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الگـوی روابـط تاریخـی بیـن ایـران و روسـیه کـه بـر مبنای 
مصلحـت  و  ایدئولوژیکـی  متضـاد  و  متعـدد  محورهـای 
گرایـی و ژئوپلیتیکـی و تاریخـی تنظیـم شـده کـم نظیـر 
اسـت. امـا در ایـن میـان عوامـل دیگـری همچـون کشـمکش 
هـای بیـن المللـی و بـه ویـژه منازعـات در راس هـرم قـدرت 
بیـن الملـل و نیـز فضـای خاورمیانـه ای هـم در سـمت و 
سـو دادن بـه روابـط دو کشـور نقـش تعییـن کننـده ای ایفا 
کردنـد. ایـن عوامـل گاهـی بسـتر سـاز توسـعه روابـط دو 

جانبـه بـوده و گاهـی هـم چالـش آفریـن بـوده انـد.
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مناســبات بین امپراتــوری «شاهنشــاهی» ایران و اتحــاد جماهیــر شــوروی در دوره قبل از 
انقــالب ۱۹۷۹ میــالدی (۱۳۵۷ خورشــیدی) بــر همیــن منــوال پیــش مــی رفــت. رونــد روابــط 
جمهــوری اســالمی ایــران و اتحــاد جماهیــر شــوروی قبــل از فروپاشــی شــوروی در ســال 
۱۹۹۱ میــالدی (۱۳۷۰ خورشــیدی) و حتــی بعــد از آن هــم بین جمهــوری اســالمی ایران و 

فدراســیون روســیه تغییــر نکــرد.
ــز در مســیر  ــط تاریخــی دو کشــور گاهــی در مســیر تفاهــم و همــکاری و گاهــی نی رواب
رقابــت و کشــمکش و برخــورد قــرار داشــت و تــا بــه امــروز و بــا توجــه بــه دوران پرتنــش و 
پرالتهــاب منطقــه خاورمیانــه بــه شــیوه هــای گوناگونــی ادامــه داشــته اســت. روابط ایــران و 
روســیه بــه ویــژه بعــد از ســال ۲۰۱۱ میــالدی (۱۳۸۰ خورشــیدی) که مــوج ســنگین خیزش 
ها و آشــوب ها بیشــتر کشــورهای عربــی در منطقــه خاورمیانــه را فرا گرفــت وارد فــاز تازه 
ای شــد. «جمهــوری عربــی ســوریه»  که کشــور دوســت یــا متحــد مســکو و تهــران به شــمار 

مــی رود یکــی از کشــورهایی بــود کــه دســتخوش ایــن حــوادث شــد.
حاال درســت اســت که چندیــن مرحلــه بــی ثبــات و پرتنــش در منطقــه خاورمیانــه از جمله 
رویدادهای ســال ۱۹۷۹ میالدی (۱۳۵۷ خورشــیدی) و ۱۹۹۱ میالدی (۱۳۷۰ خورشیدی) 
ــا رویدادهــای ســال ۲۰۱۱  ــوده ام ــر گــذار ب ــران و روســیه تاثی ــط ای ــه شــدت روی رواب ب
میالدی (۱۳۸۰ خورشــیدی) بیشــترین اثر را در روابط بین دو کشــور داشــته اســت. پاسخ 
بســیاری از پرســش هــا دربــاره چشــم انــداز و ماهیــت و ســمت و ســوی روابــط بیــن ایــران 
و روســیه بــا رویدادهــای ســوریه مشــخص مــی شــود. بنابرایــن، آیــا دو کشــور در مســیر 
ائتــالف یــا رقابــت قــرار خواهنــد گرفــت؟ و آیــا رقابــت بیــن دو کشــور مــی توانــد بــه تقابل و 

درگیــری بینجامــد؟
در ســال ۱۹۷۹ میــالدی (۱۳۵۷ خورشــیدی) منطقــه خاورمیانــه دســتخوش ســه تحــول 
عمده شــد. این تحــوالت تاثیــر بســزا و دگرگــون کننــده ای روی دســته بنــدی هــا و ائتالفات 
و کشــمکش هــا در منطقــه خاورمیانــه بــه شــکل عــام داشــتند. دامنــه ایــن تاثیــرات بــه روابط 
بیــن ایــران و روســیه هــم رســید و تــا کنــون هــم ادامــه دارد. یکــم: ســقوط شــاه در ایــران و 
تاســیس نظام جمهوری اســالمی در ایران. دوم: دخالــت نظامی اتحاد جماهیر شــوروی در 
افغانســتان. ســوم: معاهده صلح بیــن مصر و اســرائیل کــه منجر به خــروج مصــر از دایره 
منازعه عربی اســرائیلی شــد. بعــد از این رویدادهــا، ایران بــا قدرت تمــام وارد ایــن منازعه 
ــالدی (شــهریور ۱۳۵۹ خورشــیدی)  ــه شــد. در ســپتامبر ۱۹۸۰ می و تمــام مســائل منطق
تحــول چهــارم یعنــی جنــگ هشــت ســاله بیــن عــراق و ایــران در صحنــه منطقــه ای پدیــدار 
شــد. روابط میــان ایــران و روســیه (اتحــاد جماهیــر شــوروی) در بحبوحــه این چهــار تحول 

شــاهد فــراز و فرودهــای مهمــی از همــکاری تــا رقابت و کشــمکش شــد.
در ســال ۱۹۹۱ میــالدی (۱۳۶۹ خورشــیدی) جنــگ دوم خلیج آغاز شــد. ایــاالت متحده 
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آمریــکا بــه ائتــالف گســترده نظامــی بــرای بازپــس گیــری کویــت از اشــغال صــدام حســین 
ــج تقویــت شــد و  ــه خلی ــکا در منطق ــات حضــور نظامــی آمری ــن عملی ــال ای ــه دنب پرداخــت. ب
الگــوی روابــط میــان کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج و ایــاالت متحــده آمریــکا و معادلــه 
امنیــت در خلیج عربی را دســتخوش تحــوالت مهــم و بنیادین نمــود. در ســال ۱۹۹۱ میالدی 
(۱۳۷۰ خورشــیدی) اتحــاد جماهیر شــوروی و پیمان ورشــو از هم پاشــید. ایــن دو رویداد 
منجــر بــه فروپاشــی نظــام بیــن ا�لــل دو قطبــی شــد و آمریــکا بــرای مطــرح کــردن خــود بــه 
عنــوان ابرقــدرت نظــام جهانــی تــک قطبــی کوشــید. ایــن دو تحــول پیامدهــای مهمــی بــر کل 
منطقــه خاورمیانــه و بــه ویــژه منطقــه خلیــج و ایــران داشــت. دو رویــداد یــاد شــده بــه همــان 
ــر گــذار  ــو روســیه، میــراث دار اتحــاد جماهیــر شــوروی تاثی ــدازه روی جمهــوری فدراتی ان
بودنــد. روســیه هیــچ گاه تــوان رهایــی از بــار سیاســی و نظامــی و میــراث سیاســی اتحــاد 
ــدرت  ــه دســت گرفــ� ق ــا ب ــن حــال امــا همزمــان ب ــا ای ــر شــوروی نداشــته اســت. ب جماهی
سیاســی در روســیه توســط والدیمیر پوتین این تاثیــرات و پیامدهــای منفی انگیــزه ای برای 
احیــای نقــش آفرینــی روســیه بــرای رقابــت یــا دســت کــم ســهیم شــدن در رهبــری نظــام بین 

ا�لــل شــد.
 ایــران و روســیه موفــق بــه ایجــاد الگوهــای خــاص همــکاری و گاهــی رقابــت بــا یکدیگر 
شــدند آنهــم در طــول دوران خاصــی کــه دو کشــور پشــت ســر گذاشــتند و نیــز در شــرایط 
خــاص منطقــه ای و تحــوالت در راس نظــام جهانــی بعــد از مطرح شــدن نــام روســیه و چین 
بــه عنــوان دو قــدرت بیــن ا�للــی و تــالش مشــترک ایــن دو کشــور بــرای ایجــاد نظــام جهانی 
چنــد قطبی. چین و روســیه کوشــیدند تــا با بنیــان نهــادن نظــام جهانی چنــد قطبی تــا اندازه 
ای قــدرت آمریــکا را مهــار کننــد. آمریــکا بعــد از دو جنــگ خونیــن در افغانســتان در ســال 
۲۰۰۲ میــالدی (۱۳۸۰ خورشــیدی) و عــراق در ســال ۲۰۰۳ میــالدی (۱۳۸۱ خورشــیدی) 
دچــار فرســایش قــدرت شــد. حــاال امــا دوره بعــد از خیزش هــای عربــی کــه از ســال ۲۰۱۱ 
میــالدی (۱۳۸۹ خورشــیدی) شــروع شــد شــکل کلــی روابــط دو کشــور را تعییــن مــی کنــد. 
در واقــع جــواب پرســش هــا دربــاره چشــم انــداز روابــط پیچیــده و غیــر شــفاف دو کشــور 
را بایــد در ایــن مرحلــه جســت و جــو کــرد. روابطــی کــه ماهیــت آنهــا مــورد اتفــاق نظــر همه 
نیســت. عــده ای از روابــط بیــن روســیه و ایــران بــه عنــوان «ائتــالف از ســر اجبار»  یــاد می 
کنند کــه به دنبــال بحران ســوریه و پیامدهــای آن ایجاد شــده اســت. در مقابل گــروه دیگری 
بــر ایــن باورنــد کــه ایــن ائتــالف صرفنظــر از تمایــل دو طــرف بــه خاطــر دور کــردن تهدیدها 
یا دســتیابی بــه برخــی دســتاوردها امــری ضــروری اســت. [1] ایــن گــروه معتقدند روســیه و 
ایران هــر کدام بــه چشــم متحدی کــه باید باشــد بــه یکدیگــر می نگرنــد. اما ســوال مهــم این 

اســت کــه ایــن ائتــالف تــا کــی ادامــه مــی یابد؟
پرســش مهــم دیگــری کــه در ارتبــاط بــا ایــن پرســش مطــرح مــی شــود این اســت: چشــم 
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انــداز ایــن روابط توســط چــه کســانی ترســیم مــی شــود؟ روســیه یــا ایــران؟ بــه عبارتــی: چه 
کشــوری نقــش تعییــن کننــده در تنظیــم مناســبات دو جانبــه دارد؟ و چــه طرفــی دســت برتــر 

را دارد؟
ــژه در اداره بحــران  ــه وی ــری ب ــوی ت ــر ق ــم کــه روســیه اث ــن بگذاری ــر ای اگــر فــرض را ب
ســوریه کــه مبنــای تنظیــم روابــط دو جانبــه بــوده دارد بنابرایــن بایــد فهمیــد کــه اوال روســیه 
با نقــش آفرینــی جدیــد خــود در خاورمیانه بــه دنبال چیســت؟ ایــران چــه نقشــی در مدیریت 
سیاســت بین ا�لــل در خاورمیانــه ایفا مــی کند و کــدام عوامــل در فــراز و فرودهــا در روابط 
دو کشــور موثرنــد؟ بــا پاســخ بــه این پرســش هــا مــی تــوان بــه ســمت و ســوهای احتمالی و 

چشــم انــداز روابــط دو جانبــه پــی بــرد.
برای پاسخ به پرسش های یاد شده اشاره به موارد زیر ضروری است.

نخست: عوامل تع�ین کننده �وابط ایران و �وسیه
بررســی رونــد روابط ایران و روســیه نشــان دهنــده ایــن واقعیت مهم اســت که مناســبات 
دو کشــور بــه علــت برخــی عوامــل رو بــه گســترش و بهبــود داشــته امــا در مقابــل، عوامــل 
دیگــری هــم هســتند کــه مانــع بهبــود و گســترش روابــط مــی شــوند. روابــط دو کشــور غالبــا 
بر مبنــای رویکــرد منفعت محــور و گاهــی دور کردن خطر شــکل گرفته اســت. دو کشــور در 
مســیر روابــط دو جانبــه تا جــای امــکان بــرای کســب بیشــترین دســتاورد و نیز در راســتای 
دور کــردن تهدیدهــا و مقابلــه بــا چالــش هــای هــم مشــترک و هــم خــاص خــود مــی کوشــند. 
پیشــرفت و پســرفت روابط دو کشــور بــر همیــن مبنا قابــل تفســیر اســت. گمانه زنــی درباره 
روندهــا و ســمت و ســوی هــای احتمالی روابــط دو کشــور بــه دلیــل ماهیــت آن تا انــدازه ای 

دشــوار و غیر شــفاف اســت.
هرچنــد روســیه حــاال از میــراث نظــام ایدئولوژیــک محــور اتحــاد جماهیــر شــوروی کــه 
در ســال های جنــگ ســرد بــه اوج خــود رســید رهایــی یافتــه و دیگــر از جنبــش هــای آزادی 
بخــش فراملــی و ضــد اســتعماری غــرب و در راس آنهــا قــدرت اســتعماری آمریــکا حمایــت 
نمــی کنــد امــا بــا ایــن حــال روســیه هنــوز از میــراث رقابــت بــا آمریــکا و تــالش بــرای نقــش 
آفرینــی بــه عنــوان یــک ابرقــدرت بــه کلــی دســت نکشــیده اســت. روســیه در ایــن مســیر مــی 
کوشــد تــا در اقدامــات آمریــکا بــرای ایجــاد نظــام بیــن ا�للــی تــک قطبــی کارشــکنی کنــد. 
واشــنگ� بعــد از فروپاشــی نظــام بیــن ا�للــی دو قطبــی بــر نظــام جدیــد تســلط پیــدا کــرده 
اســت. همزمــان بــا کــم رنــگ شــدن ایدئولــوژی گرایــی در سیاســت خارجــی روســیه عنصــر 
مصلحت گرایی تقویت شــد. روســیه بــه دلیل همــه این تحــوالت همواره کوشــیده تــا حضور 
ــی کــه از دو ویژگــی  ــژه در حــوزه های ــه وی ــد، ب ــظ کن ــی حف خــود را در عرصــه هــای جهان
برخوردارنــد: یکــم: روســیه در آنهــا دارای منافــع گســترده نــه تنهــا نظامــی بلکــه اقتصــادی 
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و اســتراتژی اســت. دوم: مناطقــی کــه اتحــاد جماهیــر شــوروی در آنهــا از نفــوذ برخــوردار 
بــوده و مــورد توجــه ویــژه آمریــکا قــرار دارنــد.

ــه ایــن تعریــف منطقــه خاورمیانــه در راس اولویــات هــای سیاســت خارجــی  ــا توجــه ب ب
روســیه قــرار دارد. اتحــاد جماهیــر شــوروی همــواره نــگاه آزمنــدی بــه منطقــه خلیج داشــته 
و کوشــیده از طریــق ایــران به ایــن منطقه دسترســی داشــته باشــد تــا «حضور خــود در آب 
هــای گــرم» را تقویــت کنــد و دســت و پــای آمریــکا را ببنــدد و نفــوذ ایــن کشــور را کاهــش 
دهــد. حــاال روســیه بــرای حفــظ منافــع و دور کــردن تهدیدهــا و مقابلــه بــا چالــش هــا خــود 
را ناگزیــر از حضــور مقتدرانــه در خاورمیانــه مــی بینــد. ایــن رویکــرد روســیه بــه خصوص 
بعــد از پیــروزی والدیمیــر پوتیــن در انتخابــات ریاســت جمهــوری در ســال ۲۰۱۲ میــالدی 
(۱۴ اســفند ۱۳۹۰ خورشــیدی) بــرای ســومین بــار شــتاب بیشــتری بــه خــود گرفتــه اســت. 
سیاســت های روســیه بــا مــوج خیــزش هــا در بســیاری از کشــورهای عربــی و بحــران ها و 
تنش هــای ناشــی از آنهــا و به تبــع آن عملیــات نظامــی گســترده علیه گــروه های تروریســتی 
ــه  ــد روســیه در خاورمیان ــی جدی ــده نقــش آفرین ــن کنن همزمــان شــده اســت. عوامــل تعیی

ــد از [2]: عبارتن
۱-روســیه در دوره ریاســت جمهــوری والدیمیــر پوتیــن به مطرح شــدن روســیه بــه عنوان 
یــک ابرقــدرت جهانــی بــا ظرفیــت رقابــت بــا آمریــکا بــر ســر رهبــری جهــان چشــم دوختــه 

اســت.
ــری مــدودف رئیــس جمهــور ســابق و  ۲-اقدامــات و طــرح هــای روســیه در دوره دمیت
نخســت وزیــر کنونــی بــرای گســترش روابــط بــا آمریــکا یــا آنچــه از آن بــه عنــوان سیاســت 

بازتنظیــم ((Rest یــاد مــی شــود بــه بــن بســت خــورده اســت.
۳-حلقــه محاصــره کشــورهای اروپایــی و آمریــکا بــر روســیه بــه علــت مســاله اوکرایــن 
ــد در منطقــه  ــن نتیجــه رســید کــه ایــن کشــور مــی توان ــه ای ــر شــده اســت. روســیه ب تنــگ ت
خاورمیانــه بــه نقــش  آفرینــی پرداختــه و موجبــات نگرانــی غــرب را فراهــم کنــد و در همیــن 
ــن  ــم ســاز بی ــی و بازیگــر مهــم در مراکــز تصمی ــدرت جهان ــک ق ــوان ی ــه عن حــال خــود را ب
ا�للــی مطــرح ســازد. روســیه هرگــز دربنــد محاصــره غــرب نمــی مانــد و موفــق بــه کســب 

دســتاوردهایی خواهــد شــد.
۴-ظهــور مقتدرانــه جریــان اســالم سیاســی و تســلط گــروه هــای اســالمگرا بــر برخــی 
کشــورهای عربــی کــه بــا حمایــت و جانبــداری آمریــکا شــاهد خیــزش و قیــام بودنــد. ایــن 
رویدادهــا انگیــزه روســیه بــرای ورود بــه خــط بحــران هــا بــه عنــوان یکــی از مخالفــان ایــن 
تحول شــد. روســیه خود قربانی گــروه های تروریســتی کــه از م� جریــان اســالمگرا بیرون 
آمــده انــد اســت و بــه همیــن دلیــل قــدرت یابــی جریــان هــای اســالمگرا را عامــل تهدیــدی 

بــرای منافــع خــود در خاورمیانــه و خــالف امنیــت ملــی خــود پنداشــت.
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ــک شــمالی را خــورد. روســیه در  ــب ســازمان پیمــان آتالنتی ــی فری ۵-روســیه در لیب
قطعنامــه ۱۷۳ از حــق وتو اســتفاده نکرد و بــه موجب ایــن قطعنامه ناتــو با اقــدام نظامی در 

