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مقدمه
روابط ایران و روس��یه در سال های اخیر به طور 
کم س��ابقه ای هم گس��ترش پیدا ک��رده و هم 
تعمیق یافته اس��ت. طبیعتاً یکی از دالیل اصلی 
این موضوع، مس��ائل و منافع مش��ترکی است 
که دو کش��ور را ترغیب ی��ا ناچار به همکاری  
می کند. اما به نظر می رسد یک دلیل مهم دیگر 
نیز برای این مس��ئله وج��ود دارد و آن عبارت 
اس��ت از افزایش آگاهی و اراده مقامات ارشد 
دو کشور برای فائق آمدن بر برخی ذهنیت ها و 
کلیشه های منفی تاریخی؛ که سال ها بر رفتارها 
و روابط دوجانبه دو کشور سایه انداخته و مانع 
تعامل��ی پایدار و منطقی بین آن ها در راس��تای 
برآوردن منافع مش��ترک در روابط دوجانبه و 
در برخی موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی 
ش��ده اس��ت. در واقع، به نظر می رس��د ایران و 
روس��یه تصمیم گرفته اند بر اس��اس واقعیت ها 
و الزام��ات مربوط به جایگاه و منافع ش��ان در 
زمانه کنون��ی و با نگاه به آین��ده، روابط خود 
را تنظیم کنند و ارتقاء دهند. در همین راس��تا، 
رئیس جمهور ایران روز هفت فروردین 1396 

به روسیه سفر کرد و با مقامات ارشد این کشور به  ویژه رئیس جمهوری 
آن دی��دار و گفتگو کرد. این نهمین دیدار حس��ن روحانی با والدیمیر 
پوتین در طول چهار س��ال گذشته، یعنی در طول حیات دولت یازدهم، 
به ش��مار می رود. به هر حال، نه دیدار میان رئیس جمهور ایران و روسیه 
در طول چهار س��ال، نش��ان از اهمیت و جدیت روابط دو کشور و اراده 

آن ها برای گسترش و ارتقای روابط دوجانبه دارد.
در مجم��وع، تداوم روند و رویکرد کنونی در روابط ایران و روس��یه، 
می تواند به گسترش و تعمیق بیشتر روابط دو کشور بینجامد؛ مسئله ای که 
در راس��تای منافع آن ه��ا می تواند پیش رود. البته نمی ت��وان انکار کرد که 
اختالفاتی نیز میان ایران و روسیه وجود دارد و دو کشور در برخی حوزه ها 
و در رابط��ه با بعضی موضوعات، منافع متفاوت و حتی بعضاً متعارضی نیز 
دارند. با این حال، به نظر می رسد در طول چهار سال گذشته، دولت های دو 
کشور توانسته اند به خوبی روابط دوجانبه را مدیریت کنند که محصول آن، 
روند و رویکرد مناسبی است که هم اکنون بر روابط دو کشور حاکم است.

روابط ایران و روسیه؛ نگاهی تاریخی
روابط ایران و روس��یه قدمتی بیش از پنج قرن دارد. روابط دو طرف 
در ط��ول ای��ن دوران، پر فراز و نش��یب بوده اس��ت. روس ها که از 
قرن هفتم بعد از میالد از اروپای ش��رقی به س��مت سرزمین امروزی 
اوکراین سرازیر شدند و به مرور زمان به  ویژه بعد از شکست مغول ها 
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با سفر اخیر رئیس جمهور ایران به روسیه )هفتم و هشتم فروردین ۱۳۹۶(، نهمین مالقات حسن 
روحان�ی و والدیمی�ر پوتین در طول چهار س�الی که از عمر دولت یازده�م در ایران می گذرد، 
صورت گرفت. در این دیدار، توافقات جدیدی در زمینه های مختلف میان دو کش�ور انجام و بر 
»برداشتن قدم های جدید بری ارتقاء سطح روابط و گسترش عرصه های تعامل و مشارکت ایران 
و روسیه« تأکید شد. در این نوشتار، ضمن اشاره به تحوالت و دستاوردهای این سفر، به وضعیت 

