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چکيده
روسیه بهعنوان وزنهای بینالمللی سعی در احیای قدرت خود دارد و خاورمیانه میتواند این فرصت

را در

اختیار روسیه بعد از فروپاشی شوروی قرار دهد .در این میان ایران بهعنوان یکتی از کوتورهای مت مر من ته،
ن ه قابل اتکای این توازن برای روسیه اس  .تح یق حاضر به دنبال پاسخ این پرسش اس
جایگاه ایران در سیاس

خاورمیانهای روسیه چیس ؟ بر استا

که عوامل م مر بر

فرضتیه پتشوهش سته م لفته افترا گرایتی و

تروریسم (تهدیدات من های) ،گسترش حتوزه نفتوغ بترت (تهدیتدات بیرونتی) و موازنتهستازی قتدرت در
خاورمیانه ،موجب ت وی

همکتاریهتای تهتران و مستکو در ستالهتای  2111تتا  2117شتده است  .روش

جمعآوری اطالعات این تح یق ،کتابخانهای و یافتههای تح یق به شیوه توصیفی -تحلیلی متورد بررستی قترار
گرفته اس  .یافتههای این م العه ،حاکی از آن اس

که با توجه به نیاز روسیه به همکاری با ایران در مبارزه بتا

تروریسم و جلوگیری از گسترش حوزه نفوغ برت در خاورمیانه به همراه موازنهسازی قدرت در ایتن من ته،
روسیه ،ایران را بهعنوان قدرتی من های به رسمی

شناخته و در چهارچوت همافزایی راهبردی اقدام به تعمیق

روابط همهجانبه بهویشه در حوزه منافع موترک راهبردی و ژئوپلیتیک نموده اس .

کليد واژهها :روسیه ،ایران ،سوریه ،خاورمیانه ،تروریسم.
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 .1دانوجوی دکتری رشته روابط بینالملل ،دانوگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 .2نویسنده مسئول ،استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل ،دانوگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان)





مقدمه
جایگاه ایران در سیاس

خارجی روسیه ابتتدا بایتد در چهتارچوت سیاست هتای کتالن

روسیه در حوزه من ه خاورمیانه و به دنبال آن ایران بهعنتوان یکتی از کوتورهای کتانونی و
م مر در این من ه مورد توجه قرار گیرد .سیاس
تأکید روسیه بر سیاس
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تدبیر سیاس
اس

روسیه یعنی «حمای

از شریک راهبتردی و

عمل در جهان چندق بی و دوری از تکق بی بودن جهتان» در ستند

خارجی این کوور در جوالی  2112در اولوی

اهداف این کوور قترار گرفتته

و در اسناد بعدی ( )2112نیز مجدد مورد تأکید قرار گرفتته است  .طبتق ایتن دکتترین،

من ه خاورمیانه و کوورهای عربی پس از کوورهای موترکالمنافع ،اتحادیه اروپا ،آمریکتا و
شرق آسیا در اولوی
اسا

پنجم اهمی

برای رو ها قترار دارنتد (کرامتتینیتا )4 :1431 ،و بتر همتین

مبات من ه خاورمیانه و ازجمله ایران بهعنوان یکی از قدرتهای مباتساز من تهای

در کنار اهداف راهبردی روسیه در رقاب

با قدرتهای بتزر

کته خواهتان بازگوت

جایگاه قبلی خود در دوران اتحاد شوروی اس  ،بسیار حائز اهمی

اس

بته

(گودرزی.)4 :1431 ،

خاورمیانه و موضوعات مختلف مع وف به آن ،یکی از مسائلی بتود کته مستکو ،بتهویتشه در
دوره دوم ریاس

جمهوری پوتین ،توجه زیادی به آن داشت  .تتردد بتاالی دیپلماتیتک میتان

م امات خاورمیانهای به مسکو و برعکس ،بهخوبی بیتانگر بتروز نتوعی تحترک و پویتایی در
سیاس

خاورمیانهای روسیه و متفاوت از دهههای گذشته میباشد (ابوالحستن شتیرازی.)24 :1431 ،

از طرف دیگر بیمبات سازی عمومی من ه خاورمیانه متعاقب بهتار عربتی ،تهدیتد اخیتر از
دس

رفتن سوریه (متحد اصلی تهران در من ه خاورمیانه) ،همچنین ظهور دشمنان جدیتد

در خاورمیانه (برای مثال داعش) ،ن وه خاورمیانه را به طور قابل تتوجهی نستب

بته آنچته

پس از سال ( 2114پس از س و صدام حسین توستط نیروهتای آمریکتایی) بترای تهتران
مأنو تر مینمود ،تغییر داده اس

(کوژانتف .)4 :1432 ،1تحوالت نتوین خاورمیانته در فیتای

پسا  11سپتامبر 2111؛ بهخصوص از آباز خیزشهای مردمتی در من ته موستوم بته بهتار
عربی ( ،)2111مواضع جدیدی را در روابط ایتران و روستیه نوتان داد .اینکته مواضتع دو
کوور با نزدیکی راهبردی بههم ،زمینه را برای نوعی از همپیمانی نوین در روابط دو کوتور
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شکل داد و همین عاملی بود که ایران بهعنوان یتک قتدرت من تهای و مت مر در تحتوالت
نوین خاورمیانه ،بهعنوان یتک هتمپیمتان در سیاست

ختارجی روستیه متورد توجته قترار

گیرد(هیس وود .)4 :2117،1در م اله حاضتر ،بتا محوریت

تحتوالت جدیتد من ته خاورمیانته

تحلیل خواهد شد.
مباني نظری
نظریه واقعگرایی تدافعی ،حاصل تحول در اندیوههای اولیه کن
در کتات نظریه سیاس

والتس است  .والتتس

بینالملل در تبیین نظریه نوواقعگرایی (کته بته وجته تتدافعی ایتن

نظریه شهرت دارد) ،افزایش قدرت را در حد تیمین امنی

دانسته ،اما برخالف گذشتتگان

واقعگرای خود آن را در س ح بینالمللی و کالن م رح کرده نه س ح ملی و من تهای[ .در
کل] نظریه والتس که نظام بینالملل را بهجای دول

در کتانون تحلیتل ختود قترار داده ،از

می کنند تا با افزایش قدرت خود ،نوعی توازن را در نظام مبتنی بر هرجومترج و بیتر قابتل
کنترل برقرار کنند (فییی.)113 :1431 ،
واقعگرایی تدافعی هم مانند نوواقعگرایی همان فرضهای حداقلی ناظر بتر انگیتزههتای
دول

را مبنا قرار میدهد؛ اما واقعگرایی تدافعی معت د اس

دول ها در پی کستب امنیت

خاورمیانهای روسیه ( 2111تا )2117

فرایندهای خودیاری و اجتماعی شدن بهعنوان شیوههایی یاد کرده اس

که دول هتا دنبتال

م اله پشوهوی :عوامل م مر بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سیاس

(بحران سوریه بعد از سال  2111میالدی) جایگاه ایتران در سیاست

خاورمیانته ای روستیه

در نظام اقتدارگریز بینالمللیاند .واقعگرایی تدافعی توجته کیفی کمتری بته ستاختار نظتام
بینالملل و امر آن بر سیاس

ختارجی دولت هتا دارد و در م ابتتل بتتر سیاستت

داخلتی

دول ها توجه بیوتری نوان میدهتد .در چهتارچوت ایتن رویکترد نظتری ،تعتارضهتای
موجود در نظام بینالملل قابل کنترل بوده و واکتنش بتته یتتک تهدیتتد ،الزامتا تهتتاجمی
نخواهد بود؛ بلکه پاسخی بازدارنده برای ایجاد موازنته ،بازداشتتن رقیتب و تتأمین امنیتت
م لتوت اس  .مفروض اصلی واقعگرایی تدافعی این اس
نیستند ،بلکه به دنبتال تأمین امنی

که دول هتا بته دنبتال قتدرت

خودشان هستتند؛ درنتیجته توستعه نفوغشتان بتا قصتد
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

241

1. Heathwood




نتاامنی اس  .بر همین مبنا ،واکنشهتای ستخ

قدرتطلبی نبوده بلکته ناشی از احتسا

به شکل تعارض ف ط هنگامی رخ میدهد کته شترای ی امنیتتتی بستیار جتتدی شتتود .در
ایتن نظریته تأکید بتر اهمیت

«موازنه تهدید» بهجای «موازنه قدرت» اس  .والتس بهعنوان

یکی از مهمترین نظریهپردازان واقعگرایی تدافعی بر این بتاور است
دارد ،برداشت

میتان دول ها اهمیت

کته آنچته در روابتتط

آنها از یکدیگر بهعنوان تهدید است

و نته صترف
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میزان قدرت هریک از آنها .دول ها در م ابل آن گتروه از دولت هتایی اقتدام بته موازنته
میکنند که تهدیدی فوری برای موجودیت
بر اسا

یتا منتافع آنها باشند (مویرزاده.)144 :1433 ،

نظر والتس ،هرگونه اقدام نظامی و امنیتتی نمتیتوانتد انعکتا

اراده کوتورها

تل ی شود .به بیان دیگتر ،هرگونته همکتاری یتا تعتارض بتین کوتورها تتابعی از فیتای
اشتکال مختلفتی داشتته

بینالمللی می باشد .به این ترتیب ،تعامل بین کوورها ممکن است

باشد ،اما باید تأکید کرد این امر در ترکیب با م لفههایی قرار میگیرد که مستت ل از م اصتد
و نیات کوورهای مورد نظر می باشد .این امر تابعی از محیط راهبردی اس
آن رفتار یکدیگر را تح