لیبــی نظــام ســرهنگ قذافــی را ســرنگون کــرد.
۶-روســیه بــه ایــن نتیجه رســیده کــه روند کلــی تحــوالت پرشــتاب در منطقــه به ویــژه بعد 
از بحرانــی شــدن اوضاع ســوریه –تنها کشــور متحد روســیه در منطقــه- در مســیر مداخله 

جویی هــای شــدید در راســتای تامین منافــع و مواجهــه با چالش هــا قــرار دارد.[3]
محــل التقــای سیاســت روســیه و ایــران از همیــن جــا نشــات گرفتــه اســت. ایــران خیلــی 
زود در صف نظام رئیس جمهور ســوریه بشــار اســد قــرار گرفــت و کال منکر وقــوع انقالب 
در ســوریه شــد. به بــاور ایــران آنچــه در ســوریه اتفــاق افتــاده یــک کودتــا و شــورش داخلی 
و توطئــه خارجــی اســت. البتــه دیــدگاه ایــران دربــاره خیــزش هــای انقالبــی در کشــورهای 
عربــی دیگــر خــالف ایــن بــوده اســت. ایــران از قیــام هــای عربــی دیگــر بــه عنــوان «بیــداری 

اســالمی» و دنبالــه روی از انقــالب ایــران یاد کــرد. [4]
البتــه دالیــل متعــدد دیگری هــم موجــب نزدیکی روســیه و ایران شــده اســت. رونــد روابط 
تجــاری و اقتصــادی و نفتــی بیــن دو کشــور بعــد از دهــه نــود میــالدی (هفتــاد خورشــیدی) 
رو بــه گســترش گذاشــت. کارشناســان روس در راه انــدازی پــروژه هــای هســته ای نظامــی 
در ایــران ســهیم بودند. ســاخت نیــروگاه اتمی «بوشــهر»  بــا همــکاری روس ها انجام شــد. 
روســیه و ایــران در دوره اول ریاســت جمهــوری روحانــی قــراردادی بــه ارزش ۲۰ میلیــارد 

دالر در حــوزه نفــت و انــرژی و گاز امضا کردنــد. [5]
البتــه روســیه بــه ایــران تنهــا بــه چشــم یــک شــریک تجــاری یــا نفتــی مهــم یــا یــک کشــور 
وارد کننــده اســلحه از روســیه نمــی نگــرد بلکــه ایــران از منظــر روســیه پیــش از هــر چیــز 
ــرش را  ــوذ و تاثی ــوان نف ــوده کــه نمــی ت ــت اســتراتژیک ب ــک کشــور دارای موقعی دیگــری ی
نادیــده گرفــت. ایــن مســاله بــرای روســیه و منافــع ایــن کشــور در خلیــج و خاورمیانــه حائــز 
اهمیت اســت. کمــا اینکــه ایــران از لحــاظ تاریخــی در مســیر تقابل بــا سیاســت هــا و منافع 
ــا دو خطــر  ــه ب ــرار دارد. روســیه خــود را در حــال مقابل ــه ق ــج و خاورمیان ــکا در خلی آمری
اســتراتژیک فرض مــی کند: یکــم: تــالش آمریکا بــرای محاصــره روســیه از طریق اســتقرار 
ناتو در کشــورهای همســایه روســیه. دوم: گــروه های اســالم گرای تنــدرو که امنیــت و ثبات 
در روســیه را در معــرض خطــر قــرار داده انــد و در حــال گســترش در بیشــتر کشــورهای 
آســیای میانــه هســتند. ایــران و روســیه نگرانــی و دغدغــه هــای مشــترکی در ایــن خصوص 
ــی و  ــدروی (ســنی) از لحــاظ عقیدت ــان هــای اســالم گــرای تن ــران و برخــی جری ــد. ای دارن
سیاســی بــا یکدیگــر اختــالف نظــر و تقابــل دارنــد. کمــا اینکــه ایــران در مســیر رویارویــی 
بــا طــرح ســلطه جــوی آمریــکا و تهدیــدات آمریــکا بــه محاصــره و تحریــم ایــران قــرار دارد.
[6] عــالوه بــر ایــن، عــده ای در کنــار ایــن عوامل، دالیــل دیگــری بــرای روابــط نزدیک روســیه 
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بــا ایــران مطــرح مــی کننــد، از جملــه موقعیــت ایــران بــه عنــوان یــک قــدرت شــیعی در مقابله 
ــه و پادشــاهی عربســتان  ــه ویــژه ترکی ــا آمریــکا ب ــا قــدرت هــای ســنی منطقــه ای متحــد ب ب
ســعودی و تمایــل کشــورهای خلیــج بــرای ایجــاد ائتــالف ضــد ایرانــی بــا آمریــکا. نمونــه 
چنیــن اتحــادی را در نشســت ســران کشــورهای همــکاری و بــاراک اوبامــا رئیــس جمهــور 
آمریــکا درٓ ژوئــن ۲۰۱۵ میــالدی (اردبیهشــت ۱۳۹۴ خورشــیدی) مالحظــه کردیم. نشســت 
یــاد شــده بــه دنبــال امضــای برجــام اتفــاق افتــاد و کشــورهای خلیــج نگــران پیامدهــای لغو 
تحریــم هــای اقتصــادی علیــه ایران بــه ویــژه با توجــه بــه دخالت هــای آشــکار ایــران در یمن 

بودنــد. [7]
در ایــن میان مهــم ترین عاملــی که روســیه را به ســمت ایران ســوق داد جانبــداری ایران 
از حکومت بشــار اســد رئیــس جمهور ســوریه بــود. در آن زمان روســیه بــه این نکتــه پی برد 
کــه روســیه تنهــا مــی توانــد بــه ایــران بــرای ابقــای نظــام رئیــس جمهــور ســوریه و مقابلــه با 
آنچــه مســکو از آن بــه عنــوان گــره کــور تروریســم در ســوریه یــاد مــی کنــد تکیــه کنــد. فارغ 
از انگیــزه هــای متفــاوت دو کشــور اما مســکو و تهــران در جبهــه های مشــترک درگیــری در 
ســوریه بیــش از هر زمــان بــه یکدیگــر نزدیک شــدند. ایــران هم تصــور می کنــد روســیه تنها 

نیرویــی اســت که ایــران مــی توانــد بــرای دفــاع از متحد ســوری بــر آن تکیــه کند.
در مقابــل امــا رویکــرد ایــران در نزدیکــی به روســیه ناشــی از برآینــد کنش هــای فراوان 
ــد.  ــران را ترســیم مــی کنن ــده متعــددی اســت کــه سیاســت خارجــه ای ــن کنن و عوامــل تعیی
ــی و  ــی ایران ــوژی و شــخصیت مل ــرار دارد: ایدئول ــی ق ــه اصل ــر ســه پای ــران ب سیاســت ای
ــه تنهــا  ــم حاکــم و ن ــی رژی ــر حرکــت کل ــن ســه محــور ب ــر ای دســتاوردهای انقــالب. [8] تاثی
سیاســت خارجــی بیشــتر از عوامــل دیگــر مــی باشــد. البتــه در ایــن میــان عامــل چهــارم هم 
وجــود دارد. ژئواســتراتژی بــه شــدت در سیاســت خارجــی ایــران تاثیــر گــذار بــوده و برای 

حکومــت ایــران هــم چالــش زا و هــم فرصــت آفریــن اســت.
محــور ایدئولوژیکــی از منظر حکومــت ایــران در جایگاه مشــابه محــور ژئوپلیتیکــی قرار 
دارد. ایــن دو محور شــکل و شــمایل نقــش آفرینــی ایــران و موقعیت منافــع ملــی را در قالب 
ــد.  ــران ترســیم مــی کنن ســاختار ایدئولوژیکــی و توانمنــدی هــای اســتراتژیکی حکومــت ای
محــور ایدئولوژی بــر پایه مذهــب شــیعی (دوازده امامــی –اثنا عشــری) و اصل والیــت فقیه 
قــرار دارد. والیــت فقیــه در ایــران تنهــا یــک نظــام سیاســی نیســت بلکــه نمــادی از هویــت و 
فرهنگ دینــی حاکم و «منافــع ملی» شــده که نقشــی جهت دهنــده در رویکــرد نظــام دارد[9].
ــوان نقطــه قــوت و نقطــه  ــه عن ــه طــور همزمــان ب ــد ب ــک مــی توان ــل امــا، ژئوپلیتی در مقاب
ضعف یــک کشــور مطــرح شــود. ژئوپلیتیک عامــل پیشــروی یا عقــب نشــینی حکومــت ایران 
یا بــه شــکل خــاص مولفــه حاکم بــر رفتــار و نقــش ایــران اســت. حــاال ژئوپلیتیــک به یکــی از 

مهــم تریــن مشــخصات حکومــت و سیاســت خارجــی ایــران تبدیــل شــده اســت.
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عامــل ژئواســتراتژی بــرای ایــران هــم فرصــت آفریــن و هــم تهدیــد زا اســت. ایــران در 
ــی و  ــت جغرافیای ــا موقعی ــخ سیاســی و اقتصــادی ب ــع شــده و تاری ــوب غــرب آســیا واق جن
ــون و ۶۴۸ هــزار و  ــک میلی ــران ی ــق دارد. مســاحت ای ــدی عمی ــن کشــور پیون مســاحت ای
۱۹۵ کیلومتــر مربــع یعنــی ســه برابــر مســاحت فرانســه اســت. ایــران ۸۷۳۱ کیلومتــر مــرز 
ــه (۴۷۰  ــم) و ترکی ــا عــراق (۱۲۸۰ کل ــران ب ــی دارد. طــول مــرز مشــترک ای ــی و هوای زمین
کلــم) و افغانســتان (۸۲۷ کلــم) و پاکســتان (۸۷۷ کلــم) و جمهــوری هــای آســیای مرکــزی 
(ارمنســتان و آذربایجان و ترکمنســتان) (۱۷۴۰ کلم) اســت. ایــران همچنیــن دارای ۲۷۰۰ 
کیلومتــر مرز آبــی در خلیج عربــی و دریای خــزر و دریــای عرب اســت.[10] این خطــوط مرزی 
همواره بــرای ایــران محدودیــت و چالــش ایجاد کــرده و در طــول تاریــخ همــواره در معرض 
هجوم و نفــوذ رقبا قرار داشــته اند. روســیه تــزاری از ایــن تحــوالت تاریخی چنــدان فاصله 
ای نداشــته اســت. نقــش آفرینــی ایــران بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن نمادهــای سیاســت 

خارجــی ایــن کشــور از همیــن دوره آغــاز شــد.
ــرد. طــرح  ــک طــرح سیاســی نشــات مــی گی ــر از ی ــه ناگزی ــک کشــور ب ــی ی نقــش آفرین
ــی اســت بســیار  ــب آن در حــال نقــش آفرین ــران جمهــوری اســالمی در قال سیاســی کــه ای
ــه خصائــص سیاســی و ایدئولوژیکــی جمهــوری اســالمی  ــا توجــه ب ــوده و ب ــاک ب خطرن
مشــکالت و چالــش هــای دو چندانــی را بــه دنبــال دارد. واکنــش هــای کشــورهای همســایه 
ایــران در منطقــه در درجــه اول و قــدرت هــای جهانــی پــر نفــوذ و دارای منافــع متضــاد در 
درجــه دوم بــه نتایــج نقــش آفرینــی ایــران پیچیده تــر و بــا مشــکالت بیشــتری مواجه اســت.
طــرح جمهــوری اســالمی از محــدوده نقــش آفرینــی تاریخــی فراتــر رفتــه و بــه بخشــی 
از حکومــت ایــران تبدیــل شــده اســت. بــه عبارتــی دیگــر، نقــش آفرینــی در خدمــت طرحــی 
بکارگرفتــه شــده که بــه یکــی از مهم تریــن خصایــص جمهوری اســالمی تبدیل شــده اســت. 
امــا مهم تــر از همــه اینکــه طــرح ایــران در حــال دســت یابی بــه اهداف خــود بــه ناگزیــر باید 

بــه طــور همزمــان درگیــر دو کشــمکش شــود:
کشــمکش نخســت: كشــمکش بــرای دفــاع از نظامــی کــه از زمــان پایــه ریــزی آن در ســال 
ــرار دارد. نخســت اینکــه  ــل در محاصــره ق ــه دو دلی ــالدی (۱۳۵۷ خورشــیدی) ب ۱۹۷۹ می
نظــام نوپا بــر ویرانــه هــای نظــام متحــد آمریــکا و اســرائیل شــکل گرفت. نظام شــاه دوســت 
کشــورهای عربــی موســوم بــه «محافظــه کار» یــا «اعتــدال گــرا» و هــم شــریک و هــم رقیــب 
ترکیــه بود. نظــام جمهــوری اســالمی تاوان قطــع رابطــه ایران بــا ایــن کشــورها را پرداخت. 
دوم اینکــه نظــام جدیــد بــا نگــرش انقالبــی و تحــول خــواه و بــا توجــه بــه مســئولیت هــای بــه 
زعــم خــود تاریخــی و عقیدتــی بــه دنبــال صــدور انقــالب بــه کشــورهای همســایه در اقلیــم 
ــه ای  ــی و منطق ــم داخل ــا مشــکالت عظی ــه ب ــد مســئولیت مقابل ــود. ســوم اینکــه نظــام جدی ب
ــران  ــت اســتراتژیک ای ــی و موقعی ــی و قومیت ــب گوناگــون جمعیت ــر عهــده داشــت. ترکی را ب
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و کشــورهای همســایه متخاصمــی کــه بــه دنبــال نفــوذ در ایــران بودنــد منشــا ایــن چالــش 
هــا قلمــداد مــی شــوند. همزمــان بــا فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی و اعــالم اســتقالل 
جمهوری هــای آن در ســال ۱۹۹۱ میالدی (۱۳۷۰ خورشــیدی) و دسترســی آمریکایی ها و 
اســرائیلی هــا به مناطــق بســیار نزدیــک بــه ایــران از طریق نفــوذ سیاســی و حضــور نظامی 
و اطالعاتــی و بــه خصــوص بعــد از رویدادهــای ســال ۲۰۰۱ میــالدی ( ۱۳۸۰ــ خورشــیدی) 
در آمریــکا و حملــه آمریکا بــه افغانســتان و عــراق، ایران توســط حضــور نظامی گســترده و 

همــه جانبــه آمریــکا احاطــه شــد.[11]
ــن کشــمکش از دوران  ــه. گرچــه ای ــر منطق ــر ســر تســلط ب  کشــمکش دوم: كشــمکش ب
ــا  ــدا کــرده ام ــه پی ــوری شــاه وجــود داشــته و در دوره جمهــوری اســالمی هــم ادام امپرات
بــا توجــه بــه طــرح سیاســی و انقالبــی و مذهبــی جمهــوری اســالمی ابعــاد جدیــدی بــه خود 
گرفــت. مــی تــوان گفــت نظــام جمهــوری اســالمی ایــران یــک رژیــم انقالبــی بــه دنبــال تغییــر 
ــه  ــرای اجــرای الگــوی مــورد نظــر خــود در کشــورهای همســایه منطق و صــدور انقــالب ب
اســت. تعریــف دیگــری کــه مــی تــوان از نظــام جمهــوری اســالمی ایــران عنــوان کــرد ایــن 
اســت کــه ایــن نظــام یــک حکومــت ایدئولوژیــک اســالمی رادیــکال بــوده کــه در پــی جهانــی 
کــردن اســالم اســت. ایــن حکومــت بــا شــعارهای خــود قطعــا در مســیر تقابــل و تصــادم بــا 
کشــورهای همســایه قــرار خواهــد گرفــت. مهــم تریــن شــعارهای رژیــم جمهــوری اســالمی 
(براء و والء) برائــت از ظلم و اســتکبار و مبارزه همیشــگی و ابدی با آنهــا و حمایت و یاری 
مســتضعفان جهان اســت. حکومــت ایران بــا این دو شــعار قطعــا به ســمت رویکــرد مداخله 
ــی و  ــا نیروهــای سیاســی محل ــدی ب ــوذ و ائتــالف بن ــی کشــورها و نف گــری در امــور داخل
درگیر شــدن با کشــورهای جهــان و منطقه حرکــت می کنــد. نظام جمهــوری اســالمی ایران 
را مــی تــوان یــک نظــام فرقــه ای و دینــی برشــمرد. بــر اســاس اصــل ۱۲ قانــون اساســی 
ایــران دیــن رســمی ایــن کشــور اســالم و مذهــب رســمی جعفــری اثنــی عشــری اســت. بــر 
ــران و  ــع ای ــی االصــل و تاب ــد ایران ــون اساســی رئیــس جمهــور بای اســاس اصــل ۱۱۵ قان

مومــن و معتقــد بــه مبانــی جمهــوری اســالمی ایــران و مذهــب رســمی کشــور باشــد.[12]
جمهــوری اســالمی بــه علــت دو اصل یــاد شــده در قانــون اساســی و مســائل مهــم دیگر 
همــواره بــا این پرســش دشــوار مواجــه بــوده کــه آیــا حکومــت در ایــران بیانگر بــه اصطالح 
«جهانــی شــدن اســالم» بــوده یــا اینکــه اســالم فرقــه گــرا و شــیعی را نمایندگــی مــی کنــد؟ 
بــه عبــارت دیگــر آیــا جمهــوری اســالمی یــک طــرح اســالمی جهانــی بــوده یــا اینکه بــه طرح 

شــیعی فرقــه ای محــدود می شــود؟
مقــام های رســمی کشــور همــواره اتهامــات در خصــوص شــیعی و فرقــه ای بــودن طرح 
جمهــوری اســالمی ایــران را قاطعانــه رد مــی کننــد. امــا اقدامــات ایــران در واقــع گویــای 
نقــش مهــم فرقــه گرایــی در ترســیم سیاســت داخلــی و خارجــی کشــور اســت. امــا کاوش 
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بــرای یافــ� پاســخ بــرای پرســش هــای مطــرح شــده در واقــع همــه اظهــارات رســمی ایــران 
را در معــرض تشــکیک قــرار مــی دهــد. در واقــع اصــول حکومــت جمهــوری اســالمی ایران 
بــر دو پایــه «جمهوریــت» یا مصلحــت گرایــی و «اســالمیت» یــا ایدئولوژی بنا شــده اســت. 
بــا ایــن توصیــف، جمهــوری اســالمی آمیــزه ای از حکومــت و جامعــه ایرانــی بــا آن قدمــت 
تاریخــی و ریشــه دار و امپراتوری هــای گوناگون و نقــش تاریخی مــردم ایــران در فرهنگ و 