کلی روابط ایران و روسیه و منطق، الزامات و موانع آن پرداخته می شود.
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و پایه گذاری امپراتوری تزاری، دست به تصرف مناطق شرقی، غربی 
و جنوبی خود زدند، در بیش��تر اوقات برای ایران )به عنوان همس��ایه 
جنوبی شان( دردسرس��از بوده اند. نمونه های فراوانی از ایجاد مشکل 
برای ایرانیان توس��ط روس ها در تاریخ وج��ود دارد که جنگ های 
ایران و روس، قراردادهای ترکمنچای، گلستان و آخال و مداخالت 
گسترده در امور داخلی ایران و تهدیدات جدی علیه تمامیت ارضی 
از جمله آنها هستند. موارد برجسته ای که در حافظه هر ایرانی وجود 
دارد و به برداش��تی منفی نسبت به روس��یه در افکار عمومی ایرانیان 
ش��کل داده است. بعد از وقوع انقالب اس��المی در ایران، با توجه به 
ماهیت و جهت گیری های انقالب در سیاس��ت خارجی و نس��بت به 
نظام بین الملل )که عمدت��اً ضدآمریکایی بود( و همچنین الزامات و 
تنگناهای ناشی از ش��رایط جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پس از 
آن، فشارها و تحریم های غرب علیه جمهوری اسالمی، روابط ایران 

و روسیه وارد مرحله جدیدی شد که قبل از آن سابقه نداشت.
بعد از فروپاش��ی ش��وروی، مناسبات ایران و روس��یه جدید رو به 
گسترش نهاد و پس از روی کارآمدن پوتین در سال 2000، روابط دو 
کش��ور وارد مرحله جدیدی شد. در واقع، برآمدن پوتین با رویکردی 
ملی گرایانه در سیاست خارجی، فرصت ها و منافع مشترک بیشتری در 
روابط جمهوری اس��المی ایران و روس��یه ایجاد کرد. با وجود این، تا 
قبل از س��ال 2011 و شروع بحران سوریه، مسائل و موضوعات چندی 
باعث برخی اختالفات و حتی تنش های مقطعی در روابط دو کش��ور 
 ش��د که مهمترین آن ها، بحث رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی 
بهره برداری از منابع آن و همراهی روس��یه با فش��ارها و تحریم ها علیه 
ایران در مس��ئله هسته ای بوده است. بعد از شروع بحران در سوریه، به 
دلیل منافع مش��ترکی که تهران و مسکو در حفظ حکومت اسد دارند 
دو طرف به هم نزدیک تر شدند. پس از روی کارآمدن دولت یازدهم 
در ایران و شروع مذاکرات هس��ته ای میان ایران و قدرت های بزرگ 
جهانی، فرصت مناسبی برای ارتقای روابط ایرن و روسیه به وجود آمد 
و به این ترتیب، سطح تعامالت و رفت و آمدهای دیپلماتیک میان دو 
کش��ور به شکل بی سابقه ای افزایش یافت به گونه ای که می توان گفت 
در دولت یازدهم، بخش مهمی از دیپلماس��ی و سیاست خارجی ایران 

بر روابط با روسیه متمرکز بوده است. 
رؤس��ای جمهوری ایران و روس��یه در طول کمتر از چهار س��ال 
گذش��ته نه بار با هم مالقات کرده اند که این بیشترین میزان مالقات 
حس��ن روحانی با رئی��س جمهور یک کش��ور دیگر اس��ت. آقای 
روحانی در دیدار اخیرش از روس��یه در نشس��ت خبری مش��ترک با 