که کوورها در

تأمیر قرار میدهنتد .اگرچته چگتونگی قتدرت بتین بتازیگران و

ن شآفرینی آنان در این ارتبا تعیینکننده اس

(والتس.)141 :1433 ،1

ایجاد اتحاد و ائتالف در نظام بین الملل امری شایع اس

و حتی پیش از شکل گیری

نظام دول ها ی مدرن در وستفالی ،بازیگران موجود بته برقتراری اتحتاد و ائتتالف بتا
یکدیگر اقدام میکردند .ویشگیهای مختلف نظام بتین الملتل ،ازجملته کمبتود منتابع و
ابزارها ،ضعف بازیگران ،جذابی

آن ها  ،منافع موترک ،تهدیدات موتترک و ...ازجملته

عواملی هستند که به واس ه آن ها دول ها وارد یک اتحاد میشوند  .همین ویشگیها نیز
موخص میکند که آیا این اتحاد یک اتحاد بلندمدت خواهد بود یا اتحادی کوتاه متدت
و گذرا که با به پایان رسیدن موضوع همکاری ،اتحاد نیتز بته پایتان خواهتد رستید .از
دیدگاه استفان وال

«آنچه اتحاد نامیده میشود ،تعهتدی رستمی یتا بیررستمی بترای

همکاری امنیتی بین دو یا چند کوور اس  .همچنین ،حمای
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بازیگر خارجی نیز به عنوان اتحاد تعریف میشود ...یک اتحاد ممکتن است
تهاجمی باشد»

(وال

.)117 :1337 ،1

ایده موازنه تهدید از استفان وال
که کوورها نه بر اسا

اس  .او برخالف نظریات پذیرفتتهشتده ،بتر ایتن بتاور
توازن تهدید عمل متیکننتد .بته

اصل توازن قوا ،بلکه بر اسا

عبارت دیگر ،آنچه تاکنون در عرصه علمی و دانوگاهی تح

عنوان توازن قتوا م ترح بتوده،

در عرصه عملی توازن تهدید بوده اس  .م العات انجامشده توسط وال
کوورها نه در م ابل قدرت بلکه در م ابل تهدید دس

نوتان متیدهتد کته

به توازن زدهاند .بر این استا  ،تأکیتد

«موازنه تهدید» بهجای موازنته قتدرت است  .تهدیتد در نگتاه والت

استفان وال

بر اهمی

عبارت اس

از :ترکیبی از قدرت تهاجمی دول  ،توانمندیهای نظامی ،نزدیکی جغرافیتایی و

نیات تجاوزکارانه احتمالی آن .پس صرف قدرت مهم نیس
عبارت دیگر آنچه در روابط میان دول ها حتائز اهمیت
بهعنوان تهدید اس

و سایر عوامل نیتز مهتمانتد .بته
است  ،برداشت

و نه صرف میتزان قتدرت هریتک از آنهتا .از ستویی دیگتر امنیت

که ایجاد موازنه به هنجار بدل شده باشتد و ایتدئولوژی

تأمیر زیادی نداشته باشد .دول ها در برابر آن دسته از دول هایی دس
وال

به موجودی

در

به موازنه میزنند کته

یا منافع آنها به حسات آیند(مویرزاده.)141 :1423 ،

عنوان میکند رفتار تجدیدنظرطلبانه و تجاوزکارانه محکتوم بته شکست

«دول های طرفدار وضع موجود میتوانند نگاه بهنسب

است

و

خوشبینانهای به تهدیتدهتا داشتته

خاورمیانهای روسیه ( 2111تا )2117

شرای ی در نظام افزایش خواهد یاف
تهدید فوری نسب

آنهتا از یکتدیگر
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اس

دفتاعی یتا

باشتتند .در جهتتان برقتتراری تتتوازن ،بهتتترین سیاس ت هتتا آنهتتایی هستتتند کتته حتتاکی از
خویوتنداری و خیرخواهی باشند»(المتن .)13 :2117 ،در جهت
وال

تکمیتل ایتن نظریته ،استتفان

را باید نظریهپرداز «موازنه تهدید» در تنظیم پیمانهتای دفتاعی دانست  .وی بتر ایتن

اعت اد اس

که هرگونه ائتالف و اتحادی نیازمند همکاریهای من های و همچنین احسا

تهدید موترک میباشد .شاخص های مربتو بته پیمتان دفتاعی در برابتر تتوازن تهدیتد را
میتوان به منزله «پیمانهای عکسالعملی» مورد توجه قرار داد .زیرا هرگاه بازیگری درصتدد
گسترش قالبهای ایدئولوژیک یا رهیاف های مع وف به تغییر وضع موجود باشتد ،در آن
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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شتترایط زمینتته بتترای پیمانتتهای عکتتسالعملتتی در چهتتارچوت موازنتته تهدیتتد حاصتتل
میشود(والتتس .)22 :1327،در این راب ه ،اراده سیاسی کوورهای من های بهتنهایی نمتیتوانتد
عامل گسترش همکاری های دفاعی ت امنیتی محسوت شود ،بلکه باید آن را در چهتارچوت
فیای بینالمللی گستردهتری مورد توجه و تحلیل قرار داد.
بنابراین میتوان عنوان نمود که واقعگرایی تدافعی کته در م ابتل واقتعگرایتی تهتاجمی
فصلنامه علمی م العات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستان 1311

م رح شد ،با ارائه تعریفی خاص از تهدید و امنی  ،نگاه متفاوتی به مسئله قدرت و کاربرد
آن دارد .در نگاه آنها این برداش
امنی

اس

دول ها و رهبران آنها از م ولههایی همچون آنارشی و

که به رفتارهتای آنهتا شتکل متیدهتد .از آنجتایی کته دولت هتا آنارشتی را

خوشخیم میدانند (برخالف تهتاجمیهتا) بنتابراین در برابتر ستایر دولت هتا رویکتردی
تهاجمی اتخاغ نخواهنتد کترد .رویکردهتای تهتاجمی و تتدافعی دو تفتاوت عمتده دارنتد:
نخس ؛ آنکه دول

تهاجمی امنی

میکند؛ درحالیکه که دول
امنی

را در کاهش عامدانه امنی

سایر کوورها جست وجتو

تدافعی اینگونه عمل نمیکند .دوم؛ اینکه دول های تهتاجمی

یکدیگر را به صورت متعمدانته تهدیتد متیکننتد ،درحتالیکته دولت هتای تتدافعی

بهصورت عمدی امنی

یکدیگر را تهدید نمیکنند

بتا توستل بته مفهوم امنی

(شتیپن

 .)111 :2112 ،1واقعگرایان تتتدافعی

مدعیاند که اقدامات تدافعی ابلب به خ ا همچتتون رفتتتاری

تجاوزطلبانته تعبیر میشود .دول هایی که از توانایی جدید و بال وه دیگران احسا

تهدید

میکنند ،با اتخاغ تدابیر نظامی از خود واکنش نوان میدهند (ترابی و محمدیان.)22 :1433 ،
سیاس

خارجی روسیه برخالف آنچه که تصور میشود ،تهاجمی نیس  ،بلکته نتوعی

دفاع در برابر تهدیداتی اس

که از سوی برت و ناتو احسا

میکند ،چراکه بر اسا

این

رویکرد ،کوورها زمانی سعی می کنند منافع سیاسی خود را در ختارج گستترش دهنتد کته
تصمیم گیرندگان داخلی ،افزایش تهدیدات را مالحظه کنند .آیتین نظامی روسیه نیز در سال
 2113در پاسخ به یک تهدید خارجی و با تأکید بتر بازدارنتدگی شتتکل گرفتته است

کته

مبتنی بر دیدگاه واقعگرایی تتدافعی میباشد.
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از دیدگاه واقع گرایی تدافعی آنچه رفتار خارجی ایران را شکل میدهد ،پیورف
جانبه ایران برای تأمین امنی

بیوتر نیس ؛ زیرا افزایش قدرت ایران امنی

آن به دنبال نخواهد داش  .آنچه ن ش تعیینکننده در سیاس

بیوتری را برای

خارجی و امنیتی دارد ،وجود

ایران از این تهدید اس  .وجود تهدیتد بترای ایتران باعت

موازنه و اتحاد ایران با کوورهایی اس

شتکلگیتری

که منبع تهدید آنهتا موتترک است  .شتکلگیتری

بحران سوریه در سالهای اخیر نیز موجتب همگرایتی و اتحتاد بیوتتر دو کوتور ایتران و
روسیه شده اس  ،زیرا این بحران تهدیدی موتترک علیته امنیت

هتر دو کوتور محستوت

میشود.
از آنجا کته واقتع گرا یتی تتدافعی هتدای
تهدیدهای خارجی میداند ،سیاس
واقع گرایی تدافعی م اب

سیاست

ختارجی کوتورها را پاستخی بته

خارجی تهران – مسکو در طی بحران سوریه با نظریته

دارد .درواقع در این تح یق به عواملی که موجتب پدیتد آمتدن

ادراک تهدید موترک ایران و روسیه از م لفههای تروریسم و افرا گرایی ،گستترش حتوزه
تا درنتیجه آگاهی از این عوامل به نزدیکی بیوتتر تهتران و مستکو بته یکتدیگر و افتزایش
خارجی من های روسیه بر اسا

جایگاه ایران در سیاس
تدافعی پی ببریم .بر اسا

چهارچوت نظتری واقتعگرایتی

این چهارچوت نظری ،موازنه دولت هتا در برابتر قتدرتهتای

تهدیدگر ،قاعده اصلی رفتار آنها در سیاس

خارجیشتان است  .بتر استا

ایتن نظریته،
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نفوغ برت و موازنهسازی و موازنهبخوی قدرت در من ه خاورمیانه شده اس  ،میپردازیم

م اله پشوهوی :عوامل م مر بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سیاس

تهدید و برداش

همته-

دول هایی که با یک تهدید یا تهدیدهای موترک روبهرو هستند ،بتا یکتدیگر در م ابتل آن
متحد میشوند؛ بنابراین در م العه اتحادها باید دنبال دشمنی موترک گو .
با توجه به نظریه واقعگرایی تدافعی و مفروضهای آن میتوان گف
اصلی گسترش روابط و افزایش جایگاه ایران در سیاس
تهدید موترکی است

