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سمیه پسندیده

چکیده
ایران و روسیه در دوره پس از جنگ سرد ،باا در

وعاتیت ژئوپلتیا  ،نیازهاا

داخلی متقابل و نیازها محیط پیرامونی خود بستر مناسبی را بارا هکااار پیااا
کردهانا ،اما هنوز چناناه بایا ،گسترش نیافته است .با توجه به وعتیت جغرافیاایی
و منافع ملی دو کشور ،یای از زمینهها مناسب برا توسته هکاار ها میان ایران
و روسیه ،تتامالت در زمینه تأ مین نیازهاا امنیتای اسات .مقالاه حاعار باا روش
توصیفی -تحلیلی و با هاف بررسی روابط امنیتای و هکنناین نگااه دو دولات باه
یاایگر ،به این پرسش میپردازد که چرا ثبات و امنیات در منققاه بایاا در نتیجاه
هکاار ایران و روسیه تأمین گردد و تتامل سازناه ایران و روسیه است که ثبات
و امنیت منققه را در پی خواها داشت.
کلیدواژهها :ایران ،روسیه ،روابط امنیتی ،دریا خزر ،قفقاز ،خاورمیانه ،هژمونی آمریاا
* دانشجو دکتر متاولوژ علوم سیاسی در دانشگاه تربیت مارس مساو /روسیه
فصلنامه مقالتات راهبرد  سال هفاهم  شکاره اول  بهار   5939شکاره مسلسل 69
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مقدمه
موقتیت ژئوپلتی

ایران باعث شاه این کشور ،به صورت طبیتای باه یاای از کاانونهاا ماؤثر

امنیتی در منققه و حتی فرامنققه تبایل گردد ،به طور که هر گونه شالگیر ترتیباات امنیتای،
به ویژه در منققه باون حضور و مشارکت فتال جکهور اساالمی ایاران از چشاماناااز ماوفقی
برخوردار نخواها بود .تغییرات ژئوپلیتیای پس از جنگ سرد زمینهها و انگیزهها سیاسای بارا
هکاار ها گستردهتر میان ایران و روسیه را در عرصهها مختلف فراهم کرد .در عرصه کنونی
سیاست بینالکلل ،روسیه و البته چین به هکاار استراتژی

با ایران نیاز دارنا و ایان هکااار ،

بخشی از استراتژ دفاعی آنها در برابر تهایاات آمریاا و اروپا به حساب میآیا .از طرف دیگر،
دژ اوراسیا باون ایران عتیف خواها بود .پیادهساز جریان مخالف در خاورمیانه کاه ساناریویی
از سو آمریاا بود ،موانع بسیار را سر راه ایاالت متحاه قرار داد که یای از آنهاا ساوریه باود،
چراکه تکام محاسبات آمریاا را در هام شاسات .آمریااا در ندار داشات روسایه و ایاران را در
گردابی که نققه آغاز آن خاورمیانه و نققه پایان آن منققه خزر و ولگاا در روسایه اسات ،باه دام
بیاناازد .القاء ایائولوژی

و نفوذ غیر قابل کنترل جریانها رادیاال اخیر در خاورمیانه از طریا

قفقاز به روسیه برا این کشور نامقلوب و به هکان اناازه نیز برا ایران نامقلوب اسات ،چراکاه
منققه ماوراء قفقاز دروازها گشوده برا ایران به شکار میآیا (داالکیان .)1051 ،پس بایا توجاه
داشت که در برابر این تحوالت ،غرب هکننان به تکهیاات گوناگونی برا استفاده اساتراتژی

از

آشوبها مناط مجاور ایران و روسیه میانایشیاه است.
کشورها برا دستیابی به منافع و هافهایشان در عرصه بینالکللای تاالش مایکنناا ،اماا
چون سایر کشورها نیز در تالش برا کسب منافتشان هستنا ،این منافع در محیط بینالکلل باا
هم برخورد میکنا و در این حالت است که بساتر مناساب بارا هکااار دو کشاور فاراهم
میگردد .بحثی که این نوشتار دنبال مینکایا زمیناهسااز شاالگیار سائواالتی از ایان قبیال
میگردد که آیا منافتی که به صورت مشاتر میاان دو کشاور وجاود دارد ،از اهکیات امنیتای
برخوردار است؟ تتامالت امنیتی ایران و روسیه از حیث شناسایی تتارضها و تواف ها چگوناه
ارزیابی میگردد؟ و چگونه میتوان گفتکان موجود در هکاار ها ایران و روسیه را به سکت
امنیتساز هاایت کرد؟
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ایران و روسیه میتواننا باا تتامال باه تحاایم محایط پیراماونی خاود برردازناا و از گساترش
جاالها سیاسی ،منازعات ندامی و تتارعات محیقی به داخل مرزها خود جلوگیر و با ایجااد
ثبات بینالکللی ،حتی محیط داخلی خود را بازسااز کنناا .در حاال حاعار ،حاوزههاا مختلاف
ژئوپلتیای مشتر میان ایران و روسیه مثل دریا خزر ،منققه قفقاز و آسایا مرکاز تحات نفاوذ
غرب قرار گرفته است .هاف اصلی غرب از ایجاد تشنج در منققه ،تحات کنتارل درآوردن قاارت
منققها ایران و فاراسیون روسیه است ،چراکه آمریاا هکان گونه که «جیکز کلرار» 5رئایس ساازمان
اطالعات ملی آمریاا نیز اعالم کرده ،کشورها ایران ،روسیه و چین را نه تنها تهایا بارا امنیات
ملی ایاالت متحاه ،بلاه برا تکام کشورها جهان میداناا ) .)rosbalt.ru, 2013باه عناوان نکوناه،
ایاالت متحاه واقف است که انواع تحریمها علیه ایران منجکله امتناع اتحادیاه اروپاا از خریاا نفات
ایران به مندور ساقطکردن حاومت ایران کارساز نخواهاا باود ،بناابراین الزم اسات تاا قاارت آن
کنترل شود .از طرف دیگر ،حضور جاسوسان روس در ایاالت متحاه نیز به عنوان تهایاا شاناخته
میشود که به ویژه فتالیتها اقتصاد آمریاا را زیر ندر دارنا و اطالعاات آن را باه کشاور خاود
انتقال میدهنا .بنابراین ،بیاار ایران و روسیه برا حفظ قارت خود در منققه با تایه بر مواعاع و
منافع مشتر  ،عاملی در جهت اتحاد استراتژی

آنها خواها بود .به عباارتی ،هار میازان کاارگزاران

حوزه دفاعی -امنیتی شناخت بهتر نسبت به چشمانااز گفتکان امنیتی حاکم بر روابط میاان روسایه
و ایران داشته باشنا ،بهتر میتواننا قواعا باز را به سکت امنیتساز کانالیزه نکاینا.