رئی��س جمهور این کش��ور درب��اره اهمیت 
این مالقات ها گفت: »در هر مالقات نس��بت 
به مالقات پیشین، ش��اهد پیشرفت بوده ایم«. 
به ه��ر حال، اینک��ه آقای روحان��ی آخرین 
س��فر خارجی خ��ود در دول��ت یازدهم را 
به روس��یه انج��ام داد، نش��ان می دهد روابط 
ته��ران و مس��کو ب��رای دول��ت جمهوری 
اس��المی ایران از اهمیت باالی��ی برخوردار 
اس��ت. در مجموع، جمهوری اسالمی ایران 
و روس��یه در روابط دوجانب��ه و همچنین در 
رابطه با تحوالت و مس��ائل منطقه ای چه در 
خاورمیانه و چه در آس��یای مرکزی و قفقاز، 
دریای خزر و افغانستان و در سطح بین المللی 
درباره بسیاری از موضوعات و مسائل دارای 
منافع همسو و مش��ترک قابل توجهی هستند 
ک��ه بهره ب��رداری از آن ها، نیازمن��د گذر از 
برخی ذهنیت ها و کلیش��ه های منفی تاریخی 
در رواب��ط دو کش��ور و تالش ب��رای ایجاد 
روابطی پایدار مبتنی ب��ر معیارهای منطقی و 
واقع گرایانه میان آن هاست. در حال حاضر، 
روابط دو کش��ور در چنین مسیری قرار دارد 
و در صورت��ی که روند و رویک��رد کنونی 
حاکم بر مناس��بات میان آن ها ادامه پیدا کند 
در آینده می توان ش��اهد روابط��ی پایدار و 

حتی راهبردی در روابط دو کشور بود.

دستاوردهای سفر روحانی به روسیه
در س��فر اخی��ر رئی��س جمه��وری ای��ران به 
روس��یه 14 س��ند هم��کاری در حوزه ه��ای 
مختلف سیاس��ی، اقتصادی، مال��ی و بانکی، 
حمل و نقل، شهرس��ازی، فناوری ارتباطات، 
نیرو، انرژی، اس��تاندارد، حقوق��ی و قضایی 
با حضور رؤس��ای جمهوری ایران و روس��یه 
امضا ش��د. این 14 س��ند ش��امل موافقت نامه 
انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسالمی 
ایران و روس��یه، پروتکل اصالح موافقت نامه 
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معاض��دت در پرونده های جزائی و مدنی بین 
دولت ایران و روسیه، موافقت نامه لغو روادید 
گروهی گردشگری بین دولت ایران و دولت 
روس��یه، یادداش��ت تفاهم همکاری وزارت 
نیروی ایران و وزارت نیروی روسیه در زمینه 
تجارت برق، یادداش��ت تفاهم همکاری در 
زمین��ه تربیت بدن��ی و ورزش می��ان وزارت 
ای��ران و وزارت ورزش  ورزش و جوان��ان 
روس��یه، یادداش��ت تفاهم در زمینه ساخت و 
ساز مسکن و خدمات عمومی بین وزارت راه 
و شهرس��ازی ایران و وزارت ساخت و ساز، 
مس��کن و خدمات عمومی روسیه، یادداشت 
تفاه��م بین مرکز ملی تأیی��د صالحیت ایران 
و س��رویس فدرال تأیید صالحیت روس��یه، 
یادداشت تفاهم همکاری در حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات بی��ن وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات ای��ران و وزارت مخابرات 
و رس��انه های جمعی روسیه، یادداشت تفاهم 
همکاری های راهبردی بی��ن راه آهن ایران و 
راه آهن روس��یه، یادداشت تفاهم بین سازمان 
انرژی اتم��ی ایران و ش��رکت دولتی انرژی 
اتمی روسیه )روس اتم( در زمینه انتقال مواد 
هسته ای، یادداش��ت تفاهم میان شرکت ملی 
نفت ایران و هلدینگ زمین شناس��ی روس��یه 
)روس گیالوگیا(، یادداشت تفاهم همکاری 
بی��ن اتاق بازرگان��ی، صنایع و مع��ادن ایران 
و بنی��اد روس کانگ��رس، یادداش��ت تفاهم 
همکاری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت 
گازپروم روسیه در زمینه گاز و قرارداد پروژه 
برقی کردن خط ریلی گرمس��ار– اینچه برون 

و ارسال تجهیزات هستند. 
همچنی��ن بیانیه مش��ترکی تح��ت عنوان 
»پیش به سوی همکاری های جامع راهبردی« 
از سوی دو طرف منتشر شد که دربرگیرنده 
اف��ق و راه کاره��ای پیش بینی ش��ده افزایش 
همکاری ه��ای دو کش��ور در عرصه ه��ای 