تمــدن جهانــی و اســالمی از یــک ســو و اســالم یــا ایدئولــوژی از ســوی دیگــر اســت.
در نگــرش جمهوری اســالمی ایــران منافــع ایــران در اولویت قــرار دارد. در ایــن تعریف 
ــخ  ــزه ای از حکومــت و جامعــه و تمــدن و تاری ــارغ از بعــد اســالمیت، آمی ــران ف کشــور ای
ــه شــمار مــی رود، چــرا  ــازه در جمهــوری اســالمی ب ــه ت ــن نکت ــی اســت. ای و نقــش آفرین
ــی شــدن اســالم  ــه پروســه جهان ــدی ب ــن تعریــف جمهــوری اســالمی ضمــن پایبن کــه در ای
التزامــات غیــر مذهبــی هــم دارد. امــا شــیعه گرایــی مســئولیت هــا و التزامــات دیگــری بــر 

ــرار داده اســت. دوش جمهــوری اســالمی ق
ایــن بدین معناســت که همــه چیز در جمهــوری اســالمی ایران در اســالم و نقــش آفرینی 
منطقــه ای و التزامــات اســالمی یــا حتی شــیعی خالصه نمی شــود. کشــور ایــران در درجه 
نخســت از جامعــه ای تکثــر گــرا بــا خلــق هــا و ادیــان و مذاهــب گوناگــون و منافــع ملــی و 

نیازمنــدی هــای امنیــت ملی تشــکیل شــده اســت.
ــران  ــاح هــای سیاســی در ای ــان جن ــه هــای اســالمی در می ــی و مولف ــع مل ــگاه مناف جای
ــان  ــه رو، اصــالح طلب ــان میان ــی، اصــالح طلب ــان انقالب (محافظــه کار ســنتی، اصولگرای
تندرو) و نیــز در میان ســران کشــور تفــاوت دارد. در ایــران کلیه طیف هــا از ناسیونالیســم 
ایرانــی کــه در ضدیــت بــا اســالم قــرار دارد تــا اصولگرایــی تنــدرو کــه در ضدیت بــا منافع 
ملــی قــرار دارد حضــور دارند. امــا در ایــن میــان نیروهــا و جنــاح های سیاســی بــا دیدگاه 

هــا و سیاســت هــا و برنامــه هــای ملــی همســو یــا غیــر همســو فعالیــت مــی کننــد.
ایــران با توجه بــه نیروهــای سیاســی متنــوع و گوناگــون و به دلیــل اختالفات سیاســی و 
فرقــه ای بــا حکومــت طالبــان در افغانســتان و جنــگ سیاســی و نظامــی خونین و تلخ هشــت 
ســاله بــا حکومــت صــدام حســین در عــراق در جریــان حملــه آمریــکا بــه افغانســتان و عراق 
ــه تنهــا در صــف  ــه عــراق ایــران ن ــکا ب ــه آمری ــا حمل از آمریــکا جانبــداری کــرد. همزمــان ب
آمریــکا قــرار گرفــت بلکــه از رویکــرد آمریــکا در عــراق دســت کــم در ســال هــای ۲۰۰۳ تــا 
۲۰۰۵ میــالدی (۱۳۸۲ تــا ۱۳۸۴ خورشــیدی) حمایت کرد. سیاســت های آمریــکا در عراق 
منافــع و اهــداف ایــران را تامیــن مــی کــرد. بــه ویــژه اینکــه رژیــم دشــمن ایــران در بغــداد به 
قــدرت نرســید و متحــدان ایــران در راس هــرم سیاســی در عــراق قــرار گرفتنــد. امــا چندی 
نگذشــت که اختالف نظــر و تصــادم میان آمریــکا و ایــران بــه دلیل تعــارض منافــع در عراق 
بــروز کــرد چــرا کــه واشــنگ� بــه ایــن مســاله پــی بــرد کــه جانبــداری مطلــق از شــیعیان در 
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برابر ســنی هــا تــا چــه انــدازه پیامدهــای خطرناکــی خواهد داشــت. امــا حمایــت آمریــکا از 
ایــران منجر بــه رشــد روز افــزون پدیــده تشــیع سیاســی در منطقــه و افزایــش نقــش آفرینی 
سیاســی شــیعیان در کشــورهای همســایه شــد. ســنی های داخل عراق بــر اثر ایــن رویکرد 
ــان  ــه مخالف ــان مقاومــت و ســنی هــای خــارج از عــراق ب ــه حامــی و هــوادار جری ــکا ب آمری
اشــغالگری و طــرح آمریــکا در منطقــه تبدیــل شــدند. از ســوی دیگــر، طــرح ایرانــی هــا از 
زمــان تاســیس جمهــوری اســالمی کــه شــعار (مــرگ بــر آمریــکا) ســر داده و از آمریــکا بــا 
عنوان «شــیطان بــزرگ» یاد مــی کنــد در تقابل بــا آمریکا قــرار گرفــت. رویکــرد محاصره و 
مهار ایــران بــه مواجهه و تهدیــد به اقــدام نظامی توســط آمریــکا و اســرائیل تبدیل شــد. این 
دو کشــور ایــران را بــه تــالش بــرای دســت یابی بــه ســالح هســته ای متهــم مــی کننــد. دلیل 
دیگــر سیاســت هــای ضــد ایرانــی آمریــکا و اســرائیل مخالفت ایــران با طــرح صلــح این دو 
کشــور و نیز نقــش آفرینــی ایــران علیــه حضــور آمریکایی هــا در عراق بــه خصــوص بعد از 

ســال ۲۰۰۵ میــالدی (۱۳۸۴ خورشــیدی) اســت. [13]
ــکا و اســرائیل «کشــور یاغــی»  ــاد شــده از ســوی آمری ــه عوامــل ی ــل کلی ــه دلی ــران ب ای
خوانده شــد اما بــا این حــال ایران بــر اثر نفــوذ رو بــه گســترش در عــراق و لبنان و ســوریه 
و یمــن عامــل تهدیــد کننــده امنیــت و ثبــات در کشــورهای عربــی در خلیــج یــا دســت کــم در 
اغلــب آنها بــه شــمار مــی رود. همزمان بــا امضــای برجــام بیــن ایــران و گــروه ۵+۱ نگرانی 
کشــورهای عربــی در مــورد تهدیــد آفریــن بــودن ایــران افزایــش یافت. بــه ویــژه اینکــه ایران 
تصــور مــی کــرد کــه جامعــه جهانــی و آمریــکا بعــد از برجــام نقــش منطقــه ای ایــران را بــه 
رســمیت شــناخته و در نتیجــه ایــن کشــور مــی توانــد بــه راحتــی بــه مداخلــه گــری در امــور 
داخلــی کشــورهای عربــی بپــردازد. عــادل الجبیــر وزیــر امــور خارجــه عربســتان ســعودی 
در «نشســت امنیتــی مونیــخ» گفــت «ایــران بــزرگ تریــن کشــور حامــی تروریســم در جهــان 
اســت». او یــادآور شــد «ایــران منشــا کلیــه مشــکالت در منطقــه خاورمیانــه بــوده و بــزرگ 
ترین کشــور حامی تروریســم در جهان اســت. صــدور انقالب بخشــی از برنامه هــای ایران 
اســت. ایــن کشــور بــه مفهــوم شــهروندی بــاور نداشــته و بــه دنبــال ایــن اســت کــه شــیعیان 
جهان تابــع ایران و نــه کشورهایشــان باشــند.» وزیر امــور خارجه عربســتان ســعودی تنها 
به بیــان ایــن مطالــب بســنده نکــرده بلکــه ایــران را متهــم کرد کــه «عــزم خــود را بــرای تغییر 

رژیــم هــای حاکــم در خاورمیانــه جــزم کــرده اســت».[14]
دخالت نظامی مســتقیم ایــران در بحــران ســوریه و حمایت از نظام ســوریه و گــروه های 
شــبه نظامــی هــوادار بــه ویــژه «حــزب اهللا» لبنــان و شــبه نظامیــان شــیعه عراقــی و افغانی 
منجر بــه افزایش تنــش و بحــران بین ایــران از یک ســو و کشــورهای همســایه بــه خصوص 
کشــورهای عربی و آمریــکا و کشــورهای غربی از ســوی دیگر شــد. افزایش تنــش و بحران 
در روابــط ایــران و کشــورهای یــاد شــده ایــن تصــور را در دولتمــردان روســیه ایجــاد کــرد 
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که ایران به کشــوری بحــران زا بــرای کشــورهای منطقــه و همســایه تبدیل شــده و چیزی از 
خصومــت ورزی آمریــکا بــا ایــران کــم نشــده اســت. همزمــان بــا تعلــل عمــدی دولــت آمریکا 
بــرای لغــو تحریــم هــا بعــد از امضــای برجــام و اعمــال تحریــم هــای بیشــتر توســط آمریــکا 
علــی خامنــه ای رهبــر ایــران گفــت ایــران بعــد از برجــام قصــد همــکاری بــا آمریــکا نــدارد.
ــرای ایجــاد «همــکاری و  ــران ب ــه نزدیکــی روســیه و ای [15] بدیــن ترتیــب، رویدادهــا منجــر ب

شــراکت» شــدند. البتــه نمــی تــوان گفــت کــه روســیه و ایــران در ســوریه بــرای جلوگیــری از 
ســقوط نظام و ایجــاد معادله سیاســی جایگزینــی که تامیــن کننده منافــع مســکو و تهران در 

ســوریه باشــد بــا یکدیگــر همــکاری اســتراتژیک دارند.
نزدیکــی روســیه و ایــران شــاید از ســر اجبــار و بــه دلیــل تحریــم هــای غربــی علیــه دو 
کشــور و حــس مشــترک محاصــره از ســوی طــرف مشــترک صــورت گرفتــه باشــد. انگیــزه 
دوم دو کشــور بــرای تحکیم روابــط دفاع از منافعشــان بــود. یکــی از صاحب قلمــان ایرانی 
بــه طــور مفصــل دربــاره تحریــم هــای آمریــکا و غــرب علیــه برنامــه هســته و طــرح سیاســی 
ایــران و نیــز تحریم های غــرب علیــه روســیه در خصوص بحــران یمــن صحبت کرده اســت. 
کشــورهای غربی منافــع روســیه در لیبــی را در معرض خطــر قرار دادنــد و منافــع ایران در 
ســوریه هــم در معــرض تهدیــد قــرار گرفــت. این امــر منجــر بــه تحکیــم روابــط بین روســیه و 

ایــران شــد.
کلیــه مــوارد یــاد شــده بعــد از ســال ۲۰۱۲ میــالدی (۱۳۹۱ خورشــیدی) یعنــی بعــد از 
پایــان دوره ریاســت جمهــوری دیمیتــری مــدودوف بــروز کردنــد. رویکــرد روســیه در زمــان 
مــدودوف منجــر بــه کــم رنــگ شــدن رابطــه بیــن دو کشــور شــد امــا همزمــان بــا بــه قــدرت 
ــالدی (۱۳۹۱ خورشــیدی) اوضــاع دگرگــون  ــن در ســال ۲۰۱۲ می ــر پوتی رســیدن والدیمی

شــد.[16]
ایــران در چهارمین نشســت روســای کشــورهای ســاحلی دریــای خــزر در ۲۹ ســپتامبر 
۲۰۱۴ میــالدی (۷ مهــر ۱۳۹۳ خورشــیدی) بــه چرخــش سیاســت روســیه بــه ســوی ایــران 
پــی بــرد. در آن زمــان، تحلیلگــران روس روی ایــن مســاله اتفــاق نظر داشــتند کــه روابط بین 
مســکو و تهــران از دوران جمــودی کــه در دوره مــدودوف حاصــل شــد در حال خــروج و رو 
بــه بهبــودی و گســترش قابــل مالحظــه اســت. در ایــن مرحلــه، در کنــار هماهنگی دو کشــور 
در بســیاری از مســائل منطقه ای جهش بزرگــی در روابــط اقتصادی و تجــاری و صنعتی و 
نظامی دو کشــور ایجاد شــد. همزمان با نشســت شــورای روابــط بازرگانی ایران و روســیه 
ــالدی (۱۶-۲۰ شــهریور ۱۳۹۳ خورشــیدی)  ــا ۱۱ ســپتامبر ۲۰۱۴ می در تهــران از ۷ ت
ــه ایــن تحــول نــگاه کــرده و گمانــه زنــی هایــی  ــا دیــده خــوش بینانــه ای ب ناظــران ایرانــی ب
دربــاره افزایــش ده برابری حجم مبــادالت بازرگانــی و رســیدن ارزش قراردادهای ســرمایه 

گــذاری هــا بعــد از امضــای برجام بــه مــرز ۷۰ میلیــارد یــورو مطــرح شــد.» [17]
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روســیه و ایــران بــا درک متقابــل دربــاره منافــع متفابــل بــه گســترش همــکاری مشــترک 
پرداختنــد. ســرمایه گــذاران روس فرصــت همــکاری با ایــران به ویــژه در حــوزه نفــت و گاز 
و پتروشــیمی و انــرژی هســته ای و برق و امــور زیر بنایــی راه و ســازه را غنیمت شــمردند. 
ــراردادی  ــران ق ــان ۱۳۹۳ خورشــیدی) روســیه و ای ــالدی (۲۰ آب ــر ۲۰۱۴ می در ۱۱ نوامب
امضــا کردند کــه به موجــب آن روســیه هشــت نیــروگاه هســته ای در ایــران خواهد ســاخت. 
دو واحــد راکتــور هســته ای در مجموعــه نیروگاهــی اتمی بوشــهر ســاخته می شــود. عالوه 
بر ایــن نخســتین واحد نیــروگاه هســته ای کــه توســط روس ها ســاخته شــد در ســال ۲۰۱۳ 
میــالدی (۱۳۹۲ خورشــیدی) بــه ایــران تحویــل داده شــد. توجــه ایــران بــه گســترش روابــط 
اقتصادی بــا روســیه کمتــر از روس ها نبــود آنهم در شــرایطی که بــه ثمر رســیدن مذاکرات 
برجام میــان ایران و گــروه ۵+۱ همــواره با شــک و تردید ایــران همــراه بود. چنانچــه برجام 
بــه نتیجه نمــی رســید تحریم هــا برچیــده نمی شــدند و حتــی شــاید دو برابــر هم می شــدند. 
بنابرایــن، روســیه تنهــا گزینــه امــن ایــران بــرای همــکاری هــای بازرگانــی و اقتصــادی بــه 
شــمار مــی رفــت. در چنیــن شــرایطی بــود کــه الکســی اولیوکایــف وزیــر توســعه اقتصــادی 
روســیه بعد از شکســت دســت یابی به توافــق جامع دربــاره بحران هســته ای ایــران در وین 
راهــی تهــران شــد. محمــد رضــا نعمــت زاده وزیــر صنعــت وقــت و وزیــر توســعه اقتصــادی 
روســیه تفاهــم نامــه همــکاری اقتصــادی بــه منظــور حمایــت از ســرمایه گــذاری و تجــارت 
مشــترک امضــا کردنــد. آٓژانس صــادرات بیمه روســیه و صنــدوق ضمانــت صــادرات ایران 
موافقت نامه گســترش همــکاری اســتراتژیک امضــا کردند. هــدف از ایــن قراردادها کاهش 

فشــار تحریــم هــای غربی بــر ایــران بــود.[18]
ایرانــی هــا در ســال هــای گذشــته یعنــی قبــل از برجام بــه احتمــال رونــد رو به گســترش 
همــکاری ها با مســکو بــه دیــده شــک و تردید نــگاه می کردنــد و مــی دانســتند که ایــن رابطه 
بر اســاس برخــی متغیرهــای خارجــی به ویــژه فــراز و فــرود روابــط روســیه و آمریــکا تنظیم 
شــده اســت. حکومــت ایــران مطمئــن بــود کــه چنانچــه روابــط اقتصــادی قــوی بین روســیه و 

غــرب برقــرار نشــود روســیه از گســترش روابط بــا ایــران رویگــردان نمی شــود.
البتــه همــه شــک و تردیدهــای ایــران در ایــن بــاره بــه جــا بــود. اقدامــات روســیه در عمــل 
ــن کشــور  ــا متحــد روی ای ــک شــریک ی ــوان ی ــه عن ــد ب ــران نمــی توان نشــان مــی داد کــه ای
ــرای  ــا غــرب همــواره ب ــط ب ــود کــه گســترش رواب ــران متوجــه شــده ب ــد. ای ــاز کن حســاب ب
ــم  ــع عظی ــی و روســیه دارای مناف ــود. کشــورهای غرب ــوده و خواهــد ب ــت ب مســکو در اولوی
ژئواســتراتژیک و اقتصــادی هســتند. ایــن موضــع روســیه در پرونــده هســته ای ایــران بــه 
خوبــی مشــهود اســت. روســیه فــارغ از همــکاری بــا تهــران در زمینــه اســتفاده از انــرژی 
ــی عضــو گــروه  ــت خــود را از موضــع کشــورهای غرب ــز کامــال حمای ــح آمی هســته ای صل
۵+۱ اعــالم کــرد. روســیه بارهــا مخالفــت خــود را بــا دســت یابــی ایــران بــه توانمنــدی های 
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هســته ای نظامــی اعــالم کــرد. روســیه همچنیــن بــه شــش قطعنامــه شــورای امنیــت کــه در 
ــده  ــه پرون ــا ۱۳۹۰ خورشــیدی) علی ــا ۲۰۱۰ میــالدی (۱۳۸۵ ت ــه ســال هــای ۲۰۰۶ ت فاصل
ــه  ــت ب ــه قطعنامــه هــای شــورای امنی ــت داده اســت. کلی ــران صــادر شــد رای مثب اتمــی ای
دلیــل عــدم تمکیــن ایــران بــه مطالبــات آژانــس بیــن ا�للــی انــرژی اتمــی صــادر شــده انــد.
[19] عــالوه بــر ایــن مــدودوف رئیــس جمهــور ســابق روســیه در ۲۲ ســپتامبر ۲۰۱۰ میــالدی 

(۳۱ شــهریور ۱۳۸۹ خورشــیدی) فرمــان ممنوعیــت فــروش تســلیحات بــه ایــران را صــادر 
کــرد. او همچنیــن در اقدامــی یکجانبــه فرمــان ممنوعیــت فــروش موشــک هــای «اس ۳۰۰» 
بــه ایــران را صــادر نمــود. قــرارداد فــروش «اس ۳۰۰» بــه ارزش ۸۰۰ میلیــون دالر میــان 
ایــران و روســیه بســته شــده بــود. ایــران در پاســخ بــه ایــن اقــدام روســیه بــه دادگاه داوری 
بیــن ا�للــی شــکایت کــرده و خواســتار دریافــت غرامتــی معــادل ۴ میلیــارد دالر شــد. [20] بــا 
این حــال امــا روســیه بــه رویکــرد دلجویــی از غــرب ادامــه داده که بــه ضــرر ایــران و برنامه 
هســته ای این کشــور تمام شــد. در این زمان روســیه پیشــنهادی دربــاره غنی ســازی ایران 
در خــاک روســیه مطــرح کــرد تــا بدیــن وســیله بتــوان راهــکاری بــرای مشــکل ایجاد شــده و 
پافشــاری غــرب بــر عــدم غنــی ســازی در ایــران یافــت. پیشــنهاد روســیه بــا مخالفــت ســفت 
و ســخت ایــران مواجــه شــد. روســیه بــر اثــر فشــارهای غربــی و اســرائیلی راه انــدازی و 
تحویــل نیــروگاه بوشــهر را بیــش از هفــت ســال بــه تاخیــر انداخــت. امــا رویکــرد روســیه با 
اوج گیری تقابل بین مســکو و واشــنگ� دســتخوش تحــول گردیــد. ناتو با اصرار واشــنگ� 
اقــدام به گســترش به ســمت مناطق همســایه روســیه در آســیای میانــه و قفقاز و کشــورهای 
ســاحلی دریای خزر کــرد. از منظر روســیه همــکاری یا گســترش همــکاری با ایــران یکی از 
مهــم ترین سیاســت هــای دفاعــی روســیه بــرای مقابلــه بــا خصومــت ورزی هــای غــرب تلقی 

مــی شــود.
 بدیــن ترتیــب رابطــه روســیه بــا ایــران همــواره پــر فــراز و نشــیب بــوده اســت. عوامــل 
جهــت دهنــده بــه روابــط دو کشــور همــواره از چرخــش هــم پیمانــی دو جانبــه بــه ائتــالف یــا 
همــکاری اســتراتژیک جلوگیری مــی کردنــد. کما اینکــه روابط روســیه و ایــران بر اثــر همین 
عوامــل در مراحــل بحرانی بــه درگیری و کشــمکش ســوق پیــدا نکرد. بــه هر حال دو کشــور 
ــا بحــران  ــاز داشــتند امــا همزمــان ب ــه ایــن الگــوی همــکاری هــای پــر نوســان نی همــواره ب

ســوریه ایــن رابطــه بــه ســمت «ائتــالف اجبــاری» دســتخوش تحــول شــد.

