و  الکتریسته 
ثابتی    هایه یپاصادرات روسیه به اوکراین    .باشدمی

ی منابع هیدروکربنی مانند  ده رنیدربرگدارد و بیشتر  
انرژی است. اوکراین    هایرده آوفر نفت و گاز و بقیه  
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 ایران ـ اوکراین در دوران بحران و تأثیر آن بر روابط با روسیه . راد سعیدی  آرش حاللخور،   مهرداد

به واردات انرژی از روسیه وابسته است و این امر 
کلیدی عناصر  از  کشور    یکی  دو  روابط  مشکالت 

اوکراین    .١است انرژی  وابستگی  از    مثابهبهروسیه 
موارد   در  طبیعی  امتیاز    منظور  بهی  شماری ب یک 

است.   کرده  استفاده  اقتصادی  و  سیاسی  پیروزی 
  تبادل   توسط   ی اد یز   حد   تا   کاال   ت مبادال  ی سرک

امر  .شودمی   جبران  خدمات   روابط   مهم  جزء  این 
  توجه   باو    دیآمی حساب    هیروس  و  نیاوکرا   نیب  یتجار

  کشور   ک ی  عنوانبه    آن  نقش موقعیت اوکراین و    به
به اروپا را    هیروس  گاز  از  یاعمده   بخش  یت کهترانز

  در   خدمات   توجه   قابل   سهم   وجود   با کند.  منتقل می
کامل   طور  به   این بخش ه،  یروس  به  اوکراین  صادرات

  . باشدنمی   نی اوکرا  تراز تجاری  یکسر  جبران   به  قادر
  ی همکار   و  تجارت  مشخص  هایی ژگی و  از   گرید   ی کی

  د یشد   یوابستگ   هیروس   و   نی اوکرا  یاقتصاد
که    است به یکدیگر    کشور ی دو  اقتصاد   از   هایبخش 

  ، یشورو ریجماه اتحاد یبسته   دیتول یچرخهمیراث 
روابط    .دیآمی   حساببه بر  حاکم  تجاری  ساختار 

روسیه و اوکراین برای اوکراین چندان مطلوب نیست  
  ان به عنوی انرژی از روسیه کنندهاوکراین وارد  چراکه

کاالی   صادراتی    ک یاستراتژیک  محصوالت  و  است 
بیشتر   روسیه  به  مصنوعات  رنده یدربرگاوکراین  ی 

 ).  szeptycki,2021:31-32(  استصنعتی 

،  ۲۰۲۲  جنگ  و  هیروس  به  مهیکر   الحاق  باوجود
  ی باق   دهیتن  همدر    یاقتصاد  هیروس  و  ن یاوکرا   اقتصاد
ی با  الب » در حال  فیی کاز طرف دیگر «   .ماندخواهد  
 هیعل  هام یتحر  اعمال   با   تا  است   یغرب   های دولت 

ی  وابستگ  کاهش  از  تی حما  و  یروس   هایشرکت 
به   از  عیطب  گاز   واردات اوکراین  ی زمینه  ،هیروسی 

  ن یا   با  .ی اقتصاد روسیه را فراهم کندهایی از سلطه ر
  گره   هیروس  به  ن یاوکرا   یانرژ   و  یداربانک بخش  حال،  
  آن   با  که را    یمختلف   هاینهیگز  ن یاست، کرمل  خورده
دهد در اختیار دارد    قرار  ریتأث  تحترا    فیی کبتواند  

)RATHA & JU KIM, 2022   .( 

 
  متر  اردیلیم ۵/۱۴ از نیاوکرا به هیروسگاز  می مستق صادرات  ١

  ۲۰۱۵ سال در مکعب متر ارد یلیم ۱/۶ به ۲۰۱۴ سال در مکعب
  ٪۳۴ از هیروس بازار سهمهمین صورت  به ،یافته است کاهش

  از   درصد  ۸/۶  هیروس  ،کریمه  بحران   آغاز  از  قبل
در    ن یاوکرا  در   یخارج  میمستق  یگذارهیسرما را 

