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روابط ایران و روسیه و 
تحلیلچشم انداز آن


گروه مطالعات بین الملل

مقدمه
سومین نشس��ت س��ران کش��ورهای عضو »مجمع 
صادرکنندگان گاز«، اوایل آذرماه در تهران برگزار 
ش��د. بدون تردید، والدیمیر پوتی��ن رئیس جمهور 
روسیه، مهمترین مهمان این نشست بود. آنچه حضور 
وی در این نشست را برجسته کرد، نه خود نشست و 
تصمیم��ات آن، بلکه دیداری بود که رئیس  جمهور 
روس��یه با مقام معظم رهبری داش��ت. پوتین بعد از 
ورود به تهران، مستقیم به دیدار رهبر معظم انقالب 
رفت. علی اکبر والیتی، مشاور بین الملل مقام معظم 
رهب��ری ک��ه در این دی��دار، حضور داش��ت، این 
مالقات دو س��اعته را این گونه توصیف کرده است: 
»این دی��دار، دیداری کاماًل صمیمی و در عین  حال 
راهبردی و صریح بود. از این زاویه شاید بتوان گفت 
در تاریخ جمهوری اس��المی ایران در طول این 37 
سالی که از انقالب می گذرد، مالقاتی با این کیفیت 
و با این اهمیت و با این محتوا، بنده س��راغ ندارم. در 
واقع بنده در طول شانزده سالی که در وزارت خارجه 
ب��ودم و در طول این حدود هجده س��الی که بعد از 
وزارت خارجه توفیق داش��ته ام به عنوان مشاور مقام 
معظم رهبری خدمت کنم )یعنی قریب 34 سال که 
در حوزۀ سیاست خارجی کار می کنم(، در مقایسه 
با بقیۀ اقداماتی که در حوزه  سیاس��ت  خارجی شده 

است، مالقاتی با این اهمیت، با توجه به نوع برخورد و شروع دیدار و مدت 
طوالنی اختصاص یافته به مذاکره و همچنین مطالب متنوع و بس��یار مهم و 

راهبردی که بین ایشان و مقام معظم رهبری ردوبدل شد، سراغ ندارم«.
آق��ای والیتی ارزیابی خ��ود از این دیدار و مباحث مطرح ش��ده در 
آن را این گونه عنوان کرده اس��ت: »برداش��ت بنده این اس��ت که این در 
حقیقت یک »نقطه  عطف« در ابتدای راه روابط دو کشور است. این گونه 
می توان گفت که روابط دو کش��ور وارد رابطۀ راهبردی شده است. البته 
از اواخر مذاکرات هسته ای، همکاری های روسیه با ایران بیشتر شده بود. 
حال همکاری های جدید منطقه ای در س��وریه و همین طور س��ایر مناطق 
غرب آس��یا، حکایت از این دارد که ما در آغاز یک ارتباط راهبردی با 
کشور روسیه هستیم؛ ارتباطی که در یک سوی آن، ایران به عنوان قدرت 
اول منطقه قرار دارد و در س��وی دیگر آن، روسیه به عنوان یک ابرقدرت 
نظامی و قدرت مهم تأثیرگذار بین المللی که عضویت در شورای امنیت 
هم دارد، قرار گرفته اس��ت«. به هر حال اینکه یک مقام باس��ابقۀ دستگاه 
دیپلماسی ایران با تجربه بیش از سه دهه  در حوزۀ فعالیت های دیپلماتیک 
و سیاس��ت خارجی، چنین ارزیابی از نشست رهبران ایران و روسیه ارائه 
کرده است، حائز اهمیت بوده و شایسته است بررسی شود که چه تحول 
یا تحوالت مهمی در روابط تهران-مسکو به وقوع پیوسته یا در حال وقوع 
اس��ت؟ این نوشتار تالش می کند با بررس��ی الگوی تعامالت و مناسبات 
روابط دو کش��ور و مسائل اساس��ی مطرح در روابط آنها و نیز تحوالت 
اخیر در مناسبات دو طرف، جوانب این رویداد را بررسی کرده و نگاهی 

به چشم انداز مناسبات دو کشور داشته باشد. 