مختل��ف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی اس��ت. در ای��ن بیانیه آمده 
اس��ت: »طرفی��ن پایبندی خود را به برداش��تن قدم ه��ای جدید برای 
ارتقای سطح روابط و گس��ترش عرصه های تعامل و مشارکت ایران 
و روسیه به منظور تنظیم و تحکیم همکاری های جامع راهبردی مورد 
تأکید قرار دادند«. در این بیانیه، در مورد روابط دوجانبه گفته ش��ده 
ک��ه »طرفین ضمن تأکی��د بر تالش متقابل جهت پیش��برد روزافزون 
روابط اقتصادی س��ودمند، خواهان اس��تفاده کام��ل از ظرفیت های 
هم��کاری در زمینه های دارای اولویت همچون انرژی، حمل و نقل، 
صنع��ت و معدن، هوا و فضا و س��ایر عرصه های علمی و فناوری های 

نوین به  ویژه از طریق اجرای پروژه های مشترک شدند«.
در مورد هم��کاری در عرصه های منطقه ای و بین المللی نیز طرفین 
بر مس��ائلی از جمله ادامه تالش های مش��ترک با هدف اس��تقرار نظام 
عادالنه جهانی بر اس��اس حقوق بین الملل، ضرورت مشارکت جمعی 
بین المللی برای مبارزه با تروریس��م بر اس��اس حق��وق بین الملل، لزوم 
اجرای کامل تعهدات برجام توس��ط طرفین آن، گس��ترش روزافزون 
هم��کاری همه جانب��ه در دریای خ��زر در عرصه های مختل��ف، ادامه 
کمک به تحکیم حاکمیت در افغانس��تان و ش��کل گیری آن به  عنوان 
کش��وری باثبات، مردم س��االر، مستقل و ش��کوفا، ضرورت تمرکز بر 
تدابیر مش��خص با هدف امح��اء تولید جهانی مواد مخ��در، احترام به 
استقالل، وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه، 
اهمیت همکاری های سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در زمینه برگزاری 
گفت وگوی س��وری- س��وری در ش��هر آس��تانه و ام��کان برقراری 
آتش بس��ی مؤثر و پایدار در س��وریه، حمای��ت از حاکمیت و تمامیت 
ارضی جمهوری عراق، نگرانی از اس��تمرار جنگ ویران کننده در یمن 
و گسترش فعالیت های تروریستی در مناطق مختلف آن کشور، توقف 
هرچه س��ریع تر درگیری و خونریزی ها در یمن و حل وفصل بحران در 
چارچوب گفتگوهای یمنی- یمنی، استقبال از تحوالت صورت گرفته 
در لبنان که منجر به همکاری گروه های سیاسی آن کشور در دستیابی به 
راه حلی برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت گردید، امیدواری 
نس��بت به حل وفصل عادالنه و پایدار مسئله فلس��طین، اهمیت تحکیم 
تعامل و هماهنگی در چارچوب س��ازوکارهای چندجانبه منطقه ای که 
ایران و روسیه در آن مشارکت دارند و تحکیم صلح و ثبات در آسیای 
مرکزی و قفقاز و آمادگی برای گسترش همکاری ها در این مناطق در 
زمینه های سیاسی، اقتصادی و سایر عرصه ها و در شکل های چندجانبه 
با مشارکت کشورهای منطقه تأکید کردند. عالوه بر این، طرف روسی 
حمای��ت تغییرناپذیر خ��ود را از تمایل ایران ب��رای عضویت کامل در 

ل
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سازمان همکاری شانگهای مجدداً اعالم کرد و خواستار بررسی هرچه 
سریع تر این موضوع به نحو مقرر در آن سازمان شد.