  است   ممکن   ی واقع  رقم  هرچند   ،اختیار داشته است
 یگذاره یسرما  از  درصد  ۴/۳۳  چراکه  .باشد  شتریب

  قبرس   از   ۲۰۱۳  سال   در  ن یاوکرا   به  یخارج  میمستق
  ه یروس یگذاره یسرما که دارد   وجود  احتمال  بود. این 

اوکراین    قبرس   هایشرکت   و  هابانک   قیطر  از به 
  بحران، سهم   شروع   ، با ۲۰۱۴  سال   در   . شودمی  منتقل

 یگذاره یسرمادر    قبرس  و  هاروس کشور هم    دو  هر
  درصد   ۵/ ۹ بهبه ترتیب  نی اوکرا در یخارج میمستق

جنگ    .است  افتهیکاهش   درصد  ۹/۲۹  و با  البته 
گذاری و  )، دوباره شاهد کاهش سرمایه ۲۰۲۲جدید (

 مبادالت تجاری میان این دو کشور خواهیم بود.  

بر   ی بانک   نظام  ،هایگذارهیسرما   نیا   عالوه 
  . دارد  هیروسنظام بانکی    با  کینزد ارتباطاتی    نی اوکرا
یی بانک پروم  دارا  کل  نظر  از  نیاوکرا   بانک  نیپنجم

 ) ونوش  شعبه  ،)Prominvestbankاینوست  ی 
  . است  هیروس)  Vnesheconombankاکونوم بانک (

  و   بانک  اسبربانک، آلفا   از   ییهان، شعبهی ا  بر  عالوه
ترتیب  هیروس  VTB  بانک    و ین  نهم  ،ینهشتم  به 

که    باشندمی   ن یاوکرا   هایبانک   ن یتربزرگدهمین  
  های یی دارا  از  دالر   اردیمیل  ۶  از  شیباین شعب با هم  

اختصاص  او خود  به  را    که یی ازآنجا  .اندداده کراین 
همچنین    و  ونش اکنوم بانک   صاحب   هیروس  دولت

را در اختیار   بیشتر سهام (اسبر بانک) و (وی تی بی) 
  قابل   بخش   کنترل   میرمستقیغ  طوربه   ن یکرمل  ،دارد

  کل را در دست دارد و    نی اوکرا   یبانک   بخش  از   یتوجه 
  های بانک   به  نی اوکرا  ی نیتضم  و   م یمستق  ی بده
  حدود   معادل   ،دالر  اردیمیل  ۴ از  ش ی ب  ی روس  و   ی دولت

  . است  بوده   کشور   ن یا   ی خارج  ی بده   از  درصد  ۱۲
  خورده   پیوند  هیروس  به  زینهم    نیاوکرا   یانرژ   بخش
  ۲۷  از شرکت    هشت   سهام  ، یروس   شرکت   ک ی  .است

ازجمله ی اوکرا  یانرژ  یکنندهن یتأم  شرکت    ع یتوز   ن، 
با    . را در اختیار دارد  فی ی ک  و  اودسا   مناطق  دربرق  

کاهش یافته است   ۲۰۱۵در سال  ٪۱۸ به ۲۰۱۴ سال در
)Rapoza,2016:1.( 
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به     منابع   دادن  دست  از  ی ناش   برق  کمبودتوجه 
  از   برق   واردات  آغاز   به  منجر   ن یاوکرا   سنگزغال 
شده،  نیبش یپ  کمبود   درصدده    جبران   و  هیروس ی 

همچنین    ی روس  هایشرکت شده است. در مجموع  
  برق   ع یتوز   شرکت   از  درصد   ۳۰  حدود  کنترل 

را در    کشور   ن یا   به  برق  صادرات   و   ن یاوکرا   یامنطقه
دارند(  Ukraine's Economy Needsاختیار 
Russia, 2022 .( 

 لیوتحلهیتجز ٥
اینکه   به  توجه  بهبا  تقابل  نقطه    اوکراین 

مرز  تعیین  برای  غرب  و  روسیه    ،هایژئواستراتژیک 
الزم است    ،شده  تبدیلای و جهانی خود  نفوذ منطقه