ورود روس�یه به اقدام نظامی در حمایت از حکومت س�وریه، در قالب حمات هوایی و س�فر والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس�یه به ایران در جریان نشس�ت س�ران کش�ورهای صادرکنندۀ گاز و دیدار وی با مقام معظم 
رهبری، که کم نظیر و تاریخی خوانده ش�ده اس�ت، از ارادۀ تهران و مس�کو برای ایجاد تحوالتی جدی در روابط 
فی مابی�ن حکایت دارد. این نوش�تار ب�ه موانع، فرصت ها و همچنین چش�م انداز روابط راهبردی میان دو کش�ور 

پرداخته و اتفاقات و تحوالت اخیر در روابط آنها را در این چارچوب مورد بررسی قرار می دهد.

اشاره:
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الگوی روابط ایران و روسیه؛ »دوستی سطحی1«
س��یر روابط جمهوری اسالمی ایران و روسیه نش��ان می دهد روابط آنها به 
ندرت به س��طح روابط راهبردی رسیده است . دو طرف همیشه به یکدیگر 
به عنوان مهره یا ابزاری برای پیش برد منافع خویش، به خصوص در روابط شان 
با غرب، نگاه کرده و هر جا فرصت را فراهم دیده اند، منافع یکدیگر را به 
فراموشی س��پرده اند. این در مورد روس ها بسیار صادق تر است، چون آنها 
فرصت های بیش��تری در روابط شان با غرب داش��ته و به عنوان یک قدرت 
بزرگ، از ایران در بسیاری از موارد به مثابه یک کارت بازی بهره گرفته اند. 
در قضیۀ تواف��ق گور-چرنومردین در دوران یلتس��ین )ال گور معاون اول 
بیل کلینتون و چرنومردین نخس��ت وزیر روسیه(، مسکو متعهد شد فروش 
تجهیزات نظامی و هس��ته ای به ایران را متوقف کند و در مقابل، واشنگتن 
وعده داد تا در بازار تجارت جهانی سالح، سهمی را برای سالح های روسی 
فراهم نماید. حمایت روسیه از آذربایجان در جریان ماجرای جوالی 2001 
)هشدار کشتی جنگی ایرانی به کشتی های تحقیقاتی تحت امر آذربایجان 
در آب های مورد اختالف ایران و آذربایجان( را می توان نمونه دیگری از 
این الگو دانست. در آن زمان، دولت روسیه ضمن اعتراض نسبت به اقدام 
ایران، طبق دستور پوتین، صادرات موشک های با برد 300 کیلومتر به باال و 
کالهک های موشکی بیش از 500 کیلوگرم و همچنین هواپیماهای بدون 
سرنشین، موتور، س��وخت و اجزای موشک و مواد مختلف مورد استفاده 
در ساخت موشک را محدود کرد. در سال 2002 در حالی که هنوز رژیم 
حقوقی دریای خزر مشخص نش��ده بود، روس ها با آذربایجان و قزاقستان 
قراردادهای دوجانبه ای بر س��ر تقسیم منابع بس��تر دریای خزر در محدوده 
آب های مش��ترک بین خودش��ان )طبق معیاری تحت عنوان خط منصف 
اصالح شده( منعقد نمودند. در بحث ارجاع پروندۀ هسته ای ایران به شورای 
امنیت، باز هم روس ها چنین رفتاری از خود نشان دادند. در جریان صدور 
قطعنامۀ 1929 ش��ورای امنیت س��ازمان ملل نیز بار دیگر روس ها با کارت 
ایران بازی کردند؛ مسئله ای که باعث تنش های لفظی میان برخی مقامات 