الف .امنیت و منافع مشترک ایران و روسیه
در تبیین مفهوم امنیت میتوان به مبانی ندر ماتب کرنها و به ویژه آراء «بر بوزان» رجوع
کرد .تتریف جایا مفهوم امنیت توسط «بر بوزان» به سالها  5390بازمیگردد ،هنگامی که
برا اولین بار «ندریه مجکوعه امنیتی کالسی  »1را در ویرایش اول کتاب «ماردم ،دولاتهاا و
هراس »9در سال  5399مقرح نکود .بوزان در این ندریه ،دو گام مهم برداشت :نخست توجه به
سقح تحلیل منققها بر پایه ماهیت رابقها امنیت و در آن به عنوان پایااه باه هام وابساته،
1. James Klepper
2. Classical Security Complex Theory
3. People, State and Fear
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دوم ترسیم طیف کاملی از الیهها تحلیل ) .(Buzan, 1983: 105-115بنیان ندریه امنیتی جایا
بوزان بر این فرض استوار بود که پایان جنگ سرد سبب آغاز ناامنیها بسیار گساتردها شااه
که ریشه در محاودیتها دیاگاهها واقعگرایانه و جهانگرایانه از ماهیت و ابتاد امنیات دارد،
باین ترتیب که ماتب واقعگرا با تلقی دولت به عنوان یگانه مرجع امنیت و نیز ماتب جهانگارا
با تلقی ندام بینالکلل به عنوان یگانه مرجع امنیت از کانون تاوین حرکاتهاا اصالی منققاه
غفلت کردهانا .بنابراین ،الزم است برا ارائه فهم مناساب از سرشات و سرنوشات امنیات باه
ساختار منققه و ویژگیها کشورهایی که در منققها خاا

قارار دارناا و از مساائل امنیتای

مشابهی برخوردارنا ،توجه کرد .بوزان مجکوعه امنیت منققها را ایان گوناه تتریاف مایکناا:
«مجکوعها از واحاها که فرایناها اصلی امنیت ،ناامنی یا هر دو آنها به گوناها باا یااایگر
مرتبط است که مسائل امنیتی آنها به صورت منققی نکیتوانا جااا از یااایگر ماورد تجزیاه و
تحلیل قرار گیرد یا حل و فصل شود» (.)Buzan, Waver and Dewilde, 1998: 201
در مقالتات جایا امنیت ،ابتاد متتاد به مفهوم آن افزوده شاه و امنیت به مفهومی چنابتاا
تبایل شاه که از مباحث زیستمحیقی و اقتصاد گرفته تا تهایاات ندامی را شامل مایشاود.
برا ترسیم شرایط امنیتی بایا اقاام به شناسایی تهایاات نکود و برا مصونمانان از خقرات
احتکالی نیز ،راهکارها مقابله با تهایاات یا خنثیساز آنها را مورد توجه قارار داد و در ایان
راستا به طرح مسئله امنیت ملی کشورها پرداخت و برنامهها امنیتی را طور تاوین کرد کاه
مجالی برا بررسی فرصتها موجود باشا.
امنیت ،مفهوم جایا است که با پیاایش پایااه ملای در دوران متاصار پایااار شااه اسات.
نویسااناگان روس مفهااوم امنیاات را حفا اات از زناااگی ،منااافع حیاااتی اشااخا
سازمانها در برابر تهایاات بالقوه و بالفتل میداننا

 ،جامتااه و

).(arient.ru, 2012

در این نوشتار ،امنیت شامل توانایی کشور در رفاع تهایااات و چاالشهاا خاارجی علیاه
حیات سیاسی یا منافع ملی خاود در ندار گرفتاه شااه اسات .بارا محافدات از امنیات کشاور
روشها متتاد در ندر گرفته میشود ،به عنوان مثال ،استراتژ ندامی یای از این ابزارهاسات
که در دوران جنگ سرد اهکیت بسیار داشت .روش دیگار ،بهارهگیار از سیاسات خاارجی و
دیرلکاسی است که در این نوشتار ،بر این روش تکرکز خواها شا.
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ب .مفهوم و ابعاد امنیت در روسیه
بر اساس تتریفی که سرویس امنیتی فاارال فاراسایون روسایه 5از امنیات ملای در فاراسایون
روسیه ارائه داده است« :این مفهوم شامل حفا ات از مناافع حیااتی فارد ،جامتاه و دولات در
حوزهها مختلف زناگی از تهایاات خارجی و داخلی و هکننین حصول اطکینان از توساته
پایاار کشور است» ( .)www.fsb.ruساختار مفهوم امنیت ملی روسیه شامل موارد زیر است:
 امنیت دولت؛ حفا ت از دولت در برابر تهایاات داخلی و خارجی امنیت اجتکاعی؛ حفا ت از فرد و جامته در برابر تهایاات داخلی امنیت محیط زیست و بالیا طبیتی امنیت اقتصاد امنیت انرژ امنیت اطالعاتوالدیکیر پوتین در  6ژانویه سال  1000میالد  ،در یاای از اقااامات خاود باه عناوان کفیال
ریاست جکهور روسیه ،سنا را طرح و مفهوم امنیت ملی روسیه را تصویب کرد .اولویتهاا
موجود در این سنا به شرح زیر است scrf.gov.ru( :شورا امنیت فاراسیون روسیه)
 اولویت نخست ،تقویت اقتصاد روسیه است. اولویت دوم ،توجه به کشورها مشتر الکنافع و هکسایه است .روسیه خواهان آن است تااعکن گسترش روابط خود در زمینهها امنیتی و اقتصاد با این دولاتهاا ،نفاوذش را در
این مناط توسته بخشا.
 دیگر اولویتها سیاست خارجی این کشور مبارزه با تروریسم و جااییطلبی قومی ،تأکیاابر نقش محور سازمان ملل در عرصه بینالکللی ،حکایت از ح حاککیت کشورها ،ایجاد
ثبات استراتژی

در جهان و مقابله با طرح دفاع موشای آمریااست.