دوم: بحران سو��ه و سیر تحول �وابط �وسیه و ایران
ــن ائتــالف  ــد. ای ــه ائتــالف زدن ــران و روســیه بعــد از آغــاز بحــران ســوریه دســت ب ای
ــی  ــراز و نشــیب های ــه ف ــار صــورت گرفت ــه شــرایط ضــروری و از روی اجب ــا توجــه ب کــه ب
داشــته اســت. امــا ایــن واقعیــت را نبایــد نادیــده گرفــت کــه ائتــالف دو کشــور «یــک ائتالف 
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اســتراتژی گزینشــی» بــوده کــه بــر اســاس شــرایط قابــل تغییــر اســت. روابــط دو کشــور بر 
مبنــای نزدیکــی یــا دوری نقــش آفرینی آنهــا شــکل گرفته اســت. همســویی یا عدم همســویی 
نقــش دو کشــور بــه تقابــل یــا اشــتراک منافــع آنهــا بســتگی دارد. در کنــار ایــن عوامــل باید 
نقــش نیروهــای رقیــب ایــران در جهــت دهــی بــه روابــط ایــران و روســیه در ســوریه را هــم 
افــزود. ایــن نیروهــا عبارتنــد از آمریــکا و ترکیــه و اســرائیل کــه بــه نقــش آفرینی موثــری در 
کــم رنــگ کــردن یــا پررنــگ کــردن همــکاری ایــران و روســیه در ســوریه پرداختنــد. روابط دو 
کشــور در آینــده قطعا بــر مبنــای کنــش و واکنــش هــای ایــن دو در ارتباط بــا بحران ســوریه 

تنظیــم خواهــد شــد.
ســیر تحــول روابــط بیــن ایــران و روســیه بــا در نظــر گرفــ� چنــد واقعیــت مشــخص مــی 
شــود. نخســت: همزمان بــا آغاز بحــران ســوریه ایــران پیــش از روســیه در کنار نظام بشــار 
اســد ایســتاد. بحــران ســوریه از منظــر ایــران به عنــوان «یــک توطئــه خارجــی»  علیــه محور 
مقاومــت بــود. دوم: زمانــی که بحــران ســوریه به نقطــه عطف خــود رســید ایران نقــش مهمی 
در تشــویق یا متقاعد کردن روســیه به دخالت در ســوریه داشــت. ســوم: روســیه بــرای حفظ 
منافعــی کــه تصــور مــی کــرد در معــرض خطــر قــرار دارنــد بــه حضــور نظامــی در ســوریه 
پرداخــت. ایــن منافــع و اشــتراک منافــع بــا طــرف هــا و بازیگــران موثــر بیــن ا�للــی و منطقــه 
ــر  ــه خصــوص در دو ســال اخی ــران و روســیه ب ــط ای ــد رواب ــه رون ای در بحــران ســوریه ب
ســمت و ســو بخشــیده اســت. اینکــه ایــران در متقاعــد کــردن روســیه بــه حضــور نظامی در 
ســوریه چــه نقشــی داشــته دو روایــت وجــود دارد: نخســت:  علــی خامنــه ای رهبــر جمهوری 
اســالمی بــه عنــوان فرمانــده کل نیروهــای مســلح ایــران از روســیه خواســته تــا در بحــران 
ســوریه دخالــت نظامــی کنــد. علــی اکبــر والیتــی مشــاور خامنــه ای در امــور بیــن ا�لــل در 
ســفر بــه روســیه قبــل از ســپتامبر ۲۰۱۵ میــالدی (شــهریور ۱۳۹۴ خورشــیدی) شــخصا 
این درخواســت رهبــر را بــا والدیمیر پوتیــن رئیــس جمهور روســیه در میان گذاشــته اســت.
[21] بــر اســاس روایــت دوم ژنــرال قاســم ســلیمانی فرمانــده ســپاه قــدس در ســفر به مســکو 

در ایــن بــاره بــا والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــور روســیه گفــت و گــو و او را بــه التحــاق بــه 
«جبهــه مقاومــت» بــه رهبــری ایــران متقاعــد کــرده اســت. ایــران در واقــع بــه دنبال ایــن بود 
که «دخالت روســیه منجــر به توانمند ســازی بشــار اســد رئیس جمهور ســوریه بــرای تغییر 

کفه تــرازو بــه نفــع خــود شــود.»[22]
ــق  ــدان موث ــه روســیه چن ــه رویکــرد روشــن و قاطعان ــا توجــه ب ــن دو اســتدالل ب ــه ای البت
نیســتند. سیاســت روســیه نشــانگر این اســت کــه در ارتبــاط بــا رابطه دو کشــور در ســوریه 
روســیه متغیــر مســتقل و ایــران متغیــر وابســته اســت. بنا برایــن، بایــد بــرای بررســی نتایج 
ایــن بحــران توجه خــود را عمدتــا بــر روی روســیه و عوامــل موثر بــر رویکــرد این کشــور در 

ســوریه معطــوف کنیــم.
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در ایــن راســتا مــی تــوان بــه برخــی از مواضــع و اظهــارات قابل توجــه اشــاره نمــود. با 
گذشــت دو ســال از دخالت نظامی روســیه در ســوریه والدیمیر پوتیــن رئیس جمهور روســیه 
دربــاره بازیگــری کــه رویدادهــای خاورمیانــه را مدیریــت مــی کنــد گفــت «روســیه توانایــی 
بازتنظیــم خاورمیانــه را دارد نــه ایــران». ســرگی الوروف وزیر امــور خارجه روســیه درباره 
ــا  ــاره ســوریه چــه کســی اســت گفــت «م ــوزان درب ــی نشســت ل ــده اصل اینکــه برگــزار کنن
شــرکای آمریکایــی را بــه حضــور ایــران در کنــار کشــورهای دیگــر منطقــه متقاعــد کردیم.» 
ــران  ــات اســتراتژیک» در ای [23] برخــی پژوهــش هــای منتشــر شــده توســط «مرکــز تحقیق

بــه ایــن مســاله اشــاره کــرده کــه دخالــت روســیه در ســوریه بــا انگیــزه و منافــع روســیه در 
ارتبــاط بــوده اســت، بــه عنــوان مثــال والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــور روســیه گفــت «حضور 
نظامــی روســیه در ســوریه بــه منظــور مقابلــه بــا تروریســم اســت.» وی افــزود «اوضــاع در 
ســوریه بدون کمــک و همــکاری روســیه بدتــر خواهد شــد و ســوریه به دســت گــروه (داعش) 
خواهــد افتــاد و پناهجویــان فــراری بــه اروپا هــم بیشــتر خواهند شــد.» مقاله منتشــر شــده 
در فصلنامــه راهبرد وابســته به «مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک» (شــماره ۷۵- اکتبر ۲۰۱۵ 
میــالدی –دی ۱۳۹۴ خورشــیدی) در این باره گفــت پرزیدنت پوتیــن زمان مناســبی را برای 
ارســال نیروهای روس به ســوریه در نظــر گرفــت. از طرفی، ارتش اســد بســیاری از مناطق 
تحــت کنتــرل خــود را از دســت داده و در معــرض شکســت هــا و خســارت هــای بیشــتری 
قــرار دارد. از طــرف دیگــر، همزمان با خســارت های ناشــی از اشــغال افغانســتان و عراق 
حــاال ایــاالت متحــده آمریــکا بیشــتر بــه انــزوا روی آورده اســت. [24] ایــن بدیــن معناســت کــه 
در آن زمــان تنهــا روســیه مــی توانســت بــا دخالــت کارســاز پیشــرفت داعــش در ســوریه را 

متوقــف کنــد.
نیــکالی کارالیوف وابســته نظامی ســابق روســیه در تهران به شــبکه آمریکایی «ســی ان 
ان» گفــت «روســیه بــه خاطــر اســد وارد جنگ نشــده بلکــه به اســد برای حفــظ مناطــق تحت 
کنتــرل او کمــک مــی کنــد.»[25] ایــن اظهــارات همچــون مهــر تاکیدی بــر ماهیــت نقش روســیه 

در ســوریه بود.
ــران در ســوریه در ایــن چارچــوب تعریــف شــده  ــان روســیه و ای ــد تحــول روابــط می رون
بــه ســه دوره قابــل تفکیــک اســت. مــرز توافــق و تقابــل روســیه و ایــران در ســوریه در ایــن 
ســه دوره مشــخص مــی شــود. دوره اختــالف نظــر بــر ســر مدیریــت بحــران ســوریه بعــد از 
نشســت صلح ســوریه در ویــن. بحرانــی شــدن روابــط بیــن ترکیــه و ایــران و نتایــج مثبت آن 
بــر روابــط روســیه و ایــران. مرحلــه پــس از نبــرد حلــب و ایجــاد اختــالف و دو دســتگی بیــن 
روســیه و ایــران بــر ســر نقــش آمریــکا و حــد و مــرز نقــش آفرینــی ترکیــه و توافقات روســیه 

و اســرائیل.
۱-اختــالف نظــر ایــران و روســیه دربــاره نشســت ویــن: اختــالف نظــر دربــاره نشســت ویــن 
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بعــد از دوره نزدیکــی و هماهنگــی بیــن ایــران و روســیه بــروز کــرد. توافــق و تفاهــم بیــن دو 
کشــور از عــراق شــروع شــده و بعــد از تصمیــم روســیه دربــاره دخالــت نظامــی در ســوریه 
ادامه پیــدا کــرد. روســیه که به جــدی بــودن اختالفــات بیــن ایــران و آمریــکا بعــد از امضای 
برجــام پــی بــرده بــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه برجــام منجــر بــه گشــایش در روابــط آمریکا 
و ایــران نخواهــد شــد. ایــن دیــدگاه روســیه دقیقــا بــر خــالف گمانــه زنــی هــای اســرائیل و 
برخــی کشــورهای عربــی و خلیجی بــود. اقــدام نظامی روســیه در ســوریه به دنبال شکســت 
نیروهــای دولتــی ســوریه و پیــروزی هــای گســترده گــروه هــای اپوزیســیون مــورد حمایــت 
ــه خــط  ــا ورود ب ــکا ب ــی انجــام شــد. در آن زمــان، آمری ــه و کشــورهای عرب ــکا و ترکی آمری
بحــران عراق بــرای تشــکیل جریــان موثری از ســنی های بومــی و بازپــس گیری مناطقشــان 
از دســت شــبه نظامیــان «داعــش» دســت بــه کار شــد. همــکاری ایــران و روســیه در عــراق 
در ابتــدا تنهــا جنبــه «اطالعاتــی –امنیتــی» داشــت و منجــر بــه تشــکیل «مرکــز اطالعاتــی» 
ــر  ــران و عــراق و ســوریه شــد. ســرگی الوروف وزی ــه روســیه و ای توســط ائتــالف چهارگان
ــالدی (۵ مهــر ۱۳۹۴ خورشــیدی) گفــت  امــور خارجــه روســیه در ۲۷ ســپتامبر ۲۰۱۵ می
هــدف ایــن مرکــز هماهنــگ ســازی بــرای مقابلــه بــا «داعــش» اســت. ایــران تصور مــی کرد 
که روابــط با روســیه بر خــالف آمریــکا بر پایــه اعتمــاد متقابــل و منافع مشــترک قــرار دارد. 
محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران تصــور ایــران در ایــن بــاره را بازگــو کــرد.

ایــن تصــور بعــد از دیــدار محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران و جــان کــری 
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا و ســرگی الوروف وزیــر امــور خارجه روســیه مــورد تاکیــد قرار 
گرفــت. ظریــف در دیــدار ۲۵ ســپتامبر ۲۰۱۵ میــالدی (۳ مهــر ۱۳۹۴ خورشــیدی) بــا کری 
در واشــنگ� مطمئن شــد کــه دیــدگاه آمریــکا در خصــوص اینکه بشــار اســد رئیــس جمهور 
ســوریه در آینــده این کشــور جایــی در قــدرت نــدارد تغییــر نکرده اســت. امــا ظریف پیشــتر 
ــالدی-۲۶ مــرداد ۱۳۹۴ خورشــیدی)  ــا ســرگی الوروف (۱۷ اوت ۲۰۱۵ می در نشســت ب
ــن  ــی در تضمی ــروی اصل ــود کــه از منظــر الوروف بشــار اســد نی ــرده ب ــی ب ــه پ ــن نکت ــه ای ب
یکپارچگی ســوریه و جنگ با تروریســم به شــمار می رود و در نتیجه روســیه نظر مســاعدی 

نســبت به کنــاره گیــری اســد از قــدرت نــدارد.[26]
دخالت نظامــی روســیه در ســوریه در ۲۰ ســپتامبر ۲۰۱۵ میــالدی (۲۹ شــهریور ۱۳۹۴ 
ــل اغماضــی داشــته اســت. حضــور نظامــی  ــر قاب خورشــیدی) پیامدهــای معکــوس و غی
روســیه معروف بــه «طوفــان ســوخوی» نتایــج میدانــی معکوســی بــه دنبــال داشــته و معادله 
در ســوریه را بــرای اولیــن بــار در عــرض پنــج ســال بــه نفــع راه حــل سیاســی تغییــر داد. 
مــی تــوان گفــت روســیه ایــن معادلــه را در نشســت ویــن مطــرح کــرد. ایــن نشســت در ۳۰ 
اکتبر ۲۰۱۵ میــالدی (۸ آبــان ۱۳۹۴ خورشــیدی) با حضــور ۱۶ کشــور (از جملــه ایران و 
عربســتان ســعودی و ترکیــه و مصــر و اردن به عنــوان طرف هــای منطقــه ای و نیــز اتحادیه 
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ــان  ــاد شــده در پای ــم شــورای امنیــت) برگــزار شــد. کشــورهای ی ــج عضــو دائ ــا و پن اروپ
نشســت بــر ســر بنــودی بــرای راه حــل سیاســی بحــران ســوریه بــه توافــق رســیدند. بیانیــه 
ــت ارســال و در نتیجــه قطعنامــه ۲۲۵۴ در ۱۸ دســامبر  ــه شــورای امنی ــی نشســت ب پایان
۲۰۱۵ میــالدی (۲۷ آذر ۱۳۹۴ خورشــیدی) به تصویب این شــورا رســید. در ایــن قطعنامه 
بــه برنامه زمانــی مشــخصی بین آتش بــس و تشــکیل دولــت فراگیــر و بعــد از آن اصالحات 
قانونــی و تدوین قانون اساســی جدید و برگــزاری انتخابــات مجلس و ریاســت جمهوری در 
عرض ۱۸ مــاه اشــاره شــده اســت. در قطعنامه یــاد شــده به جایــگاه رئیــس جمهور ســوریه 
در آینده اشــاره نشــده و ایــن دقیقــا همان خواســته مســکو و تهــران اســت. روســیه و ایران 
بر ایــن باورنــد که تنهــا مردم ســوریه و بــدون دخالــت طرف هــای خارجــی باید دربــاره نقش 

بشــار اســد در آینــده کشــور تعییــن تکلیــف کننــد.
نشســت مذکــور و قطعنامــه شــورای امنیــت در ایــن خصــوص روابــط ایــران و روســیه 
را تــکان داد. همزمــان بــا رو شــدن اختــالف دیــدگاه هــا و تعــارض منافــع ایــران و روســیه 
در ســوریه موضــع روســیه بــرای ایــران تــکان دهنــده بــود. مســاله اینجاســت کــه ایــران و 
ــت نظامــی روســیه در  ــن لحظــه دخال ــان از همــان اولی حکومــت ســوریه و «حــزب اهللا» لبن
ســوریه دســتخوش خوش بینی بــی ســابقه ای شــده بودند امــا بعد ایــن فضای خــوش بینی 
بــه شــوک و نابــاوری تبدیــل شــد. کلیــه طــرف هــا تصــور مــی کردنــد کــه بــا حضــور نظامــی 
روســیه معادلــه تــازه ای در موازنــه قــوا در ســوریه ایجــاد مــی شــود کــه قطعــا بــه نفــع نظام 
ســوریه خواهــد بــود. آنهــم در شــرایطی که جنگنــده هــای روســیه نــه تنهــا مواضــع و پایگاه 
هــای گــروه «داعــش» در ســوریه را بمبــاران کــرده بلکــه حتــی گــروه هــای جهــادی مــورد 
حمایــت برخــی طــرف هــای عربــی و منطقــه ای و بیــن ا�للــی هــم هــدف گرفتنــد. گمــان مــی 
رفــت کــه حمــالت جنگنــده هــای روســی منجــر بــه تضعیــف گــروه هــای اپوزیســیون ســوریه 
ــح  ــرای حضــور در کنفرانــس هــای صل ــان هــا ب ــن جری شــده و وجهــه و وزن سیاســی ای