منطق، الزامات و موانع روابط پایدار ایران و روسیه
دالیل زیادی برای گسترش روابط ایران و روسیه و تالش برای ایجاد 
الگویی پایدار در جهت دهی به مناسبات دو کشور وجود دارد. در بیانیه 
مشترک رؤسای جمهوری ایران و روسیه تحت عنوان »پیش به سوی 
همکاری ه��ای جامع راهبردی«، محورهای مهمی برای همکاری های 
دو کشور در روابط دوجانبه و در مورد برخی از مسائل و موضوعات 
مهم منطقه ای و بین المللی ذکر شده اند. در روابط دوجانبه، دو کشور 
پتانس��یل ارتقای روابط و مناس��بات در حوزه های مختلف اقتصادی، 
تج��اری، علمی، فن��اوری، دفاعی، فرهنگی و گردش��گری را دارند. 
ب��ا توجه به تحریم های غرب علیه ایران و روس��یه، دو کش��ور نیاز به 
گسترش روابط در این حوزه ها داشته و در واقع، می توانند از این طریق 
برخی از نیازهای همدیگر را برآورده نمایند. روس��یه می تواند بعضی 
از نیازهای دفاعی ایران و همچنین برخی نیازمندی های تکنولوژیک، 
هسته ای و زیرس��اختی آن را فراهم کند. در مقابل، ایران هم با توجه 
به تحریم بسیاری از اقالم خوراکی کشورهای اروپایی توسط روسیه، 
توان صادرات میوه، سبزیجات، مواد لبنی و ماهی و میگو به روسیه را 
پیدا کرده اس��ت. در زمینه های انرژی، فرهنگی و گردشگری هم دو 
طرف ظرفیت های خوبی برای همکاری دارند. البته موانع فعال کردن 
این ظرفیت ها و بهره برداری از آن ها نیز بس��یار زیاد اس��ت و برداشتن 

آن ها ارادۀ قوی دو طرف را می طلبد.
موانع گمرکی، زیرس��اختی و بانکی از جمله مهم ترین این موارد 
هس��تند که تا کن��ون تالش هایی ب��رای کم کردن یا برداش��تن آن ها 
صورت گرفته است اما هنوز هم با شرایط مناسب فاصله وجود دارد. 
وابس��تگی اقتصاد دو کش��ور به منابع نفت و گاز مان��ع مهم دیگری 
اس��ت. دو کش��ور که منابع درآمدی مشابهی داش��ته باشند و اقتصاد 
چن��دان متنوعی هم ندارن��د، به طور طبیعی امکان تعامالت گس��ترده 
تج��اری و اقتصادی میان آن ه��ا کاهش می یابد. موان��ع فرهنگی نیز 
وج��ود دارد که نقش مهمی در تقویت دیگر موان��ع ایفا می کنند. به 
ه��ر حال، ایرانی ها و روس ها نگاه مثبتی نس��بت به همدیگر ندارند و 
این مسئله ای تاریخی است. طبق یک نظرسنجی صورت گرفته توسط 
موسس��ه پیو1 در ژوئن سال 2013، 49درصد روس ها نگاه مطلوبی به 
ایران نداشته و در مقابل، تنها 32درصد نگاه مساعد داشته اند. در ایران 
نیز دیدگاه مناس��بی در مورد روس ها وج��ود ندارد. به هر حال، تغییر 
1. Pew Research Center 

این ذهنیت های منفی کار دش��واری است و 
نیازمند افزایش و پایداری تعامالت فرهنگی 
و آموزشی میان مردم دو کشور است. منطق 
و الزامات همکاری ایران و روسیه در سطوح 
منطق��ه ای و بین الملل��ی بس��یار پررنگ تر و 
جدی تر است. در واقع، مقامات دو کشور نیز 
عمدتاً به مس��ائل و موضوعات همکاری در 
این سطوح نظر دارند؛ یعنی بیشتر نگاه امنیتی 
و سیاس��ی بر روابط و مناس��بات دو کش��ور 

حاکم است تا نگاه اقتصادی و فرهنگی.
در س��طح بین المللی، مقابله یا مخالفت با 
برخی از اقدامات آمریکا و غرب، مهم ترین 
عامل نزدیکی ایران و روس��یه اس��ت. به هر 
حال، برخی از منافع هر دو کشور در معرض 
تهدید غرب به  ویژه آمریکا هستند. روسیه با 
مس��ائلی مانند گسترش ناتو به شرق، استقرار 
س��پرهای دفاع موش��کی آمریکا در ش��رق 
اروپا، مداخله غرب در محیط پیرامونی خود 
و تحریم ها و فش��ارهای غرب مواجه اس��ت. 
جمهوری اسالمی ایران نیز همیشه در معرض 
فش��ارها و تحریم های غرب به  ویژه آمریکا 
بوده است. حمایت غرب از تغییرات سیاسی 
در برخی کشورهای غیرهمسو با خود )مانند 
اوکراین و س��وریه( نیز برای روس��یه و ایران 
یک مش��کل اساسی اس��ت چون با تضعیف 
اص��ل حاکمیت، مناف��ع این دو کش��ور در 
معرض تهدید بیشتری قرار می گیرد. در چنین 
ش��رایطی اس��ت که در بیانیه مشترک رئیس 
جمه��وری ایران و روس��یه »ادامه تالش های 
مش��ترک با ه��دف اس��تقرار نظ��ام عادالنه 
جهانی« به عنوان یکی از محورهای همکاری 
دو کشور قید شده اس��ت. مقابله با براندازی 
حکومت اس��د به  عنوان متحد ایران و روسیه 
نی��ز تا حدود زیادی در چنین چارچوبی قابل 
درک است. مبارزه با بنیادگرایی تروریستی- 
تکفیری موض��وع مهم دیگری در روابط دو 
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کشور ایران و روسیه است؛ مسئله ای که جنبه 
عملی به خود گرفت��ه و نمود بارز آن، تقابل 
دو کش��ور با گروه های تروریستی در سوریه 
است. به هر حال، تروریسم تکفیری برای هر 