 جلوگیر از استقرار ندام ت ققبی ،از دیگر اولویتها سیاست خارجی روسایه اسات .ازجکله مهمترین اهاافی که روسیه دنبال میکنا ،تالش در جهت جلاوگیر از ایجااد نداام
ت ققبی است.
)1. федеральная служба безопасности Российской федерации (FSB
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در مورد تتریف «امنیت دولت» نیز بایا گفت بر اساس تتریفی که روسهاا ارائاه دادهاناا،
این امر شامل یاسر اقاامات سیاسی ،اقتصاد  ،اجتکااعی ،نداامی و حقاوقی اسات کاه باه
مندور حفظ دولت ،تکامیت ارعی و شناسایی متخاصکان کشور و هکنناین ،مخالفاان داخلای
انجام میگیرد ،ارتش ،سرویسها اطالعاتی و هکننین ارگانهاا اجارا قاانون نیاز مسائول
برقرار امنیت دولت هستنا « .)oval.ru، Карпушин(5امنیت ندامی» نیاز بخشای از سیاسات
دولت است که دربرگیرناه ندرات و مقررات رسکی است و دولت برا ساختوساز نداامی و
آموزش نیروها مسلح برا جنگ و روشها و ابزارها برا اداره آن ارائه کرده است .موارد
که امنیت ندامی روسیه را تهایا میکنا ،عبارتنا از( :پاولف)narod.ru, 1003 ،
 برتر دیگار کشاورها بار روسایه در عرصاههاا نداامی باه ویاژه در نیروهاا هساتهااستراتژی  ،هم در زمینه توسته فنی و هم در زمینه توسته اطالعاتی و نرمافازار و هکنناین
تسلیحات استراتژی  .به هکین دلیل هم بازساز ارتش روسیه ،یای از برناماههاا بلناا ایان
کشور جهت تاامل بخشیان به صانایع دفااعی اسات و باا دساتور مساتقیم والدیکیار پاوتین
مارنیزاسیون نیرو دریایی روسیه در اولویت اول قرار گرفته است.
 تشایل سیستم سرر دفاع موشای به صورت یاجانبه در جهان و استفاده نداامی از فضاا کاهمیتوانا منجر به مسابقه تسلیحاتی جایا شود.
 گسترش سالحها هستها  ،شیکیایی و بیولوژیای؛ برا پیشگیر از ایان تهایاا روسایهجایگاه خود را به عنوان قارتی هستها تتریف نکوده که میتوانا در رابقه با دشاکنان باالقوه
متوسل به بازدارناگی هستها شود و ح مقابله هستها با اقااامات متجاوزاناه علیاه خاود و
متفقین خود حتی به روش هستها را محفوظ میدانا.
 تولیا سالحها کشتار جکتی و حتی اجزایی از آن. مسئله انرژ ؛ کارشناسان روس به این نتیجه رسیاهانا که افزایش تقاعاا انارژ در آینااهمیتوانا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منجر به جنگ شود ،باه هکاین دلیال حتای باا علام
احتکال وقوع بحران اقتصاد میان صرفکنناگان اروپایی سرمایهگذار هاا کاالن در حاوزه
انرژ در این کشور صورت میگیرد ).(www.kapital-rus.ru, 2013
1. Karpooshin
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پوتین در آخرین روزها ریاست جکهور خاود در دوره قبال و باه منداور هامپوشاانی
دکترین ندامی جایا روسیه دستور داد طی برنامه بلنامات به توسته صنایع ندامی و دفاعی تا
سال  1010اقاام شود ،چراکه با مارنشان دنیا کنونی ،تهایااات موجاود در آن نیاز ماارن
شاهانا .بنابراین ،عرور است صنایع ندامی در حا بهروز شونا که به راحتی بر تهایااات
موجود غلبه نکاینا؛ اما زمان انتخابات ریاست جکهور روسیه در سال  ،1051پاوتین باه ایان
نتیجه رسیا که برا حفا ت و توسته این کشور نیاز به مارنساز در تکام حاوزههاا وجاود
دارد .به هکین دلیل ،مارنساز روسیه را به صورت عکلی و همزمان با دوره جایاا ریاسات
جکهور آغاز نکود

).(Izvestia.ru, 2012

ج .ارزیابی اشتراک منافع ایران و روسیه
 .1دریای خزر
دریا خزر به عنوان منققها استراتژیای و نیز اقتصاد  -تجار  ،نقش مهکای در رواباط ایاران و
روسیه ایفا میکنا .پیش از هر چیز بایا گفت روسیه در دریا خزر به اتحاد استراتژی

با ایران نیااز

دارد ،اگرچ ه سیاست و منافع روسیه در این منققه تاا حااود روشان اسات و البتاه سیاسات ایان
کشور به وعوح زیر سئوال است .نفوذ سیاسی ،اقتصاد و فرهنگی روسیه در آذربایجاان ،قزاقساتان
و ترککنستان به طور چشمگیر رو به کاهش است .واقتیت اماروز در ایان منققاه ایان اسات کاه
دولتها استقاللیافته پس از شورو عالقهمنا به داشتن سیاست خارجی مستقل هساتنا تاا از آن
طری قارت سیاسی و توان اقتصاد خود را افزایش دهنا و در این میان ،دستیابی به ایان عالیا را
در سایه هکاار با ایاالت متحاه میبیننا ،اگرچه تا حاود نگاران واکانش کارملین نیاز هساتنا.
روسیه در حوزه دریا خزر بایا با ایاالت متحاه ،اروپا ،چین و حتی ترکیه رقابت نکایاا ،از طرفای
هکین شرایط نیز برا حفظ امنیت مرزها شکالی ایران عرور است؛ اما این گونه که به ندر مای-
رسا اهکیت هکاار فاراسیون روسیه و ایران حااقل توسط سیاستکااران تا حااود دسات کام
گرفته شاه است ( .)iran.ru, 2012اگرچه در حال حاعر ایران تا حاود مواعع روسیه را در ایان
مورد منفی ارزیابی کرده است ،اما تالش مینکایا توازن موجود در روابط خاود باا روسایه را حفاظ
نکایا .روسها نیز به این مهم واقف هستنا که در نهایات امار ،اجکااع بااون ایاران در ایان منققاه
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اماانپذیر نیست .ایران تکایل دارد روسیه نفوذ سنتی خود را در کشورها شاورو سااب واقاع در
حوزه خزر حفظ نکایا تا باین ترتیب در برابر تهایا غرب و به ویژه ایاالت متحاه قارت بیشاتر
داشته باشا .از این ندر ،منافع ایران و روسیه در وعتیت همگرایی قرار دارد ،چراکاه ایان دو کشاور
با تأکیا بر مواعع مشتر خود میتواننا مانع از مااخلاه نیروهاا خاارجی در اماور دریاا خازر
شونا .در پاییز سال  1055،زمانی که ککسیون اتحادیه اروپا مذاکره با آذربایجاان و ترککنساتان مبنای
بر ساخت خط لوله انتقال گاز موسوم به ترانس خزر را در دستور کار قرار داد ،نشاان داد کاه قصاا
دخالت مستقیم در تتیین وعتیت حقوقی دریا