بی  حفظ  اوکراین  طضمن  و  ایران  روابط  فعال  رفی 
بیشنهاگونه به که  شود  تنظیم  را  ی  ملی  منافع  ی 

اوکراین   و  ایران  روابط  با  ارتباط  در  کند.  تأمین 
 زیر را باید مورد توجه قرار داد:   هایگزاره

در   .۱ روسیه  و  ایران    هایچارچوب هماهنگی 
زمینه در  تحوالت  کالن  و  امنطقهی  ی 

که  المللنیب است  کرده  فراهم  شرایطی  ی 
چندان   اوکراین  و  ایران  روابط  از  روسیه 

 احساس نگرانی نداشته باشد؛ 

با توجه به فقدان مرز مشترک بین ایران و   .۲
در یک  ی اوکراین ریقرارگاوکراین و همچنین 

دیگر    یمنطقه و  که  جغرافیایی  مسائل  با 
خود   های ی ژگیو و    است   روروبه  خاص 

بادالت اقتصادی و انرژی  حجم مکه  ازآنجایی 
ارتباطات    ایران با اوکراین قابل توجه نیست 

موجب  کی   - تهران  دوجانبه  چندان  یف 
کنونی   شرایط  در  روسی  مقامات  نگرانی 

 نخواهد بود؛  

و   .۳ ایران  روابط  ماهیت  اینکه  به  توجه  با 
اوکراین بیشتر اقتصادی است، در قیاس با  

ی  روابط ایران و روسیه که ماهیت ژئوپلیتیک
و   ایران  بین  روابط  دارد،  ژئواستراتژیکی  و 
برانگیز   برای روسیه چالش  اوکراین چندان 

 نخواهد شد؛  

اوکراین  ازآنجایی  .۴ و  روسیه  اقتصاد  که 
همچنان به هم دیگر وابسته هستند، روابط  

اوکراین   و  ایران  روابط  نوع بهاقتصادی  ی 
می  قلمداد  روسیه  و  عنوان شود،  ایران    به 

همکاری   به  حوزهمثال  در  کشور  ی  دو 
اصفهان   در  هواپیما  اشاره    توان میساخت 

اوکراین   صنعت  از  بخشی  ازآنجاکه  کرد. 
وابسته به صنعت هوانوردی روسیه است  
از این روی هر دو کشور از این همکاری بهره  

 ؛  برندمی

حوادث   .۵ ایران،  ا.  ج.  سیاسی  دیدگاه  از 
راستای   در  را  روسیه    های انقالب پیرامون 

ار  می مخملی  با زیابی  زمینه  این  در  و  کند 
هم نوع  روسیه  دارد.  همگامی  و  سازی 

به    هایواکنش  پیرامونی    هایکنش ایران 
به   بیشتری  گرایش  و    هااستیسروسیه 

م دارد.  روسیه  را  اقدامات  ادعا  این  صادیق 
ایران در ارتباط    هاییریگموضع توان در  می
جنوبی،    هایبحران با   اوستیای  آبخازیا، 

کریمه و بحران کنونی مشاهده کرد که ایران  
در    هایاست یس  برخالفعموماً   روسیه 

 ی نکرده است.  ریگموضع مناطق فوق 

ترانزیت   .۶ در  اوکراین  موقعیت  به  توجه  با 
اوکراین مسیر رقیب انتقال  انرژی به اروپا،  

ایران   طریق  انرژی  مدیترانه  از  و  ترکیه 
   .دشومی قلمداد وپا هم جنوبی به ار 

که   .۷ این جهت  از  اوکراین  و  ایران  مناسبات 
اروپا)   ژهیوبه ( غرب ایران در تعامالت خود با  

قدرت  داشت  اهرم  اختیار خواهد  در  مندی 
باشد، با توجه به تالش اروپا  مورد توجه می 

برای کاهش وابستگی گازی خود به روسیه،  
دی  حمایت ایران در این زمینه از اهمیت زیا 

 ).  KATZ, 2015باشد (برخوردار می 

های غرب  تحریم ی بحران اوکراین  در سایه   .۸
علیه روسیه این ضرورت را برای مسکو پدید  
شرکای   یافتن  دنبال  به  که  است  آورده 