ســوریه را خدشــه دار کنــد.
ایــران و نظــام بشــار اســد و «حــزب اهللا» رفتــه رفتــه در مســیر تقابــل و تصــادم رو در 
رو بــا متحد روســی قرار گرفتند. شــتاب روســیه بــرای قبــول راهکار مســا�ت آمیــز در کنار 
مقابلــه و جنــگ بــا تروریســم بــرای ایــران و بشــار اســد باورنکردنــی بــود. ایــن دو تصــور 
مــی کردند کــه روســیه بــا دخالت در ســوریه بــه دنبــال پیــاده کــردن راهــکار نظامی یا دســت 
کــم برقــراری معادلــه جدیــد موازنــه قــوا اســت کــه در نهایــت به ســود نظــام ســوریه رقــم می 
خــورد. موازنــه ای کــه دســت بــاال را در صحنــه سیاســی بــه نظــام ســوریه مــی دهــد و نظام 
را بــرای تحمیــل شــروط خــود بــرای پیشــبرد فرآینــد سیاســی توانمنــد مــی ســازد. در ایــن 
شــرایط گزینــه کنــار گذاشــ� بشــار اســد از صحنــه قــدرت و آینــده ســوریه بــه عنــوان یکــی 
از شــروط مطرح شــده توســط آمریکا و متحــدان بیــن ا�للــی و منطقــه ای این کشــور و گروه 
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ایران و روسیه:   ائتالف از سر اجبار دیالکتیک تعامل میان فرصت ها و چالش ها 

هــای اپوزیســیون ســوری بــه کلــی از روی میــز حذف مــی شــود.[27]
ایــن رویکــرد دو گانه خیلی پیشــتر توســط روســیه دنبال شــد. روســیه بــا احضار بشــار 
ــه دنبــال ایجــاد  ــا والدیمیــر پوتیــن ب اســد رئیــس جمهــور ســوریه بــرای مالقــات دو نفــره ب
طــرح یــا چارچوبــی بــرای یــک طــرح سیاســی بــرای حــل بحــران ســوریه نبــود بلکــه بیشــتر 
در پــی تعییــن تکلیــف نقــش خــود اســد یــا «سرنوشــت اســد» بــود. ایــن بدیــن معناســت کــه 
روســیه هم با ایــن اقدام بــه دنبــال ارســال ســیگنال هایی به طــرف دیگر بــود و می خواســت 
ایــن پیــام را برســاند کــه خــود روســیه هــم دیگــر از مانــدن اســد در قــدرت بــه عنــوان شــرط 
ضروری بــرای پیشــبرد راهــکار سیاســی و نجــات ســوریه و حفــظ یکپارچگی کشــور کوتاه 
ــود کــه اهــداف  ــب ب ــن مطل ــن رویدادهــا، رویکــرد روســیه بیانگــر ای آمــده اســت. بعــد از ای
حضور نظامــی روســیه در ســوریه لزوما بــا اهداف نظــام ســوریه و ایــران همســویی ندارد. 
اختــالف دیــدگاه هــا و تبایــن مواضــع مســکو از یــک ســو و تهــران و دمشــق از ســوی دیگر 
ــگ  ــر دو جن ــران درگی ــی روســیه و ای ــه طــوری کــه گوی ــه بیشــتر و بیشــتر شــد ب ــه رفت رفت
جداگانــه و نــه جنــگ واحــدی در ســوریه هســتند. رویکرد روســیه بیشــتر بــر پایه گفــت و گو 
و بســتر ســازی برای ایجــاد راهــکار سیاســی و عــدم تقابــل نظامی نــه بــا آمریکا و نــه حتی 

بــا اســرائیل در ســوریه قــرار دارد.
هماهنگــی بیــن روســیه و آمریــکا بــرای عــدم تقابــل جنگنــده هــای روســیه و آمریــکا در 
ــه  ــه ایــن هماهنگــی ب ــه جالــب اینجاســت کــه دامن آســمان ســوریه کامــال مشــهود بــود. نکت
ــه مواضــع ارتــش ســوریه در  ــده هــای اســرائیلی ب ــی کــه جنگن اســرائیل هــم رســید. زمان
منطقــه قلمــون در نزدیکــی مــرز لبنــان حملــه کردنــد رســانه هــای اســرائیلی مدعــی شــدند 
کــه در ایــن حملــه کاروان حامــل ســالح بــه «حــزب اهللا» مــورد هــدف قــرار گرفتــه اســت. 
جنگنده هــای اســرائیلی در حالــی موفق بــه ورود به حریم هوایی ســوریه شــدند که سیســتم 
هــای پیشــرفته و جنگنــده هــای روســیه در ایــن منطقــه مســتقر هســتند. اینکــه جنگنــده های 
اســرائیل بــدون هماهنگــی قبلی بــا روســیه بر فــراز ایــن منطقه پــرواز کــرده اند غیــر منطقی 
بــه نظر مــی رســد. بنــا براین مــی تــوان نتیجــه گرفــت روس هــا در ســوریه بــا در نظــر گرف� 
منافــع اســرائیل فعالیــت کــرده و اینکــه کاروان هــای ســالح ارتــش ســوریه به «حــزب اهللا» 
کــه از خــاک ســوریه عبور مــی کننــد در معــرض هــدف قــرار دارنــد. در اینجاســت کــه منافع 

روســیه و ایــران در ســوریه در تقابــل قــرار مــی گیرنــد. [28]
تفــاوت منافــع روســیه و ایــران را همچنیــن مــی تــوان در تــالش گســترده روســیه بــرای 
بازگردانــدن اعتبار بــه ارتش ســوریه مالحظه نمــود. ارتش ســوریه همواره کارتی در دســت 
روس هــا بــود. روس هــا بعــد از اظهــارات بشــار اســد دربــاره شکســت هــای ارتــش دولتــی 
تصــور کردنــد کــه ایــن صحبــت هــا در راســتای یــاری طلبیــدن از آنــان و اعتــراف ضمنــی 
اســد بــه «عــدم تحقــق دســتاورد عملــی چندانــی توســط ایــران» مطــرح شــده اســت. روس 
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ها بــا ایــن ذهنیــت و نیز بــه منظــور حفــظ نهادهــای دولتــی از جملــه ارتــش وارد کار شــدند. 
میخائیــل بوگدانــوف معــاون وزیــر امــور خارجــه روســیه ضمــن تاکیــد بــر ایــن تصــور گفــت 
مســکو گــروه هایــی کــه خــارج از بدنــه ارتــش فعالیــت مــی کننــد هــدف قــرار مــی دهــد امــا 
فرصــت التحــاق بــه ارتــش را در اختیــار همــه گــروه ها قــرار مــی دهــد. ایــن بدین معناســت 
که روســیه مــی تواند گــروه هــای نظامــی و شــبه نظامیــان هــوادار ایــران مثــل «ارتــش دفاع 
ملــی» و «کمیتــه هــای مردمــی» و «گــردان بعــث» را در صــورت فعالیــت ایــن گــروه هــا در 
خــارج از محــدوده ارتــش ســوریه مــورد هــدف قــرار دهــد. کمــا اینکــه روســیه طــرح تشــکیل 
«شــورای نظامــی» در ســوریه بــه منظــور بازســازی ســاختار و بــاز تنظیــم ارتــش را مطــرح 
ــن شــورا در  ــه ای ــب آن اســت. البت ــون در حــال بررســی آرایــش و ترکی کــرده کــه هــم اکن
صــورت تشــکیل و بــا توجــه بــه تصــور موجــود در مــورد اینکــه ارتــش تنهــا نهــاد قــادر بــه 
حفــظ یکپارچگی ســوریه اســت تحــت نظــر بشــار اســد اداره نخواهــد شــد. در این شــرایط، 
التحــاق نظامیانی کــه به علــت اعتراض بــه رویکرد نادرســت سیاســی و نظامی نظــام برکنار 
شــده انــد بــه شــورای نظامــی بعید بــه نظــر نمــی رســد و ایــن کال بــا اهــداف اســد کــه مورد 

حمایــت و تاییــد ایــران هســتند در تناقــض قــرار مــی گیــرد.
 بــه مــوازات ایــن رویکــرد، روســیه بعــد از نشســت ویــن بــه دنبــال معرفــی «ارتــش آزاد 
ســوریه» به عنوان گــروه غیــر تروریســتی و مشــارکت ایــن گــروه در فرآیند سیاســی اســت. 
روســیه تلویحــا اشــاره کــرد کــه چنانچــه ارتــش آزاد ســوریه وارد پیــکار بــا «داعش» شــود 
بــا پشــتیبانی هوایــی روســیه همــراه خواهــد بــود. معنــی ایــن حــرف ایــن اســت کــه روســیه 
حاضــر بــه هماهنگــی نظامــی بــا گــروه هــای اپوزیســیون اســت. ایــن رویکــرد خشــم ایــران 
ــات  ــوف رئیــس اداره کل عملی ــدره کارتاپول ــژه اینکــه آن ــه وی و نظــام اســد را برانگیخــت، ب
ســتاد کل ارتــش روســیه در ۳ نوامبــر ۲۰۱۵ میــالدی (۱۲ آبــان ۱۳۹۴ خورشــیدی) گفــت 
«جنگنده هــای روســیه ۲۴ موضــع داعــش را نابــود کردند. ایــن اهداف بــا کمک گــروه های 
اپوزیســیون ســوریه مشــخص شــدند.» البتــه ایــن مقــام عالــی رتبه روســیه بــه ایــن اظهارات 
اکتفا نکــرده و افــزود «چنانکه بارهــا اعــالم کردیم روســیه آماده همــکاری با کلیــه نیروهای 
ملــی ســوریه کــه بــا تروریســت هــای داعــش و جبهــه النصــره مــی جنگنــد اســت. بــه اطــالع 
شــما می رســانم که مــا در قالــب ائتالف گســترده بیــن ا�للــی بــرای مبارزه بــا تروریســم در 
خاورمیانــه بــا ســران اپوزیســیون روســیه و فرماندهان عملیــات میدانــی تشــکیالت متعددی 
ارتبــاط برقــرار کردیــم.» او خاطــر نشــان کــرد «واحــد هماهنــگ کننــده ای تاســیس کردیــم 
که بــه دالیــل آشــکار نمــی تــوان جزئیاتــی دربــاره آن را اعالم کــرد. اقدام مشــترک گــروه ها 
در راســتای یکســان ســازی تــالش هــای مشــترک بــرای مبــارزه بــا داعــش ســازمان دهــی 
شــده اســت.» او در ادامه گفت «جنگنده هــای روســیه و آمریکایی تمرین های مشــترکی در 

آســمان ســوریه بــرای اجتنــاب از تصــادم و برخــورد برگــزار کردنــد.»
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ایران و روسیه:   ائتالف از سر اجبار دیالکتیک تعامل میان فرصت ها و چالش ها 

 اختــالف دیــدگاه و رویکــرد روســیه از یــک ســو و ایــران و نظــام ســوریه از ســوی دیگــر 
نیــز در نگرش روســی مبتنــی بر فعــال ســازی فرآیند سیاســی بــر مبنای نشســت ویــن بروز 
کــرد. روســیه بــه دنبــال بــه نتیجــه رســاندن گفــت و گوهــا بیــن حکومــت و اپوزیســیون میانــه 
رو در ســوریه بــوده و خواهــان ایــن اســت کــه گــروه هــای میانــه روی اپوزیســیون بــه عنــوان 
شــریک در فرآیند سیاســی مــورد توافــق همه قــرار بگیرنــد و ایــن مذاکــرات با حضــور کلیه 
طیف هــای جامعــه ســوریه از جمله همــه گروه هــای اپوزیســیونی که تحــت پوشــش مخالفان 
ــر امــور خارجــه روســیه در  ــد برگــزار شــود. ســرگی الوروف وزی ــه رو قــرار مــی گیرن میان
تمــاس تلفنی بــا همتــای آمریکایــی اش جان کــری «احتمــال کســب حمایــت بین ا�للــی برای 
فیصلــه دادن بــه بحــران ســوریه بــر پایــه گفــت و گوهــای ملــی و تشــکیل هیــات مشــترکی از 
گروه های اپوزیســیون ســوریه بــه منظور آغــاز گفــت و گوهای سیاســی زودهنگام و یکســان 

ســازی دیــدگاه ها دربــاره مبــارزه بــا تروریســم» را مــورد بررســی قــرار داد.» [29]
ایــران اصــال بــا چنیــن مذاکراتــی مخالــف بــوده و زیر بــار هــر گونه همــکاری –مســتقیم 
و غیــر مســتقیم- بــا واشــنگ� دربــاره ســوریه نمــی رود. علــی اکبــر والیتــی مشــاور رهبــر 
جمهــوری اســالمی ایــران در امــور بیــن ا�لــل بعــد از دیــدار بــا فیصــل ا�قــداد معــاون وزیر 
امــور خارجــه ســوریه در تهــران بــا رد چنیــن طرحــی گفــت «بــا هــر طرحــی کــه مــورد قبــول 
حکومــت و مــردم ســوریه نباشــد مخالفیــم.» محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایران 
هــم طــی اظهاراتــی خاطــر نشــان کــرد «تعییــن سرنوشــت سیاســی ســوریه مربــوط بــه مردم 
ســوریه اســت و نبایــد بــه آنهــا تحمیــل شــود.» در همیــن حــال، ســید علــی خامنــه ای رهبــر 
ایــران ضمــن تاکیــد بــر شــعار «مــرگ بــر آمریــکا» و حملــه مجــدد بــه آمریــکا گفــت «شــعار 
مــرگ بــر آمریــکا دارای پشــتوانه قــوی عقالنــی و مطابــق بــا قانــون اساســی ایران اســت.» 
خامنــه ای در دیــدار بــا هــزاران نفــر از دانــش آمــوزان و دانشــجویان بــه مناســبت ســالگرد 
۱۳ آبــان کــه در ایــران «روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی» نــام گرفتــه افــزود «اهــداف 
آمریــکا در خصــوص جمهــوری اســالمی تغییر نکــرده اســت. اگــر آمریکایــی می توانســتند 

نظــام جمهــوری اســالمی را از بیــن ببرنــد لحظــه ای درنــگ یــا تردیــد نمــی کردنــد.»
 رویکــرد تنــش زای ایــران در برابــر آمریــکا بــه مــوازات تنــش آفرینی غیــر رســمی ایران 
در برابــر روســیه دنبــال مــی شــد و البتــه گاهــی هم بــه طــور علنی توســط مقــام های رســمی 
عنــوان می شــد. فرمانــده ســپاه با اشــاره عمــدی بــه روســیه و نکوهش سیاســت روســیه در 
ســوریه گفت «روســیه تنها بــرای حفــظ منافع خــود در ســوریه حضــور دارد.» ایــران گاهی 
از طریق ابراز تردیــد و تعلــل در موافقت بــا حضــور در دور دوم گفت و گوهای ویــن درباره 
ســوریه بعد از اعــالم عــدم مشــارکت در گفــت و گوهــا نارضایتــی خــود را از روســیه اعالم 
مــی کــرد. موضــع ایــران بیانگــر این اســت که ایــران بــا بررســی دقیــق رویکــرد روســیه و به 
خصوص تــالش هــای ایــن کشــور بــرای ایجــاد راهــکار مبتنی بــر سیاســت «نــه غالــب و نه 
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مغلــوب» دیگر به روســیه بــه چشــم کشــور متحــد در ســوریه نمی نگــرد.[30]
1-تشــدید موضع ضد روســی ترکیه و آمریــکا در ســوریه و پیامدهای آن بر روابط کشــورهای 

عربی و ایران:
سیاســت و موضــع گیری قــدرت هــای جهانــی و منطقــه ای رقیب ایــران در ســوریه نقش 
مهمــی در تعییــن ســمت و ســوی روابــط مســکو و تهــزان در ســوریه در جهــت همــکاری یــا 
رقابــت ایفــا کردنــد. در اینجــا مــی تــوان بــه دو رویــداد مهم کــه نقــش محــوری در بازگشــت 
روابــط گــرم و صمیمانــه بیــن ایــران و روســیه بعــد از واگرایــی دو جانبــه و اختــالف دیدگاه 
ها در نشســت وین داشــتند اشــاره کرد. رویداد نخســت: ســرنگونی جنگنده روســیه توسط 
ترکیه در ســوریه. رویــداد دوم: حملــه جنگنده هــای آمریــکا بــه کاروان ارتش ســوریه در دیر 

الــزور.
الف- سرنگونی جنگنده سوخوی روسیه:

ــه واکنــش هــای  ــده ترکی ــده روســیه «ســوخو-۲۴» توســط دو جنگن ســرنگونی جنگن
ــت  ــال داشــت. نخســت: افزایــش دخال ــه دنب مســتقیم و شــدید روس هــا را در دو ســطح ب
ــه  ــزات نظامــی پیشــرفته ب ــال اســلحه و تجهی ــق انتق نظامــی روســیه در ســوریه از طری
ــازه در ســوریه در راســتای منافــع روســیه و  ــوازن نظامــی قــوی ت ــن کشــور. برقــراری ت ای
کشــورهای متحــد بــه ویــژه ارتــش دولتــی ســوریه و ایــران در راس اولویــت هــای روس هــا 
قــرار گرفــت. رویکــرد تــازه روســیه هــدف مــورد نظــر ایــران بــود. ایــران پیشــتر از شــتاب 
روســیه بــرای پیشــبرد راهــکار سیاســی در ســوریه چنــدان راضــی نبــود. دوم: گســترش و 
تحکیــم روابــط همــه جانبــه بــا ایــران و افزایــش هماهنگــی و همــکاری مشــترک در عملیــات 
جنگــی در ســوریه. دامنــه عملیــات جنگــی مشــترک بیــن دو کشــور تنهــا علیــه شــبه نظامیــان 
و گــروه هــای اپوزیســیون محــدود نشــده بلکــه نیروهــای ترکیــه را هــم در برگرفــت. درســت 
روز بعــد از ســرنگونی جنگنــده روســیه «ســوخو ۲۴» روس هــا توجــه خــود را بــر لــزوم بــه 
ــن راســتا،  ــد. در ای ــی معطــوف کردن ــن ماجراجوی ــه از ای شکســت کشــاندن اهــداف ترکی
حضــور نظامــی روســیه در ســوریه افزایــش یافــت. روس هــا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 