خزر را دارد ،اما ایران و روسیه میتواننا به عناوان

سا محاکی در برابر طرح اتحادیه اروپا در منققه خزر باشنا .برا ساخت این خاط لولاه ،موافقات
هر پنج کشور ساحلی الزم است ،اما ایران و روسیه ندر مخالف خود را عاوض نکایکنناا .ایاران و
روسیه برا تأمین منافع امنیتی خود نیاز دارنا به سقح باالتر از هکاار ها دست یابنا ،باه هکاین
دلیل هم احتکال حضور ایران در اتحادیه اوراسیایی و تبایلشان ایران به یای از شارکا آن مقارح
شاه است (.)vestikavkaza.ru, 2012
در این میان ،به رغم وجود برخی همگراییها ،وعتیت نامتقارن از لحااظ نداامی و هکنناین
توزیع نامتقارن آن میان  1کشور از مسائل حیاتی خزر است .در پی بروز اختالف روسیه با اکراین
قبل از الحاق شبهجزیره کریکه به روسیه ،بخش اعدم ناوگان روسی که در شبهجزیاره کریکاه در
دریا سیاه مستقر بود ،به منققه خزر منقل گردیا .در حال حاعر ،روسیه حااقل  501ناو مجهاز
در دریا خزر دارد و به دلیل شکار باال ناوگان ندامی خود در خزر ،بیشتر از سایر کشاورها باه
دنبال حااکثر استفاده از پهنه آبی خزر است .قارت ندامی روسیه در خزر منجر به گسترش نفاوذ
این کشور در منققه شاه که به طبع از جهاتی به عرر ایران است .بایا پذیرفت که روسیه قاارت
بالمنازع دریا خزر است و با فاصله زیااد پاس از روسایه ،ایاران قارار دارد ،سارس قزاقساتان،
آذربایجان و ترککنستان هستنا .از طرفی ،اختالفها میان کشورهاى ساحلى به خصو

در زمینه

استفاده از منابع دریاى خزر و تقسیم آن ،موجب افازایش مااخلاه خاارجى در منققاه نیاز شااه
است .کشورهاى شکالى ساحل خزر با توجه به منافع خود متاهااات میاان ایاران و شاورو در
سال  5315و  5340را نادیاه گرفته و باه متاهااات جایاا روى آوردهاناا .بانبسات فتلاى در
مذاکرات این کشورها نیز تا حاودى به هکین متاهاات جایا برمىگردد که باون حضاور ایاران
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و به صورت دو یا سهجانبه منتقا شاهانا؛ اما متأسفانه تأکیا صارف بار متاهااات میاان ایاران و
شورو باعث خنثىشان نقش ایران و قرارگرفتن آن در موقتیت غیر مؤثر شاه و هکین امار نیاز
آیناه دریا خزر را مبهم کرده است.

 .1قفقاز
میلیونها نفر از مردم ایران به لحاظ قومی و خویشاونا دارا ریشاههاا مشاتر باا اقاوام
ماوراء قفقاز ،آسیا مرکز و خاورمیانه هستنا .ترکیب زبانی مشتر با تاجی ها و افغانها و
هکننین میان تر ها در عراق و ترکیه باعث شاه از مندر امنیت ملی ،بین ایاران و کشاورها
هکسایه ،منجکله روسیه ارتباطات خوبی برقرار گردد .منافع امنیتی روسایه در منققاه قفقااز باه
اناازه ایران و یا شایا هم بیشتر از ایران حساس و حائز اهکیت اسات .در قفقااز شاکالی میاان
ایران و روسیه بیشتر منافع مشتر وجود دارد تا زمینهها رقابت ،بنابراین هکین مسائله عامال
مهکی برا تأمین منافع امنیتی به شکار میآیا .به عنوان نکونه ،در صورت جاایی قفقاز شکالی
از روسیه و یارارچگی آنها با دولت ترکیه ،نه تنها برا روسایه بلااه بارا ایاران نیاز تهایاا
بزرگ به شکار میآیا و مکان است تبایل به محلی برا درگیرها ندامی در منققه شود .باه
هکین دلیل روسها از بابت فتالیتها ایران در چنان و داغساتان خااطر آساوده دارناا و
میداننا این اقاامات جنبه عا روسی ناارد (.)www.imperiya.by, 2012
اهااف امنیتی دارا اولویت ایران در منققه قفقاز به شرح زیر است:
 پیشبینی نفوذ ترکیه و محاودکردن فتالیتها آنان و جلوگیر از رشا پانترکیسم. -جکعآور مجکوعها از اطالعات استراتژی

از سرویسهاا اطالعااتی منققاه و بررسای

تأثیر آنها بر جامته اسالمی.
 مبارزه با جنبشها وهابی و سازمانها حکایتکنناه آنها.ایران شری

بسیار مهکی در برقرار ثبات و امنیت در منققه قفقاز برا روسیه به حسااب

میآیا .بسیار از کارشناسان روس بر این عقیاه هستنا کاه بتاا از جنگای کاه میاان دولات
روسیه و چننها به وقوع پیوست ،تهران نقش مهکی در کااهش نگارش منفای جهاان اساالم
نسبت به مساو ایفا کرده است .میتوان گفت محور مساو -تهاران در منققاه قفقااز در تکاام
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جهات خود توجیهپذیر است .نه پانترکیسم متکرکز بر ترکیه ،نه وهابیت در عربساتان ساتود
و یا پانعربیسم ،هیچ کاام نه تنها برا ارتقاء منافع روسیه مفیا نیسات ،بلااه تهایاا بارا
امنیت ملی روسیه به شکار میآیا .روابط مایریتشااه میاان روسایه و ایاران تاا حاا زیااد
میتوانا در نقش عامل تتایلکنناه میان روسیه و جهان اسالم باشا .در منققه ماوراء قفقاز ،در
بسیار موارد مثل درگیر ها منققها و مسئله انرژ  ،منافع این دو کشور با یاایگر تقااب
دارد .در مااورد قاارهبااا  ،تهااران بااا مساااو اتحاااد عکاال دارد و هاار دو کشااور مخااالف رشااا
«آتالنتیسیزم »5در قفقاز هستنا و بستر مناسب برا ایجاد اتحاد مستحام ژئوپلتیای در اوراسیا
وجود دارد .در کل بایا گفت تهران از قارت مساو و روسیه از اقتاار ایران در جهان اسالم به
مندور تأمین نیازها امنیتی خود بهره میبرنا.