ارشد دو کشور نیز شد.
با وجود این نگاه کوتاه مدت در روابط ایران و روسیه، به نظر می رسد 
دو کشور خواهان وضعیتی نیستند که در آن، سیاست های یکی از آنها در 
رابطه با غرب دچار تحولی اساسی بشود. روس ها طرفدار روابطی دوستانه 
و گرم میان ایران و غرب نیستند و در این راستا تالش خودشان را نیز انجام 
می دهند. متقاباًل جمهوری اسالمی ایران نیز از وجود مناسبات دوستانه بین 

روسیه و غرب خرسند نیست. 
این وضعیت در روابط ایران و روسیه را می توان نوعی »دوستی سطحی« 
1. Superficial Friendship 

در نظ��ر گرفت. در الگوی »دوس��تی س��طحی«، 
طرفین به رغم اینکه اظهار دوستی می کنند و نشان 
می دهند که برای ارتق��اء روابط تالش می کنند، 
ام��ا به دالیل مهمی نمی توانند ب��ه روابط عمیق و 
راهبردی برسند. در واقع در چنین الگویی، طرفین 
ممکن اس��ت در برخی موارد که منافع مشترک 
ی��ا موازی دارن��د، با هم همکاری کنن��د، اما این 
همکاری، با موانع بسیاری همراه بوده و نمی تواند 
به صورت بلندم��دت و راهبردی ادام��ه یابد. در 
الگوی »دوستی سطحی« این امکان وجود دارد که 
در مواردی، روابط به سمت تنش )عمدتاً لفظی( 
پی��ش برود، اما در نهایت تالش طرفین یا یکی از 
آنها )اغلب مقصر ایجاد تنش( یا حتی ممکن است 
یک مسئلۀ خاص مربوط به منافع مشترک، باعث 
بهبود روابط شود. فقدان ثبات در روابط دوجانبه 
و دوره های متوالی روابط مثبت و منفی، مشخصۀ 
اصلی دوستی سطحی است. در ضمن دورۀ زمانی 
چرخۀ تخریب و بهبود رواب��ط )یا چرخۀ روابط 
مثبت و منفی( متفاوت اس��ت؛ ب��ه این معنی که 
ممکن اس��ت این چرخه در موردی، 5 ساله و در 

مورد دیگری، 10 ساله باشد. 