ــا ایــران در جبهــه هــای نبــرد ســوریه بودنــد. نیازمنــد فعــال ســازی همــکاری نظامــی ب
چنــدی نگذشــت کــه روســیه متوجه شــد ترکیــه بــا ســرنگونی جنگنــده روســی که بــه نماد 
طوفــان نظامــی مســتمر پوتیــن در ســوریه بدل شــده بــود بــه دنبال دســت یابــی به یک ســری 
اهــداف از جمله حرکتــی نمادیــن برای خدشــه دار کــردن وجهــه پرزیدنــت پوتین بــود. هدف 
دیگــر ترکیــه کارشــکنی در مســیر تــالش هــای دیپلماتیــک و نظامــی روس هــا بــرای ریشــه 
کــن تروریســم و دســت یابــی بــه راهــکار سیاســی بــرای بحــران ســوریه بــود. تــرک هــا مــی 
خواســتند مســکو را به یــک درگیری فراتــر از جبهــه های جنگ ســوریه کشــیده و مهــم تر از 



٢١٣ فصلنامه پژوهش های ایرانی

ایران و روسیه:   ائتالف از سر اجبار دیالکتیک تعامل میان فرصت ها و چالش ها 

همــه بــه دنبــال قــرار دادن ناتــو در برابــر یــک واقعیــت جدیــد بودند. تــرک هــا می خواســتند 
بــا ایجــاد یــک واقعیــت جدیــد ناتــو را وادار بــه پذیــرش طــرح رجــب طیــب اردوغــان بــرای 
ایجــاد مناطــق امــن از جرابلــس تــا مدیترانــه کننــد. امــا واکنــش قاطعانــه و غافلگیــر کننــده 
روس هــا نقشــه ترکیــه را بــه بــاد داد. اقدامــات اولیه مســکو بــرای ناکام کــردن یا دســت کم 
متوقف ســاخ� ســه هدف ترک هــا کافی بــود. در آغــاز، عملیــات نجــات خلبــان دوم جنگنده 
روســیه که توســط جنگنده ترکیه ســرنگون شــده بــود موفقیــت آمیز بــود. این عملیات توســط 
کماندوهــای روس و ســوری انجــام شــد. ایــن خلبــان در نهایــت بــه پایــگاه هوایــی خــود در 
ســوریه بازگشــت. در مقابــل روســیه در واکنــش تنــدی رویاهــای آنــکارا در بــروز نبــرد بیــن 
روســیه و کشــورهای عضــو ناتــو را نقــش بــر آب کــرد. ایجــاد مناطــق عــاری از درگیــری به 
پای روســیه نــه ترکیه نوشــته شــد. همزمان بــا عــدم موفقیــت ترکیــه در برپایی مناطــق عاری 
از درگیــری در مرزهــای ســوریه، روســیه با اســتقرار ســامانه هــای موشــکی «اس ۳۰۰» و 
«اس ۴۰۰» در خــاک ســوریه موفــق بــه ایجــاد این مناطــق شــد. جنگنده هــای روســیه هم به 
موازات ایــن اقدام بــه پشــتیبانی از عملیــات هوایــی پرداختنــد. همزمان بــا افزایــش عملیات 
ــه «داعــش» و دیگــر گــروه هــای تروریســتی تانــک هــای «تــی ۹۰» روســیه در  میدانــی علی
جبهه های نبــرد در ســوریه شــرکت کردند. در کنــار ایــن اقدامات اخ ــذ ویزای روســیه برای 
مســافران ترکیــه از ســال ۲۰۱۶ میــالدی (دی ۱۳۹۴ خورشــیدی) الزامــی شــد. کمــا اینکــه 
ســرگی الوروف وزیــر امــور خارجــه روســیه بــر ضــرورت بســ� مرزهــای ترکیــه و ســوریه 
تاکیــد کــرد. او افــزود ایــن اقــدام در حــل مســاله تروریســم تــا حــدود زیــادی موثــر خواهــد 
بــود. الوروف یــاد آور شــد ترکیــه بعــد از حملــه جنگنــده هــای روســیه بــه کاروان هــای نفــت 

غــارت شــده از ســوریه آشــفته بــه نظــر می رســد.
ایــن تحــوالت و بــه ویــژه افرایــش حضــور نظامــی و عملیــات جنگــی روســیه در ســوریه 
تاثیــر مســتقیم و فراوانــی در فضای بســیار مثبــت روابط ایــران و روســیه داشــت. در چنین 
فضایــی پوتیــن بــرای شــرکت در ســومین نشســت ســران مجمــع کشــورهای صــادر کننــده 
گاز یــا اوپــک گازی در ۲۳ نوامبــر ۲۰۱۵ میــالدی (۲ آذر ۱۳۹۴ خورشــیدی) راهــی تهــران 
شــده و با علی خامنــه ای مالقــات کــرد. دو طرف دربــاره روابــط دو جانبــه و بحران ســوریه 

و موضــع گیــری در برابــر آمریــکا گفــت و گوهــای مهمــی انجــام دادند.
ســفر پوتین بــه ایران ســنگ بنای همــکاری هــای اســتراتژیک بین دو کشــور در راســتای 
ــر  ــه طــور مســتقیم و غی ــام را ب ــن پی ــن ای ــود. پوتی ــکا ب ــی هــای آمری ــا ســلطه جوی ــه ب مقابل
مســتقیم به ســران ایــران ارســال کــرد. امضــای ســند رفــع محدودیــت هــا و ممنوعیــت های 
همــکاری های هســته ای روســیه با ایــران توســط پوتیــن یکــی از مهم تریــن اقدامات روســیه 
در ایــن زمینه اســت. پوتیــن در دیدار بــا خامنه ای گفت کشــورش از پشــت به شــرکای خود 
خنجــر نمی زنــد و بر خــالف برخــی کشــورها اقدامــی علیه شــرکایش در پشــت پــرده انجام 
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نمــی دهــد. منظــور پوتیــن از این صحبــت هــا آمریــکا بوده اســت. چشــم انــداز گســترده ای 
در روابــط دو جانبــه در ســفر پوتیــن ترســیم شــد. ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری میــان ایــران 
ــده گاز  ــا مجمــع کشــورهای صــادر کنن ــه اوراســیا و گســترش روابــط همــکاری ب و اتحادی
(اوپــک گازی) و تاکیــد اهمیــت و جایگاه کشــورهای عضــو مجمع در ترســیم سیاســت های 
انــرژی و اهمیت تکامــل اقتصــادی میــان اعضای ایــن مجمــع و گروه هــای دیگــر اقتصادی 
ــژه «ســازمان شــانگهای» و  ــه وی کــه روســیه در آنهــا از نقــش مرکــزی برخــوردار اســت ب
ــه اوراســیا» از  «مجموعــه کشــورهای حــوزه دریــای خــزر» و «گــروه بریکــس»  و «اتحادی

جملــه نتایــج ایــن دیــدار بــه شــمار مــی روند.
ــل و  ــت هــای متقاب ــه ضمان ــه ارائ ــدار ب ــن دی ــر جمهــوری اســالمی در ای ــن و رهب پوتی
تشــریح دیــدگاه هــا در خصــوص مرحلــه پســا برجــام و حضــور رو بــه رشــد روســیه و چــه 
بســا عملیات نظامــی زمینــی این کشــور در ســوریه و دیــدگاه هــای تقریبــا نزدیک دو کشــور 
ــوان شــده  ــر خــالف اظهــارات عن ــاره سرنوشــت بشــار اســد رئیــس جمهــور ســوریه ب درب
توســط فرماندهــان ســپاه در ایــن خصــوص پرداختنــد. در نهایــت دیــدگاه واحــدی توســط 
دو طــرف اعــالم شــد «کســی نبایــد بــه دنبــال تحمیــل اراده خــود بــر مــردم ســوریه باشــد.» 
ــر ســر مســائل مــورد توجــه  ــود کــه دو طــرف ب ــن ب ــن بیانگــر ای ــه ای و پوتی اظهــارات خامن
مشــترک به طور عام و گســترش همکاری هــای دو جانبــه و منطقه ای مشــترک بــه تفاهماتی 
رســیده انــد. تمجیــد خامنــه ای از دیــدگاه هــای روســیه دربــاره ســوریه و نقــش روســیه در 
«مقابلــه بــا نقشــه هــای آمریــکا» بیانگــر حصــول توافــق و تفاهــم دو جانبــه بــود. خامنــه ای 
خطــاب بــه پوتیــن گفــت «آمریکایــی هــا همیشــه تــالش مــی کننــد رقبــای خــود را در موضــع 
ــاد آور شــد  انفعــال قــرار دهنــد امــا شــما ایــن سیاســت را خنثــی کردیــد.» او در ادامــه ی
ــه ای و  ــار منطق «تصمیمــات و اقدامــات مســکو در موضــوع ســوریه موجــب افزایــش اعتب

جهانــی روســیه و شــخص آقــای پوتیــن شــده اســت.»
ــن کشــور دســت کمــی از  ــران و ســران ای ــد از ای ــن هــم در تمجی از ســوی دیگــر، پوتی
خامنــه ای نداشــت. او گفــت «ایــران کشــور مســتقل بــا دورنمایــی بســیار خــوب اســت.» او 
افزود «شــما را متحــدی مطمئــن و قابل تکیــه در منطقــه و جهــان می دانیــم.» پوتیــن درباره 
ــر خــالف  ــم ب ــران گفــت «مــا متعهدی ــه ای ــدگاه روســیه در خصــوص متحدانــش از جمل دی
برخــی ها بــه شــرکایمان از پشــت خنجــر نزنیــم و هیچ وقــت در پشــت پــرده اقدامی بــر علیه 
دوســتانمان انجــام ندهیم و اگــر اختالفی هم داشــته باشــیم بــا صحبت بــه تفاهم برســیم.» 

پوتیــن دیــدگاه روســیه و ایــران دربــاره ســوریه را «بســیار نزدیــک» توصیــف کــرد. [31]
ــده ســوخوی روســیه  الــف- حملــه آمریــکا بــه ارتــش ســوریه در دیــر الــزور: ســرنگونی جنگن
توســط ترکیه منجــر بــه تقابــل مســتقیم دو کشــور شــد. در مقابــل امــا ســفر والدیمیــر پوتین 
بــه تهــران بــه گشــایش در روابــط بیــن روســیه و ایــران انجامیــد. بــا ایــن حــال امــا تنــش و 
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ــه  ــی در ســوریه در مناســبات دو جانب ــات میدان ــدی عملی ــت بن ــاره اولوی اختــالف نظــر درب
بروز کــرد. البتــه دو کشــور همــواره کوشــیدند تا در جهــت غلبه بــر اختالفــات و تنــش اقدام 
کننــد اما حملــه آمریــکا به یکــی از پــادگان هــای ارتــش ســوریه در دیرالــزور دوبــاره موازین 
قــوا را بــه هــم زد و روســیه را بــه ســمت افزایــش حمــالت هوایــی بــه مواضــع گــروه هــای 
اپوزیســیون و اعطای فرصت بیشــتر به عملیــات جنگی ایران و شــبه نظامیان هــوادارش در 
شــمال ســوریه ســوق داد. نتایج این اقــدام روســیه در نبــرد حلب و پیــروزی بزرگ روســیه و 

هوادارانــش در ایــن منطقــه مشــهود اســت.
وزارت دفــاع روســیه در ۱۶ اوت ۲۰۱۶ میــالدی (۲۶ مــرداد ۱۳۹۵ خورشــیدی) اقــدام 
بــه انتشــار اخبــاری کــرد کــه تهــران در پــی عــدم افشــای آنهــا بــود. ایــن اظهــارات یکــی از 
مــوارد تنــش زا در روابــط دو جانبــه بــه شــمار مــی رود کــه واکنــش تنــد مقام هــای ایــران را 
به دنبــال داشــت. وزارت دفــاع روســیه گفــت «جنگنــده هــای توپولــف ۲۷ و یــو ۳۴ از پایگاه 
نــوژه در همــدان واقــع در غرب ایــران مواضــع داعــش و جبهــه النصــره (جبهه فتح الشــام) 
 در حلــب و دیــر الــزور و ادلــب را بمبــاران کردنــد.» اظهــارات وزارت دفــاع روســیه دربــاره 
ــام هــای نظامــی و  ــد و گســترده مق ــن خصــوص واکنــش هــای تن ــه در ای همــکاری دو جانب
سیاســی ایــران را بــه دنبــال داشــت. امــا مقــام هــای ایــران خیلــی زود اقــدام بــه کنتــرل و 
مهــار ایــن تنــش نمــوده و آن را یکــی از ضــرورت هــای جنــگ در ســوریه و نــه نادیــده گرف� 

اصــول ملــی برشــمردند.[32]
ــام  ــی اســت. نخســت مق ــل ارزیاب ــران در دو ســطح قاب واکنــش ســریع و خشــمناک ای
هــای دولتــی. حســین دهقــان وزیــر دفــاع ایــران از فــاش شــدن موضــوع اســتفاده از نــوژه 
تلویحــا انتقــاد کــرد. او گفــت روس هــا بــا اعــالم حضــور در همدان بــی معرفتــی کــرده اند. 
او بــا اشــاره بــه نارضایتــی ایرانــی هــا از موضــوع فــاش شــدن موضــوع گفــت «روس هــا 
عالقمندنــد نشــان دهنــد که یــک ابرقــدرت و کشــور اثــر گــذار هســتند و در تمامــی روندهای 
امنیتــی منطقــه و جهان حضــور دارنــد.» دوم: انتقــاد از روســیه تنها بــه وزرا محدود نشــده 
و به مجلــس هم کشــیده شــد. حشــمت اهللا فالحت پیشــه نماینــده مجلــس گفت دولــت اصل 
۱۴۶ قانــون اساســی را نقــض کــرده اســت. ایــن اصــل بــر «ممنوعیــت اســتقرار هــر گونــه 
پایــگاه نظامــی خارجــی در کشــور حتــی بــرای اســتفاده صلــح آمیــز» تاکیــد کــرده اســت. 
در ۲۰ اوت ۲۰۱۶ میــالدی (۳۰ مــرداد ۱۳۹۵ خورشــیدی) ۲۰ نماینــده مجلــس خواســتار 
تشــکیل جلســه غیــر علنــی بــرای بررســی ایــن موضــوع شــدند. ایــن موضــوع واکنــش های 

فــراوان و گســترده ای در ایــران بــه دنبــال داشــت. [33]
 علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت ایــران پایــگاه نظامــی در اختیار 
روســیه قرار نــداده اســت. عــالء الدیــن بروجــردی رئیــس کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلــس ایــران گفــت «پــرواز هواپیماهــای روســیه از فــرودگاه همــدان بــرای هــدف 
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گرفــ� مواضعــی در ســوریه بــا مصوبــه شــورای عالــی امنیــت ملــی اســت.» ایــن واکنــش 
هــا بیانگــر ایــن اســت کــه ایــن تصمیــم توســط کل حکومــت و در راس آن پرزیدنــت حســن 
ــه و  ــه و مجری ــا اطــالع روســای ســه قــوه (مقنن ــه و ب ــوان رئیــس قــوه مجری ــه عن روحانــی ب
قضائیه) و رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح و رئیس ســازمان برنامه و بودجــه و دو نماینده 
رهبر و فرماندهــان ارتش و ســپاه و وزرای خارجه و کشــور و اطالعات اتخاذ شــده اســت. 
طبــق قانــون کلیــه چهره هــای یــاد شــده اعضــای مجلــس هســتند. مهــم تــر اینکــه ایــن اقدام 
موافقــت و حمایت ســید علــی خامنــه ای رهبــر را بــه دنبال داشــته اســت، چرا کــه مصوبات 

مجلــس تنهــا بــا تاییــد رهبــر قابــل اجــرا خواهنــد بود.
ــه  ــد ب ــاع ضمــن واکنــش تن ــر دف ــان وزی ــم نشــد. حســین دهق ــه اینجــا خت امــا ماجــرا ب
ــرودگاه  ــده هــای روســیه از ف ــاب جنگن ــس از اســتقرار و پرت ــدگان مجل اعتراضــات نماین
همــدان به ســمت ســوریه حمایت کــرد. او گفــت که ایــن موضــوع منافاتی بــا قانون اساســی 
نــدارد و در اشــاره ضمنی یــادآور شــد «موضــوع اســتقرار جنگنده هــای روســیه در ایران 
بــه مجلــس ربطــی نــدارد.» ایــن واکنــش منجــر بــه افزایــش نارضایتــی و خشــم نماینــدگان 
مجلــس شــد تــا جایــی کــه معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت دفاع بــا اشــاره بــه برخی 
برداشــت هــای نامناســب از اظهــارات وزیــر دفــاع گفــت منظــور وزیــر دفــاع ایــن اســت کــه 
ــدگان  ــدارد. امــا خشــم نماین ــه مجلــس ن ــه مصوب ــاز ب ــه پشــتیبانی هــای عملیاتــی نی اینگون
بــا ایــن توضیحــات فروکــش نکــرد. الریجانــی رئیــس مجلــس فــارغ از حمایــت از همــکاری 
ایــران و روســیه و تاکیــد بــر تــداوم پــرواز هواپیماهــای روســیه از همــدان امــا ضمــن انتقاد 
از اظهــارات وزیــر دفــاع گفــت «ســردار دهقــان دربــاره مجلــس درســت حــرف نــزد و ادب 

حکمرانــی را رعایــت نکــرد.»
درگیــری لفظی بیــن مجلــس و دولــت ادامــه پیدا کــرد تــا اینکــه بهرام قاســمی ســخنگوی 
وزارت خارجه در نشســت خبری در تهران در ۲۲ اوت ۲۰۱۶ میالدی (اول شهریور ۱۳۹۵ 
خورشــیدی) با اشــاره به توقــف اســتفاده روســیه از پایــگاه نــوژه در همــدان بــرای حمله به 
مواضعــی در ســوریه گفــت «اســتفاده روســیه از پایــگاه هوایــی همــدان عجالتــا پایــان یافته 
اســت. اســتفاده مجــدد روســیه از ایــن پایــگاه بســتگی بــه شــرایط منطقــه و اجــازه ایــران 
دارد.»[34] در بحبوحــه کلیــه ایــن تحــوالت ســوالی کــه مطــرح می شــود این اســت کــه: روابط 
میــان ایــران و روســیه بــا توجــه بــه روابــط نظامــی دو جانبــه تــا این انــدازه حســاس تــا کجا 
پیــش مــی رود؟ آیــا دیگــر بــرای گســترش روابــط نظامــی و ایجــاد یــک ائتــالف اســتراتژیک 
یــا دســت کــم «ائتــالف اســتراتژیک گزینشــی» دیــر نشــده اســت؟ در واقــع حملــه آمریــکا به 

دیرالــزور موجــب اعتبــار بخشــی بــه ائتــالف مســکو و تهران شــد.
ــه  ــالدی (۲۷ مــرداد ۱۳۹۵ خورشــیدی) ب ــکا شــامگاه شــنبه ۱۷ اوت ۲۰۱۶ می آمری
ــه  ــه شــدیدترین حمل ــال ایــن حادث ــه دنب ــه کــرد. ب ــزور حمل مواضــع ارتــش ســوریه در دیرال
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ایران و روسیه:   ائتالف از سر اجبار دیالکتیک تعامل میان فرصت ها و چالش ها 