 .6آسیای مرکزی
تجزیه و تحلیل رخاادها دو دهه اخیر حاکی از آن است که ایران و روسیه تکایل دارنا صلح و
ثبات را در فضا اوراسیایی مقاب با حقوق باینالکلال برقارار نکایناا و نقاش کلیاا در حال
مشاالت بزرگ بینالکللی ایفا کردهانا .مسائلی ماننا تأمین امنیت هستها  ،برقرار صلح و ثبات
در آسیا میانه و قفقاز ،افغانستان ،عراق ،مسائل مربوط به دریا خازر ،مشاارکت در فرآینااها
یارارچهساز منققها و حضور در پروژهها انرژ و حکلونقل بینالکللی ،از جکله اقاااماتی
است که با مشارکت ایران و روسیه انجام میگیرد .ایران برا روسیه شری

استراتژی

خوب در

منققه آسیا مرکز به شکار میآیا ،چراکه دو کشور از سو افاراطگرایای قاومی و ماذهبی و
هکننین قاچاق مواد مخار در آسیا مرکز مورد تهایا مشتر هستنا .روسها به خوبی در
کردهانا که ایران اسالمی و تشیع ایرانی هیچ تأثیر بر مسلکانان روسیه که تقریباً بیش از نیکای از
آنها اهل سنت هستنا ،ناارد .آنها عامل ایران را در تحری

رادیاالیسم اسالمی خنثی میداننا ،اما

از طرف دیگر میداننا که در کل ایران عامل بازدارناه قو در مناقشات قاومی و ماذهبی آسایا
مرکز

است ).(www.eurasialaw.ru, 2013

1. Atlanticism
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«زبیگنیو برژینسای» 5سیاستکاار آمریاایی ،سال  5336داستانی را بر زبانها انااخت کاه هااف
اصلی جکهور اسالمی در آسیایی مرکز صاور انقالب اسالمی به آن است ( .)iran.ru, 2012ایان
انایشه تا ماتها طوالنی حساسیت روسیه و دیگر کشورها آسیا مرکز را برانگیخات ،اتفاقااً
نه تنها با گذر زمان هیچ نشانها از فتالیت دکترین شیته در آنجا دیاه نشا ،بلاه ایران به شاات باا
فتالیتها رادیاال پانترکیسم ،پرورش وهابیت از سو عربستان ستود و افاراطگرایای ماذهبی
از سو پاکستان و افغانستان به مبارزه پرداخت .کال فتالیاتهاا ایاران در آسایا مرکاز در دو
حوزه فرهنگ و اقتصاد خالصه شاه است ،هکننین مبارزه با تروریسام و قاچااق ماواد مخاار کاه
امنیت ملی ایران را تهایا مینکایا .از دیگر مشاالت عکاه روسیه در آسیا مرکاز قاچااق ماواد
مخار ،جلوگیر از رفتوآما جنایتااران ،انتقال غیرقانونی تسلیحات و قاچاق مواد خاام اسات ،کاه
این مسئله به طور مسقیم امنیت داخلی روسیه را مورد تهایا قرار میدهاا .مسااو در تاالش اسات
با استفاده از رفیتها سیاسی ،اقتصاد  ،ندامی و دیگر تواناییها جکهور ها منققه در جهات
تقویت روسیه و تقویت موقتیت سیاسی و بینالکللی آنها بهره برد و مانع تبایل جکهور ها به عامال
فشار سیاسی و عام توازن علیه روسیه گردد.
وجود بازیگران خارجی به ویژه آمریاا در منققه آسیا مرکز  ،باه هار دلیلای کاه باشاا،
پیاماها منفی زیاد برا روسیه و ایران به بار خواها آورد .حااقل ایان پیامااها آسایب باه
هکاار ها منققها  ،تضتیف اعتکاد بین دولتها منققه و دامنزدن باه مشااالت درونای
کشورها آسیا مرکز خواها بود .رویارد جکهور اسالمی به مسائل این منققه هامراساتا
با منافع ملی و امنیتی روسیه است به هکین دلیل نیز حااقل درگیر میان این دو کشور وجاود
دارد ،بنابراین این امر ی

پیشفرض مناسب برا انجام اقاامات امنیتای و هکااار دوجانباه

میان تهران و مساو به شکار میآیا.
در این میان ،ناته ا وجود دارد که توجه به آن حائز اهکیت است .اگرچه موعع ایاران
هکواره بر مخالفت با حضور آمریاا و غرب در منققه آسیا مرکز بوده و از این لحاظ باا
روسیه اشتراکاتی داشته ،اما این مسئله نبایا به پذیرفتن دخالات و سالقه روسایه در آسایا
مرکز گردد ،چراکه طی چنا سال گذشته ،روسیه کشور باه کشاور ،تاالش خاود را بارا
1. Zbigniew Brzezinski
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کاستن از نفوذ غرب در اقکار شورو ساب به کار گرفته است ،اما نتیجاها کاه باه هکاراه
داشته ،بر هم زدن ندم و امنیت در برخی کشورها (آسیا مرکز ) بوده است ،عاکن اینااه
نقااش روساایه و اهکیاات ایاان منققااه باارا آن کشااور را نبایااا نادیاااه گرفاات .اقاااامات و
دخالتها آشاار روسیه در این کشورها ،رقابتزا و ناامن کنناه محیط امنیتی آسیا مرکز
میباشنا؛ منققه ا که باه خاود خاود نیاز دارا چاالش هاا و مشااالت بسایار اسات.
پیام اها غیر مستقیم دخالت ها و ناآرامیها می توانا باه صاورت فقااان امنیات در مرزهاا،
گسترش قاچاق ،تهایاات تروریسم و کاهش توجه مقامات این کشورها به مسائل داخلای و
اقتصاد

اهر شاه و چالش ها امنیتی بنیاد موجود در منققه را تشایا کنا.