دو کشور تهدیدی جدی است. 
روس��یه با تهدی��د بنیادگرای��ان در مناطق 
مسلمان نش��ین خ��ود مواجه اس��ت؛ جایی که 
تعداد زی��ادی از این بنیادگرایان به گروه های 
تروریس��تی به  ویژه داعش پیوس��ته اند. ایران 
نی��ز ب��ه دلی��ل ش��یعه بودن، یک��ی از اهداف 
اصلی گروه های تروریس��تی- تکفیری است. 
بنابراین، هر دو کشور برای مقابله با تروریسم 
تکفیری نیازمند همکاری با همدیگر هس��تند. 
تأکید رؤس��ای جمه��ور ایران و روس��یه در 
بیانیه مش��ترک خود بر مقابله با تروریس��م در 
خاورمیانه و تالش برای کمک به باثبات سازی 
افغانستان، ناشی از این الزام است. همکاری در 
مس��ائل مربوط به خزر نیز برای ایران و روسیه 
به عنوان دو کش��ور مهم س��احلی این دریاچه 
اهمی��ت اساس��ی دارد و هرگون��ه تخریب یا 
ناامن��ی در آن ب��رای منافع آن ه��ا پیامد منفی 
خواهد داش��ت. بنابراین، ناچارند در خزر نیز 
همکاری کنند. در آسیای مرکزی و قفقاز هم 
هرچند روسیه تمایل ندارد به دیگران فرصت 
زی��ادی ب��رای بازیگری بدهد ام��ا به هر حال 
حض��ور و نفوذ ایرانی که به روس��یه نزدیک 
اس��ت در این منطقه، برای مس��کو بسیار بهتر 
از حض��ور دیگرانی مانند کش��ورهای غربی 
یا ترکیه و عربس��تان س��عودی و یا حتی چین 
است. منفعت های عضویت رسمی جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان همکاری شانگهای و 
حتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای روسیه نیز 

بیش از هزینه های آن برای این کشور است.
در پیش��برد برجام، روسیه می تواند نقش 
مثبتی ایف��ا کند. به هر حال، هرچند روس��یه 
در این م��ورد بازیگری تعیین کننده نیس��ت 

اما تأثیرگذار اس��ت. بعد از توافق هسته ای، روس ها همیشه از مواضع 
ایران در برجام دفاع کرده اند و در مقابل تفس��یرهای آمریکا از برجام 
و قطعنامه 2231 س��خن گفته و اس��تدالل نموده ان��د. در مجموع، در 
اج��رای تعهدات برجام و مقابله با نقض آن توس��ط آمریکا، روس��یه 
به عن��وان یکی از طرفین این توافق و عضو دائم ش��ورای امنیت، توان 