 

93 

 .۹۸تا  ۷۵ صفحات  .1400پاییز و زمستان  .۱۰ شماره .۵ دوره

الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
Journal of Politics and International Relations 

 ایران ـ اوکراین در دوران بحران و تأثیر آن بر روابط با روسیه . راد سعیدی  آرش حاللخور،   مهرداد

باشد.   عنوان ایران    شکی بجایگزین    به 
های  مند یکی از گزینه کشوری مهم و ثروت 

این مهم    مدنظر البته تحقق  مسکو است. 
فعال  ن خارجی  سیاست  عنوان یازمند    به 

 تجارت خارجی است.   بسترساز

های فوق عناصر اصلی مناسبات با توجه به گزاره
را می  اوکراین  و  بندی  توان در موارد زیر دستهایران 

 کرد:  

ها با توجه به مزیت رقابتی خود تمایل  اوکراینی 
ی انرژی و نیروی ایران از  زیادی به فعالیت در زمینه

نشان   ارتقای    .اندداده خود  بر  مبنی  اوکراین  تالش 
روابط دو کشور و استراتژیکی کردن این روابط است  

در این شرایط هم امکان بازیگری خود را ارتقا    چراکه
ی  بخش تنوع تواند گام مهمی در راستای  داده و هم می 

   های هیدروکربنی خود برداشته باشند.به نیاز 

مبانی   دیگر  از  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
به روابط با ایران است. اوکراین با    های نیاوکرا توجه  

داشتن   اختیار  جهانی    ٪۳/ ۸در  صادرات  حجم  از 
کنندگان  ی پنجم صادر میلیارد دالر در رده  ۴/۱گندم و  

).  Workman, 2022ی گندم در جهان است (عمده 
تولید  ( ن یاوکرا رم از جایگاه چها هاگزارش البته برخی 

که  حالی). در mundi, 2021تن) حکایت دارند (  ۱۵۰۰۰
  . دیآمی   حساب  بهی گندم  عمده   واردکنندگانایران از  

  سه   واردات  میانگین   با  ایران  گذشته  سال   20  طول   در
در    متوسط  هایکشور   سال، جزء  در  گندم   تن  میلیون
با توجه به قابلیت    .است  بوده   جهان   در  گندم  واردات

اوکراین در تولید گندم و نیاز ایران به واردات گندم  
از   و    مشترک  هاییهمکار   هایشاخصه یکی  ایران 
 خواهد آمد.  حساب  بهاوکراین  

کشور  بین  در  اوکراین  روسیه،  از  های  بعد 
از   شوروی  جماهیر  اتحاد  از    های ت یظرفجداشده 

های ایران و  ز فراوانی برخوردار است، با توجه به نیا
یادشده گسترش روابط ایران    هایت یظرفاستفاده از  

نظر   از  اوکراین  بیشتری    »یف کی «و  اهمیت  از 
است.   با    درواقعبرخوردار  روابط  ارتقای  به  اوکراین 

منظر   دو  از  به    ،نگردمیایران  توجه  با  اول 
دوجانبه    هایتیظرف کاهش    درصدداقتصادی 
روسیهریپذبیآس مقابل  در  خود  کاهش    ی  و 

های آن است. دوم با توجه به جایگاه ایران در  فشار 
زمینه در  خود  روابط  کردن  متنوع  مختلف  پی  های 

باید توجه داشت کم و کیف روابط    .باشدمی البته 
اوکراین می  و  و  ایران  باشد  تواند مورد توجه روسیه 

در   جانب  هاه یتوصحالت    نیترنانهیبدبحتی  از  یی 
در پی داشته باشد، در مقابل    روسیه را برای ایران

تواند منجر به افزایش  برای ایران روابط با اوکراین می 
 ی در مواجهه با اروپا باشد.  زنچانهتوان 

 