موانع روابط راهبردی و پایدار ایران و روسیه           
پایه ریزی روابط اس��تراتژیک و پایدار جمهوری 
اسالمی ایران و روسیه همواره با مشکالت بسیاری 
مواجه بوده اس��ت. بخشی از این مسئله، تاریخی 
و ناش��ی از مناس��بات تلخ و همراه با سوءظن در 
روابط دو کشور طی دو س��دۀ اخیر است. به هر 
حال روابط دو کشور مملؤ از خاطرات تلخ بوده 
اس��ت. قرارداد ترکمانچای، که روس ها در قرن 
19 بر ایران تحمیل کردند، به مثال یا معیار مهمی 
در بررسی  ها و ارزیابی های سیاست خارجی ایران 
تبدیل شده اس��ت؛ به طوری که هرگاه کسی در 
ایران بخواهد در مورد نادیده گرفته شدن منافع ملی 
در مسئله ای اظهارنظر کند، به قرارداد ترکمانچای 
اشاره می کند. تفاوت در ماهیت نظام های سیاسی 
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ای��ران و روس��یه و به تب��ع آن، تصمیم گیری  در 
س��اختار سیاس��ت خارجی آنها نی��ز عامل مهم 
دیگری در این راستا محسوب می شود. روس ها 
بع��د از تجربۀ تلخ دوران ش��وروی، ایدئولوژی 
را از مناسبات سیاس��ت داخلی و خارجی خود 
حذف کرده ان��د و عمل گرایی را جایگزین آن 
نموده اند. یکی از کارشناس��ان مس��ائل سیاست 
خارجی روس��یه این موض��وع را این گونه بیان 
کرده اس��ت: »در حالی که ژئوپلیتیک اوراس��یا 
عمق استراتژیک روابط خارجی تزارها و پیشبرد 
اهداف ایدئولوژیکی جهانی در کانون برنامه های 
رژیم کمونیستی شوروی قرار داشت، دلمشغولی 
روس های امروزی، خود روس��یه است«. این در 
حالی اس��ت که برای جمهوری اسالمی ایران، 
هم در داخل و هم در مناسبات سیاست خارجی، 
ایدئولوژی نقش مهمی دارد. طبیعتاً دو کشور با 
دو نگاه متفاوت نسبت به جهان و مسائل آن، به 
سختی می توانند روابط پایدار و راهبردی داشته 
باش��ند. با وجود، این نگاه رهبران دو کش��ور به 
دولت های  غربی به ویژه آمریکا با بدبینی شدید 
همراه اس��ت. آنها در سطح بین المللی در پی به 
چالش کشیدن نقش و جایگاه هژمونیک آمریکا 
هستند. این تعارض و هم سویی افت وخیزها را در 
روابط ایران و روس��یه معنادار و قابل فهم کرده 
اس��ت. نوع نگاه دو کش��ور به مسیر پیشرفت و 
ترقی نیز در عدم شکل گیری روابط راهبردی و 
پایدار میان آنها نقش دارد. ایران و روسیه هر چند 
در مسائل امنیتی و سیاسی نسبت به غرب دیدگاه 
بدبینانه ای دارند، اما نس��بت به توسعه و پیشرفت 
مبتنی بر رابطه با غرب، همسان می اندیشند. یکی 
از اهداف مهم برای روس ها این است که روزی 
در ترتیبات اقتصادی و سیاسی-امنیتی مشترکی با 
غرب، بویژه اروپا، حضور داشته باشند. به تعبیر 
سفیر سابق ایران در روس��یه، »]تأمین[ گاز اروپا 
برای روس ها از اهمیتی همس��ان با س��الح های 
هس��ته ای برخوردار است«. بس��یاری از نخبگان 

ایرانی، بخصوص بدنۀ کارشناس��ی سیستم بوروکراسی کشور نیز تعامل با 
غرب را یکی از راه های اصلی برای پیشرفت ایران می دانند. این امر موجب 
می ش��ود که جایگاه غرب به ویژه برای روسیه، در قیاس با رابطه راهبردی 

تهران-مسکو، در اولویت قرار بگیرد. 
 بحث دیگری که وجود دارد، منافع متفاوت و اختالفاتی است که میان 
دو کشور ایران و روسیه وجود دارد. مسکو و تهران در مورد رژیم حقوقی 
دریای خ��زر اختالف دارند. روس ها تمایل ندارن��د ایران نقش مهمی در 
آسیای مرکزی و قفقاز بازی کند. همچنین آنها از اینکه ایران به مرحله ای 
برس��د که بتواند نقش یک قدرت بزرگ را بازی کند، استقبال نمی کنند. 
عالوه بر این، دو کش��ور منافع متفاوتی نیز دارند. برای مثال، روس ها رابطۀ 
خوبی با اس��رائیل دارند و به هیچ وجه حاضر نیستند به خاطر ایران، به این 
رابطه صدمه بزنند. این در مورد روابط مس��کو با کشورهای عربی رقیب یا 

مخالف ایران و از همه مهمتر، عربستان سعودی، نیز صادق است.