مســلحانه گــروه «داعش» بــه فــرودگاه نظامــی دیرالــزور به وقــوع پیوســت. این فــرودگاه در 
منتهــی الیه شــهر دیرالــزور قــرار گرفتــه و مســلحان داعــش را از دو محلــه امن باقــی مانده 
در ایــن شــهر جــدا می کنــد. تصــور غالــب ناظــران این بــود کــه تشــکیک متقابــل و با ســابقه 
دو کشــور ایــران و روســیه و نیــز مولفــه هــای ژئوپلیتیــک پردامنــه ای کــه در فرآینــد تصمیــم 
ســازی اســتراتژیک در ایــران موثرنــد مانــع ارتقــای روابــط بــه ســطح ائتــالف اســتراتژیک 

خواهــد شــد و اینکــه مســائل امنیتــی حــل نشــده همــواره در مســیر
گســترش روابــط کارشــکنی مــی کنــد و اینکــه تقابــل و تعــارض در قضایــای دیگــر هــم 
بــروز خواهــد کــرد. ناظــران سیاســی روس نســبت بــه گســترش روابــط دو جانبــه و ارتقــای 
ــر ســٰاژین  ــد. والدیمی ــد مــی نگرن ــده شــک و تردی ــه دی ــا ســطح ائتــالف اســتراتژیک ب آن ت
کارشــناس بنیــاد خاورمیانــه می گویــد «روابط روســیه و ایــران در ظاهــر خوب اســت.» وی 
افــزود  «مــا بــا ایــران بــرای حمایــت از نظــام اســد تــالش هــای هماهنگــی انجــام مــی دهیم. 
امــا بــا ایــن وجــود روســیه و ایــران دیــدگاه واحــدی در ایــن زمینــه ندارنــد.» او یــادآور شــد 
«دو کشــور در برخــی مســائل دیــدگاه مشــترکی دارنــد و در مســائل دیگــر تفــاوت دیــدگاه 
وجــود دارد. بــه همیــن دلیــل ســطح روابــط ایــران و روســیه بــا توجــه بــه اختــالف نظرهــای 

فــراوان بــه ائتــالف اســتراتژیک نمــی رســد.»
روابــط نزدیــک روســیه و ایــران اعتــراض آمریکایــی را نیــز برانگیخــت. آمریکایــی اعالم 
ــگاه هــای نظامــی  ــده هــای روســیه در یکــی از پای ــد کــه در خصــوص اســتقرار جنگن کردن
ســوریه مالحظاتــی دارنــد. وزارت امــور خارجــه آمریــکا گفــت ایــن کشــور در حــال بررســی 
ایــن مســاله اســت کــه آیــا اســتفاده روســیه از پایــگاه هــای نظامــی ایــران بــرای حملــه بــه 
برخــی مواضــع در ســوریه منجــر بــه نقــض قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت مــی شــود یــا 
خیــر. قطعنامــه یــاد شــده بــر ممنوعیــت فــروش اســلحه و جنگنــده هــای نظامــی بــه ایــران 
بــدون موافقــت شــورای امنیــت تاکیــد مــی کنــد. جــان کــری وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در 
گفت و گــوی تلفنــی با همتــای روســیه ای خــود ســرگی الوروف دربــاره اســتفاده روســیه از 
پایــگاه هــای نظامــی ایــران بــرای حملــه بــه برخــی مواضــع در ســوریه ابــراز نگرانــی کــرد. 
این موضــع آمریــکا واکنــش تند روســیه را بــه دنبــال داشــت. الوروف «پیشــینه آمریــکا» در 
مداخلــه نظامــی در کشــورهای مختلــف جهــان و حملــه و تجــاوز بــه کشــورهای دیگــر بــدون 
اجــازه شــورای امنیــت و حملــه بــه برخــی مواضــع در ســوریه بــدون کســب موافقــت دولــت 
به قــول آمریــکا فاقــد مشــروعیت ســوریه را دوبــاره تداعــی کــرد. الوروف افــزود «اســتقرار 
جنگنــده روســیه در پایــگاه همــدان منافاتــی بــا قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت نــدارد.» او 
یــادآور شــد «هیــچ بهانــه ای بــرای متهــم کــردن روســیه بــه نقــض قطعنامــه هــای شــورای 
امنیــت وجــود نــدارد. عملیــات واردات یا فــروش یــا واگــذاری جنگنده های روســیه بــه ایران 
انجــام نشــده اســت.» الوروف گفــت «قطعنامه شــورای امنیــت مخصوصــا صــدور جنگنده 
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بــه ایــران را ممنــوع کــرده اســت.» البتــه الوروف تنهــا بــه ایــن صحبــت هــا بســنده نکــرده و 
گفــت آمریکا «بــه دنبال این اســت کــه توجــه را از مســاله اصلی یعنــی هماهنگــی و همکاری 

بــرای فیصلــه دادن بــه بحــران ســوریه منصــرف کنــد».[35]
۱-تنــش بعــد از نبــرد حلــب: روند هماهنگــی و ائتــالف بین روســیه و ایــران و ارتــش دولتی 
ســوریه و گــروه هــای شــبه نظامــی هــوادار در عملیــات حلــب بــه اوج خــود رســید. امــا ایــن 
هماهنگــی بــا مشــکالت میدانــی بیــن روســیه از یــک ســو و ایــران و ارتــش ســوریه و گــروه 
هــای شــبه نظامــی هــوادار از ســوی دیگــر همــراه بــود. روســیه همــواره بــه دنبــال راهــکار 
سیاســی و مطــرح کــردن واشــنگ� بــه عنــوان یکــی از طــرف هــای شــرکت کننــده در ایجــاد 
ــه و واشــنگ� بعــد از افزایــش  ــط ترکی ــود. رواب ــه ب ــا ترکی راهــکار و افزایــش هماهنگــی ب
ــم اســد و خــودداری از  ــف رژی ــان کــرد ســوری مخال ــکا و شــبه نظامی ــن آمری همــکاری بی
تحویــل دادن فتــح اهللا گولــن واعــظ کــرد مخالــف حکومــت ترکیــه وارد فــاز بحرانــی شــد. 
در مقابــل امــا ایــران و ارتــش ســوریه بعــد از تســلط بــر حلــب بــه تــداوم عملیــات نظامــی و 
ــرل اپوزیســیون توجــه  گســترش حــوزه جغرافیایــی تحــت نفــوذ خــود در مناطــق تحــت کنت
ــا بدیــن وســیله از  ــه بــوده ت داشــته و بــه دنبــال کنتــرل و متوقــف کــردن نقــش آفرینــی ترکی
نقش آفرینــی ترکیــه در رونــد دســت یابــی بــه راهــکار سیاســی بکاهنــد. در آن زمــان، ایران 

و روســیه بــر ســر ســه پرونــده اختــالف نظــر پیــدا کردنــد.
نخســت: اختــالف نظــر دربــاره مــرز نقــش آفرینــی ترکیــه در اداره بحــران ســوریه. ایران 
مجبــور شــد ترکیــه را بــه عنــوان طــرف ســوم برگــزار کننــده مذاکــرات ســه جانبــه روســیه و 
ترکیــه و ایــران در آســتانه به رســمیت بشناســد: ترکیــه از طریــق نمایندگی هیات گــروه های 
اپوزیســیون خود را بــه عنوان کشــور ضامــن در گفــت و گوهــای آســتانه مطرح کــرد. ترکیه 
از طریــق همــکاری بــا روســیه نقــش موثــری در تخلیــه حلــب از پیکارجویــان مخالــف رژیــم 

ــا کرد. اســد ایف
البتــه مخالفــت ایــران بــا نقــش آفرینــی نظامــی و سیاســی ترکیــه بــی دلیــل نبــوده اســت. 
ایــران تصــور مــی کنــد نیروهــای ترکیــه کــه بــا عملیــات نظامــی «ســپر فــرات» در ۲۴ اوت 
۲۰۱۶ میــالدی (۳ شــهریور ۱۳۹۵ خورشــیدی) وارد ســوریه شــدند بــه پیشــروی در خــاک 
ایــن کشــور ادامــه داده تــا بــه هــدف خــود یعنی حلــب برســند. ایــران تصــور مــی کنــد ترکیه 
از «شورشــیان» علیــه رژیــم ســوریه حمایــت مــی کنــد و اینکــه عملیــات نظامــی «البــاب» در 
شــمال ســوریه بیانگــر اهــداف و مقاصــد ترکیــه اســت. بــه همیــن دلیــل، ایــران از جانبداری 
روزافــزون روس هــا از نقــش آفرینــی ترکیــه بــه عنــوان شــریکی در کنــار ایــران در نشســت 
آســتانه و یکــی از برگــزار کننــدگان مذاکــرات میــان نظــام ســوریه و گــروه هــای اپوزیســیون 

ابــراز نارضایتــی کــرد. [36]
ایران بــه ایــن نتیجه رســید کــه چنانچــه ترکیــه بــه اهــداف اســتراتژیک خــود در «الباب» 
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ایران و روسیه:   ائتالف از سر اجبار دیالکتیک تعامل میان فرصت ها و چالش ها 

برســد دســتاوردهای ایران و نظام ســوریه دوام چندانی نمــی آورد. ترکیه با انجــام عملیات 
نظامــی البــاب بــه دنبــال ســه هــدف اســتراتژیک بــود. چنانچــه ترکیــه بــه ایــن اهــداف دســت 
یابــد ایــران و نظــام ســوریه از کارت هــای فراوانــی نظیــر تثبیــت آتــش بــس و تخلیــه کوبانی 
و عفریــن از نیروهــای کــرد و احیــای هــدف قدیمــی یعنــی ایجــاد مناطــق امنیتــی عــاری از 
درگیــری کــه بــرای مذاکــرات «آســتانه» در اختیــار دارند محــروم خواهند شــد. رجــب طیب 
ــکا در گفــت و گــوی  ــد ترامــپ رئیــس جمهــور آمری ــه و دونال اردوغــان رئیــس جمهــور ترکی
تلفنــی بعد از آغــاز بــه کار ترامپ بــه عنوان رئیــس جمهــور در واشــنگ� درباره این مســائل 
گفت و گــو کردند. اگــر نتیجــه عملیــات نظامی در البــاب به نفــع ترکیه تمام شــود این کشــور 
فاصلــه چندانی بــا عملیات حلــب نخواهــد داشــت. روس هــا و ایرانی هــا و نیروهــای دولتی 
ســوریه و حــزب اهللا و گــروه هــای عراقــی کــه حــاال بــه دروازه البــاب رســیده انــد بــه دنبــال 
خاتمــه دادن بــه عملیات حلــب به نفــع خود هســتند. ایــن عملیات بــا پیچیدگــی هــای فراوانی 
رو به رو اســت. نتیجــه عملیات اســتراتژیک البــاب بر موازنــه قــوای نیروهای درگیــر و رقیب 
در ســوریه تاثیر گذار خواهــد بود. نیروهای شــرکت کننــده در ایــن عملیات اهــداف متباینی 
ــکا از دو محــور  ــت آمری ــد. «نیروهــای ســوریه دموکراتیــک» مــورد حمای ــال مــی کنن را دنب
آمــاده ورود به ایــن شــهر هســتند. نیروهــای دولتــی ســوریه و نیروهــای متحد مــورد حمایت 
ایــران از «نیروهــای ســوریه دموکراتیــک» پیشــی گرفتــه و بــه ایــن شــهر نزدیک تر هســتند. 
عالوه بر اینهــا نیروهــای ترکیــه را هم بایــد افــزود.[37] ایران بــه دنبال ایــن عملیــات از ترکیه 
خواســت تــا «در سیاســت منطقــه ای خــود بازنگــری کنــد.» [38] همزمــان بــا اظهــارات مولود 
چــاوش اوغلــو وزیر امــور خارجــه ترکیــه دربــاره اینکــه «ایــران مــی خواهد عــراق و ســوریه 
را تبدیــل بــه دو حکومــت شــیعی کنــد»[39] ایــران به مقــام هــای ترکیــه دربــاره «زیــاده روی» 

در اظهــارات خصمانــه علیــه این کشــور هشــدار داد.
ایران پیشــتر در اشــاره بــه ورود ارتــش ترکیه به شــمال ســوریه و آغاز «عملیــات نظامی 
البــاب» ترکیــه را بــه «اشــغال ســوریه» متهم کــرده و گفتــه بــود «ترکیه بایــد در اســرع وقت 
از ســوریه خارج شــود.» اظهــارات ایــران به دنبــال درخواســت ترکیــه از ایران برای فشــار 
به شــبه نظامیــان «حــزب اهللا» لبنان بــرای خــروج از ســوریه عنوان شــده بــود. عــالء الدین 
بروجــردی رئیــس کمیســیون امنیت ملــی وسیاســت خارجــی مجلــس بعــد از دیدار با بشــار 
اســد رئیس جمهــور ســوریه در دمشــق دربــاره حضــور «حــزب اهللا» در ســوریه گفــت «ما 
ــا هماهنگــی و درخواســت حکومــت ســوریه  ــه عنــوان مشــاور در ســوریه و ب و حــزب اهللا ب
حضــور داریم. کســانی کــه بــدون اجــازه و هماهنگی بــا حکومت ســوریه وارد ســوریه شــده 

اند بایــد خاک ســوریه را تــرک کننــد.»[40]
دوم: توجــه و عالقمنــدی روســیه به اشــراک دولــت جدیــد آمریــکا در مذاکرات «آســتانه» 
بعــد از عملیــات حلب بــا اعتــراض ایران رو به رو شــد. روســیه نــه تنها بــه نارضایتــی ایران 
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در این بــاره واکنــش نشــان داد بلکــه بــه انتقــاد تلویحــی ایــران پرداخــت. در واقــع مضمون 
انتقاد روســیه این بــود که کســب دســتاورد و پیــروزی در ســوریه تنها توســط روســیه انجام 
شــده و روســیه تنها طرف برگــزار کننده ایــن گفــت و گوهــا اســت و در نتیجه فقط روســیه و 
نــه ایران مــی توانــد کشــورهای دیگــر را بــه نشســت دعوت کنــد. ایــن نگــرش بیانگــر فاصله 
ــا روســیه و  ــروزی در حلــب» اســت. آی ــه بعــد از «پی ــاره مرحل ــری مســکو از تهــران درب گی
ایــران در مســیر افزایــش عملیــات نظامــی بــرای بازپــس گیــری مناطــق بیشــتری از دســت 
گــروه هــای اپوزیســیون و در نتیجــه شکســت ایــن گــروه حرکــت می کننــد یــا اینکه هــدف دو 
کشــور تعجیــل در ایجــاد راهــکار مســا�ت آمیــز در ســوریه اســت؟ در ایــن رابطــه مــی تــوان 
گفت ســرگی الوروف وزیــر امــور خارجه روســیه بــه صراحت هر چــه تمام تــر بــه حمایت از 
دیــدگاه کشــورش پرداخــت و گفــت «حضــور نظامی روســیه تنهــا با هــدف کمک بــه حکومت 
مشــروع برای مقابلــه با تهدیــد و خطر مســتقیم صــورت نمی گیــرد بلکه مــی تــوان گفت بعد 
از آزادســازی حلــب مــا موفق بــه حفــط دولــت و الئیــک مانــدن ســوریه طبــق قطعنامــه ۲۲۵۴ 
شــورای امنیــت شــده ایــم. اگــر دخالــت ارتــش روســیه نبــود دمشــق در عــرض دو ســه هفته 

اول بــه دســت تروریســت هــا مــی افتاد.»
اختالف دیــدگاه های روســیه و ایــران در همیــن شــفافیت و بی پرده ســخن گف� اســت. 
ــع خواســته هــای خــود از مذاکــرات را مشــخص کــرد.  ــن اظهــارات در واق ــا ای مســکو ب
اظهــارات الوروف در واکنــش بــه صحبــت هــای منســوب بــه محمد جــواد ظریــف وزیــر امور 
خارجــه ایــران کــه در خبرگــزاری «تســنیم» منتشــر شــده عنــوان شــد. ظریــف در پاســخ بــه 
این ســوال که موضــع ایــران در صورت حضــور آمریــکا در نشســت «آســتانه» چــه خواهد 
ــی از  ــکا در آســتانه اســت.» او افــزود «مــا دعوت ــران مخالــف حضــور آمری ــود گفــت «ای ب

آمریــکا نکــرده ایــم و مخالــف حضــور آنهــا هســتیم.»[41]
نکته جالــب اینجاســت کــه مســکو بر خــالف اختالفــات ســابق بــا تهــران تمایل بــه اعالم 
این اختــالف نظــر و مطرح کــردن دیــدگاه خــود در ایــن بــاره داشــت. در واقع روســیه قصد 
داشــت بــا ایــن اقــدام بیشــتر بــه آمریــکا ســیگنال بدهــد تــا ایــران. ایــن موضــع روســیه در 

راســتای بررســی چشــم انــداز روابــط بیــن روســیه و ایــران قابــل تامل اســت.
دیمیــری بیســکوف ســخنگوی کرملیــن در گفــت و گو با شــبکه راشــا تــودی ضمــن تاکید 
بــر مخالفــت ایــران بــا حضــور آمریکایــی هــا گفــت «روســیه در عیــن حــال از آمریــکا بــرای 
حضــور در نشســت آســتانه دعــوت کــرده و آقــای الوروف ایــن مســاله را اعــالم کــرد.» او 
خاطر نشــان کرد «مســکو و تهــران در این خصــوص اختــالف نظر دارنــد.» او یادآور شــد 
«بــدون همــکاری ســازنده آمریــکا نمی تــوان بــه راه حــل در ســوریه دســت یافــت.» او افزود 
«روســیه و آمریــکا نیاز بــه معاملــه ندارند بلکــه به همــکاری بــا یکدیگر نیــاز دارنــد.» [42] این 
اظهــارات مهــم بیانگــر ابعاد و حــد و مرز مــورد قبول روســیه بــرای نقــش آفرینــی آمریکا در 



٢٢١ فصلنامه پژوهش های ایرانی

ایران و روسیه:   ائتالف از سر اجبار دیالکتیک تعامل میان فرصت ها و چالش ها 

ســوریه است.
ســوم: روســیه و اســرائیل بر ســر چند موضوع بــا یکدیگــر تفاهم دارنــد. اســرائیل برای 
خود «دســتاوردهای غیــر قابــل خدشــه ای» و حقوقــی در ســوریه قائل اســت. برخــورداری 
از حاکمیــت کامــل و مطلــق بــر بلنــدی هــای جــوالن تحــت اشــغال اســرائیل کــه متعلــق بــه 
ســوریه اســت و جلوگیری از حضــور نظامــی و نفوذ سیاســی دائم ایــران و «حــزب اهللا» و 
شــبه نظامیــان تابــع ایــران در ســوریه و بــه ویــژه در بلنــدی هــای جــوالن از جمله ایــن موارد 
مورد توافق بین روســیه و اســرائیل هســتند. اســرائیل نگــران اســت جبهه درگیــری جدیدی 
در شــمال ایــن کشــور همچــون جبهــه جنــوب لبنــان ایجــاد شــود. اســرائیلی هــا همچنین از 