 گیرینتیجه ۶
ژئوپلیتیکی   دیدگاه  سیاست    نیترمهم از  در  مقوله 

خارجی هر کشوری توجه به مثلث استراتژیک اقدام  
مثلث   است،  کشور  آن  خارجی  سیاست  در 
ناظر به سه   در سیاست خارجی  اقدام  استراتژیک 

همجزء   در    به  آن  کاربست  که  است  پیوسته 
ی و چه  ریگمیتصمی  سیاست خارجی (چه در حوزه

ست.  ا  ریانکارناپذ ی  ضرورتسازی)  ی تصمیم در حوزه
اصلی  ع اقدام  ناصر  استراتژیک  از:    اندعبارت مثلث 

منافع   ٢ظرفیت   ،١(تعهدات اندرکنش  ٣و  در  که   (
ی معیار چگونگی  کنندهن ییتع به عنوان باهممتقابل 

آن    توانمی اقدام در محیط پیرامونی کشورهاست که  
 را در قالب شکل زیر به نمایش گذاشت:  

 

 
1 Commitments 
2 Capability 

3 Interests 
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 مثلث اقدام استراتژیک (منبع؛ نگارنده)   ٣نمودار  

 

در   اوکراین  و  ایران  روابط  با  ارتباط  در  بنابراین 
که فقدان کد  گفت ازآنجایی چارچوب مدل فوق باید  

چنین    ١ژئوپلیتیکی  در  ایران  خارجی  سیاست  در 
می  احساس  این  مواردی  به  توجه  ضمن  باید  شود، 

پذیر  واقعیت که روسیه به لحاظ ژئوپلیتیکی انعطاف 
ی توسعه  اگونهبه است، ایران روابط خود را با اوکراین  

بهره  ضمن  که  از  دهد  موجود،    هایت یظرفگیری 
بهره  فرصت حداکثر  از  سود وری  و  نیز  ها  و  آوری 

در پی داشته    را  حداقل هزینه و تهدید برای کشور
ازآنجایی  در  که  باشد.  روسیه  با  کالن  ایران  سطوح 

جمله   از  دامنهاستراتژیکی  در  مهار  غرب  نفوذ  های 
منافع مشترک  و...    گرایی سنیمبارزه با بنیاد   ،منطقه

به   ،دارد بهایران  باید  طبیعی  روسیه   طور  طرف 
نزدیکی دو کشور از    گرایش داشته باشد. پس منطق

سیاسی و بر مبنای رفع تهدید  -این دیدگاه راهبردی
همکار گسترش  همچنین  و  ای منطقه  های ی غرب 

آن  نقش  افزایش  است.  برای  با  ها  ارتباط  نوع  پس 
نباید   باعث حساسیت  اگونه بهاوکراین  که  باشد  ی 

شود. از این منظر روابط با اوکراین نباید جزء    ها روس
باشد.  ا  هایت ی اولو ایران  خارجی  سیاست  صلی 

 
ژئوپلیتیک  ١ سیاست   کد  عملیاتی  کار  دستور  از  است  عبارت 

مکان خود،  مرزهای  ماورای  در  که  کشور  یک    های خارجی 
بهکندیم  یابیارز  را  جغرافیایی ژئوپلیتیک  کد  نتیجه.    ی نوعی 

مجموعه شامل  که  است  عملیاتی  ژئوپلیتیک  از استدالل  ای 
 زیرساخت  به  مربوط  جغرافیایی-سیاسی   هایفرض پیش

ایران   تنظیم شود اگونهبه باید  سیاست  پیام    ی  که 
در مسیر    ژهیوبه عام و اروپا    طوربه   اشتباه به غرب 

 بر  هیتکضمن  ایران باید    .دهدن  را  زدایی جاری تنش
سیاسی واقعیت موجود  اوکراین    -های  در  اجتماعی 

را  سعی کند از فرصت پدید آمده بیشترین استفاده  
اتحادیه  به  نزدیکی  فرصت   یدر  و  در  اروپا  سازی 

جمله انتقال گاز به اروپا از    امنیت انرژی از   یحوزه
سیاست ایران  هد.  انجام درا  طریق ترکیه و مدیترانه  

تنظیم شود که خود    یاگونهاوکراین باید به   قبال در  
های درگیر در منطقه بیرون  های طرف را درگیر تنش

نزدیک «خارج  روسیهاز  باید    »  سیاست  این  نکند. 
بر  آن    » فعال   یطرفی «ب   مبتنی  مبنای  بر  که  باشد 

های درگیر به نفع تأمین  های قدرتها و رقابت تنش
 امنیت نسبی و منافع ملی ایران خنثی شوند.  