فرصت های مناسب برای ارتقاء روابط
با وجود ش��رایط فوق در روابط ایران و روسیه، طرفین فرصت های خوبی 
ب��رای ارتقاء رواب��ط دوجانبه دارند. هر دو کش��ور از س��وی غرب تحت 
فش��ارهای اقتصادی و سیاس��ی هس��تند و این، آنها را به نزدیکی بیشتر به 
همدیگر ترغیب می کند. ایران )در صورتی که ناگزیر باش��د( می تواند در 
برخی از حوزه ها مانند تجهیزات و تکنولوژی های صنعتی و نظامی، نیازهای 
خود را از طریق روسیه تأمین کند. در مقابل، با توجه به تحریم های روسیه 
علی��ه اروپا و ترکی��ه در زمینۀ برخی مواد غذای��ی و میوه جات، جمهوری 
اسالمی امکان افزایش صادرات به روسیه در این حوزه ها را بدست آورده 
است. البته موانع عمده ای در این مورد وجود دارد. مسائل مربوط به صدور 
ویزا، مشکالت بانکی، گمرکی و حمل ونقل از جمله مهمترین آنها هستند. 
همچنین هر دو کشور نسبت به گسترش افراط گرایی و تفکرات تکفیری و 
خشونت طلبانه نگران هستند و آن را تهدیدی جدی برای خود می دانند )20 
تا 30 میلیون نفر از جمعیت روسیه مسلمان هستند و در مناطق مسلمان نشین 
این کشور تفکرات افراطی ریشه ای قوی دارند(. بدین ترتیب مقابله با چنین 
تفکراتی در افغانس��تان، پاکستان، آس��یای مرکزی و خاورمیانه )بویژه در 
عراق و سوریه( جزو الزامات روابط آنها است. در واقع در این زمینه، طرفین 
انتخابی جز همکاری ندارند، چون دارای منافع کاماًل مشترکی در این حوزه 
هس��تند. ایران و روسیه هر دو نسبت به گسترش ناتو به شرق نگران بوده و 
آن را تهدیدی برای منافع خویش ارزیابی می کنند که این امر نیز می تواند 
موردی دیگر برای افزایش انگیزۀ ارتقاء همکاری های دوجانبه باشد. مقابله 
با تضعیف اصولی همچون حاکمیت ملی، استقالل و حق تعیین سرنوشت 
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روابط ایران و روسیه و 
چشم انداز آن

از س��وی برخی قدرت های بزرگ نیز جزو خواسته ها و منافع مشترک دو 
کشور است. نمود بارز آن نیز پافشاری دو کشور بر استقالل و حاکمیت ملی 
س��وریه و حق مردم این کشور در تعیین سرنوشت کشور خویش است. در 
واقع تضعیف این اصول، در بلندمدت هم منافع روسیه و هم منافع جمهوری 

اسالمی را به خطر می اندازد.

چشم انداز روابط ایران و روسیه
روابط ایران و روس��یه که در اثر همراهی مس��کو با قطعنامه های شورای 
امنیت، بویژه قطعنامۀ 1929، به سردی گراییده بود، با شروع تحوالت جهان 
عرب و بخصوص آغاز بحران در سوریه، دوباره بهبود یافت. در واقع هر 
دو کشور حامی حکومت سوریه بوده و برای مقابله با سقوط آن، چاره ای 
جز همکاری با هم نداشتند. تحوالت اوکراین، که منجر به افزایش تنش ها 
در مناسبات روسیه و غرب شد نیز نگاه روس ها به شرق و کشورهایی مانند 
ایران را تقویت نمود. روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران نیز در بهبود 
روابط مس��کو-تهران بی تأثیر نبوده است. در واقع این دولت هم به قواعد 
بازی در نظام بین الملل پایبندتر است و هم ثبات رفتاری بیشتری دارد و به 
همین دلیل روس ها در مقابل خود، دولتی حرفه ای تر و معتبرتر را در ایران 
می بینند. حل وفصل مسئلۀ هسته ای ایران نیز حتماً در بهبود روابط دو کشور 
تأثیرگذار بوده است. زیرا روس ها به هیچ وجه حاضر به پذیرش یک ایران 
مسلح به سالح هسته ای نبوده و نیستند و همراهی شان با فشارها بر ایران نیز 
عمدتاً به همین خاطر بوده است. حل وفصل مسئلۀ هسته ای، خیال روس ها 