 .1خاورمیانه
موقتیت جغرافیایی خا

خاورمیانه باعث شاه این منققه تبایل به پل ارتباط تجار بین ساه

قاره جهان باشا ،از طرفی هم هور سه دین بزرگ اسالم ،مسیحیت و یهودیت و وجود میازان
زیاد از منابع و ذخایر نفت و گاز ،اهکیت خاورمیانه را جهانی نکود .خاورمیانه پس از جناگ
جهانی دوم به مرکز رقابتها بینالکللی تبایل شا .روسیه هم باا اساتراتژ خاا

خاود در

زمانها مختلف و در دوران تزارها ،اتحاد شورو و نیز بتا از فروپاشی شورو  ،به ویژه پس
از حوادث یازده سرتامبر ،هکواره برا حفظ جایگاه سنتی خود در این منققه تالش نکوده است.
امروز روسیه از هر گونه شباهت با دولت شورو ساب به دور است .اکنون این کشاور تاالش
میکنا نسبت به سیاستها گذشته خود موف تر و مبتارانهتر عکل نکایا و از اعکال اشاتباه و
خقا انجامشاه در زمان شورو ساب کامالً درس گرفته است .روسیه تالش دارد باه جهاان
بفهکانا که نکیتوان و نبایا نقش روسیه را در حل مشاالت محیط بینالکلال نادیااه بگیرناا،
حال این مسائل مربوط به هر گوشاه جهاان کاه باشاا (  .)rus.ruvr.ru, 2013, Цзунзэدولات
روسیه ،سیاست زیرکانه «کجدار و مریز» را در قبال خاورمیانه در پیش گرفته ،یتنی در حالی که
این کشور پایهها روابط سیاسی خود را با کشورها عربی بنا نهاده و مستحام میساازد ،باه
هکاار ها خود با ایران و اسراییل نیز ادامه میدها.
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پس از شالگیر انقالبها عربی و قارتنکایی ایران در خاورمیاناه ،مواعاع هکساو
ایران و روسیه رنگ دیگر به خود گرفته و دو کشور را در حوزه امنیات ملای باا رویاارد
مشتر مواجه کرده است .روسیه میدانا اگر به دنبال تتکی نفوذ منققاها خاود و هکنناین
حفظ آن باشا ،نکیتوانا از رایزنی نزدی
ایران بر نقاط و زوایا استراتژی

با ایران چشمپوشای کناا .عکا اشاراف اطالعااتی

خاورمیانه باعاث شااه روسهاا بار هکااار باا ایاران در

خاورمیانه مصکمتر شونا.
روسها خود بر این باور هستنا که رف چنا سال گذشاته روسایه باه شاات از ایاران و
سوریه در برابر فشارها بینالکللی حکایت کرده و این سه کشور به هکراه «حزب اهلل لبناان» و
«جنبش حکاس» ،محور عا غربی و البته «عا اسرائیلی» شال دادهانا .روسیه باه ساه دلیال و
به رغم تکام فشارها بینالکللی ،از سیاست پشتیبانی از کشورها خاورمیاناه دسات ناشایاه
است)theisraelproject.org, 2012( :
 از مهمترین اهااف روسایه در خاورمیاناه حضاور و نقاشآفرینای باه عناوان قاارت برتارخاورمیانه است .در این زمینه ،ایران شری

اصلی روسیه در خاورمیانه برا تشایل محور عا

غربی به شکار میآیا .بنابراین ،واگرایی سیاسی ایران و روسیه در خاورمیانه تکاام تاالشهاا
روسیه در این منققه را بیسرانجام خواها کرد.
 روسیه به شات از انقالبها عربی آسیب دیاه است ،رژیمهایی که با دولت روسیه رواباطدوستانه داشتنا ،سقوط کردهانا و آیناه آنها بسیار مابهم اسات ،چراکاه ناه اساالم و ناه حتای
دموکراسی اکنون در شرایط مناسبی قرار ناارنا .در کل میتوان گفت ایران و سوریه آخرین دژ
منافع روسیه در خاورمیانه به شکار میآینا.
 میان روسیه و چین رقابتی برا حضور و نفوذ در منققه خاورمیانه شال گرفته و این عرصههنوز باز است .چین عقش سیر ناپذیر به مناابع انارژ خاورمیاناه دارد و اگار تنهاا فرصات
اناکی در این منققه بیابا ،جا روسیه را خواها گرفت.
از موارد که ذکر شا این گونه برمیآیا که تکامی این مسائل برا روسایه اهکیات بسایار
زیاد دارد و در دستهبنا منافع امنیتی این کشور قرار میگیرد ،بنابراین از هیچ کوششی برا
حفظ آنها دریغ نخواها کرد.
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 .5مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر
پس از فروپاشی شورو و به دنبال حادثه  55سرتامبر ،تروریسم یای از پراهکیتترین موعوعات در
جهان کنونی و در کلیه سقوح جوامع کنونی و زناگی بشر است .در شرایط کنونی شایا بتاوان گفات
یای از مهمترین تهایاات صلح و امنیت در ایران و روسیه ،تروریسم اسات و باه ویاژه ،طای چناا
سال اخیر هر دو کشور مورد حکالت تروریستی زیاد قرار گرفتنا .بنابراین ،چون دولتها خواهان
صلح و امنیت فرد و گروهی هستنا ،تالشها زیااد در مقیااسهاا خارد و کاالن ،آن هام در
سقوح ،ملی ،فراملی و جهانی علیه تروریسم انجام داده و مایدهناا .در خصاو

مسائله مباارزه باا

تروریسم ،روسیه در  16فوریه سال  1006توسط دوماا دولتای قاانون مباارزه باا تروریسام را باه
تصویب رسانا .در این قانون عرورت تشایل ارگان دولتی به منداور مباارزه و سارکوب اقااامات
تروریستی قیا شاه است .این ارگان و یفه ایجاد هکاهنگی میان نیروهاا مسالح و هکنناین ساایر
نهادها اجرایی را در زمینه مبارزه با تروریسم را بر عهاه دارد (.)www.scrf.gov.ru
دو کشور ایران و روسیه با توجه به شرایط خا