هم   در  به  توجه  و  با  اوکراین  اقتصاد  تنیدگی 
ی انتقال نیرو،  داری و حوزهی بانکروسیه در زمینه

داری و  ی بانک روابط ایران و اوکراین باید در برگیرنده 
روسیه   حساسیت  باعث  کمتر  که  باشد  نیز  انرژی 
شود. تمایل اوکراین به خرید گاز از ایران و جانشین  

 کشور، هر ژئوپلیتیک کدهای. است کشور یک خارجی سیاست
برای رسیدن به منافع    کنندیم   یسع  کشورها  و  است  آن  مختص

ها  و اهداف خود بر کدهای ژئوپلیتیک دیگران تأثیر گذاشته، آن
 . را مورد هدف قرار دهند

 

 منافع

 تعهدات هاظرفیت

مثلث اقدام 
 استراتژیک
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ایران   در  جا  بهکردن  روسیه    شاید   بلندمدتی 
ی اروپا را فراهم  ی بهبود روابط ایران و اتحادیه زمینه

زمینه ولیکن  حساسیت  کند؛  شدن  برانگیخته  ی 
به    هاروس توجه  با  داشت  خواهد  پی  در  نیز  را 
بر    های تالش تسلط  برای    های رساخت یز روسیه 

انرژی جهان این امر پتانسیل ایجاد چالش در روابط  
 انرژی را دارد.   یهارقابت ی ایران و روسیه در زمینه

فروش گاز ایران به اوکراین و انتقال آن از مسیر  
اوکراین به اروپا سبب تضعیف مزیت ترانزیتی ایران  

زمینه زمینه در  این  انرژی خواهد شد. در  انتقال  ی 
اوکراین   که  کرد  یادآوری  ایران    ترمنتفع بایستی  از 

را به روسیه وابستگ   هم  چراکهاست،   ی گازی خود 
م برای  ی کاهش  جدید  بازار  یک  هم  و  دهد 

نباید فراموش    البتهی پیدا کرده است.  گذارهیسرما
ی  نیآفرنقش کرد که روسیه در هیچ صورتی راضی به  

شود. تقویت  ی تأمین انرژی اروپا نمی ایران در حوزه 
  یی هات ی مزمناسبات ایران و اوکراین برای ایران نیز  

ی به  بخش تنوع آن    نیترمهم در بر خواهد داشت که  
گزینه شرکا تمام  نکردن  خالصه  و  خارجی  های  ی 

به   کشور  خارجی  سیاست  دسترس  در  و  موجود 
و   روسیه  با  با    درنهایتروابط  همکاری  تقویت 

 ی اروپایی خواهد بود. اتحادیه 

که به لحاظ سطوح تکنولوژیک تجهیزات  ازآنجایی 
زیادی   مشابهت  از  اوکراینی  و  روسی  نظامی 

نیاز  از  بخشی  تأمین  به  توجه  با  های  برخوردارند، 
روسیه،   توسط  ایران  ضرورت    برحسب تسلیحاتی 

  ی گزینه  به عنوانتوان از تولیدات نظامی اوکراین  می
استف مناسب  اجایگزین  کرد.  از  ستفاده اده  ایران  ی 

های انرژی و  خدمات فنی مهندسی اوکراین در زمینه
...    آهنراه سرمایه   تواندمی و  جذب  گذاری ضمن 

های  خارجی الزم برای افزایش شتاب توسعه در زمینه
خارجی و نیز    گذارانهیسرمایادشده، موجبات رقابت  

در   عمل  سرعت  از  برداربهرهافزایش    هایپروژه ی 
ی  مختلف را در پی داشته باشد. با توجه به تجربه 