که یکی از دالیتل

خارجی روسیه ،ناشی از احستا

کته دو کوتور بتهطتور ویتشه در سته حتوزه گستترش تروریستم و

افرا گرایی در من ه ،گسترش حوزه نفوغ برت و موازنهسازی و موازنهبخوتی قتدرت در
من ه خاورمیانه دارند .در نگاه دو کوور ایران و روسیه ،این عوامتل یتک تهدیتد موتترک
هستند .این عوامل منجر شدهاند که بر اسا

نظریه واقعگرایی تتدافعی دو کوتور ایتران و
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روسیه در برقراری موازنه در م ابله با این تهدیدها تتالش کننتد .بنتابر چهتارچوت نظتری
م رحشده ،دول ها در برابر هر قدرت و موضوعی موازنه ایجاد نمیکنند؛ بلکته موازنته در
یتا دولت هتای

برابر دول ها و موضوعاتی صورت میگیرد که قدرت آنها از منظر دول

ایجادکننده موازنه ،تهدیدکننده باشد .موازنهستازی اولتین و مهتمتترین راهبترد کوتورهای
تدافعیمحور در شرایط تهدیدکننده و ناامن آنارشیک اس  .تجلتی و نمتود طبیعتی راهبترد
فصلنامه علمی م العات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستان 1311

موازنهسازی ،تأسیس اتحادها و توکیل ائتالفهای نظامی و بیر نظامی در س وح من تهای
و جهانی اس  .کوورها وقتی احسا

کنند که امنی

و ب تا در اتحتاد و ائتتالف بتا دیگتر

کوورها بهتر و بیوتر از اقدام یکجانبه تأمین میشود ،به این امر دس

میزنند .تح

ایتن

شرایط ،موازنهسازی در برابر یک تهدید موترک ختارجی ،بتهعنتوان منتافع موتترک همته
کوورها ،همکاری آنها در قالب تأسیس اتحاد و ائتالف را برمیانگیزد

(وال

.)22 :1327 ،

با توجه به مفروضههای واقعگرایی تدافعی ،میتوان استدالل کرد کته سیاست

ختارجی

روسیه و ایران در مناطق مختلف قف از ،آسیای میانه و بهطور ویتشه تحتوالت اخیتر من ته
خاورمیانه بر پایه مالحظات ژئوپلیتیکی ،اقتصادی و امنیتی استوار بتوده است ؛ بته عبتارت
دیگر ،دو کوور بر اسا

موازنهسازی درونگرا و برونگرا تالش میکنند تا در چهارچوت

ائتالف در برابر قدرتهتا و کوتورها و موضتوعات تهدیدکننتده ،تتوازن ایجتاد کننتد و از
تهدیدات و خ راتی که آنها را تهدید می کند ،جلوگیری نمایند .به ایتن ترتیتب تهدیتدات
موترکی چون تروریسم و افترا گرایتی ،گستترش حتوزه نفتوغ بترت و موازنتهستازی و
موازنهبخوی قدرت در من ه خاورمیانه ،ایران و روسیه را به سم

گسترش روابتط ستوق

داده اس .
بنابر دیدگاه وال

دلیل ایجاد اتحاد ایران و روسیه را در مناطق قف از و آسیای مرکتزی

و من ه خاورمیانه میتوان ناشی از سه عامل اساسی دانست  :مهتمتترین آنهتا تهدیتدهای
خارجی میباشد که دلیل عمده توتکیل اتحتاد بتین ایتران و روستیه متیباشتد .دلیتل دوم
موازنهسازی و موازنهبخوی قدرت در من ه میباشد .در این روش علیه دول

قدرتمند یتا

دول های قدرتمند من ه متحد میشوند تا در م ابل آنها توازن ایجتاد کننتد .دلیتل ستوم
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همانطور که وال

اشاره میکند ،این اس

که دول ها علیه تهدید ،اقدام بته موازنتهستازی


میکنند .تهدید من های تروریسم و افرا گرایی در من ه خاورمیانته و خ تر گستترش آن
به مناطق قف از و آسیای مرکزی یکی از دالیل اصلی اتحاد ایران و روسیه میباشد.
بر اسا

نگرش واقع گرایی تتدافعی ،سیاست

ختارجی روستیه را متی تتوان در قبتال

آن با شکلگیری اتحاد راهبردی با جمهوری اسالمی ایران و احتماال ترکیه بته شتکلگیتری
کنسرت جدیدی از قدرتهای من های خواهد انجامید .اتحاد و همکتاری ایتران و روستیه
در برابر تهدیدهای مختلف من های و همچنین مسائل جهتانی در چهتارچوت ایتن نظریته
قابل بررسی اس

که هر دو کوور به چه سبب در زمانهای مختلف با یکتدیگر همکتاری

کردهاند  .همچنین این مسئله که هر دو کوور در برقراری ارتبا با یکتدیگر ،از کتدامیک از
استتتراتشیهتتای  Balancingیتتا  Bandwagoningبهتتره بردنتتد ،در درون چهتتارچوت نظتتری
م رحشده از سوی استفان وال
این اس

قابل ارزیابی اس  .یکی از عل های انتختات ایتن نظریته

ک ه همکاری و رفتار دو کوور در طول زمان دچار دگرگونی شده و درگیر مسائل

منع ف اس

که بتواند به س وح داخلی و بینالمللی توجه کند.

پيشينهشناسي تحقيق
در بات روابط خارجی روسیه با ایران تاکنون پتشوهشهتا و م تاالت متعتددی نگاشتته
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و ابعاد مختلفی بوده اس  .از این رو ،تحلیل و بررسی روابط دو کوور نیازمند یک تئتوری

م اله پشوهوی :عوامل م مر بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سیاس

خاورمیانه در قالب جایگزین نمودن نظم من ه ای جدید صورت بندی نمود .نظمتی کته در

شدهاند .بعد برجسته اکثر این پشوهشها بیتفاوتی به جایگاه ایران در دکترینهای حاکم بتر
سیاس

خارجی فدراسیون روسیه بوده اس  .به عبارتی اکثر کارهای انجامشده بته بررستی

روابتتط دوجانبتته دو کوتتور پرداختتتهانتتد و تتتوجهی بتته جایگ تاه ایتتران از منظتتر دستتتگاه
سیاس گذاری خارجی روسیه نداشتهاند.
با دق

نظر در پشوهشها و م العاتی که پیرامتون بررستی روابتط ایتران و روستیه انجتام

گرفته اس  ،میتوان اظهار داش
سیاس

که پشوهش حاضر با توجه به اینکته رویکترد خاورمیانتهای

خارجی روسیه بعد از به قدرت رسیدن والدیمیر پوتین تاکنون را با توجه به جایگتاه

ایران در دکترینهای حاکم بر آن مورد بررسی قرار داده اس  ،موضوعی بدیع و جدید اس .
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روششناسي تحقيق
در این تح یق ،بنا به ضرورت موضوعی و روش پتشوهش ،شتیوه گتردآوری اطالعتات
بهصورت کتابخانهای و رجوع به منابع مکتوت مانند کتات ،م االت و ستای هتای اینترنتتی
میباشد و بهطور عمده در جمعآوری فاک های 1مورد نیاز پتشوهش از متتون کتتاتهتا و
م االت معتبر بهره گرفته میشود.
فصلنامه علمی م العات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستان 1311

بنا به ضرورت تح یق ،در تحلیل دادهها از روش توصیفی – تحلیلی بهره گرفته خواهتد
شد .به این میمون که بخوی از پشوهش در قالب توصیفات تاریخی و بازگو کردن وقتایع
و مناسبات خواهد بود و بخش دیگر ،بته تحلیتل وقتایع بتر استا

مبتانی نظتری تح یتق

اختصاص دارد.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقيق
محورهای همکاری ایران و روسيه در خاورميانه

با حیور پوتین در رأ
ایجاد سیاس

سیاس های روسیه از سال  2111میالدی ،اراده این کوتور در

خارجی مست ل با ابعادی جهانی برای روسیه جدیتر از همیوه دنبتال شتده

اس  .این رویکرد پس از  11سپتامبر  2111میالدی و بهویشه پس از حمله آمریکا به عتراق
در سال  2114میالدی ،ابعاد جدی به خود گرف

و سعی کرد خود را بهعنتوان یتک وزنته

قابل توجته در سیاست هتای جهتانی و من تهای بته امبتات برستاند کته نمونته مت مر آن
موضعگیریهای روسیه در قبال تحوالت بهار عربی و بهویتشه بحتران ستوریه بتوده است .
بهطور کلی تحوالت کوورهای اسالمی من ه خاورمیانه بهویشه کوور سوریه بترای روستیه
از چند جه

دارای اهمی

راهبردی اس

که مهمترین آنها عبارتاند از:

 تهدید منافع اقتصادی و تجاری روسیه؛ تحوالت خاورمیانه؛ پایگاه نظامی دریایی روسیه در سواحل برت سوریه در بندر طرطو ؛ همجواری ژئوپلیتیک خاورمیانه و روسیه؛232
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 پیوستگی هویتی (دینی) خاورمیانه با مسلمانان روسیه و کوورهای آستیای مرکتزی وقف از؛
 -فراهم شدن زمینه برای دخال

کوورهای بربی؛

حیور یاف  ،ایران متحد اصلیاش در این مسیر بود؛ هتر دو یتک تهدیتد موتترک بتهنتام
تروریسم و یک رقیب در تحوالت من ه بهنام آمریکا داشتند .عواملی که باعت