جغرافیایی و مارز از ناحیاه افغانساتان

به دلیل قاچاق مواد مخار و هکننین قاچاق انسان مورد تهایا دائکای قارار دارناا .باه هکاین
دلیل هم دو کشور نیاز دارنا به طور مندم در ارتباط با یاایگر قرار داشته و اطالعات عکلیاتی
خود را در اختیار یاایگر قرار دهنا .عالوه بر قاچاق مواد مخار و انساان ،تهایاااتی از قبیال
قاچاق اسلحه ،مهاجرت غیر قانونی به مرزها دو کشور ،رشا افراطگرایی در آسایا مرکاز
و قفقاز و هکننین جرائم اینترنتی نیز موارد است که دو کشور بایا به آن توجه ویاژه داشاته
باشنا .روسیه برا توسته سقح تتامالت با ایران در زمینه مبارزه با تروریسام و قاچااق ماواد
مخار پیشنهاد داده به نیروها پلیس و یگان ویژه مبارزه با اقاامات تروریستی و قاچااق ماواد
مخار ایران آموزشها تخصصی باها تا اماان انجاام عکلیااتهاا مشاتر وجاود داشاته
باشا ) .(antinarkota.khb.ru, 2013الزم به ذکار اسات چناین تهایاااتی عاالوه بار مرزهاا
افغانستان ،در منققه دریا خزر نیز وجود دارد .با توجه به گزارش سازمان ملل ایران مقام اول
را در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخار و هکننین کاهش میزان مصرف آن را دارد ،اما با توجه
به ایناه در کریاور حکل و نقل مواد مخار از افغانستان ،پاکستان ،عراق به کشاورها آسایا
مرکز و سرانجام به اروپا قرار دارد ،نیاز به ندارت و انجاام عکلیاات گساترده دارد و در ایان
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زمینه نیز به هکاار دیگر کشورها نیازمنا است .طب گزارشها سرویس فارال کنترل ماواد
مخار روسیه ،دولت سالیانه تنها  %4از حجم مواد مخار (تریا و هروئین) را که باه مرزهاا
روسیه وارد میشود ،عبط میکنا و در مقایسه با ایران که رقام آن ساالیانه  %99اسات ،بسایار
ناچیز به شکار میآیا .در واقع ،سالیانه بین  00تاا  90تان ماواد مخاار وارد مرزهاا روسایه
میشود که بخشی از آن نیز به اروپا و آمریاا صادر میگردد و درآما حاصال از ایان تجاارت
سالیانه  11میلیارد دالر است (.)iimes.ru, Mamedova, 2012
تهایاات تروریستی مشابه برا ایران و روسیه زمینهساز اخذ سیاستها مشابهی در بااب
حل مسئله تروریسم شاه است .دو کشور بر این واقفنا که تقویت نقش محور ساازمان ملال
متحا در مبارزه با تروریسم بینالکللی و چالشها و تهایاات جایا میتواناا نقاش مهکای در
مسیر مبارزه با تروریسم ایفا نکایا .اگر روسیه و ایران در اجارا راهبردهاا جهاانی ساازمان
ملل در مقابله با تروریسم و رعایات دقیا مقاررات کنوانسایونهاا جاامع عاا تروریساتی
هکاار نزدی

داشته باشانا ،از ناحیا ه تروریسام آسایب ککتار خواهناا دیاا .البتاه بایاا

خاطرنشان کرد ایران و روسیه بارها از گسترش ایاهها تروریستی ابراز نگرانی کرده و توجاه
خود را بر لزوم اجرا پیگیرانه ققتنامهها سازمان ملال در محاومیات تروریسام مباذول و
خواهان گسترش گفتکان جهانی در این خصو

هستنا .در عین حاال ،صارف اباراز نگرانای

کردن در این زمینه و صاور بیانیهها مختلف شایا نتوانا چناان مشالی را حل نکایا و ورود
هرچه سریعتر به عرصه عکلگرایی بسیار حائز اهکیت اسات .اکناون تهایااات تروریساتی و
مواد مخار از جانب افغانستان ،اولویت مهکی است که بایاا نسابت باه ایجااد ککربناا هاا
امنیتی و حوزه امنیت مالی آن اهکیت خا

قائل شا .به عنوان مرحله آغازین اقااامات عکلای

مبارزه با تروریسم ،چالشها و تهایااات جایاا در ساقح منققاها هکااار در چاارچوب
سازمان هکاار شانگها میتوانا بستر مناسبی باشا.
یای از پیشنهادهایی که از جانب ایران و روسیه برا مبارزه با تروریسم مقرح شاه ،تأکیا
بر تااوم شیوه تبادل ندر وزارتخانهها امور خارجه دو کشور در زمینه مقابلاه باا چاالشهاا و
تهایااات جایاا و فتاالترنکاودن تکااسهاا باین نهادهاا ذ صاالح و کارآماسااز ایان
تکاسهاست ).(www.e-journal.ru, 2013
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 .1امنیت انرژی
در دنیا امروز مسئله امنیت انرژ تباایل باه یاای از بااهکیاتتارین مساائل سیاسات خاارجی و
هکننین موعوعی برا برنامهریز آیناه اقتصاد کشورها شاه است .برا برقرار امنیات انارژ
ی

حقیقت را نکیتوان نادیاه انگاشت و آن عرورت وجود صلح و ثبات در سراسر جهاان اسات.

پینیاگی و عک مشاالت حوزه انرژ مثل به پایان رسیان تااریجی ذخاایر اثبااتشااه جهاان و
هکزمان افزایش میزان مصرف انرژ آن را تبایل به ی

موعوع امنیتی برا تکام کشاورها جهاان

نکوده است .اما امنیت انرژ را چگونه بایا تتبیر و تفسیر نکود ،در حال حاعار تفاسایر و تتااریف
بسیار متفاوتی از اصقالح امنیت انرژ وجود دارد)eprussia.ru, Дубровин, 2012) :
 چگونه دولتها به عامل انرژ وابسته نشونا. چگونه هر کشور از صنتت انرژ خود محافدت نکایا. دولتها چگونه کشور خود را از مسئله ککبود انرژ و سوخت حفا ت نکاینا. کشور چگونه مانع آن شود که انرژ به عنوان ابزار سیاسی و اقتصاد بر سیستم سیاسای آندولت اثر نگذارد و ...
روسیه امنیت انرژ خود را از دو مندر مورد تهایا میبینا :اول ایناه ،با افزایش روزافزون
خریا تجهیزات صنتتی انرژ از کشورها خارجی باعث میگاردد ایان کشاور در آینااه ناه
چناان دور به این صنایع و کشاورها صاادرکنناه آن وابساته گاردد ،چراکاه تاا ساال ،1010
نزدی