اثرگذاری دارد.
با این همه منافع مش��ترک در س��طوح منطقه ای و بین المللی، یک 
مش��کل بزرگ وج��ود دارد که این منافع مش��ترک را تحت تأثیر قرار 
می دهد و آن عبارت اس��ت از نیاز ایران و روس��یه به غرب به  ویژه در 
زمینه ه��ای اقتصادی و تجاری ک��ه قابل انکار یا نادیده گرفتن نیس��ت. 
بخش عمده تجارت روس��یه با اروپاست و منابع حاصل از فروش نفت 
و گاز به اروپا برای اقتصاد روس��یه اهمیت حیاتی دارد. همچنین روسیه 
برای جبران عقب ماندگی های اقتصادی و تکنولوژیک خود به صورت 
اساس��ی نیازمند س��رمایه گذاری و تکنولوژی غرب است. تأثیرگذاری 
قابل توجه تحریم های نه چندان زیاد و اساسی غربی ها بر اقتصاد روسیه 
در مسئلۀ اوکراین، نشان می دهد تا چه اندازه روابط با غرب برای اقتصاد 
روسیه مهم است. اثرگذاری شدید تحریم ها و فشارهای غرب بر اقتصاد 
و دیگر مس��ائل ایران در موضوع هس��ته ای نیز نشان از اهمیت روابط با 
غرب برای جمهوری اس��المی ایران دارد. این وابستگی و نیازمندی که 
ایران و روس��یه به غرب دارند، مانع از آن می ش��ود که دو طرف بتوانند 
منافع سیاس��ی و امنیتی مشترک خود در س��طوح منطقه ای و بین المللی 
را به طور شایس��ته ای پیش ببرند. به هر حال، این منافع سیاس��ی و امنیتی 
مش��ترک در بس��یاری از موارد در تقابل با غرب است و پیگیری آن ها 
غربی ها را حساس کرده و اراده ایران و روسیه برای ارتقای روابط خود 
به س��طح راهبردی را دچار تزلزل می کند. بخشی از عدم اعتماد ایران و 
روس��یه به همدیگر نیز به همین موضوع برمی گردد. در واقع، دو طرف 
از اینکه ممکن اس��ت یکی از آن ه��ا در روابط با غرب به گونه ای بازی 
کند که منافع طرف دیگر نادیده گرفته ش��ود، حساس هستند. در همین 
چارچوب اس��ت که بسیاری از ایرانی ها در حال حاضر معتقدند ممکن 
است روسیه در سوریه با غرب کنار بیاید و منافع ایران را قربانی سازد.

مسئله دیگر این است که روسیه یک قدرت بزرگ است و سطح 
بازیگری قدرت های بزرگ نیز جهانی اس��ت. به همین دلیل، بخش 
عم��ده ای از منافع قدرت ه��ای بزرگ در ارتباط با همدیگر اس��ت. 
بنابراین، س��طح و ن��وع بازیگری قدرت های بزرگی مانند روس��یه با 
جمهوری اسالمی ایران به  عنوان یک قدرت منطقه ای متفاوت است. 
در چنین ش��رایطی، ممکن است روس��یه در روابطش با قدرت های 

ل
حلی
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بزرگ و حت��ی قدرت های منطق��ه ای، الزم ببیند منافع مش��ترک با 
جمهوری اس��المی ایران را به نفع منفعتی بزرگ ت��ر یا هدفی باالتر 
نادیده بگیرد. این موضوع در بس��یاری از م��وارد باعث بی اعتمادی، 

اختالف و حتی در مواردی تنش میان مسکو و تهران شده است.

نتیجه گیری
ایران و روسیه منافع مشترک زیادی دارند. در سوریه، نفع دو کشور 
در حمایت از حکومت اسد و جلوگیری از تغییری بنیادین در عرصه 
سیاسی آن کشور اس��ت. البته دو طرف در بسیاری از موارد اهداف 
متفاوت��ی در رابطه با س��وریه دارند، ولی این باع��ث عدم همکاری 
نمی ش��ود، چون این اه��داف در تعارض با هم نیس��تند. بحث دیگر 
این اس��ت که منافع جمهوری اس��المی ایران و روسیه با سقوط اسد 
و تغیی��ر بنیادین در حکومت س��وریه به خطر می افت��د. در مبارزه با 
تروریس��م تکفیری هم هر دو کش��ور منافع مشترکی دارند چون این 
نوع تروریس��م چه در سوریه باش��د یا عراق، یمن، افغانستان و یا هر 
جای دیگر، تهدیدی علیه منافع آن هاس��ت. مب��ارزه با مواد مخدر با 
توجه به نزدیکی دو کش��ور به افغانستان به عنوان یکی از منابع اصلی 
کش��ت و تولید این مواد نیز منفعت مش��ترک ایران و روس��یه است. 
جلوگی��ری از ایج��اد ناامنی و مقابله ب��ا تهدی��دات مختلف چه در 
حوزه های سیاس��ی و امنیتی یا زیس��ت محیط��ی و... در دریای خزر 
برای دو کشور اهمیت اساسی دارد. ثبات در بازار انرژی و هماهنگی 
بیش��تر کشورهای صادرکننده نفت و گاز برای تأثیرگذاری بر قیمت 
این منابع هم برای دو کشور که بخش عمده ای از درآمدشان از این 