شتدند تتا

ایران و روسیه همکاری بیساب های را در تحوالت خاورمیانه تجربه کنند (مارگلوف.)7 :2114 ،1
افزایش ن ش ایران در خاورمیانه که ازجمله دستاوردهای بهار عربی بود و شکل جدیتدی
به روابط کوورهای فعال در عرصه سیاسی من ه داد؛ نزدیکی ایتران و روستیه را گریزناپتذیر
کرد .درواقع روسیه پس از ناآرام شدن سوریه و آباز جن
از دس

دادن کامل جای پای خود در من ه اس

برای بازگو

در لیبی احسا

و این تنها ایران اس

میکترد در حتال
که میتواند مجرایتی

دوباره مسکو به معادالت من های باشد (برشچفسکایا.)17 :2112 ،2

جبهه قرار داد .بهربم آنکه طی این مدت هم ایران تالش کرده اس
روسیه تبدیل نوود و هم روسیه تالش کرده اس

تتا بته نیتروی زمینتی

تا ن تش نیتروی هتوایی ایتران را بتازی

نکند ،اما دو کوور از طریق ت سیم وظایف تتاکنون توانستتهانتد متانع از دستتیابی مخالفتان
دول

اسد به اهداف خود در این کوتور بوتوند (شتوری .)13 :1433 ،بتهطتور کلتی ،ماهیت
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مسئله سوریه برای نخستین بار ایران و روسیه را در خاورمیانه به لحاظ عملیاتی در یک

م اله پشوهوی :عوامل م مر بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سیاس

از سپتامبر  2111که پوتین بهطور رسمی بترای مبتارزه بتا تروریستم در بحتران ستوریه

فعالی های ایران و روسیه را در دو بُعد سیاسی و نظامی در خصوص تحوالت سوریه بایتد
در این جمله خ الصه کرد که مسکو و تهران تالش دارند با باطتل کتردن طترح آمریکتا در
من ه چهره سیاسی و نظامی جهان را تغییر و معادله جدیدی را ارائه دهند که در آن موازنه
قوا بر اسا

شکل جدید عرصه بینالمللی شکل گرفته اس

ایران بر این باور اس

(نجات.)32 :1432 ،

که اگر نظام سوریه بخواهد تغییر کند ،ایران متحد راهبردی خود

را در بخش بربی آسیا از دس

میدهد .به تعبیر دیگر ،تغییر قتدرت در ستوریه ،بته معنتی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Margelov
2. Borshchevshaya
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افزایش حل های دیگر به زنجیره رقبای من تهای ایتران و از دست

رفتتن یتک هتمپیمتان

استراتشیک من های قلمداد میشود (نجات و جعفری ولدانی .)33 :1432 ،موضوعی کته متیتوانتد
ن ش تعیین کننده ای در ت ویت

جایگتاه رژیتم صهیونیستتی و تیتعیف جبهته م اومت

و

همچنین تغییر موازنه قوا به نفع آمریکا و به زیان جمهتوری استتالمی ایتتران کتته بتتدون
شتک قدرت اول من های در خاورمیانه و مهمتترین چالوتتگر ایتاالتمتحتده در من تته
فصلنامه علمی م العات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستان 1311

میباشد ،ایفا نماید (نیتاکوئی و بهمتنش .)123 :1433 ،هتدف بترت از برانتدازی دولت
جهانی توسعه هشمونی خود در برابر باقیمانده بلتوک شترق و در م یتا

م یا

م ابله با ژئوپلیتیک رو به رشد ایران اس
در ت وی

استد در
من تهای

(اشرافی و بابازاده .)32 :1433 ،مهمترین بستترهایی کته

همکاریهای ایران و روسیه در من ه خاورمیانه ن شآفرینند ،یکی به توان باالی

کنوگری ایران در کوورهای سوریه ،عراق و لبنان مربو اس

و عامتل دیگتر مربتو بته

بهار عربی و روی کار آمدن حکوم های متمایل به برت است

کته در تعتارض بتا منتافع

روسیه و ایران قرار دارند (اصولی و رسولی .)27 :1432 ،در همین ارتبا از مهتمتترین بستترهای
تح ق ائتالف ایران و روسیه میتوان به همسویی مواضع دو کوور در قبال بحتران ستوریه،
م ابله موترک با بنیادگرایی مذهبی ،تروریسم و گروههتای تروریستتی اشتاره کترد
دیگتران .)142:1433 ،اشتراکهای میان سیاس

(مت تی و

ایران و روسیه در ارتبا با تحتوالت ستوریه را

میتوان در این موارد خالصه کرد:
 از دیدگاه ایران ،سوریه خط م دم جبهه توسعهطلبی رژیم صهیونیستی اس
دولتی برتگرا در سوریه بر سر کار آید ،به نفع ایتران و جبهته م اومت

و اگتر
نخواهتد

بود .از نگاه روسیه این بعد موضوع که نباید در سوریه با مداخلته بترت حکتومتی
طرفدار آمریکا در دموق به قدرت برسد ،با نگاه ایران نزدیک اس ؛ اما درباره بُعتد
ضد صهیونیستی بودن آن و حمای

از م اوم  ،مسکو دیدگاه متفاوتی دارد؛

 هم ایران و هم روسیه از انجام اصالحات در ساختار نظام سیاسی کنونی سوریه بتا
هدف ایفای ن ش گستردهتر مردم سوریه برای تعیین سرنوشتوان حمای

میکنند.

 روسیه و ایران با دخال های سایر کوورها در زمینته مستلح کتردن مخالفتان استد
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بهشدت مخالف هستند.


 روسیه و ایران از طرح سازمان ملل حمایت

متیکننتد ،امتا در عتین حتال دربتاره

عملکرد نیروهای ناظر صلح و گرایشهای نفوغی بین آنها نگران هستند؛
 روسیه و ایران با به قدرت رسیدن گروههای اسالمی تندروی وهابی که با عربستان
با این حال ،مسکو و تهران با تهدیدهای موترک مواجه هستند و بترای رفتع آنهتا نیتز
امکاناتی دارند و در صورت هماهنگی میان منافع ملیشان این مسئله میتوانتد دو کوتور را
به سم

همکاریهای استراتشیک سوق دهد (یوسیف.)4 :1432 ،2

رهبران روسیه و ایران بر این ع یده هستند که حفظ دول
کردن تالش ها و کنار گذاشتن موق

استد تنهتا پتس از یکپارچته

ضلع دوم مسئله که همان اختالفات می باشتد ،ممکتن

خواهد شد .درنتیجه «ازدواج مصلحتی» میان دو کوور به وجود آمتد کته در عتین زنتدگی
موترک ،هریک از طرفین اهداف خود را دنبال مینماید (کوژانف.)4 :2117 ،
بنیان ائتالف ایران و روسیه حفظ نظام سیاسی مست ر در سوریه و از بتین بتردن داعتش
اس

سو اگر سیاس های هریک از دو کوور نسب

به این دو موضوع تغییر کند ،یا اینکه جنت

داخلی سوریه به سود نظام سیاسی این کوور حل و فصل شتود ،ائتتالف دچتار فروپاشتی
خواهد شد (کرمی.)4 :1432 ،
در مجموع با معادالت فوق میتوان گف
حال تغییر اس

و دو طرف بهنوعی بر اهمی

که نخس  ،ماهی

روابط ایتران و روستیه در

خاورمیانهای روسیه ( 2111تا )2117

و تا زما نی که این اشتراک تداوم داشته باشد ،ائتالف نیز تداوم خواهد یاف  .از دیگتر

م اله پشوهوی :عوامل م مر بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سیاس

ارتبا نزدیک دارند ،مخالف هستند (محسنی و دیگران.)14 :2111 ،1

توسعه یتک روابتط راهبتردی بترای تتأمین

منافع موترک ژئوپلیتیک واقف شده و قدم های جدی هم در این زمینه برداشته اند .دوم ،این
تغییر در روابط در آباز مسیر خود اس
ایران یک فرصت

و باید نهادینه شود .سوم ،این تحول جدیتد بترای

است  ،چتون بتر اهمیت

ژئوپلیتیتک آن در نتزد بربتیهتا و متحتدین

من ه ایاش میافزاید .چهارم و مهم تر از همه اینکه ایتران بایتد از ایتن فرصت
ت وی

در جهت

ن ش مست ل خود و ایجاد تعادل در روابتط من ته ای و معتادالت جهتانی استتفاده
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Mohseni & et al
2. Yosif
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کند(برزگتر .)4 :1433 ،هرچند مسکو نوان داده که منافع ایران را در نظر میگیرد و در عمل نیز
به خاطر نیاز به تهران نتوانسته و نمی تواند به این منافع بی تفاوت باشد ،اما بهطور طبیعی در
طراحیهتای کتالن و من تهای آن منتافع ختاص ایتن کوتور بتر منتافع تهتران ارجحیت
مییابد(نوری.)4 :1432 ،
مهم ترین عواملی را که می توان در گسترش همگرایی بین ایران و روسیه در من ته
فصلنامه علمی م العات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستان 1311

خاورمیانه متورد توجته قترار داد ،توجته بته مستائلی است

کته بترای هتر دو کوتور

چالش برانگیز اس  .در این راستا سه م لفه اصلی افرا گرایی و تروریستم (تهدیتدات
من ه ای ) ،موازنه سازی و موازنه بخوی قدرت در من ه خاورمیانته و گستترش حتوزه
نفوغ برت (تهدیدات بیرونی ) ،موجب ت وی
جمهوری اسالمی ایران در سیاس

همکاری هتا و اهمیت

فزاینتده جایگتاه

خاورمیانه ای روستیه در ستال هتای  2111تتا 2117

شده اس .
ب :تجزيهوتحليل يافتهها
افراطگرایي و تروریسم (تهدیدات منطقهای)

در دوران پس از حمتالت  11ستپتامبر  2111بته نیویتورک و واشتنگتن ،بنیتادگرایی و
رادیکالیسم اسالمی ،بهطور ویشه در صدر اخبار رسانهها و مباح