را از این بابت آسوده کرده است. 
تش��دید تنش ها بر سر س��وریه و ورود روس��یه به فاز اقدام نظامی در 
بحران این کشور )در قالب حمالت هوایی(، روابط تهران-مسکو را وارد 
مرحلۀ جدیدی کرد. س��فر پوتین به تهران برای شرکت در نشست سران 
مجم��ع صادرکنن��دگان گاز و دیدار تاریخی وی ب��ا رهبر معظم انقالب 
در جریان این س��فر را باید در چارچوب ای��ن فرآیند، یعنی بهبود روابط 
ایران-روس��یه، ارزیابی کرد. پوتین در جریان س��فر به تهران تالش کرد 
س��وءظن ایرانی ها در مورد رفتار روس��یه در قبال ایران را کاهش دهد و 
طرف ایرانی را متقاعد کند که روس��یه ش��ریکی قابل اطمینان برای ایران 
اس��ت. وی در دیدار با مقام معظم رهبری، با بیان اینکه »ش��ما را متحدی 
مطمئن و قابل تکیه در منطقه و جهان می دانیم«، عنوان کرد: »ما متعهدیم 
که بر خالف برخی ها به ش��رکای مان از پشت خنجر نزنیم و هیچ وقت در 
پشت پرده اقدامی بر ضد دوستان مان انجام ندهیم و اگر اختالفی هم داشته 
باشیم، با صحبت به تفاهم برسیم«. رهبر انقالب نیز ضمن تمجید از نقش 
روس��یه و شخص پوتین در موضوع س��وریه، به وی اطمینان داد که ایران 

به س��مت غرب چرخش نخواهد کرد. ایش��ان 
عن��وان کردند: »نه درباره س��وریه و نه در هیچ 
موضوع دیگری مذاکره دوجانبه با آمریکایی ها 
نداریم و نخواهیم داشت«. این دو نکته یا وعده، 
احتم��االً مهم تری��ن خواس��ته های دو طرف از 
همدیگر هستند و می توانند، در صورت عملی 
ش��دن، به تعمیق روابط دو کشور کمک کنند. 
البته اینکه آیا چنین چیزی به نفع ایران اس��ت یا 
خیر، بحث متفاوتی است و نظرات متفاوتی در 

این مورد وجود دارد.

نتیجه گیری
در چرخۀ تخریب و بهبود روابط یا چرخۀ روابط 
مثب��ت و منفی ایران و روس��یه، به نظر می رس��د 
مرحلۀ جدید بهبود روابط دو کش��ور، نسبت به 
موارد قبلی جدی تر است، اما اینکه آیا این بهبود 
روابط ب��ه روابطی راهبردی و پای��دار میان آنها 
منجر خواهد شد یا خیر، جای بحث دارد. به نظر 
می رسد واقع بینی به جای خوش بینی مطلق، بهتر 
می تواند به مسیر آتی روابط ایران-روسیه شکل 
دهد. در روابط ایران و روس��یه، مس��ائلی وجود 
دارد ک��ه صرفاً با گذر زمان و تالش پیگیر برای 
حل اختالفات و همچنین تغییر نگرش  نخبگان 
و افکار عمومی طرفین نسبت به همدیگر، قابل 
حل وفصل هس��تند. در ضمن، در مس��یر بهبود 
روابط دو کش��ور نبای��د انتظار داش��ت طرفین 
مناف��ع متفاوت خود را رها کنند و صرفاً بر منافع 
مشترک و موازی تکیه نمایند. در دنیای کنونی، 
چنین اتفاقی در روابط هیچ دو کش��وری روی 
نداده و نخواه��د داد. پیچیدگی های روزافزون 
رواب��ط بین الملل، دولته��ا را ملزم ب��ه پیگیری 
سیاس��ت های خارجی چندبُعدی می کند و هیچ 
کشوری خارج از این قاعده نتوانسته و نمی تواند 

منافع خویش را برآورده نماید