به  %10از بخش انرژ روسیه بر اساس تانولوژ خارجی شال میگیرد .ارف چناا

سال گذشته بیشتر پروژهها این بخش با حضور سرمایهگذاران خارجی آغاز به کار نکودهاناا،
علت اصلی آن است که بیشتر ماشینآالت و سیستم فنای و مهناسای تولیاشااه در روسایه از
سقح استهال بااالیی ( )%01برخاوردار هساتنا ( .)ruscable.ru. 2012دوم ،مسائله هژماونی
آمریاا و تسلط بر منابع انرژ قفقاز و آسیا مرکاز اسات .منققاه آسایا مرکاز و قفقااز
حوزه نفوذ سنتی روسیه به شکار میآیا و اکنون ماتهاست سیاساتهاا ایااالت متحااه در
کشورها این منققه حول محور دستیابی به منابع انرژ آنها در گردش است .تصاکیم جاا
ایاالت متحاه برا مبارزه با قارتنکاایی روسایه در زمیناه انارژ از آوریال ساال  1000در
جریان قرار گرفت ،وزارت امور خارجه آمریاا سنا تحت عنوان «طارح راهبارد  1000 :تاا
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 1051سالها مالی» 5به امضا رسانا .در این سنا برا اولین باار بتاا از پایاان جناگ سارد،
دولت ایاالت متحاه اعالم کرد به مقابله با برخی سیاستها روسیه ،منجکله نفوذ رو به رشاا
آن در بازار جهانی انرژ خواها پرداخت .در حال حاعر نیز این طرح در کنار ماو جایاا
از تحریمها که بتا از مناقشات اوکراین و روسیه اعکال گردیا ،از سو ایاالت متحاه و اروپاا
در حال اجراست ).)Искендеров, fondsk.ru, 2014
از ندر کرملین ،منققه آسیا مرکز و قفقاز نخستین سنگر بارا حفا ات از امنیات ملای
روسیه است و این حوزه سنتی روسیه برا ایران نیز اهکیات بسایار زیااد دارد و هار انااازه
حضور آمریاا در این منققه برا روسیه نامقلوب است ،برا ایران هم تهایا به شکار میآیا.
بنابراین ،ایران به مندور برقرار امنیت انرژ و در پی مقابله با هژماونی آمریااا از اقااامات و
تالشها روسیه در این زمینه حکایت میکنا .دو کشور میتواننا در صورت طراحی استراتژ
صحیح مشتر به بزرگترین مراکز انرژ جهان تبایل شونا و امنیت انرژ را هم برا خود و
هم برا دیگر کشورها مصرفکنناه تأمین نکاینا.

نتیجهگیری
اوعاع منققه و جهان در دنیا کنونی برا دو کشور ایران و روسیه به گونها اسات کاه هکااار
فتالتر و نزدی تر دو کشور را نیاز دارد .به عبارت دیگر ،تهاران و مسااو در سانگر مشاتر قارار
دارنا .اکنون هکاار نزدی

ایران و روسیه در سقح بینالکلل ،مناافع حیااتی برخای قاارتهاا

جهانی را تهایا مینکاینا ،به خصو

با توجه به این واقتیت که ناتو نگاه خاود را عکیقااً متقاوف

به شرق کرده و تنها در سایه هکاار دو کشور صلح و امنیت در منققه تحایم خواها شا .ایاران و
روسیه کشورها کلیا هستنا که در منققه تأثیر بسزایی دارنا و آن طاور کاه تااریخ سیاسات دو
کشور نشان داده ،خقرات مشتر در حوزه سیاست ،امنیت و اقتصاد آنها را تهایا مینکایا.
روسیه و ایران به عنوان کشورهایی که هکیشه سیاست ایاالت متحااه را ماورد انتقااد قارار
دادهانا ،در وهله نخست از سو این کشور مورد تهایا واقاع شااهاناا .از زماانی کاه رواباط
ایاالت متحاه و روسیه اناکی رو به بهبود نهاد ،روابط ایران و روسیه تحت تأثیر قرار گرفت،
1. Стратегический план: 2007–2012 финансовые годы
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اما روسیه بالفاصله دریافت که اگر خواهان استقالل عکل در دنیا سیاسات اسات نکایتواناا
هکاار با ایران را نادیاه بگیرد و به نفع آن نیست که چنین عکلارد داشته باشا .هکااار
روسیه با ایران به عنوان کشور که میخواها در برابر غرب اساتقالل عکال داشاته باشاا ،باه
عنوان برگ برناه در باز «سیاست بینالکلل» به حسااب مایآیاا .هکنناین ،تقویات رواباط
دوجانبه قارت هر دو کشور را برا مقابله با تهایا آمریاا در منققه افزایش میدها.
در خصو

هکاار در زمینه انرژ بایا گفت با توجه به ایناه اکنون برنامه هستها ایاران

و برخاای تااالشهااا روساایه در سااقح جهاان حساسایتهااایی را ایجاااد کاارده ،باارا توسااته
هکاار ها انرژی

بایا به شرایط جهانی توجه نکود تا سودآور این حوزه تحات تاأثیر قارار

نگیرد ،اما با توسته هکاار ها امنیتی میتوان بستر مناسب هکاار ها را فراهم نکود.
بر اساس سئواالتی که در آغاز پژوهش مقرح گردیا میتاوان گفات بررسای اهاااف و مناافع دو
کشور این نتیجه را حاصل میکنا که هافها و منافع همسو ایران و روسیه در چاارچوب ژئوپلتیا
حاکم بر منققه در شرایط کنونی اهااف و منافع سیاسی -امنیتی است .به طور کلی ،هکاار هاا ایاران
و روسیه در حوزهها مختلف تابتی از مالحدات استراتژی

برا موازنه قارت در سقح باینالکللای،

مالحدات منققها و مالحدات اقتصاد و منافع عینی دو کشور در سقح دوجانبه است.
بر اساس تاریخ مشتر ایران و روسیه ،میتوان گفت دو کشاور راهای ناارناا جاز اینااه
نقش منققها خود را به ویژه در آسیا مرکز و قفقاز در کنار یااایگر تتریاف نکایناا .در
حال حاعر ،برا دو کشور شرایط تقابل یا تسلط یای بر دیگر وجود نااارد .باا نگااهی باه
رونا رخاادها موجود بایا گفت در عکل ،نکودها سیاستها هکاار جویانه دو طرف در
منققه بیشتر از حوزهها رقابتی اسات .بناابراین ،دو طارف بایاا اولویات طراحای الگوهاا
مشارکتی را در تندیم روابط دوجانبه مقام بااننا .ایران و روسیه بارا آنااه بتوانناا مناسابات
خود را بهبود بخشنا ،الزم است در حوزهها جایا منجکله مسائل امنیتی وارد هکاار هاا
مشتر

شونا ،چراکه در صورت شالگرفتن هکاار ها منققها بر اسااس مناافع متقابال،

بهانه و فرصت برا مااخله کشورها فرامنققها ککتر شاه یا کامالً از بین میرود.
در جکعبنا نهایی بایا گفت بهکارگیر راهبرد هکاار میان روسیه و ایران تأمینکننااه
منافع امنیتی دو کشور است ،عکن توجه بر این ناته که در برخی از حوزهها ایران ناچاار اسات
برا تأمین منافع بیشتر تا حاود راهبرد رقابت بر بستر هکاار را به کار گیرد.
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