سیاسی و دانوتگاهی در

برت ،خاورمیانه و همچنین اوراسیای پس از کمونیسم قرار گرفت  .در ایتن بتین بتا آبتاز
بحران در سوریه ،قدرتهای بربی و همپیمانتان من تهای آنهتا گتامهتای ختود را بترای
شعله ور کردن نزاع در این کوور به کار گرفتند و به هدای
به بهانه حمای

از مخالفان دول

من ه اوراسیا از اعزام تروریس

و تجهیز گروههای تروریستتی،

اسد اقدام کردند .در این بین سهم کوتورهای حاضتر در
به سوریه نیز قابل توجه بود .هرچند تعتداد داعوتیهتایی

که به صورت بال وه توان حیور از من ه قف از را دارند ،چندان زیاد نیس ؛ اما آنچه داعش
را خ رناک می کند ،اندیوه داعوی اس

که از ورای مرزها گذشته و در محیط رنجدیتده و

آسیب دیده قف از گسترش مییابد و زمینههای اظهتار نارضتایتی متردم از دولت
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روستیه را

فراهم می آورد .از طرف دیگر اگرچه قف از شمالی ارتبا مستت یمی بتا ایتران نتدارد ،ولتی


ظهور و بروز اندیوههای تندرو و افراطی به ویشه از نوع سلفی ،وهابی وداعوی آن ،میتواند
امنی

ملی ایران را تهدید کند (حسینی .)4 :1433 ،حیور نیروهایی از کوورهای حوزه آستیای
که حوادث خاورمیانه بتا اوراستیا ارتبتا تتاریخی و

مرکزی و قف ار ،گواه این م لب اس
خواهند بود (سنایی.)4 :1431 ،
نکته قابل تأمل در این میان آن اس
وجود آورده اس

که ممکن اس

که بحران سوریه نوعی تروریستم بینالمللتی را بته

این تروریس های بتینالمللتی و ستازمانیافتته ،پتس از

سوریه راهی کوورهای خود یا من های دیگر شوند و در آنجا نیز آشوت به پا کنند .چنتین
امری از یکسو به خ ری بال وه برای روسیه و کوورهای آسیای مرکزی و قف از مبدل شده
و از سوی دیگر زمینههای همکاری روسیه بتا ایتران را افتزایش داده است

(رأ

.)4 :2117 ،1

روسیه به دلیل همجواری جغرافیایی میان برختی از ن تا جنتوبی کوتور ختود بتا من ته
خاورمیانه نگران رشد اسالمگرایی افراطی و همچنتین تستری نتاآرامیهتا از خاورمیانته بته
اگرچه آمار و ارقام دقیق و قابل استناد ق عی از تعداد گروندگان اتباع و جوانان آستیای
مرکزی و قف از به جریانها و سازمانهای تروریستی و افراطی – تکفیری داعتش و النصتره
در عراق و سوریه وجود ندارد ،ولی بتدون تردیتد از هتر کتدام از جمهتوریهتای آستیای
مرکزی و قف از (قف از جنوبی و شمالی) صدها نفر در ترکیب این سازمانها حیور دارنتد.
در ابتدای ظهور و فعالی

خاورمیانهای روسیه ( 2111تا )2117

حوزه اوراسیا میباشد (سهرابی.)143 :1434 ،

م اله پشوهوی :عوامل م مر بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سیاس

تنگاتنگی داشته و تحوالت این مناطق نسب

بههم سترای

داشتته و از یکتدیگر تأمیرپتذیر

میدانی داعش و النصره ،بیش از نود درصد اعیای این گتروههتا

عرتتبار بودند ولی امروزه بنابر برخی اطالعتات میتدانی کته از ستوی منتابع م لتع ارائته
میشود 11 ،درصد اعیا و  21درصد فرماندهان این گروهها بیر عرت هستند و از اعیتا و
فرماندهان بیر عرت این سازمان های تروریستتی نیتز 21 ،درصتد را اتبتاع جمهتوریهتای
آسیای مرکزی و قف از توکیل میدهند (میرمحمدی.)4 :1433 ،
تروریسم و افرا گرایی اسالمی یک تهدیتد امنیتتی بترای روستیه بته شتمار متیرود و
مداخله این کوور در سوریه نیز به واس ه نیاز به نابود کردن گتروه داعتش و از بتین بتردن
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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تهدید آن برای امنی

ملی روسیه توجیه شده است

(متازاروف .)1 :2112 ،1کارشناستان امنیتتی

تخمین زدهاند که بالغ بر چهار هزار نفر از اهالی جمهوریهای آسیای مرکزی بته عیتوی
گروه تروریستی داعش درآمده و در کوورهای عراق و سوریه موغول بته مبتارزه و جنت
هستند .بر همین اسا  ،همسایگی روسیه با بسیاری از کوتورهای آستیای مرکتزی باعت
بروز تر

و نگرانی در این کوور شده اس

(رأ

فصلنامه علمی م العات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستان 1311

مبادرت به حمای های نظامی متست یم از دولت

 .)4 :2117 ،در دوران جدید نیز که روستیه
بتوار اسد نموده ،باید عامل مهمی چتون

حیور افرا گرایان سلفی چچنی و تاتارستانی در جنت

سوریه را در نظر گرف

کته ایتن

طیف دارای بزر ترین پایگاه افرا گرایی در ختاک روستیه میباشند و همتواره بته عنتوان
بزر ترین دبدبه امنیتی این کوور محسوت میشوند (زهرانتی و فرجی لوحته سترا .)21 :1433 ،از
طرف دیگر بتا توجته بته آنکته روستیه ختود می تواند از قربانیتان افرا گرایتی ستلفی در
خاک خود باشد ،گسترش افرا گرایی در خاورمیانه را برخالف منافع و امنیت

ملتی ختود

قلمداد میکند .این مسئله میتواند هوداری جدی بترای منتافع روستیه در آستیای مرکتزی
و به ویشه قف از باشد (عسگریان و تجری .)112 :1432 ،پوتین آشکارا نگرانیهای خود را در متورد
جنگجویان دول

اسالمی که به روسیه بازگوتهاند ،ابراز نمود .در گذشته نیز روسیه نگتران

تهدید رو به رشد مبارزان از دول

اسالمی بود که ظاهرا برنامهریزیهایی را برای حمله بته

کوورهای آسیای مرکزی انجام داده بودند ،اظهار کرده بود (ایریس)4 :2117 ،2؛ بنابراین روستیه
ترجیح میدهد تا در فاصله بسیار دورتر از مرزهای خود با تروریسم بجنگد تا اینکه نبرد با
آنها را در درون سرزمینهای خود تجربه کند(آنتوشین )4 :1431 ،4و تالش میکنتد در ائتتالف
با شرکای خود ،هر جا که ممکن اس  ،درصدد م ابله و مبتارزه بتا گتروه هتای تروریستتی
بینالمللی برآمده که در بحران سوریه ریوه و شکل گرفتهاند (دوبینتز و ازویاگالستکایا)4 :2117 ،3؛
بنابراین حیتور نظتامی روستیه در ستوریه بتا وجتود خ ترات فراوانتی کته همتراه دارد،
منعکس کننده هراسی اس

که رو ها نسب

بته منتافع حیتاتی ختود احستا

متی کننتد.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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1. Mazurova
2. Iris
3. Anthoshin
4. Dobbins & Zvyagelskaya


جلوگیری از سرای

اندیوههای افرا گرایانه در کوور (با توجه بته جمعیت

قابتل توجته

مسلمانانی که در روسیه زندگی میکنند) از دیدگاه رو هتا مهتمتترین عامتل تهدیدکننتده
منافع این کوور اس

(کازانتسف.)4 :2117 ،1

رو ها اعت اد دارند که «ازجمله منافع روسیه ،نهتنها حفتظ روابتط دوستتانه کنتونی بتا
ایران بلکه عملی کردن آنها در ست وح و اقعتی و ت ویت
واقع گرایی در قرن بیس

یتک راب ته شایستته مبتنتی بتر

و یکم اس » (ایوانتوف و دیگتران .)2-11 :2113 ،2از ایتن رو دو عامتل

الف) عملکرد مناسب ایران در مبارزه با تروریسم و افرا گرایی؛ ت) استفاده ابزاری آمریکا
از گروهای افراطی اسالم گرا سبب اهمی
اس

راهبردی ایران در سیاس

خارجی روستیه شتده

(نوری.)4 :1431 ،
به طور کلی می توان عنوان کرد که چند عامل کلیدی سبب شده تتا روستیه ایتران را

تروریس م ایفا نموده اس

که این ن ش برای سیاس

روسیه بسیار مهم تل ی میگتردد،

دوم؛ به ربم مدل حکومتی اسالمی در ایران ،این کوور هیچ وق
درصدد ترویج اسالم گرایی نبوده و قرائ

همانند کوور عربستان

استالمی -شتیعی ایتران بستیار دموکراتیتک،

معتدل و مبتنی بر صلح میباشد .سوم؛ تالش ایران در دو من ه استراتشیک خاورمیانته
و آسیای مرکزی ،روسیه را وادار به پذیرش ایران به عنوان یک قدرت من ه ای کارآمتد

خاورمیانهای روسیه ( 2111تا )2117

متحد خود در م ابله با تروریسم بدانتد .اول؛ ایتران ن تش بستیار مهمتی در م ابلته بتا

م اله پشوهوی :عوامل م مر بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سیاس

تروریسم و نقشآفریني در ارتقای جایگاه ایران در سياست منطقهای روسيه

نموده اس  .چهارم؛ مدل میانه رو اسالمی ایران می تواند وزنه تعتادل بخوتی در م ابتل
مدل افراطی اسالم گرایی عربستان در من ه به حسات آید؛ بنابراین می توان گفت
این عوامل سبب نزدیکی ایران و روسیه و ارت ای جایگاه ایران در سیاس

کته

خاورمیانهای

روسیه شده اس .