طریق تأمین می شود، موضوع مهمی است.
مقابله یا مخالفت با اقدامات یک جانبه غرب و به  ویژه آمریکا در 
مس��ائل جهانی به خصوص مسائل مرتبط با منافع و امنیت ملی ایران و 
روسیه و تالش برای شکل دهی به نظمی چندقطبی که می تواند منافع 
دو کش��ور را بهتر تأمین کند نیز جزو منافع مش��ترک ایران و روسیه 
اس��ت. تداوم برجام و اجرای تعهدات آن هم منفعت مشترکی برای 
روس��یه )به عنوان یک قدرت بزرگ مخالف اشاعه هسته ای( و ایران 
به ش��مار می آید. همچنین، حمایت روس��یه از مواضع ایران در بحث 
برجام و تفس��یر قطعنامه 2231 به  ویژه در مس��ئله موش��کی موضوع 
مهمی برای جمهوری اس��المی ایران اس��ت. در روابط دوجانبه هم 
ایران و روسیه می توانند سطح مناسبات خود را به  ویژه در حوزه های 
اقتص��ادی، دفاعی، فن��ی و تکنولوژیکی، هس��ته ای و فرهنگی ارتقا 

دهند و روابطی پایدارتر ایجاد کنند.

موارد فوق نش��ان می دهد دالیل زیادی 
برای ایجاد روابطی پایدار میان ایران و روسیه 
وجود دارد اما با وجود این، عواملی هس��تند 
که در مس��یر تحقق این منافع مشترک خلل 
ایج��اد می کنند. ذهنیت ه��ای منفی تاریخی 
ایرانیان و روس ها نسبت به همدیگر، ضعف 
زیرس��اخت های هم��کاری در بخش ه��ای 
اقتص��ادی به وی��ژه در حوزه ه��ای ارتباطی، 
گمرکی و بانکی، اقتصادهای رانتی وابسته به 
صادرات انرژی و واردات تکنولوژی و مواد 
مصرفی، نیاز ایران و روس��یه به غرب به  ویژه 
در زمینه ه��ای اقتص��ادی و تجاری و س��طح 
متفاوت بازیگری مس��کو و ته��ران در نظام 
بین المل��ل از جمله عوامل و دالیلی هس��تند 
که تا کنون از شکل گیری رابطه ای پایدار و 
منطقی میان جمهوری اسالمی ایران و روسیه 
جلوگی��ری کرده اند. رفع این موان��ع نیاز به 
آگاه��ی، اراده و زمان دارد. به نظر می رس��د 
طی س��ال های اخی��ر، در مقامات روس��ی و 
ایرانی آگاهی و ارادۀ کافی برای ایجاد چنین 
روابطی شکل گرفته است. آقای روحانی در 
کنفرانس مش��ترک خبری با پوتین در مورد 
روابط ایران و روس��یه عنوان ک��رد: »روابط 
دوجانبه ما وارد مرحله جدیدی شده است و 
در این مرحله می توانیم درباره روابط پایدار 

و بلندمدت وارد گفت وگو شویم«.
در س��ال های اخیر به  نظر می رسد ایران 
و روس��یه به درک واقع گرایانه تری از منافع 
مش��ترک و همچنین الزامات مربوط به منافع 
همدیگر دس��ت پیدا کرده ان��د. در صورت 
ت��داوم رون��د و رویکرد کنون��ی در روابط 
دو کش��ور، می توان انتظار داش��ت مناسبات 
می��ان آن ها در س��ال های پیش رو پیش��رفت 
مناسبی داشته باشد و به سمت پایداری بیشتر 

حرکت کند.
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