زمینه در  روسیه  با  گذشته  ی  اندازراهی  همکاری 
نیروگاه بوشهر این امر یک مزیت برای ایران خواهد  

دالیل اهمیت روابط ایران برای    نیترمهم بود. یکی از  
روسیه «برگ امتیازی ایران» در مقابل با غرب است  

ی برای  امنطقهی و خصوصاً المللن یبکه در معادالت 
می  نیز  ایران  است.  کشور  کاربرد  این  با  تواند 

قبال   در  موازنه  یک  به  اوکراین  کارت  هوشمندانه 
بد.  رویکرد ابزاری روسیه در ارتباط با ایران دست یا

ی ایران و اوکراین  باید اذعان کرد که رابطه  درنهایت 
ی ایران و روسیه از  برای روسیه در مقایسه با رابطه

این در حالی است    .باشدمی ارزش کمتری برخوردار  
اوکراین   و  ایران  روابط  تعمیق  از  آمریکا  و  اروپا  که 

ی تأثیرگذار در  مؤلفه به یک    چراکهناخرسند نیستند؛  
سیاس پیدا  اانهیخاورمت  مقابل  دست  روسیه  ی 

   .کنندمی

 

 منابع
 ) علی    ی برا   ن یاوکرا   جنگ  هایامد یپ)  ۱۴۰۱آزادی، 
 اقتصاد نیوز.  ،رانیا منافع

https://www.eghtesadnews.com / 

بازی   از   پس)  ۱۳۸۵(  نویگیژببرژینسکی،     سقوط، 
ی  ترجمه   ،قطبی  تک  جهان   در   نهایی

 سبزان.   انتشارات :توکلی، تهران  امیرحسین

  روابط ) «تأثیر بحران اوکراین بر  ۱۳۹۴(  بیشعبهمن،  
مطالعات راهبردی جهان  روسیه و آمریکا»،  

پیاپی  ۱ی  ، شماره ۱۶سال    ،اسالم  ،۶۱  :۷۸ -
۴۳ . 

خارجی روسیه، خود    استیس)  ۱۳۸۴گ (زادوخین، آ.  
ی مهدی سنایی،  ترجمه   ،آگاهی و منافع ملی

 تهران: ابرار معاصر.  

محمدرضاین  حافظ   در   دیجد  هایافق  ،)۱۳۸۵(   ا، 
   .سمت نشر : تهران ،یاسیس یایجغراف
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  های روند «)  ۱۴۰۱( راد    یدیسع  و آرش   مهرداد  ،حاللخور
  کیژئواکونوم  گسترش  و   ؛ تحول یجهان  کالن 

  ، یخارج  روابط  ینامهفصل»،  خزر  یا یدر
 .۱۵۹- ۱۸۱:  ۵۳ی شماره ، ۱۴ی  دوره

کریمی   داوود  و  حسن  محمد  )  ۱۳۹۱(  پور خانی، 
گذار الملل:  روسیه، دریای خزر و نظام بین«

و    ینامهفصل  ،»استراتژیک مرکزی  آسیای 
 . ۲۱-۲۴:  ۷۸ی شماره ،قفقاز

.  صارم  ،راوندیش  و   محمدحسن  ی، االسالم  خیش
  بر  کیتیژئوپل  نش یب  و   کد  ریثأت).  ۱۳۹۵(

  بحران   در   هی روس  ونیفدراس  ت یریمد
 یایآس  مطالعات  یعلم   فصلنامه.  نی اوکرا
دوره  قفقاز  و  یمرکز شماره۲۲،  ، ۹۵ی  ، 

 . ۱۷۱- ۱۳۱صص  

  یهاشه ی ر).  ۱۳۹۵. (اسداله  ی،عامر  و  احسان  ی،فالح
  ی مل  منافع  بر  آن   ریتأث  و  ن یاوکرا  بحران 
  مطالعات   فصلنامه.  رانی ا  یاسالم   یجمهور
، صص  ۳۴شماره  ،  ۹، دوره  الملل  ن یب  روابط

۶۵-۹۲ . 
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