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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گسترش حوزه نفوذ غرب (تهدیدات بيروني)

پس از فروپاشی شوروی ،آمریکا سعی کرد ن ش خود را بهعنوان یک بتازیگر مهتم در
روابط ایران و روسیه حفظ کند .به نحوی که از سال  1333میالدی به بعد ،سیاس

آمریکتا

بر کنترل هم زمان روسیه و ایران استوار شد .در شرایط فعلی به نظر می رستد کته مجموعته
متنوعی از عالیق و منافع موترک و همچنتین منتافع متعتارض ،روابتط ایتران و روستیه بتا
فصلنامه علمی م العات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستان 1311

آمریکا را به یکدیگر پیوند زده اس  .در این راستا روسیه به ایران به چوم یک بازیگر ضتد
هامون مینگرد که می تواند ن تش مهمتی در بته چتالش کوتیدن منتافع آمریکتا در من ته
خاورمیانه ایفا کند .بر این اسا
باع

تیاد منافع روسیه با آمریکا و تعتارضطلبتی ایتران بتا آن

شده که جایگاه ایران در سیاس

خارجی روسیه بهبود پیدا کند.

در عین حال آمریکا حداقل در دو زمینه باع
نخس

همگرایتی ایتران و روستیه شتده است .

آنکه جمهوری اسالمی ایران و روسیه از تداوم موقعیت

وضتعی

فعلتی بتر نظتام

بینالملل به رهبری هشمونیک آمریکا در س ح جهانی ناخونود هستند و دوم اینکته هتر دو
کوور نسب

به نفوغ آمریکا در من ه آستیای مرکتزی ،قف تاز و خاورمیانته نظتر مستاعدی

ندارند .به طور موخص یکی از اهداف مهم همکاری های جمهوری اسالمی ایران و روستیه
در حوزه آسیای مرکزی ،قف از و خاورمیانه ،م ابله با سیاس هایی اس

که آمریکتا در ایتن

مناطق دنبال میکند .ایران بهعنوان بازیگری ضد هشمون نهتنهتا متانع نفوغگتذاری بترت در
نوار جنوبی مرزهای روسیه اس  ،بلکه در خاورمیانه در م ابل برت و متحدان من ه ای آن
و به طور خاص در عرصه میدانی سوریه ن تش بیرقابتل ابماضتی در تح تق «بازدارنتدگی
راهبردی» روسیه به عهده دارد (نوری.)4 :1431 ،
در این راستا بحران سوریه یکی از مهمتترین نمونتههتای سیاست

موتترک جمهتوری

اسالمی ایران و روسیه در قبال توسعهطلبی و سل هطلبی آمریکتا محستوت متیشتود .ایتن
بحران با توجه به ن وی که آمریکا در آن ایفا میکند ،باع

شد که جمهوری اسالمی ایتران

و روسیه برای اولین بار در خاورمیانه به همکاریهای موتترک در حتوزه نظتامی و امنیتتی
بپردازند .درواقع ،جه گیری مخالف آمریکا با منافع جمهوری اسالمی ایتران و روستیه در
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خاورمیانه ،زمینه همکاری موترک تهران و مسکو را فراهم نمود .از این رو ،میتوان چنتین


تبیین کرد که منافع استراتشیک موترک در مهار نفتوغ آمریکتا در منتاطق پیرامتونی ،جایگتاه
جمهوری اسالمی ایران را در سیاس

خارجی روسیه بهبود بخویده اس  .هرچند برخی از

کارشناسان معت دند روسیه تردیدی در استفاده از راب ه خود با ایران بهعنتوان کتارتی بترای
اقتصادی ناشی از جدایی کریمه از خاک اوکراین ندارد (ترم .)4 :2117 ،1ساختار نظام بینالملل
همیوه اجازه دوستیها و تداوم همکاریهای راهبردی را به دول ها نمیدهد؛ زیرا در یک
نظام آنارشیک دول ها همواره به دنبال منافع و افتزایش قتدرت ختود هستتند ،از ایتن رو
همکاریها تنها تا زمانی تداوم خواهد داش

که منافع ملی و مصالح قدرت ایجات میکنتد.

در روابط ایران و روسیه نیز این اصل حاکم اس

(صادقی و مرادی.)122 :1432 ،

موازنهسازی و موازنهبخشي قدرت در منطقه خاورميانه

تحوالت من ه خاورمیانه که منجر به تغییر نظام سیاستی در چنتد کوتور من ته شتده،
بیمناک کرد .روسیه بهخوبی درک میکند که این تحوالت ،سرآباز دگرگتونیهتای سیاستی
در من تته شتتمال آفری تتا و خاورمیانتته هستتتند .بتته همتتین دلیتتل نیتتز روستتیه در گتتذار از
«بافلگیری»« ،اختالف نظر»« ،عدم شفافی » و «انفعال» که موخصتههتای نخست

سیاست

خارجی این کوور در قبال تحوالت خاورمیانه بود ،بهتدریج خود را با شرایط جدیتد وفتق
داد و از نظارهگری ،به بازیگری فعال روی آورد .در این بین ایران از اهمیت

زیتادی بترای

خاورمیانهای روسیه ( 2111تا )2117

نهتنها جهان عرت را به لرزه درآورد ،بلکه سایر کوورها را نیتز در خصتوص پیامتدهای آن

م اله پشوهوی :عوامل م مر بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سیاس

معامله با واشنگتن بهمنظتور دستتیابی بته مصتالحهای دوجانبته بترای کتاهش تحتریمهتای

روسیه به منظور ایجاد موازنه قوا در من ه خاورمیانه برخوردار اس ؛ زیرا تعارض منتافع و
اهداف ایران با کوورهایی همچون عربستان ستعودی و ترکیته متیتوانتد بلنتدپروازیهتای
من های این کوورها را تا حد زیادی کنترل کند.
سیاس

خارجی روسیه در من ه خاورمیانه بتر استا

خاورمیانه بنا شده اس

اصتل تتوازن بتین دولت هتای

تا جایی که کوورهای خاورمیانه حداقل س ح کمی از عالقه منتدی

برای گف وگو با مسکو را نگه دارند .به همین دلیل برای مسکو ،همپیمتان شتدن کامتل بتا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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تهران در سوریه ،صالح و م رون به صرفه نیس

(کوژانف .)4 :2117 ،رو هتا ایتن مستئله را

میپذیرند که ایران باید بخوتی از حتل و فصتل بحتران ستوریه در کنتار دیگتر بتازیگران
من ه ای ازجمله عربستان سعودی باشد (ترنین .)4 :2117 ،1بته گفتته متارک کتاتز ،در شترایط
پیچیده من ه چنانچه ایران بر مواضع خود در خصوص سوریه پافواری کند ،ممکن است
رو ها درنهای

ترجیح دهند جانب ایتران و دولت

ستوریه را بگیرنتد و دفتاع از رژیتم

فصلنامه علمی م العات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستان 1311

صهیونیستی را به آمریکا محول کنند و البته این امر مغایرتی با سیاس
ندارد؛ زیرا درنهای

روسیه در خاورمیانه

رژیم صهیونیستی از این طریق تالش خواهد کرد روسیه را بته تعتدیل

رفتار ایران در خاورمیانه وادار کند (کاتز.)4 :2117 ،2
روسیه شاید مایل نباشد تا مانند تهران علیه منافع گروههای مورد حمای
کند .هرچند ممکن اس

عربستان عمل

کرملین قادر به جلوگیری از درگیری فرقهای میان تهران و ریتاض

نباشد (مکنتی .)4 :2111 ،4ایران باید با تعداد زیادی کوتورهای بیردوست

ازجملته عربستتان،

رژیم صهیونیستی و رقیب تاریخی اش ترکیه معامله کند؛ ضتمن اینکته تهدیتدات از ستوی
آمریکا نیز وجتود دارد؛ بنتابراین در شترایط وختیم ،ایتران متیدانتد کته بایتد متحتدانی را
جس وجو کند و در این مورد روسیه واضح ترین انتخات است

(میچتایف .)4 :2117 ،3روستیه

کماکان به دنبال منافع خود در خاورمیانه خواهد بود که این امر مستلزم حفظ روابط کارآمد
با تمام بازیگران بزر

ازجمله ایران اس .

در ظاهر ،مداخله روسیه در سوریه در ح ی

سبب حمای

از سیاس

ایران در حفتظ

عناصر شیعه در سوریه شده اس ؛ اما نگاهی عمیقتر به این موضوع نوان متیدهتد هتدف
روسیه الزاما روی کار ماندن نامحدود رژیم اسد در سوریه نیست  .ایتن متانوری کالستیک
برای ایجاد توازن قدرت با هدف دفتع تهدیتد ناشتی از تروریست هتای ستنی از مرزهتای
جنوبی روسیه محسوت میشود (کیسینجر .)4 :2111 ،1روسیه سعی دارد تا بته عنتوان بتازیگری
جدید در روند تعادل قدرت خاورمیانه ظاهر شود و به نظر میرسد فروش سیستتم دفتاعی
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بهتر به ترکیه و عربستان (ا

 )311نسب

به ایران (ا

 )411با الگتوی تتالشهتای ایتن

کوور برای تأمیرگذاری بر من ه سازگار باشد.
هنری کسینجر میگوید« :صلح تنها می تواند با هشمونی یا با تعادل قدرت به دس

آیتد»؛ بته

کنند .اکنون نیز روسیه نمیتواند جایگزینی بترای هشمتونی ایتاالت متحتده در من ته خاورمیانته
باشد ،بنابراین به دنبال تالش برای تأمین توازن در من ه اس

(ت توایینیتا .)4 :1432 ،روستیه موافتق

ظهور یک قدرت برتر (هشمون) در من ه خاورمیانه نیس ؛ چون چنین قدرتی متیتوانتد منتافع
رو ها را هم در خارومیانه به چالش بکود؛ بنابراین سیاس