احتمال ســاخت پایــگاه نظامــی دریایــی ایرانــی دائــم در نزدیکــی الذقیه هــراس دارنــد.[43]
ــالدی (۱۳۹۵  ــه مســکو در ســال ۲۰۱۶ می ب ــن نتانیاهــو  ــران چهــار ســفر بنیامی ای
خورشــیدی) را دنبال می کــرد امــا اولین ســفر نتانیاهو بــه روســیه در ســال ۲۰۱۷ میالدی 
(۱۳۹۵ خورشــیدی) واکنــش هــای تند و گســترده مقــام های ایــران را بــه دنبال داشــت. در 
۹ مــارس ۲۰۱۷ میــالدی (۱۹ اســفند ۱۳۹۵ خورشــیدی) نتانیاهــو عــازم مســکو شــد و بــا 
والدیمیــر پوتیــن رئیس جمهــور روســیه دیــدار کــرد. ســفر نتانیاهــو بیانگــر دو حقیقــت ثابت 
و انــکار ناپذیــر اســت کــه در نگــرش اســتراتژیک اســرائیلی ها تثبیت شــده اســت. نخســت: 
بحــران ســوریه در مرحلــه «توزیــع غنایــم» در میــان تنهــا طــرف هــای پیــروز در جنگ شــش 
ســاله ســوریه قــرار گرفتــه اســت. ایــران و «حــزب اهللا لبنــان» متحــد ایــران جریــان هــای 
پیــروز در ســوریه در راس گــروه هــای پیــروز در ســوریه هســتند. اســرائیل باید امــروز و نه 
فــردا بــرای جلوگیــری و کاهــش نفــوذ اختاپــوس وار ایــران در ســوریه دســت بــه کار شــود 
و کار را یکســره کنــد وگرنــه موازنــه قــوای جدیــدی برقــرار خواهــد شــد کــه اصــال بــه نفــع 
ــی در ســوریه را در  ــری در ســطوح عال ــم گی اســرائیل نیســت. دوم: روســیه مراکــز تصمی
اختیــار دارد. تقســیم غنایــم بــه عهده روســیه اســت. در مقابــل امــا آمریکا نــه تنهــا در برابر 
ــران در ســوریه و خــارج  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــده بلکــه تمایل روســیه در ســوریه عاجــز مان

ســوریه نــدارد.
اســرائیل بــه دلیــل دو تصور یــاد شــده بــه ناگزیــر بــه ســمت روســیه چرخیــد. بنیامین به 
گمانه زنــی های گســترده دربــاره اهــداف ســفرش بــه مســکو پایــان داده و در جلســه کابینه 
پیــش از ســفر بــه روســیه گفــت «او در ایــن ســفر مخالفــت شــدید اســرائیل در خصــوص 
تالش های ایــران بــرای حضور و نفــوذ دائم در ســوریه در راســتای راهــکار در حــال تبلور 
در ســوریه را بــا روســیه در میــان مــی گــذارد.» نتانیاهــو افــزود «تــالش ایــران بــرای تثبیت 
حضــورش در ســوریه از طریــق زمینــی و دریایــی در جریــان اســت. رژیــم ایران مــی خواهد 
ــه مســاله  ــا اشــاره ب ــا داشــته باشــد.» او ب ــر م جبهــه دیگــری در مرزهــای جــوالن در براب
دیگــری کــه دربــاره آن بــا روس هــا صحبــت مــی کنــد گفــت «یــک تفاهــم مشــخص بایــد از 
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برخــورد احتمالی میــان نیروهــای اســرائیل و روســیه در ارتباط با ســوریه جلوگیــری کند.»
ســفر اخیــر وزیــر اســرائیل بــا چهــار ســفر قبلــی وی بــه مســکو در ســال ۲۰۱۶ میالدی 
(۱۳۹۵ خورشــیدی) متفــاوت بــود. هــدف عمــده نتانیاهــو در ســفرهای قبلــی هماهنگــی بــا 
ــه برخــی  ــه ب ــرای حمل ــل دریافــت چــراغ ســبز روس هــا ب روســیه در خصــوص ســوریه مث
مواضــع در ســوریه یــا هــدف گرفــ� کاروان هــای اســلحه بــه «حــزب اهللا» بــود. اســرائیل 
در ایــن مــوارد بــه دنبــال تغییــر کفــه تــوازن قــوا بــه ســود اســرائیل یــا هماهنگــی بــا روســیه 
بــرای جلوگیــری از برخــورد غیــر عمدی بیــن جنگنــده هــای اســرائیلی و روســی در آســمان 
ســوریه بــود. ســفرهای نتانیاهــو به روســیه معمــوال بــا دســت یابی بــه ســطح قابــل قبولی از 
توافــق بیــن طرفیــن دربــاره دو هــدف یــاد شــده بــه پایــان مــی رســید امــا نتانیاهــو در ســفر 
اخیر خــود در پــی توافق بــا روســیه دربــاره رعایت خطــوط قرمــز اســرائیل بود. ایــن خطوط 
قرمــز مربــوط بــه دورنمــای نقــش آفرینــی ایــران در ســوریه بــا توجــه بــه تحــوالت جــاری در 

ایــن کشــور و ســامان دادن روابــط تهــران و دمشــق در آینــده بــود.
ایــران بــه دقــت همــه ایــن مســائل را زیــر نظــر داشــت. تهــران بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــران و متحــد روســی در حــال افزایــش و گســترش ب ــن ای شــکاف بی
بــه دنبــال ایــن بــود تــا جایــی کــه امــکان دارد ایــن شــکاف و فاصلــه را ترمیــم کنــد. ایــران 
بــه دو نکتــه واقــف اســت: نخســت روســیه قــوی تریــن نیــروی بیــن ا�للــی در ســوریه اســت و 
ــران  ــداز راه حــل در ســوریه توســط روســیه ترســیم مــی شــود. دوم: ای در نتیجــه چشــم ان
از حامــی مقتــدر بیــن ا�للــی یــا متحــد منطقــه ای بــرای بــه نتیجــه رســاندن طــرح خــود در 
ســوریه برخوردار نیســت چــرا کــه روابــط ایــران و ترکیه تیــره و تــار بــوده و روابط ایــران با 

کشــورهای عربــی همســایه در خلیــج بــه ســمت بحــران و تنــش گراییــده اســت.
ســفر حســن روحانی رئیــس جمهور ایــران بــه مســکو و دیدار بــا والدیمیــر پوتیــن رئیس 
جمهور روســیه در ۲۸ مــارس ۲۰۱۷ میــالدی (۸ فروردین ۱۳۹۶ خورشــیدی) «جــان تازه» 
بــه روابــط رو بــه ســردی دو کشــور بخشــید. روابــط دو کشــور بــا توجــه بــه متحــدان جدیــد 
مســکو و رقبــای جدیــد تهــران در ســوریه رو بــه تیرگــی گذاشــته بــود. روحانــی همــواره بــر 
عالقه کشــورش بــرای همکاری بــا مســکو در راســتای مبــارزه بــا تروریســم «تا ریشــه کنی 
کامــل آن» تاکیــد می کــرد. روحانــی هچنین بــر وجود «مســائل مــورد اختالف بیــن طرفین» 
تاکید کــرد. اما نکته تــازه این بــود کــه روحانی بــرای اولین بــار و آشــکارا پیشــنهادی مبنی 
ــگاه هــای  ــه روس هــا بــرای اســتفاده از پای ــر «آمادگــی تهــران بــرای ایجــاد تســهیالت ب ب
نظامــی ایــران» مطــرح کــرد. ایــران و روســیه همچنیــن ۱۴ ســند همــکاری در زمینــه حمــل 
و نقــل مــواد هســته ای و امــور زیــر ســاختاری و صنایــع ســنگین امضــا کردنــد. همچنیــن 
یادداشــت تفاهــم همــکاری بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت گازپــروم روســیه، بــزرگ 

تریــن شــرکت تولیــد کننــده گاز در روســیه امضــا شــد.
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گرچــه طرفیــن از اشــاره بــه اختالفــات باقــی مانده بیــن دو کشــور خــودداری کردنــد اما 
برخــی دیپلمــات هــای روس از «تــالش دو کشــور بــرای بازگردانــدن عقربــه زمــان بــه عقــب 
و نزدیــک کــردن دیــدگاه هــا دربــاره مســائل منطقــه و جهــان» خبــر دادنــد. دو طــرف درباره 
دیدگاه مشــترک در خصوص بحران ســوریه و ســپس آشــکارا از بیانیه مشــترک دو کشــور 
بعد از ســفر مهــم روحانی بــرای طرفین صحبــت کردنــد. بیانیــه یاد شــده به احترام مســکو 
و تهــران بــه تمامیــت ارضــی و حاکمیــت مســتقل و یکپارچگــی ســوریه اشــاره کــرد. نگــرش 
اولیه دو کشــور مبتنی بــر راهکار مســا�ت آمیز بــه عنــوان تنها راه حــل مطرح بــرای بحران 
ســوریه اســت. دو کشــور همچنیــن حمایــت خــود را از حــل و فصــل سیاســی و دیپلماتیــک 
منازعــه در ســوریه طبــق مفــاد قطعنامــه ۲۲۵۴ شــورای امنیــت اعــالم کردنــد. در ایــن بیانیه 
گفته شــده حضــور روســیه و ایــران و ترکیــه به عنــوان کشــورهای ضامــن مذاکرات آســتانه 
«در راســتای پیشــبرد راه حــل سیاســی مســا�ت آمیــز در ســوریه»  تعریــف مــی شــود. امــا 
مهــم تریــن نکتــه کــه توســط پوتیــن رئیــس جمهــور روســیه مطرح شــد ایــن بود کــه دو کشــور 
بــه دنبــال «همــکاری اســتراتژیک» هســتند. ایــن اولیــن بــاری اســت کــه در مســکو روابط دو 
جانبــه بــا تهــران بــر ایــن مبنــا تعریــف مــی شــود. پوتیــن بــه «نقشــه راه»  دو کشــور بــرای 
گســترش همــکاری هــای اقتصــادی از جملــه همــکاری هســته ای و تــداوم مقابلــه دو کشــور 
بــرای مقابلــه و ریشــه کــن کــردن گــروه هــای «داعــش» و «نصــرت» و عــادی ســازی روابط 

در ســوریه اشــاره نمود.[44]

سوم: چشم انداز �وابط ایران و �وسیه
ســوال مهمــی کــه در ایــن پژوهــش تحلیلــی مطــرح مــی شــود ایــن اســت: روابــط ایــران و 
روســیه بــه کــدام ســمت و ســو مــی رود؟ آیــا دو کشــور در مســیر جدایــی حرکــت مــی کننــد 
یا گســترش ائتــالف؟ یــا اینکــه فــراز و فــرود کنونــی تفاوتــی بــا روابط پــر فــراز و نشــیب دو 
کشــور در دو ســال اخیر نــدارد؟ آیــا واقعــا دو ســال اخیــر «رنســانس» در روابط مســکو و 

تهــران در ارتبــاط بــا اداره بحــران ســوریه رخ داده اســت؟
برای پاسخ به سوال های یاد شده اشاره به موارد زیر ضروری است:

1-روابــط بیــن ایــران و روســیه بــر پایــه تداخــل منافع گاهــی مــورد توافــق و گاهــی مورد 
اختــالف قــرار دارد.

2-فــارغ از این مســاله کــه ایــران پــای روســیه را بــه دخالــت نظامی در ســوریه کشــانده 
یا اینکه روســیه بــا اراده خــود و بــر مبنــای نگــرش اســتراتژیک منافــع و تهدیدها بــه دخالت 
در ســوریه پرداخته امــا ایــران از منظر روســیه یک نیــاز نظامی ضــروری در دو ســال اخیر 
ــی را در  ــان و نیروهــای زمین ــرل شــبه نظامی ــران و متحدانــش کنت ــه شــمار مــی رفــت. ای ب
اختیــار داشــتند امــا در مقابــل نقــش آفرینــی روســیه بــه تنهــا حمایــت هوایــی محــدود شــد. 
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البتــه روســیه و ایــران نمــی تواننــد از یکدیگر چشــم پوشــی کننــد. ایــن دو کشــور پا بــه پای 
یکدیگــر در کســب دســتاوردها ســهیم بودنــد. هنگامی کــه روســیه و ایــران در مســیر رقابت 

بــا یکدیگــر قــرار گرفتنــد کارشــان بــه شکســت و ناکامــی کشــید.
ــران در ســوریه  ــه ای ــک ضــرورت نظامــی ب ــه چشــم ی ــر ب 3-روســیه در دو ســال اخی
نگریســته امــا اینــک ایــران از منظــر روســیه به یــک ضــرورت سیاســی بــرای تکمیــل راهکار 
سیاســی مــورد نظــر روســیه تبدیــل شــده اســت. بــا ایــن حــال امــا تهــران مانــع بــر ســر راه 
ــا تهــران  پــروژه بــزرگ روســیه بــه شــمار مــی رود. ایــن پــروژه فراتــر از ائتــالف کوچــک ب

اســت.
 4-آمریــکا و ترکیــه و تــا حــدودی اســرائیل بــا ایــران بــر ســر روســیه در ســوریه رقابــت 
مــی کننــد. هــر چقــدر روســیه بــه ایــن کشــورها نزدیــک تــر شــود بــه همــان انــدازه از ایــران 

فاصلــه خواهــد گرفــت.
5- آمریــکا عــزم خــود را بــرای گســترش حضــور نظامــی در ســوریه جــزم کــرده امــا بــا 
اســتناد به گفت و گوهــای دونالــد ترامــپ و والدیمیر پوتین در حاشــیه نشســت ســران گروه 
بیســت در هامبورگ آ�ــان ایــن کار از طریــق تفاهــم با روســیه صورت مــی گیــرد. توافق بین 
رئیس جمهــور دو کشــور بــر ســر آتش بــس در جنــوب ســوریه بســتر مهمــی بــرای تفاهمات 
بین آمریــکا و روســیه در آینده فراهــم می کننــد. آمریکا بــه چنین تفاهماتــی تمایــل دارد. [45] 
کمــا اینکــه آمریــکا بارهــا بــر فروپاشــی ائتــالف بیــن روســیه و ایــران تاکیــد کــرده و در عین 
حــال افــزوده «بــا طــرف هایــی کــه بــا ایــران همــکاری مــی کننــد گفــت و گــو نمــی کنــد.» آیا 

واشــنگ� مســکو را در دو راهی ایــران یــا آمریکا قــرار خواهــد داد؟ [46]
6- از طرفــی ترکیــه هــم عالقمنــد بــه «دلجویــی از روســیه» اســت. زمزمــه هایــی اینــک 
دربــاره «ائتــالف اســتراتژیک بیــن ترکیــه و روســیه» شــنیده مــی شــود. ترکیــه بــر ایــن بــاور 
اســت رابطه میــان ایــران و روســیه «از ســطح هماهنگی اســتراتژیک فراتــر نمــی رود و نمی 

تــوان اســم آن را ائتــالف اســتراتژیک»  گذاشــت. [47]
شــرکت «گاز پروم» روســیه و شــرکت ســهامی خطوط لولــه نفــت و گاز ترکیــه «بوتاش» 
بــر ســر شــروط تامیــن مالــی پــروژه خــط لولــه گاز «جریــان ترکیــه» بــه توافــق رســیدند. این 
توافــق زمینــه ســاز همــکاری هــای گســترده بیــن ترکیــه و روســیه شــد. موفقیــت ایــن پــروژه 
ســود سرشــاری به جیب روســیه ســرازیر می کنــد و گاز روســیه را از طریق ترکیه بــه اروپا 
منتقــل مــی کند. بدیــن ترتیــب روســیه نیــازی بــه انتقــال گاز خــود از مســیر پرخطــر اوکراین 

[48] ندارد. 
والدیمیــر پوتیــن رئیس جمهــور روســیه به روابــط نزدیک بــا دونالــد ترامپ رئیــس جمهور 
ــژه  ــز در ســوریه توجــه وی ــت از راهــکار مســا�ت آمی ــه حمای ــب واشــنگ� ب ــکا و ترغی آمری
دارد. مســکو و اســرائیل بــه یــک ســری تفاهماتــی بــا یکدیگــر در ســوریه دســت یافتــه انــد. 
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ایــن توافقــات خواســته هــای اســرائیل از روســیه دربــاره حضــور ایــران در ســوریه را نیــز 
دربــر مــی گیــرد. اســرائیل اعــالم کــرد کــه روســیه دربــاره «آتــش بــس در جنــوب ســوریه»  
بــه اســرائیل اطمینــان خاطــر داده اســت. روســیه و آمریــکا بــر ســر آتــش بــس در درعــا و 
ســویدا و قنیطــره بــه توافق رســیده انــد. [49] بــا توجــه به کلیــه عوامــل یاد شــده و عــزم ترکیه 
و روســیه بــرای گســترش روابــط مشــترک می تــوان بــه ایــن نتیجه رســید کــه مراکــز تصمیم 
ســاز در ایــران با چالــش های جــدی در خصــوص تنظیــم روابط بــا روســیه در مرحلــه آینده 
رو بــه رو هســتند. حضــور شــرکای جدیــد روســیه در ســوریه و رنگ باخــ� عملیــات نظامی 
و تاکیــد بــر راهــکار سیاســی در ســوریه که هــم اکنــون با وجــود دشــواری هــای فــراوان در 
جریــان اســت منجر بــه کم رنــگ شــدن حتمــی روابط بیــن دو کشــور مــی شــود. رونــد روابط 
بین دو کشــور بر اســاس فراز و نشــیب هــای روابــط بین آمریــکا و روســیه تنظیم می شــود. 
ــه شــمار  ــران و روســیه ب ــط ای ــرای رواب ــوی ب ــع مشــترک و ریشــه دار پشــتوانه ق ــا مناف ام
رفتــه و از تنــزل روابــط بیــن دو کشــور بــه ســطحی پاییــن تــر از ســطح «ائتــالف اجبــاری» 

جلوگیــری مــی کنــد.
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ایرانیـه. شـماره ۱۸۹. اکتبـر ۲۰۱۶. ص۳۳-۳۲.
[49]  رائد حبر: مسـکو بـه رعایت نیازمنـدی های امنیتی اسـرائیل پایبنـد اسـت. روزنامه الحیـات. ۱۸ جوالی 
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