روسیه در خاورمیانه ت ویت

یتک

بازیگر در م ابل دیگری نیس  ،بلکه حفظ تعادل در روابط با کوتورهای من ته و موازنته میتان
بازیگران مختلف اس ؛ تا هیچکدام نتوانند به موقعی

برتر دس

یابند (شاپوری.)4 :1432 ،

برای مسکو – واشنگتن ایجاد و برقتراری شترایط منجتر بته تتوازن میتان قتدرت هتای
خاورمیانه یک اصل استراتشیک بوده و خواهد بود .دو کوور در خاورمیانه فتار از اهتداف
اس

روسیه همانند آمریکا معت د به ضرورت وجود توازن بین قدرت های خاورمیانه اس ،

به گونه ای که هیچیک از آنها به نحو «بیرمحاسبه شدهای» قدرتمند نوتوند کته بتواننتد بتر
موازنه من ه ای امر منفی بگذارند .در معادله روسی ت ویت

قتدرت متحتدان بترت ستبب

خدشه به منافع ژئوپولیتیکی آن خواهد شد و در م ابل ،کمک بیرمحاستبهشتده بته ت ویت

خاورمیانهای روسیه ( 2111تا )2117

خود به دنبال برقراری توازن استراتشیک در خاورمیانه هستتند (ملکتی .)4 :1432 ،آنچته مستلم

م اله پشوهوی :عوامل م مر بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سیاس

عبارت دیگر ،قدرت هایی که نمیتوانند هشمونی را تمرین کنند ،تالش میکنند تا تعادل را حفتظ

قدرت شرکای ختود ازجملته ایتران بته روابتط سیاستی و اقتصتادی آن بتا اعترات ،رژیتم
صهیونیستی و ترکیه ل مه خواهد زد .روسیه درصدد ایجاد و حفظ روابتط بتا ت ریبتا همته
بازیگران دولتی و بیردولتی در خاورمیانه اس

(اسالدن و دیگران.)4 :2117 ،1

نتيجهگيری
استفان وال  ،نظریهپرداز «موازنه تهدید» در تنظیم پیمانهای دفاعی ،بر این اعت اد است
که هرگونه ائتالف و اتحادی نیازمند همکاریهتای من تهای و همچنتین احستا

تهدیتد
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موترک میباشد  .در این راستا ،راهبرد کوورها برای م ابلته بتا تتالش و اقتدام رقبتا بترای
افزایش قدرتوان موازنه ستازی است  .بته ع یتده والت  ،هرگتاه دولت هتا احستا
موجودی

کننتد

یا منافع آنها را سایر دول ها با تهدید فتوری روبتهرو متیکننتد ،بتا اتحتاد بتا

یکدیگر به موازنه در برابر آنها میپردازند.
در این میان اگرچه روابط ایران و روسیه تا تبدیل شدن به یک روابتط راهبتردی راهتی
فصلنامه علمی م العات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستان 1311

به نسب

طوالنی و ناهموار در پیش دارد ،اما سه عامل عمده موجب بهبود جایگاه ایتران در

سیاس

خارجی روسیه شده اس :

تروريسم و افراطگرايي
وجود تهدیدهای موترک امنیتی همچون افرا گرایی و تروریستم بته ویتشه در من ته
خاورمیانه ،یکی از عوامل گسترش همکاری میان تهران و مسکو به شمار می آیتد .از ایتن
منظر می توان گروه های افراطی و تروریستی و همچنین حامیتان من ته ای و بتین المللتی
آن ها را عامل پیوران در بهبود جایگاه ایران در سیاس

خارجی روسیه محستوت نمتود.

وجود تهدیدهای تروریستی از یکسو و ن وی که ایران در زدودن این تهدیدها در من ه
ایفا می کند از سوی دیگر ،موجب بهبود جایگاه ایران در سیاس

ختارجی روستیه شتده

اس .
مقابله با سياستهاي يکجانبه آمريکا
ایران و روسیه از تداوم موقعی

و وضعی

فعلی حاکم بتر نظتام بتین الملتل کته در آن

آمریکا داعیه دار رهبری هشمونیک در س ح جهانی اس  ،ناخونود هستند .عتالوه بتر ایتن،
ایران و روسیه هریک به نحوی داعیهدار هشمونی بر مناطق پیرامونی ختود هستتند و از ایتن
حی

در تیاد و تعارض با هشمونی جهانی آمریکا قرار میگیرند .از این رو حیور آمریکتا

در مناطق پیرامونی ایران و روسیه میتواند موضعی یکسان را برای هر دو کوور بته وجتود
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آورد و آن هم تعارض با آمریکا بر سر تعیین حوزه نفوغ میباشد.


موازنه قوا در خاورميانه
روسیه بهخوبی درک میکند که تحوالت سالهای اخیر ،سرآباز دگرگونیهتای سیاستی
در من ه خاورمیانه هستند .به همین دلیل نیز روسیه در گذار از «بافلگیری»« ،اختالفنظر»،
تحوالت خاورمیانه بود ،بهتدریج خود را با شترایط جدیتد وفتق داد و از نظتارهگتری ،بته
بازیگری فعال روی آورد .در این بین ایران از اهمی

زیادی برای روستیه بتهمنظتور ایجتاد

موازنه قوا در من ه خاورمیانه برخت وردار است ؛ زیترا تعتارض منتافع و اهتداف ایتران بتا
کوورهایی همچون عربستان سعودی و ترکیته متیتوانتد بلنتدپروازیهتای من تهای ایتن
کوورها را تا حد زیادی کنترل کند.
بهطور کلی واقعگرایان منافع موترک را ن ه عزیم

تحلیل خود از شکلگیری ائتتالف

ایران و روسیه در مسائل خاورمیانه قرار میدهنتد و معت دنتد کته اشتتراک در منتافع میتان
دول ها که م ابله با تهدید را نیز در برمیگیرد ،به ائتالف شکل میدهد و بتا تیتعیف و از
ائتالفها پدیدههایی موقتیاند.
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میان رفتن این اشتراکات ،ائتالفها نیز تیعیف شده یا از بتین متیرونتد .بته دیگتر ستخن
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«عدم شفافی » و «انفعال» که موخصههای نخس

سیاست

ختارجی ایتن کوتور در قبتال

211




فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


فصلنامه علمی م العات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستان 1311




ابوالحسن شیرازی ،حبیباهلل (« ،)1431م العه ت بی ی سیاس

خارجی روسیه در دوران پوتین و

مدودف» ،پژوهشنامه روابط بينالملل ،دوره  ،3شماره  ،44صص .3-13
اشرافی ،اکبر و بابازاده ،امیرستعید (« ،)1433سياست خارجي روسيه و آمريکــا نــسبت بــه
بحـران سوريه» ،مطالعات روابط بينالملل ،سال هوتم ،شماره  ،42صص .34-21

اصولی ،قاسم و رسولی ،رؤیا (« ،)1432روابتط ایتران و روستیه :فرص ها و چالشها» ،سياست
خارجي ،سال  ،27شماره  ،1صص .71-32
المن ،کالین ( ،)1433واقعگرايي ،در کتاب نظريه روابط بينالملل براي سده بيست و يکم ،بته
کوشش مارتین گریفیتس ،مترجم علیرضا طیب ،تهران :نور نی ،چاپ سوم.



آنتوشین ،الکسی (« ،)1431مناسبات روسیه و ایران در خاورمیانه» ،ايراس 23 ،اسفند  ،1433قابل
دسترسی درhttp://iras.ir/images/docs/files/000001/nf00001057-1.pdf :



برزگر ،کیهان (« ،)1433روابط ايران و روسيه در پرتو بحران سوريه و مبارزه با داعش» ،مرکز
پتتشوهشهتتای علمتتی و م العتتاتی استتتراتشیک خاورمیانتته 21 ،آغر  ،1433قابتتل دسترستتی در:




https://www.cmess.ir/Page/View/114/114
ترابی ،قاسم و محمدیان ،علی (« ،)1433تبیین سیاس خارجی ایران در قبتال بحتران ستوریه از
منظر واقعگرایی ساختاری» ،سياستپژوهي ،دوره دوم ،شماره  ،4تابستان  ،1433صص.21-31 .
ت وایینیا ،احسان (« ،)1432توازنبخوی من های ،ن ش دیپلماتیک روسیه در خاورمیانه» ،ايراس،
 23مهر  ،1432قابل دسترسي درhttp://www.iras.ir/fa/doc/note/3374:




حسینی ،سیده م هره (« ،)1433زمینه های اجتماعی حیور داعش در قف تاز و آستیای مرکتزی»،
ايراس 00 ،آبان  ،0483قابل دسترسی درhttp://www.iras.ir/fa/doc/note/831:
زهرانی ،مص فی و فرجی لوحهسرا ،تیمور (« ،)1433رویکرد ژئوپلیتیتک فدراستیون روستیه در
بحتران سوریه» ،مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز ،دوره  ،22شماره  ،33صص .34-71



سنایی ،مهدی (« ،)1431امنی



http://www.iras.ir/fa/doc/news/2122
سهرابی ،محمد (« ،)1434سیاس خارجی روسیه در خاورمیانه» ،پژوهشنامه روابط بـينالملـل،

از خاورمیانه تا اوراسیا» ،ايراس 1 ،آبان  ،1431قابل دسترسی در:

دوره  ،7شماره  ،21صص .114-133

212



شاپوری ،مهدی (« ،)1432بازي روسيه در خاورميانه» ،پشوهوکده م العتات راهبتردی 4 ،مهتر
 ،1432قابل دسترسی درhttp://www.riss.ir/2017/09 :









.14-17
صادقی ،سید شمسالدین و مرادی ،سمیرا (« ،)1432تحلیل ائتالف ایران و روسیه در پرتو بحران
سوریه» ،مطالعات اوراسياي مرکزي ،دوره  ،11شماره  ،1صص .114-171
عسگریان ،عباس لی و تجری ،سعید (« ،)1432تأمیر بحران سوریه بر روابتط روستیه و ترکیته در
من ه قف از» ،آسياي مرکزي و قفقاز ،شماره  ،37صص .143-174
فییی ،سیرو

(« ،)1431من ه نفوغ؛ راهبرد قدرتهتای بتزر » ،فصـلنامه راهبـردي جنـان

اسالم ،م سسه م العات اندیوهسازان نور ،سال دوازدهم ،شماره .31
کرامتینیا ،رقیه (« ،)1431محورهای مهتم دکتترین جدیتد سیاست

ايراس 14 ،آغر  ،1431قابل دسترسی درhttp://www.iras.ir/fa/doc/note/2386:
کرمی ،جهانگیر (« ،)1432روابط ایران و روسیه مناسبات جدیدی را در خاورمیانته ایجتاد کترده
استتتتت » 12 ،اردیبهوتتتتت



خاورمیانته» ،ايـراس22 ،

گودرزی ،مهنتاز (« ،)1431روسـيه و تحـو ت سـوريه» ،مرکتز پتشوهشهتای علمتی و م العتاتی
 21آغر  ،1431قابل دسترسی درhttps://www.cmess.ir/Page/View/682/682:

مت ی ،ابراهیم؛ پوستینچی ،زهره؛ مجردی ،سعید و حیتتات م تتدم ،امیتر (« ،)1433عمتلگرایتی
راهبردی در روابط جمهوری اسالمی ایران و روسیه» ،راهبرد دفاعي ،سال  ،12شماره  ،32صص
.117-137





خاورمیانهای روسیه ( 2111تا )2117

 ،1432قابل دسترسی درhttp://iras.ir/images/docs/files/000003/nf00003172-1.pdf:

استراتشیک خاورمیانه،


 ،1432خبرگـــــزاري منـــــر ،قابتتتتتل دسترستتتتتی در:

https://www.mehrnews.com/news/3971200
کوژانف ،نیکوالی (« ،)1432نگتاههتای روستیه و ایتران در بتات وضتعی
اردیبهو



ختارجی روستیه – ،»2112

م اله پشوهوی :عوامل م مر بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سیاس



شوری ،محمود (« ،)1433ایران ،روسیه و آینده مسئله سوریه» ،روابط خارجي ،شماره  ،22صص

مویرزاده ،حمیرا ( ،)1423تحول در نظريههاي روابط بينالملل ،تهران :انتوارات سم .
مویرزاده ،حمیرا ( ،)1423تحول در نظريههاي روابط بينالملل ،تهران :انتوارات سم .
ملکی ،صادق (« ،)1432بازگو

آرامش به خاورمیانه در گرو توازن استراتشیک» ،ديپلماسـي ايرانـي،

شنبه  3آغر  ،1432قابل دسترسی درhttp://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1973366:



میرمحمدی ،ستید رضتا (« ،)1433آستیای مرکتزی و قف تاز در معترض تهدیتد و خ تر جتدی
جریتتتانهتتتای افراطتتتی و تکفیتتتری» ،ايـــراس 11 ،مهتتتر  ،1433قابتتتل دسترستتتی در:



http://www.iras.ir/fa/doc/article/744
نجات ،سید علی (« ،)1432بحران سوريه و بازيگران منطقهاي» ،م سسته فرهنگتی م العتات و
تح ی ات بینالمللی ابرار معاصر تهران.

217




 «بررسي نقش و جايگاه جمنوري اسـالمي،)1432(  اصغر، سید علی و جعفری ولدانی،نجات
.23-33  صص،4  شماره،4  دوره، پشوهشهای سیاسی،»ايران در بحران سوريه
22 ، ايـراس،»خارجی روسیه

 «بازدارندگی و مبات راهبردی در سیاس،)1431(  علیرضا،نوری




http://www.iras.ir/fa/doc/article/3099 : قابل دسترسی در،1431 اسفند
 قابتل،1432  تیر41 ،» «طراحي روسيه براي دوره پساداعش در سوريه،)1432(  علیرضا،نوری



 اهتتداف و: «بتتازیگران معتتارض در بحتتران ستتوریه،)1433(  حستتین، امیتتر و بهمتتنش،نیتتاکوئی
.37-141  صص، شماره چهارم، سال چهارم، روابط خارجي،»رویکردها
 نور: تهران، مترجم روحاهلل طالبی آرانی،» «نظريهي سياست بينالملل،)1433( نیل

 کن،والتس
.مخاطب

 از،» زمینتههتای همکتاری: «تهدیدهای موترک امنیتی ایران و روسیه،)1432(  والدیمیر،یوسیف





،1432  مرداد21 ، ايراس،1431 ، تهران،» ابعاد و چشمانداز:کتات «همکاريهاي ايران و روسيه
http://www.iras.ir/fa/doc/article/3293:قابل دسترسی در











 منابع انگليسي.ب
Borshchevshaya,Anna (2016) "Russia in the Middle East: Motives,
Consequences, Prospects," The Washington Institute, Policy Focus 142, February.
Clement Therme(2017),"Russia and Iran's growing cooperation hints at a new
Middle East,"Expert Commentary, 27 March 2017 available at:
https://www.iiss.org/en/expert%20commentary/blogsections/2017-4431/march196d/russia-and-iran-growing-cooperation-8040
Heathwood, Alice(2017), “Russia and Iran’s growing cooperation hints at a new
Middle East”, the conversation, March 27, 2017, available at:
http://theconversation.com/russia-and-irans-growing-cooperation-hints-at-a-newmiddle-east-75181
Henry A. Kissinger (2015), "A Path Out of the Middle East Collapse", The Wall
Street Journal, Oct. 2015, available at: https://www.wsj.com/articles/a-path-outof-the-middle-east-collapse-1445037513
Ivanov Et Al. (2014). "Modern Russian_Iranian Relations: Challenges And
Apportunities", Russian International Affairs Council
James Dobbins & Irina Zvyagelskaya (2017), "A Roadmap for U.S.-Russia
Relations", Center for Strategic & International Studise, August 14, 2017.
available at: https://www.csis.org/analysis/roadmap-us-russia-relations
James Sladden, Becca Wasser, Ben Connable & Sarah Grand-Clement (2017),
"Russian Strategy in the Middle East "RAND Corporation 2017, available at:
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE236.html

1311  تابستان،34  شماره، سال یازدهم،فصلنامه علمی م العات بینرشتهای دانش راهبردی

http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=121909 :دسترسی در

212






)2117  تا2111( خاورمیانهای روسیه

 عوامل م مر بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سیاس:م اله پشوهوی




















213


Kozhanov, Nikolay(2015),"Are the Russians and Iranians Friends?",
worldpolicy,February
6,
2015
Available
at:
http://www.worldpolicy.org/blog/2015/02/06/are-russians-and-iranians-friends
Margelov, Mikhail(2013), "Russia’s Vision for the Middle East and North Africa",
Chatham
House,
10
December
2013,
available
at:
http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/home/chatham/public_htm
l/sites/default/files/101213Russia.pdf
Mark N. Katz(2017),"Syrian Stew: Trump, Russian-Iranian-Turkish Conflict
Resolution Efforts, and the Israeli Factor", Valdai Club, 25.02.2017, Available at:
http://valdaiclub.com/a/highlights/syrian-stew-trump-russian-iranian-turkishconflict/
Mazurova, Nicole, 2016, “Russia’s Response to Terrorism: History and
Implications for U.S. Policy", American Security Project (ASP), available at:
https://www.americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2016/10/Ref-0200Russias-Response-to-Terrorism.pdf
Mcnerney, Michael J, And Davis,Lynn E. (2015),NATO Needs A Comprehensive
Strategy For Russiaolga Oliker, Rand Corporation.
Mohseni, Payam and Others (2015), "Disrupting the Chessboard Perspectives on
the Russian Intervention in Syria", Harvard Kennedy School: Belfer Center for
Science and International Affairs, (Accessed on: 6/9/2016). available at:
http://belfercenter.ksg.harvard.edu
Oppelaar,Iris(2017),"Central Asia and Islamic State: The Russian Connection",
diplomat, 08, 2017. available at: http://thediplomat.com/2017/03/central-asia-andislamic-state-the-russian-connection/
Rossm,Eleanor(2017),"Why Extremist Groups Are Gaining Strength in Central
Asia ",newsweek, 4/12/17. available at: http://www.newsweek.com/where-arecentral-asia-extremism-578989
Shiping, tang(2008), “from offensive realism to defensive realism: a social
evolutionary interpretation of china's security strategy”, cornell university press, 2008.
Stephen M. Walt (1997) Why alliances endure or collapse, Survival:Global
Politics and Strategy, 39:1, 156-179, DOI: 10.1080/00396339708442901
Vladimir Mikheev(2017), "Iran and Russia draw red lines in the sand as they try to
agree on Syria", RUSSIA BEYOND, March 28, 2017, available at:
http://rbth.com/opinion/2017/03/28/iran-and-russia-draw-red-lines-in-the-sand-asthey-try-to-agree-on-syria_729198
Walt, Stephan (1987)), "The Origins of Alliance, Ithac a: Cornell University Press.
Walt, S. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power - JSTOR.
Spring, 1985. Available
at:https://www.jstor.org/stable/2538540?seq=1#page_scan_tab_contents
Walt, S. M. (1990). The Origins of Alliance. Ithaca: Cornell University Press.

 منابع روسي.ج
Казанцев, Андрей,(2014), д.полит.н, Новые и старые угрозы безопасности в
ЦентральнойАзии: вызов для внешней и оборонной политики" России,
available at: http://www.mgimo.ru/news/experts/document262190.phtml.



